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Op het eerste gezicht
Al zal deze kennismaking met de gezamenlijke uitgave van enige historische verenigingen in het Gelders Rivierengebied voor velen van U geen
onverwachte gebeurtenis zijn, in een inleidend woord namens de redactie
wil ik U gaarne op de hoogte brengen van de stand van zaken. Na uitvoerig
overleg tussen de deelnemende organisaties is deze samenwerking nu
werkelijkheid geworden en het eerste nummer bij U aangekomen.
Uitgangspunt van deze gecombineerde publicatie is het groeiend onderling
contact tussen de verenigingen in onze regio, gevolgd door het gezamenlijk
optrekken bij aktiviteiten als lezingen, opgravingen, tentoonstellingen, etc.
waarbij het in één blad publiceren al onze lezers op de hoogte brengt van
wat zich aan plannen, onderzoekingen en resultaten in onze streek afspeelt
op dit gebied.
De plannen zijn zover gevorderd dat dit eerste jaar in februari, juni en
oktober een nummer van de nieuwe "Tabula Batavorum" zal verschijnen,
waarna deze samenwerking, na het verwerken van de ervaringen van dit jaar
en het bezien van de kosten — naar wij hopen — nog lang zal worden
voortgezet.
Ook het opnemen in deze combinatie van nog meer aan ons verwante
groeperingen uit het Rivierengebied zal mogelijk blijven.
Aan de hand van de hiernaast afgebeelde "Tabula Peutingeriana", een 12e
eeuwse copie van een Romeinse kaart uit de 3e eeuw, zou ik de buitenkant
van onze nieuwe uitgave ter sprake willen brengen. Eigenlijk is deze
"Peutingerkaart" geen echte kaart, maar een reisