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land van Brederode. 
8. De Linnenwevers van Ameide 

17. Aktiviteiten rond de herdenking. 

Dit is een blad, gevuld met terugblikken over het afgelopen Verenigingsjaar, omdat de 
Jaarvergadering weer voor de deur staat. 
U treft dan ook een gedegen verslag van de secretaris en de penningmeester aan over het 
reilen en zeilen van onze Vereniging. 
Natuurlijk is een ieder weer van harte uitgenodigd om deze Jaarvergadering bij te wonen, 
al was het maar om het ''Toetje" na de vergadering, zoals u dat gewend bent. 
Maar dit is ook een blad met een belangrijke vooruitblik, nl. naar de herdenking van de 
Bevrijding. 
Onze Vereniging is nog al wat van plan, dus neemt u vooral nota van die dingen, die u 
beslist niet wilt missen. (Is dat eigenlijk niet alles?!) 
Veel leesplezier toegewenst en vooral tot ziens op onze Jaarvergadering a.s. 13 maart! 

De Redaktie. 
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UITNODIGING 

Het is ons een blijde plicht u op te roepen voor de 
JAARVERGADERING, die gehouden wordt op maandag 13 maart 1995 a.s.in 
het oude STADHUIS van Ameide. Aanvang ACHT UUR. 

Na de pauze is er een film over Ameide/Tienhoven anno 1955 

Op de A G E N D A staat: 

1 - Opening door de voorzitter, de heer G. Streefkerk 
2 - Vaststelling der notulen van de vorige ledenvergadering 

die gehouden is op 25 april 1994 
3 - Ingekomen stukken, waaronder: 

- Diverse afleveringen van tijdschriften van naburige Hist. Ver. als Vianen, 
Blokland e.o., Binnenwaard en West-Aibl. 

- Eventuele mededelingen 
4 - Voorstel ter goedkeuring van het Jaarverslag '94/'95 
5 - Vaststelling van de jaarrekening van de penningmeester 

en de bevindingen van de kascontrolecommissie 
- Voorstel contributie 1995 

6 - De benoeming van de nieuwe kascontroleleden 
7 - Een korte beschouwing over de a.s. activiteiten 
8 - De bestuurssamenstelling (volgens rooster zijn aftredend en herkiesbaar 

de heren H. de Haan en A.M. den Oudsten 
De leden zijn statutair gerechtigd namen van tegenkandidaten in te 
dienen. Deze moeten uiterlijk 11 maart a.s. schriftelijk en door 7 leden 
ondertekénd bij het secretariaat ingeleverd zijn. Tevens dienen deze 
kandidaten vooraf schriftelijk verklaard hebben dat zij een eventuele 
benoeming aanvaarden. 

9 - Rondvraag 
PAUZE 

1 0 - Vertoning van de 

FILM OVER AMEIDE EN TIENHOVEN IN DE JAREN VIJFTIG 

Hierbij willen wij het nuttige met het aangename willen verenigen. Het 
geeft een beeld van onze woonkernen van toen en wie weet weten som
mige aanwezigen nadere bijzonderheden te vertellen over het getoonde! 

11 -Sluiting 
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VERSLAG van de JAARVERGADERING der HIST. VER. A/T, gehouden op 
maandag 25 april 1994 in het STADHUIS te AMEIDE . 

Er zijn ruim dertig leden en enkele belangstellenden aanwezig, als de heer G. Streefkerk in zijn kwaliteit 
als voorzitter allen hartelijk welkom heet, in het bijzonder de spreker van deze avond, de heer J. 
Haniger uit Vianen. 
Vervolgens passeren enige Ingekomen Stukken de revue om de aanwezigen een indruk te geven wat 
omgaat in de vereniging. 

Daarna worden zowel de notulen der vorige jaarvergadering als het jaarverslag van de secretaris aan de 
orde gesteld en ongewijzigd akkoord bevonden en vastgesteld . 

Evenmin ontmoet het financieel verslag enige strubbeling; de kascommissieleden Nlco Streefkerk en 
Jan den Oudsten hebben de zaak in goede orde bevonden, zodat de penningmeester décharge verleend 
kan worden. 
De nieuwe commissie wordt bemand door de heren J. den Oudsten en H.J. Oosterom, terwijl als 
reserve-lid zal fungeren ons Polsbroekse lid, de heer Kees van Toor. 
De contributie blijft gehandhaafd op f 25,-- per lid per jaar. 

Het agendapunt Verkiezingen wordt geleid door de tweede voorzitter, de heer A.M. den Oudsten. 
Bij acclamatie worden herbenoemd de aftredende bestuursleden: mevr. R.G. Smith en de heren C. den 
Oudsten enG. Streefkerk. Wel deelt laatstgenoemde mee dat hij zich het recht voorbehoudt om 
eventueel tussentijds terug te treden. 
Eveneens gaat de vergadering akkoord met de bestuursuitbreiding van de twee door het bestuur 
voorgedragen kandidaten, te weten Margo de Bruin en Jack Laroo. 

Onze excursie- en avondenplanner A.M. den Oudsten zet daarna uiteen de te verwachten activiteiten: 
- Op 21 /5 een fietstocht naar het historische Vianen. 
- Met de Braderie assisteren we het comité: het herstel 

overzetveer Ameide- Jaarsveld. 
- 11 /9 is Open Monumentendag, maar tevens onze excursie naar Haarlem, waaraan het gros der leden 

zal deelnemen, althans naar wij hopen. 
Hieraan vooraf gaat een dia-avond o.l.v. Peet van Toor. 

-met de Paardenmarkt presenteert de Vereniging behalve ons Grootmae's-tijdboek en het raadspel, het 
nieuwe boekwerkje over het Verenigingsleven . 

Bij de Rondvraag wordt geïnformeerd naar de staat van de inventarisatie van het verenigingsbezit en de 
mogelijkheid om snuffeluurtjes te houden, bijvoorbeeld op zaterdagmorgens. Dit is inderdaad in de 
planning opgenomen, maar het ontbreekt te vaak aan uitvoerders en het bestuur kan helaas ook niet 
alles ineens. Hulp is van harte welkom! 
Hoe het staat met het Tienhavens raadhuisje, is een volgende vraag. Ja, wij hebben een sleutel, maar ... 
Op de vraag naar de vulling van de 1 0 mei, gaat de voorzitter uitvoerig in op de activiteiten die op deze 
dinsdag gepland zijn om het voetveer in de belangstelling te betrekken . 
En dan is er koffie of iets fris. 

Na de pauze krijgt Dr. J. Haniger het woord, die met vaart en verve de aanwezigen leidt door de 
historie van Vianen en de geschiedenis der Bredero' s, waarbij hij tevens duidelijk weet te maken welke 
banden er van oudsher hebben bestaan tussen de twee steden. Het cirkelt om de vraag: hoe is Vianen 
aan Ameide gekomen? 

Interessant en uiterst leerzaam en zinvol. Meer dan een samenvating hiervan is opgenomen in de eerst
volgende editie van ons Nieuwsblad (nummer 2 van de jg. 1994; bi. 12 t/m 18). 

Goed half elf breekt de voorzitter de vragenronde af en dankt de inleider hartelijk voor zijn uiterst 
gedocumenteerde en boeiende uiteenzetting. Vervolgens bedankt hij alle aanwezigen voor hun komst, 
waarna een ieder zich op dit late uur huiswaarts spoedt. 

de secretaris 
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HOUDEN EN HEBBEN 

Er is een boel werk verzet. De meest voor de hand liggende taak van ieder lid is 
propagandist voor de vereniging te zijn 
in eigen kring. Telkenmale blijkt dat er nog te velen zijn, met belangstelling voor de 
heemkunde en historie, maar zich nog niet hebben aangesloten bij de vereniging die 
zich ook ten behoeve van hen op velerlei wijze inspant. 
Verder willen we nog meer doen aan werkverdeling: meldt u zich s.v.p. met ideeën 
bij het bestuur of bij een der werkgroepen. 

JAARVERSLAG over de periode: mei 1994 t/m half maart 1995 

WAT DE AVONDEN AANGAAT: 
Vier avonden zijn er gehouden: 
-op 25 april 1994 de jaarvergadering, waarbij Dr. J. Heniger ons na de pauze in de ban brengt van 

Batenstein en Herlaar, het land van recht en slecht der Bredero, s. 
Zie zijn doorwrocht werkstuk in Nieuwsblad 1994 no. 2. 

- op 29 augustus 1994 is de Dia-avond over Haarlem. Ons lid, de heer Peet van Toor heeft op boeiende 
wijze duidelijk gemaakt dat je iets mist, wanneer je niet deelneemt aan de tocht naar zijn woonplaats. 
De excursie is uitgevoerd op zaterdag 10 september. Per bus zijn we gereisd en hebben een bijzonder 
aangename en leerzame tocht gemaakt onder de enthousiaste leiding van Peet en Nel van Toor. 
Burgemeester Den Breejen heeft het orgel van de Sint Bavo bespeeld en wij ondermeer de ruïnes van 
Brederode onder Santpoort bezien. 

-op 24 november heeft de heer J.R. Mulder van het Staring-Centrum, Instituut voor Onderzoek van het 
landelijk Gebied, gevestigd in Wageningen ons met plaat en praat interessante zaken verteld over de 
ondergrond van ons rivierengebied. Ook van deze lezing hebt u een samenvating kunnen lezen in de 
laatste aflevering van ons Nieuwsblad (jg. '95 nr. 1 ). 

-op 8 februari is er een dia-avond over Ameide en Tienhoven in de jaren 1939-1929 gehouden,ver 
zorgd door de leden Jan den Oudsten en Paul Will. De bovenzaal van het stadhuis puilde uit, de 
koffievoorziening was daardoor wat moeilijk, maar de nieuwsvoorziening maakte weer wat goed. 
Aanvullende informatie voor het oortagsboekje in wording kregen we van de zijde der aanwezigen. 

WAT OVERIGE SAMENSCHOLINGEN BETREFT: 
- dinsdag 1 0 mei heeft een deel van het bestuur de handen vol gehad om mede de manifestatie rondom 

de loop van het Pieterpad die Ameide aandeed, en de voetveren mede te coördineren. Op het stadhuis 
hebben mevr. De Visser, die voorzitter is van de Vereniging tot Behoud van de Voetveren, 
de burgemeesters van Zederik en die van Lopik plus een Statenlid het woord gevoerd. 
Omdat Ameide bastidastad is geworden- d.w.z. van historische waarde is gebleken en waard om 
behouden te blijven - heeft een drietal onzer bestuurders eveneens zitting genomen in de initiatief 
groep, een stichting die de naam draagt van 'De Overkant'. 
Het ziet ernaar uit dat d.m.v. donaties en de vele contribuanten het pontje deze zomer in de vaart 
komt. 

- Op zaterdagmiddag 21 mei was gepland de fietstocht naar Vianen. Vanwege het wat wisselende 
weer hebben de deelnemers traditiegetrouw toch maar weer voor de auto gekozen. 
In ,Het Zwijnshoofd, zijn we ontvangen door onze gastheren en -dame, vertegenwoordigers van de 
Hist. Ver. van Vianen. In twee groepen zijn wij daarna rondgeleid door de heren Crone en Van !peren 
zowel door het roemruchte verleden, ondermeer het Stadhuis, als het heden van Vianen, terwijl 
de heer Gijs Woudenberg ons in de kerk vertelde over de rijke historie van dit gebouw. 

- op 10 september waren we in Haarlem te gast; een geslaagde dag in alle opzichten: de bustocht 
erheen met z'n vierentwintigen, de stadswandeling, de St. Bavo met het orgelspel van onze burger
vader, de lunch in restaurant Ten Brinke, de tocht naar de ruïnes der Brederode's, en het 
Hildebrandmonument. 
Het was af, bedankt Peet en Nel! 

- Verder was de Historische Vereniging met leden actief om op de Braderie op 11 juni handtekeningen 
te verzamelen voor het pontveer-herstel Ameide-Jaarsveld. 

- Vervolgens was zij gastvrouwe -enkele leden waren ons behulpzaam- op het Stadhuis op de Open 
Monumentendag van 1 0 september 1994. 

-Ze bemenste tevens de kraam bemenste op de Termeisa Paardenmarkt, waar ondermeer onze eerste 
uitgave en het nieuwe boekje over het verenigings- en clubleven in Ameide en Tienhoven in de jaren 
,30-,50 te koop is aangeboden. 



- 5 -

WAT HET BESTUUR BETREFT 
- We herhalen wat reeds twee jaar achtereen vermeld is: het bestuur heeft met alles weer handen vol 

werk gehad, maar we beperken ons tot het noemen van de vergaderdata en zaken die voor de leden 
van belang zijn: 

- Er zijn 6 bestuursvergaderingen gehouden, te weten op 16/5, 17/8, 29/9, 9/11 '94, en op 9/1, 13/2 
in '95 . 
De vergaderplek is steeds geweest het Stadhuis te Ameide. 

- Thans komen we terug op een bericht van vorig jaar: Inmiddels heeft het bestuur een begin gemaakt 
met de eigen inventarisatie van die zaken die we in de loop van deze jaren hebben ontvangen en/of 
aangeschaft. Het ligt in het voornemen om in de toekomst op zaterdagmorgens, bijvoorbeeld om de 
veertien dagen, ons bibliotheekje open te stellen voor lees- en kijklustige snuffelaars. 
Het logo en het stempel is intussen gereed gekomen. Als we nu eens een werkgroepje konden 
formeren dat deze klus afmaakte, dan konden we van start gaan. Er circuleert wel een map met 
stukken onder de bestuursleden, maar zij zijn van oordeel dat dit ruimere bekendheid behoort té 
krijgen. 

DE WERKGROEPEN: 
- De knekelhuisjes op beide begraafplaatsen worden opgeknapt. Na het alarmerende bericht dat deze 

zouden worden gesloopt heeft een delegatie van bestuur en leden een gesprek met de gemeente 
hierover gevoerd. Dit heeft erin geresulteerd dat de Zederik gelden ter beschikking heeft gesteld en 
dat noeste leden van onze vereniging bezig zijn de huisjes te herstellen. Het opknappen van het 
gebouwtje op de Tienhovense begraafplaats is zo goed als klaar. 

- Oe werkgroep publikaties: Het boekje over Ameide en Tienhoven in crisis- en oorlogsjaren is eveneens 
bijna voltooid. De samensteller heeft gebruik kunnen maken van 'memoires' die enkele leden ter 
beschikking hadden gesteld, een enkel dagboek uit die barre jaren, het napluizen van de gemeentelijke 
stukken in het archief van Zederik en de vele publikaties die betrekking hebben op die periode. 
Enkele proeven ervan heeft u reeds kunnen lezen de laatste afleveringen van ons lijfblad. 
Wel blijkt opnieuw dat oproepen om spulletjes aan te leveren niet het resultaat opleveren dat de 
samenstellers in hun enthousiasme verwachten. Er komt van alles op tafel, als je zelf op pad gaat: 
daar ligt veel meer -en bruikbaar materiaal- in albums en bewaardozen opgeslagen, dan men zou 
vermoeden. Daarom aarzel niet ons te bellen en uit te nodigen om kennis daarvan te nemen. Dat is 
beter dan dat een der partijen achteraf opmerkt: "Hadden we maar ... " 

- De redactie van het Nieuwsblad heeft zorg gedragen voor de aflevering van 4 nummers. Ze heeft 
meer hulp gekregen, wat de aanmaak aangaat; de stroom stukken ter publikatie blijft echter uit. 

EINDOVERWEGING 
Het aantal leden bedraagt thans 124. 
Het bestuur blijft van mening dat er opnieuw een berg en goed werk is verricht, weliswaar door een 
te gering aantal. 
Er zouden namelijk best nog wat meer handen uit de mouwen gestoken kunnen worden, maar ach, er 
moet wat te wensen over blijven. 

--- - -· · ··. --- . ··-~ - -- ·- ·· · · .. . ~~- · - .-. -----·- - · . . ... 



Beginbalans 
per 01 januari 1994 

Bank, lopende rekening 
Vaste termijn sparen 
Spaarvrij-rekening 
In kas 

Rente 
Giften 
Contributie 
Boekje Nijver Ameide 
Boekje Trekpleisters 
Boekje Gr. Tijd 
Gastenbijdrage 
Vergoeding schoonmaak 
Vergoeding knekelhuis 
Prenten 
Abonn.+aanschaf goederen 
Logo + papier 
Presentatie 
Excursies 
Schoonmaakkosten stadhuis 
Huur+consumpties 
Honoraria 
Drukwerk 
Budget 2e penningm. 
Boekje Trekpleisters 

Voordelig saldo 1994 

927,88 
5.000,--
7.381,03 

266,60 

13.575,51 
============= 

Resultatenrekening 
1994 

Ontvangsten 

734,33 
150,--

2.730,--
412,50 

1.460,--
955,--

2,50 
1.300,--
2.000,--

15,--

9.759,33 
======= 

Eindbalans 

Vermogen 13.575,51 

13.575,51 
========== 

Uitgaven 

385,77 
1.498,18 

77,88 
499,--

1.218,75 
155.50 
475,--
202,95 
473,40 

1.225,--

3.547,90 

9.759,33 
======= 

per 31 december 1994 

Bank,lopende rekening 
Vaste termijn sparen 
Spaar-vrij-rekening 
In Kas · 

4.111,82 
5.000,--
7.681,14 

330,45 

17.123,41 
========= 

Vermogen 17.123,41 

17.123,41 
========= 



-7-

Recht en slecht uit het land van Brederode. 

Dit is de titel van een boek, geschreven door P. Horden. 
Het boek is nergens meer te verkrijgen en de exemplaren die nog ergens rondzwerven 
worden zeldzaam. 
De Historische Vereniging is een exemplaar geschonken door de heer P. Bakker uit de 
Prinsenhof, en daar zijn we ontzettend blij mee. De Vereniging heeft toestemming 
gekregen om in het Nieuwsblad vrij uit dit boek over te nemen, en daar wil de redaktie blij 
gebruik van maken. 
Trouwens, we denken dat de leden ook veel plezier aan deze schitterende verhalen zal 
beleven. 

Inleiding. 
De lezer wordt een kijkje gegund in het I? de en 18de eeuwse volksleven. 
Bij voorbaat wordt gewaarschuwd, geen verkeerde conclusie te trekken over dit volksleven, 
nadat hij dit werk heeft gelezen, want de bronnen vennelden ons bitter weinig over de brave 
mens, doch zoveel te meer over de mens, die op zijn tocht naar de eeuwigheid uit het 
maatschappelijk spoor liep. Het is dus niet de schuld van de schrijver, dat hij meestal alleen 
maar wat kon navertellen over de tweede categorie. Dat we in staat zijn over verscheidene 
mensen, die geleefd hebben in Vianen, Lexmond, Hei- en Boeicop, Meerkerk, Ameide en 
Tienhoven, gebeurtenissen uit hun leven onder het stof, of liever onder het zand van de 
zandkoker vandaan te halen, hebben we te danken aan de meesters in de rechten, die 
eens gezeteld hebben op de eerste verdieping van het aloude Viaanse stadhuis, zodat ze 
gemakkelijk het hoog opgetrokken schavot konden betreden over een vanuit het venster 
naar het executietoneel lopend vlondertje, teneinde het vonnis aan de schare in de 
Voorstraat voor te lezen, terwijl de schutters uit een der bovengenoemde plaatsen de wacht 
betrokken rond de eikenhouten palen, waarop het schavot rustte. 
Het moet een indrukwekkend gezicht geweest zijn als de menigte een ter dood 
veroordeelde zag hangen aan een galg," die,opgesteld op zo'n hoog schavot, zelf ook nog 
weer een eind de lucht in reikte, zodat de gevonniste boven de daken van de huizen hing. 
Na zo'n voorstelling werd het lijk in overeenstemming met de gerechtelijke gewoonten van 
die tijd nog enkele dagen tentoongesteld aan een galg of op een wagenrad, staande op de 
galgakker in Helsdingen, welke akker gelegen moet hebben volgens een oude beschrijving 
tussen de Kolfbaanbrug en de Kapel. 
De gerechtelijke gewoonten van toen zijn in onze ogen luguber, maar we moeten daarbij 
wel bedenken, dat het volk grotendeels onontwikkeld (de vele kruisjes als handtekening 
onder de stukken van de Kamer van Justitie wijzen op een hoog percentage analfabeten) 
en dien tengevolge ruw en reed was. Bovendien werden deze eigenschappen versterkt 
door alcoholisme, zodat het trekken van een mes tijdens een twist iets heel gewoons was. 
Het is voorgekomen dat de schutters van een der dorpjes op een bierfuifje in de avonduren 
al voor acht uur twee doden te betreuren hadden en de laatste Lexmondse schuttersfuif (in 
1814) kostte een Lexmander het leven (een zoon van de familie Veen). 
Allezende zal men namen van geslachten ontmoeten, waarvan de nakomelingen nog in 
blakende welstand in het Land van Vianen en Ameipe leven, zoals: Verwey, Stravers, 
Makop, Kersbergen, Vroon, van Vuren, Woudenber-g, van der Ham, van Mourik, de Jong, 
van Lomwel, Diepenhorst, Donk, Huisman, Verhoef, Tukker, van Dieren, de Hoop enz. enz. 
Verscheidene malen zal de lezer de naam van een oude herberg ontmoeten, zoals 
de"Swaen"(teVianen), de "Swaen"(te Lexmond), het "Swaenskuycken", de "Roos", het 
"Swijnshooft", de "Bosherberg", het "Vergulde Kruys", de "Reisende Man", het "Klaverblad", 
de "De Drie Snoeken", de "Drie Baersen", de "De Drie Uylen". het "Fortuyn" en de 
"Veerherberg" te Tienhoven. Hiervan hebben enkele de eeuwen getrotseerd, zoals de 
herberg tegenover de Heicopse kerk, het "Zwijnshoofd"te Vianen, de "De Drie Snoeken"te 
Lexmond en het "Fortuyn" te Ameide, in welke laatste herberg meer dan 250 jaar een 
Diepenhorst achter de tapkast stond. 
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DE LINNENWEVERS VAN AMEIDE 

't Was begin September 1646. Johan Wolfert van Brederode, de 
s~uvereine heer van Vianen en Ameide~deed zijn best als veldmaarschalk 
over de troepen van oorloge 't.e voete ende te peerde~ om de laatste 
klappen van de tachtigjarige oorlog mede te helpen uitdelen in de 
Brabantse velden. 

Onderwijl bestuurde zijn verre neef, Hendrik van Brederode van 
Bolsweert. wiens gebeente onder de plavuizen van de Lexmondse kerk 
rust1 als drossaard het deel van de souvereine staat aan de boorden 
van de Zirrik gelegen bewesten de Zouwes, genaamd Ameide en Tienhoven. 

Twee van hun jeugdige onderdanen liepen voor galg en rad op te 
groeien. De elfjarige Jan Ariensz.Creel en zijn iets oudere vriendje 
Tijssie van Eindhoven zwierven iedere dag langs de Lek en de Zirrik, 
zochten bramen, haalden eendenesten uit en gapten. Tijssies vader~ 
Willem Jansz. van Eindhovenp was geboren te Tongeren in Brabant en had 
zich jaren geleden te Ameide gevestigd als 'lynnenwever'; hij leefde 
voor 'toog van de wereld als wever in den Heer~~ bezocht trouw de 
kerk en kneep de kat in het donker, wijl hij een karig stukje brood 
verdiende.. .. 

Jan' s vader was jong gestorven en zijn moeder was hertrouwd met 
Gijs de wever, ook een Brabander van geboorte. die met zijn knecht 
Johan iedere dag hard aan het weeftoestel moèst rukken om zijn brood 
bij bakker Dirck Cornelisz.Pelt te kunnen betalen. Veel tijd om zich 
met zijn stiefzoon Jan te bemoeien had hij dus niet, waar Jan niet 
rouwig om was, want hij zwierf het liefst met Tijs langs de steigers 
van de Termei se schepen in de Lek en in de ·yz i eten (zo noemde men 
toentertijd de Zirrik van Meerkerk tot Sluis). · 

· In het begin van de avond van 12 September stonden de beide kna··· 
pen op' de steiger van Willem Peltrs 'hqy-singe'· te kijken naar het 
schip van Adriaa.n Pelt*). Plotseling zeïThijs: 'Jan ik wit wat!' 
'Wat dan?' 
"Geld' 
{'Waro" 
'In die schuit'. 
'Jij bin gek; daar kinne we toch nooit 1n ongeziens.' 
'Nou nietj maor as 't hartstikke donker is, kin Willem Pelt ons n1e 
zien, in dan kruipe we d~r op; begreppie,' 
'Joa~ ik begreppie; in dan grept Piet~ de'knecht·van Adriane~ ons bij 
ons lurreve, in dan zitte we een, twee, drie in· de celk:amer. van ~ t 
eFortuyn' bij de kas~elein Bas Pijnsen~ dé schout.« 

Nu werd Tij ss ie kwaad over al die tegenwerpingen van J anne en 
antwoordde driftig: 6 Jij wit ' r niks van; d'r is vanavond gin ene 
schipper te zien~want ze zijn allegaor ·uitgefiooiegd bij de sikkertaris 
van Termei, schipper Johan Claesz.Noorman, die bij hum in de kost let, 

00<) In de 17e eeuw woonden er Tersohe1dene Pelt• B op Terae1 . 



gift een feesie. omdat Z1Jn vader losgelaten is in nou vr1J 1s; 
begreppie?' · 
1 Dan lope ze vannacht allegoar uit d'r roer', merkte Jan op, 'we doen 
't; we neme de hele schuit mee; as ze dan vannacht an boord wille. 
stappe ze zo van de steiger de Lek in; zijn ze meteen weer nuchter; in 
Adriaan maar zoeke op d}n bojemj in roepe: waar is m'n praam, waar is 
m'n praam. 1 

Onder grote pret stapten de jeugdige gannefen de dijk op. waar 
Tijs voorstelde~ nu nog een poos naar huis te gaan. 
'Bin jij gek~ dà ~oe~ k nie;d' n ouwe Gijs moet vannacht doorwerke en dan 
mot ik meehelpe a~k thuis kom; ik blijf buite; ik het honger; we gaan 
naar 't slot een appel en een dingie hale~ d'r hange d~r nog zat'. 

En zo geschiedde. 
Toen ze .flink wat geklokerd hadden en de broekzakken uitpuilden 

met appelsoorten! die de 17de eeuwse boomgaard opleverde (misschien 
wel hooilèrs, waterzoet, schijvers?) bestegen ze weer de Lekdijk en 
kuierden naar de Dam. Onderwijl zetten ze hun stevige kaken wagenwijd 
open, hielden er een appel tussen en dan ging het van: krak:: waarna 
een niet onaanzienlijk deel van de 'huishoud I' vermalen werd. Al 
etende kuierden ze door de duistere Ter~ise stratén~ die alleen op de 
hoeken door een ornamentale lantaarn enigszins verlicht werden met een 
flauw .. geheimzinnig gelig schijnsel. Voor de brouwerij bleven ze staan 
en keken tegen het huis op van Leendert PelL 
'Kek is', zee Jan, 1 dat bovenraam staat op ~en kier;· daar zouwe we ook 
in kinne'. 
~Jij bin ge troebel eert' . vond Tij ssie; ; 4zijn die soms ook naor de 
schippers fuif?' 
«Jij wit 'r niks van", merkte zijn ·vriendje op; c ze zijn veul wij er 
weg; helegaar naor Amsterdam, riaor de karremis. t 
'Hoe wit jij dat"_, informeerde Tijs. 
'Gehoord, bij d' n hakker. • 
~As d~ waar is, is ~teen merakeJ•, deelde de jeugdige van Eindhoven 
zo terloops mee, 
'-Hoe zo?r. vroeg Jan. 
'Lulle we nie over; kom~ vurt, laon we deurlope;· we gaon de Liessteeg 
deur naor Sluis; dan komroe we onder langs de glooiing buitendijks te-
rug~ in zo sluipe we naor de schuit.r . 

Ende Jan en Tijs~ 'stolen uyt eenen-hroeck, die welcke Adriaen 
'Pelt(s) knecht gen(aem)t Pieters toe quam ende lach int vooronder 
'van sijn Adriaen Pelt(s) schip voor de steyger van Willern Pelts huy
'singe eenich gelt. welck geit Thijs uyt de sack van de broeck heeft 
~gehaelt ende hem, Jan. daer van gegeven twaelf stuyvers ende de rest 
( h d h". J . . ed . , ge ou en;· waervan 1J, an. S1Jnen mo er ........... , , 

Toen het Termeise boefje ·Jan heel laat thuiskwam en zijn moeder 
acht stuyvers in haar hand had gedrukt, antwoordde hij op haar vraag, 
hoe hij aan dat geld kwam: 'Gekrege' ·o En hij loog niet. Zijn s tiefva
der riep hem naar de werkplaats ~ waar het bedrijf nog in volle gang 
was en zette Janneman. zin of geen zin . mede aan de arbeid. Onder het 
werk kon Jan ~ ogen haast niet open houden van de slaap door het een-



tonige getik van de weeftoestellen. Knecht Johan scheen tot Jan' s ver
bazing geen greintje last van vaak te hebben; hij zag hem van tijd 
tot tijd even het hoofd ter zijde keren om met een 'pietsju 1 van de 
1 ippen zijn pruim af te gieten. Dat. vond Jan een interessant iets en 
daarop hl ee·f hij wakker. Uur na uur verstreek. Ze hoorden de nacht
wacht roepen door de Termei se straten: 'De klok heit twal.uf •.•..• de 
klok heit een ...• de klok hei.t twee .. , .. , en toen kwam er zowaar nog 
bezoek. Willem Jar1szo de wever en zijn zoon Tijssie traden binnen. Jan 
schrok er van,· hij dacht direct aan z• n gestolen 'stuyvers1

, want daar 
zou het wel om gaan, maar hij was spoedig gerustgesteld. Willem de 
wever vroeg of ze meegingen; hij wist een aardig kl ussie te zitten, 
maar ze moesten geruisloos lopen en zelfs niet hoesten! Accoord. De 
lichten werden gedoofd en doodstil werd de boven- en onderdeur geopend 
en traden de vijf wevers geruisloos achter elkaar door de smoordonkere 
Termeise straat. Willem droeg een grote mand;achter hem sloop Tijssie; 
dan Gijs; dan Johan en .Jan achteran. 't.Was zo stil, dat ze bij de 
toren het uurwerk hoorden tikken. 1 angzaám en stadig · tik ••• tak ••• tik 
••• tak. 

Voor Willem~ s huis werd even halt gehouden .. Hij haalde een leer 
en Gijs droeg verder de mand .. Tegenover de brouwerij plaatste Willem 
de l~er tegen het huis van Leen Pelt; Tijs klom omhoog. sneed het 
touwtj.e, waarmee het venster was vastgebonden door en klom naar bin· 
nen, waarna vader Willem en Jan volgden. Gijs bleef op de ladder staan 
en Johan aan de voet bij de mand. 10psëhieten', fluisterde Gijs, 'want 
het loopt al tegen drieën.' 

Tijs maakte een kleerkast open en nam er telkens een stapel goed 
uit,hetgeen werd ~gelangt aen Willem Jansz. :sijnen vader, die 't selve 
'wederom .aen Jan heeft gelangt ende hij, Jan, aen sijne stiefvader, 
'staende van buyten op die Leer~ die "t eyntelijck aen sijnen knecht 
4Johan hant reyckte •••••••• 1 De mand raakte behoorlijk vol o.a. 'met 
-'een sware Laekenschen mantel ende· een rock, mitsgaders eenige slaep-
~ laeckens ·ende meer ander goet ...... • . 

Plotseling liet ~de torenklok drie slagen horen en vlak daarop 
hoorden ze in de verte de nachtwacht een aanvang,nemen met zijn ronde 
en zijn roep: ~De klok heit driehie •. 8 • •• '

1; 'Koiil omlaag, gauw', riep 
Gij's op gedempt.e toon, "we moeten maken, dat· we weg komen'. Ze werden 
zo zenuwachtig~ 1 dat sij door haesticheyt een beddeteck voor 't ven-
'ster, daer sij in Pelt waren gecomen, lieten leggen ende sijn soo 
'voors de voorn( oemde) personen met voorseyde gestolen goet gegaen, 
6 ten huyse van Gijsbert, nae dat sij ·de· leer ten huyse van Willem 
cwederom hadden gebracht.' . 

Toen de linnenwevers de tootl~pen in de werkplaats van Gijs weer 
ontstoken hadden,werd de buit gekeurd en hun oordeel viel gunstig uit; 
de Peltenkregen·een pluimpje. Ze mochten nog eens naar de Amsterdamse 
kermis~ 

Daar de bestolen familie verscheidene dagen uitstedig bleef~ be
merkte men niets van de ·diefstal •ende hebben Gijshert en Wi11em 

· 'eenich van 't voorsz(egde) gestolen goed tot·Schoonhoven in den 
~ombaert gebracht, eenige dagen daer nae, uytgesondert de mantel 

• • • • • 0 • • • • • 0 0 
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Waar Jan en Tijssie ~o'n prachtig voorbeeld kregen van de oude
ren, is de uitdrukking~ dat ze voor 'galg en rad' opgroeiden, niet 
overdreven en in die dagen gold zo~n expressie letterlijk~ zoals we in 
enkele hierna volgende belevenissen, zoals ~De Jager van zijne Excel~ 
lentie' en 'Langs Zouwen- enBazeldijk·' en 'Crimen Abigeates· zullen 
z1en. 

Met Korsernis werd Jan 12 jaar en getrouw zette hij met Tij s Z1Jn 
omzwervingen door de Te1meise dreven in het komende 1647 voort en ver
scheen er nog een derde trawant ten tonele, van .wie we alleen maar 
weten, dat ze hem de rzierejongenr noemdenoToen deze in de avond van 
8 Februari Jan ontmoette in de Pompstraat, zei hij geheimzinnig 
grinnikend: ~lek weet een buytj en'. 
1 Bestaat niet"~ gaf Jan te kennen. 
'Tochlf. zei de lierejongen. 
'Zeg op dan. ' 
'Veur in de Vlieten teuge Sluis an let de schuit van Hink Reyers. D'r 
is vannacht gin mens aan boord; nou?< 
~Kom mee' , nodigde Jan uit en ze gingen het nieuws aan Tij s ve rkondi-
gen met het gevolg dat ze. 

'Alsdoen t'samen nae de schuyt ofte schip van Hendrick Reyers 
çgingen ende daer op gecomen sijnde, soo sijn Thijs ende die 
'lierjonge door 't schoorsteengat int vooronder geclommen~ die 't 
'gestolen goet (een licht stoffen wambuys, een vuyrslach, een 
~stroopkan met stroop (krek als jáááren later bij Bartje Nèrs op 

·Lexmond; die goeie ziel leverde voor een cent met zilverpapier er om-
heen 25 griffels) 

'eenige nootemusschaten*) ende ander c~uyt, mitsgaders ander 
'goet) hebben opgelangt aen hem, Jan, ~t welck sij onder malcan
'ders gedeijlt hebben; 
'ende heeft hij, Jan, daer van gehadt ~t vporseijde gestolen 
'wambuys ende noch het vuyrslach; Thijs die Stroopkan met stroop 
tende die notemusschaten*) neffens het kruyt; ende •t ander goet 
'die Lierjonge . 

Die eer moeten we de "17de eeuwse Tenneise jongens nageven: ze verdeel
den de zaak strikt eerlijk onder elkaar. 

Drie dagen later stapte schout Sebastiaan Aertsz.Pinsen van der 
AA bij Gijs de wever binnen. Hij kwam huiszoeking doen en vond de 
voorwerpen afkomstig uit Reyers~ schuit,waarop hij Jantje meenam naar 
zijn huis en herberg, want schout Pinsen was tevens kastelein. (Ver 
moedelijk is deze herberg later door de Diepenlwrsten, eind 17e eeuw, 
overgenomen, en zijn deze er tot heden ingebleven). 

. Daar de kastelein tevens vervangend drossaard was, heeft hij 
Janneman, die · in een kamer yan de herberg werd opgesloten, een streng 
verhoor afgeno!Den, wa.arbij burgemeester Ge_rrit Thomasz ,~!Snoe~k en 
schepen Gornel ts Basttaensz.Neck tegenwoord1g waren. Secretar1s W. 

·Hoendrixs schreef alles op ( 16 Febr. 1647). 

*) llen llloet niet te nauw .ki.jken naar de Troet;et'f' '-Peiling der woordenr 

noote-noteF onze ToorouderB waren daarin ruia Tan opyattint;. 
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Jantje was in de handen van de magistraten zo week als was en 
liep af als een wekker. zodat weldra alle Termeise wevers in arrest 
zaten in de kamers va~ het stadhuis. Heel Termei stond op z'n kopj 
alles hing over de onderdeur: 'Wie had dat nou kinne dinke; zukke 

·vrome minse; iedere Zondag trouw in de kark; waar mot het heen~ waar 
mot het heen! 

Toen Jan ·verhoord was. mocht hij weer naar huis en tegen ZIJn 
moeder zei hij~ 'Moeder. het is mijn vaer (denoterende daer mede SIJn 
'Stijffvader) die mijn hyer toe (te weten tot de diverie) geraeden 
'heeft.' 

De groten werden naar Vianen overgebracht om door de Kamer van 
Justitie verhoord te worden. Ze ontkenden alles~ waarop Janneman ook 
naar Vianen gehaald werd. De 4de Maart zag hij kans uit te breken (uit 
het stádhuis), blijkens een brief van mr S.Alewijn1 een der raden in 
de Kamer van Justiti~. 

'Mijnheeren 
t.Tot naeder onderrechtinge van de stucken bij miJn van daeghe 
1 door onse deurweerder Lossert overgesonden~ diendt~ dat ick 
4 bemerke~ dat de jonghen (in het handschrift staat :. ionghen), dte 
cgisteren vuytgebrnvken is, naerdat hij naer d'eerste genome~ 
'informatie vuyt de detentie ontslaegen is~ door de gene~ die hij 
'geaccuseert (- beschuldigd) hadde. ge.Ïnduceert· (";~t beïnvloed) is 
• geweest~ om alles te seggen ge loghen te hebben 't gene hij van 
,.vooren geseydt · hee.ft_; ende dat onder pretext (- voorwendsel), 
'dat hij niet wederom in het gadt ( - cel) gesedt soude worden . 
'Noch diendt geledt dat een knecht van de wever (Johan) seydt ten 
'tijde van de gepleechde diverie~ geweest sijnde den 12 September 
'lestleden~ niet tot Ameyde geweest te sijn~ maer vandaer van te 
•voren gaende naer Brabandt noch tot Lexroondt bouckweyt gedorssen 
''te hebben (bij boer Heyndrick Jaspersz.), 't welcke aile d' ande
'ren mede seggen. om daer mede te willen bethoonen~ dat de 
'jonghen, die haer geaccuseert heeft, soo wel in het een alse het 
'ander niet te gelooven is. 
'Dan sullen Ued. connen sien vuyt d' informatie tot Lexmondt geno
'men van de persoonen daer den bouckweyt gedorst geweest soudc 
'sijn, dat de di verie recht voor haere coompste tot Lexmond i . 
'geschiedt is geweest. 

'Vianen, den 5 Martij 1647 
~Mr. S. Alewijn. ' 

Johan was naar Lexmond gegaan om aldaar ZIJn vriend, die wevers
knecht was bij Heyndrick Govertsz. r op te halen om gez.amenlijk naar 
hun geboorteplaats Geldrop te gaan teneinde hun vrienden en magen weer 
eens· te zien, waarna ze weer naar het Land van Vianen en Ameide terug
keerden. 

De 6de Maart werden de wevers voorlopig uit de hechtenis ontsla~ 
gen na een borgsom *) van f1 100 ~-- gestort te hebben, teneinde de 

O) De ant e hiero•er i s ond e rtekend door Mr Cornells d e Vi a n e n e n Mr A. d P 

Baet , beiden r a ad s h eer J n d e K .Y .: 
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betaling van de justitiekosten veilig te stellen1 zodat ze op Termei 
gelegenheid·kregen om tegen ieder~ die het maar. w1lde horen te vertel 
len ~ 'Wat kan een mins toch deur de leugens van zo'n snotjong in de 
moeilijkheden raken!~ hetgeen de menigte geloofde,want de wevers waren 
populair. Edoch ~ er waren er ook ~ die zeiden: ~Opruimen dat dieven
zootje~ en het leek er op, dat die hun zin kregen, want 10 Maart 1647 
werd de 

'Verbanning van de wevers 4 uitgesproken; aldus 
'Gesien hij de Camere van Justitie tot Vianeh 
(de requeste bij Jonker Hendrik van Brederode van Bol sweert,. 
tUTost der Stede Ameyde . noo.J gepresenteert, op ende jegens; 

<Jan Artensz. 
'Gijsbert de wever met 
~Johan, siin knecht; 
'Willem J~sen, Linnewever ende 
'Th ijs~ s ijn soon; 

'mitsgaders de informatie bij Conunissarissen van de sel ve Camere 
'genomen; 

'de voorsz" Camere ordonneert de boven geaccuseerdens 
'de Stede ende Landen van Vianen ende Ameyde te ruymen 
tbinnen den tijdt van veerthien dagen na de pronuncia
'tie (-uitspraak) deses.i 

«met interdictie (~ verbod) van daer wederom in te comen sonder 
'consent op poene van swaerder straffe; 
'verbiedende de selve ende jemant van de ingesetenen off andere 
&middeler tijdt met woorden ofte wercken te misseggen ofte te 
'misdoen op poene van Lij fstraffe; 
4 condemnerende ( - veroordelende) daer beneffens -de voorso geaccu
'seerden te sam~n in de costen en misèn van justitie bij de 
'camere gemadereert ende getaxeert op vij ftich gulden eens. 

' Actum den lOde Meert 164ï 
cMro C. Timmer.' 

Er braken veertien moeilijke dagen voor de wevers aan. On ·te zor
gen1 dat ze niet nageroepen werden door de Termeise straten~ werd ctè
hevolking . met klokgelui voor het stadhuis saamgeroepen, blijkens de 
volgende acte~ 

'lek ondersereven gerechtsboode van Amijde en Thienhoven attes·
~ tere en verciaere hoe dat. het waer is dat lek op last van Dese 
'Ed. Heer den Drost van Amijde hebbe afgelesen van den stadthuyse 
'van Amij de mit het cleppe van de clock in pre-senzie van veel 
'omstanders als dat hem nijmant vervordere en sal 1 hij sij wie 

· ''dat hij sij? Wylhem Jansz. ofte ~nig van de sijnen na te roepe 
'ofte vuyge te verwij ten; 
'en dat op arbitrale correctie. 

':Actum den 26 Mert 1647 
'Hermen Claesz .. _ van Hemelgeest 

eMedeondertekend door de schepenèn~ Fredrick Adrijensz .. 
1Aryaen v·an Dyck 
'Jan van den Berch' 
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Hemel en aarde heeft Willem Jansz. in deze twee weken bewogen om · 
de verbanning ongedaan te maken ... Het complete kerkbestuur sprong voor 
hem en de zijnen in de bres met dominee Edzardus F.Auricanus aan het 
hoofd. Hïer volgt de ontroerende brief~die ze voor hem aan het gerecht 
schreven: 

bAlsoo Willem Jansz. van Eindoven. Lynnenwever~ op ons ondersz. 
'Predicant, Ouderlinghen ende Diaeonen der Gemeinte Christo tot 
tAmeide ende Tienhoven versochte attestatie naer waerheyt aen
'gaende sijn camportement (- gedrag) alhier~ . 
'bende wij desel ve hem niet en conden weygheren, soo getuighen wij 
tondersz. in goeder conscientie 1 dat deselve Willem Jansz~~ nu 
1 1 anghe Jaren alhier tot Ameide gewoont heeftj 
'ende stichtelijek litmaet onser gemeinte geweest .is; 
' gesont in. de Leere *); 
'vroom van Leeven, neerstich ende aendachtich in 't gehoor des 
1woorts ende 't gebruyck van des Heeren heyl ich Avontmael; 
'voor hem selven mitsgaders voor sijn wijf ende huns vol kinderen 
'in swet sijns aenschijns sijn broot sorchvuldelyck ende eerlyck 
'winnende9 
~in ruste ende vrede met yeder levendej 
t>Daeromme ook ons allen ende ygelyck.--een liefgetal weert ende 
'aengenaem voor soo veel ons bekent is; sonder dat oyt enighe 
C.clachten ofte geruchten ter contrarie voor ons gecomen sijn .. 
'Weshalve wij uyth christelijcke mededogentheyd beclaghen de 
~droevighe ongelegentheyd waerin hij onlangs is geraeckt; 
'Edoch met suleken verstande~ dat wij geensins ons en willen 
'onde~winden te examineren, weinigher te contradieeren (-tegen
tspreken) des Rechters sententie (desen aengaende) gepronun
'cieert. 

Actum Ameide in onse Kerckelijcke vergaderinghe 
iden CXJe Meert 1647-
'Ende in kennisse der waerheyt onderteickent:: 

'Beernt Ni ca, ouderl ingh tot Ameide.~ 
~Bastiaen Willems:z . , ouderlingh tot Ameidè;, 
'Dirck Pietersz~ van 'EindOven~ Diacon binnen Ameide; 
'&uwen Pietersz., Diacon binnen Ameide; 
,._ t merck van $ Peter Cornelisz." ouderl ingh in Tienhoven; 
r - - - T Aelbert Claesz .. , - - - ; 
' - ~ Adrim n Jansz., Diacon in Tienhoven; 
'Jan Petersz Vermaet, Diacon in Tienhoven;· 

cConcordat 
'Edzardus F. Auricany 

. 
1 Ecclies Ameide et Tienhovia. ~ 

Ook de Termeise burgerij sprong voor hem in 't ge-weer.; Ze stelden 
de volgende brief aan ! t gerecht op: 

O) 81j stond ook "&esont op de Leer' bij Leen Peltl-
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~Attesteren Wij ondergeteyckenden tot Ameyde woonachtich~ ter 
'requisitie van Willem Janse, Linnenwever; 
'hoe waer ende waerachtich is dat de selve alhier omtrent 
'twintich jaeren heeft gewoont; 
~ende dat hij geduyrende dien ·tijdt ~et alle neersticheyt sijn 
~:broot met Godt ende eeren voor sijn wijf ende kinderen heeft 

· t gewonnen; 
tende altoos liefweert ende aengenaem bij de Luyden geweest; 
'dat mede de requestrant (in regardt van ons) niet anders heeft 
'bejegent met woorden ofte wercken als een vroom ende eerlijck 
'persoon behoort ende schuldich is te doen, sonder dat hij aen 
4 ons eenige schelm ofte diverije stucken heeft bethoont ende 
'gepleecht (soo veel ons is bekendt); 
6ende want men gehouden is de waehrheyt te affirmeren insonder
'heyt daer toe versocht sijnde (als in desen) soo hebben wij ~t 
'selve hem niet cunnen weygeren~ om te dienen daert mochte 
"vereyscJten; 
._~met verstaen van .' t allen tijde met eede te sullen affirmeren~ 
(- bevestigen) 
'-ten o.irconde vandien bij ons cxnschr. qen 23sten Martij 1647. 

~peyr Cbrnelyes Verkayck; 
4Pieter Andriesz. de Bruyn,~ 
(Willem COrnelisz. Pelt, 1647 den 24 Mert. 
'Dierck Cbrnelisz. Pelt *) 
JFredrich Adryaensz~; 
'Abram Woutersz.; 
'Jacob Danielsz. Rietvelt; 
4 Andries Hendricksz . de Bruyn;· 
'*'Aert Adrij sen, ramacker; 
'COrne lis Pie ter sen, tymmerman; 
·(frfichel fietersen; 
'Di rek Teunesz.; 
8Jan van Melsen, schepen van Ameyde; 
(Jan Jansz. van Rijnhouwen; 
'Claes Jansz. de Waell; 

. 'Jan Carels·z'. ·Gas trick; 
'Louij s Jansen,. klermacker; 
'Wilhelm Andriesz. de Bruyn; 
'Gerri t Thomasz. Snaeck,· 
'COrnelis Bastyaensz •. Neck~ Burgemeester der Stede van 

Ameyde. **) ç 

Als ze zulke brieven voor iemand schrijven, moet het hart van de 
rechter toch wel van steen zijn, d~~~ n1et op in te gaan; doch de 24e 
Maart was aangebroken en uitgeleide gedaan door vrienden en kennissen 1 

werden de wevers, met hun spulletjes op een kar_, door de Tienhovense 

~) Zie OT er heat •Broocloorlo&Je op Ameide" . 

~•) On&e'feer &elijkluiclende attestaties werden &esohreYen TOOr Gijsbert 

Heyndrioksz~ . de andere! weTer . 



pont over de Lek gezet en was de verbanning ingegaan. Nog lang bleef 
men hen staan nakijken en zag men hen op de Overlekse dijk duwend 
achter hun wagen verdwijnen in de richting van Schoonhoven. 

Hadden de brieven dan helemaal niets uitgericht? Toch wel, maar 
daar moest enige tijd overheen gaan. 

Toen Willem 10 September 1648 een bede inzond om alstublieft weer 
terug te mogen keren. vond hij bij de drossaard een gewillig ooro 't 
Was ·het jaar van de vrede van Munster, die een eind maakte aan de 80··· 
jarige oorlog; waarom zou men dan ook niet vreedzaam tegen Willem 
zijn. De drost pleitte als volgt voor hem; 

*Orrnne dese Ed.Camere van Justitie tot Vianen te dienen van Advijs 
'op de Requeste de voorszoCamere overgelevert op den 10 September 
'1648 bij Willem Janszo van Eyntoven, linnewever, daer bij den 
'selven versoeekt boven bannissement wedero~ tot Ameyde met sijn 
'hu ij sgesin metterwoon te coomen, seyt Jor Heynrick de Brederoede 

4 de Bolsweert, Drost n.o., gesien hebbende de menichfuldighe 
'attestaties bij de borgers ende inwoonders, mitsgaders den 
6 predicant ende andere kercke Dienaeren van Arneyde ende Tienhoven 
caende suppliant (-smeker) verleent,soo en soude (onder correc
~tie) den gemelte heerenDrost des suppliants versoeek niet wel 
'connen tegen spreecken; 
'edoch gedraecht sich derhalven tot de goede geli~fte van de 
'voorsz. Camere, die in cas (-geval) 'verstaan wort, sij weder in 
'comen sal, gelieven sullen te letten, dat 't versoeek van suppl. 
'alleenlijck bij provisie(- voorlopig) wordt geaccordeert om sijn 
'comportement (- gedrag) te sien, ende mits betalende de costen 
'over 't versoeek ende 't adviseren deses gevalle. 

j Actiuin Vianen den 19 September 1648 
H. v. Brederode v. Bolsweerd. ' *) 

De 4de October 1648 verleende de Kamer toestemming tot terugkeer 
en enkele dagen daarna stonden de Termeienaren bij de .Tienhovense pont 
te kijken naar de 

~1erugkomst van de wevers. ' 

~) Benzelfde stuk werd ~esobreTen TOOr Oijsbert. 
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Aktiviteiten rond de herdenking van de 50 - jarige Bevrijding. 

1. Lezing. 
Op 7 april a.s. hoopt de heer Fioole te komen met de lezing: "Het leven en werken van de 
Nederlandse Huisvrouw gedurende de Tweede Wereldoorlog". 
Tevens hoopt de heer Fioole ook veel spulletjes te laten zien uit die tijd. 
De lezing vindt plaats in het Verenigingsgebouw en de aanvangstijd is 8 uur. 
In het vorige Nieuwsblad heeft -deze aankondiging ook al gestaan, maar nu kunt u dus 
plaats en tijd in uw agena erbij noteren! 

2. Tentoonstelling. 
In ons vorige Nieuwsblad is eveneens. een oproep gedaan spulletjes en andere belangrijke 
zaken afte staan voor een tentoonstelling over de periode '40- '45. 
We kunnnen nog steeds van alles gebruiken! 
In Open Vensters is ons ruimte aangeboden omdetentoonstelling te organiseren en 
daarvan willen we dankbaar gebruik maken. 
Het is de bedoeling dat de Tentoonstelling loopt van 24 april tot en met 6 mei. 
Exacte openingstijden worden in het volgende Nieuwsblad vermeld. 

3. Een bijzonder Nieuwsblad. 
De Vereniging hoopt rond de meidagen met een heel bijzondere uitgave van het 
Nieuwsblad te komen. 
Het blad is dan uitsluitend gevuld met een verzameling verhalen van allerlei personen uit 
Ameide en Tienhoven, die hun belevenissen uit die donkere jaren op papier hebben willen 
zetten. 
Foto's komen erg slecht over in een blad als dit, maar we doen ons best het geheel aan te 
vullen met afdrukken van authentieke documenten en plaatjes. 
Kortom, het wordt een blad waar we naar uit kunnen kijken.! 

4. Verschijning van het nieuwe boekje. 
Op bovengenoemde tentoonstelling zal ook ons nieuwe boekUe) het levenslichtzien, 
getiteld "Gedenkklank"- Het aanzien van Ameide en.Tienhoven in de periode 1933- 1945, 
geschreven door onze eigen secretaris, . de heer P. Wilt. 
Na diverse voorpublicaties van enkele fragmenten uit het boek in ons Nieuwsblad.(omu 
vast lekker te maken), zult u dan eindelijk in de gelegenheid zijn het boek aan te schaffen, 
als . u de tentoonstelling bezoekt 
Alle leden van de Vereniging zullen gebruik kunnen maken van de waardebon, die in ons 
volgende blad (u weet wel, dat bijzondere nummer!) zal worden uitgereikt. 
Deze waardebon geeft namelijk recht op f 2,50 korting bij de aanschaf van het boek. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn het boekje op de tentoonstelling af te halen, kunt u 
telefonisch reserveren. (tel. 01836-2127). We kunnen nl. niet garanderen dat er genoeg 
boekjes beschikbaar blijven als de verkoop erg voorspoedig verloopt. 
Na de tentoonstelling is het boek te verkrijgen op het vaste boekenverkooppunt van de 
Historische Vereniging: Nieuwstraat 1 te Ameide en indien de voorraad het toelaat vanzelf 
ook nog op de Paardenmarkt 1995. 
Om u alvast een overzicht te geven van de inhoud van het nieuwe boek, volgt hieronder de 
inhoudsopgave, rechtstreeks overgenomen uit het boek. 
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INHOUDSOPGAVE 

Ten geleide 
Gedenken 
Voor de oorlog 
Bij onze oosterburen 
Op Hollands erf 
Vaderlandsliefde en oranjegloed 
Stempelen en steun trekken 
Rijwielbelasting 
Dreiging 
De mobilisatie 
Zwaar weer op til 
De tiende mei 
Het feest dat niet doorging 
Evacués 
Van Rotterdam tot het bittere einde 
Ons land bezet 
Tussen hoop en vrees 
De duimschroeven aangezet 
Ameide krijgt inkwartiering 
Vreemde vogels 
Luchtgevaar 
Wachter, wat is er van de nacht en de dag? 
De Halifax bb-375 neeroestort 
Aldoor meer narigheid 
Het drama der joden 
Nieuwe orde, lege borden 
Van verzetjes en stil verzet 
lndië-gangers 
Lichtpuntjes in het aak'lig nachtelijk zwart 
De melkstaking april/mei 1943 
Termei staakt mee 
De staking gebroken 
Het woord is aan den strijd 
Het leger der gezochten 
De zaaier 
Een maaier ging uit ... 
De spitters van pasen '44 
Ameide uitgekamd 
Geruchten van razzia's 
Nimmer weergekeerd 
Vordering 
Dolle dinsdag 
Hoe droef die dinsdag afliep 
Een brug te ver 
De hongerwinter 
Russen iils beschermers 
Dief en dietjesmèJat 
Honger is een kwaad betH>t 
Dit wonder bijzonder ... 
Gedenken toch 
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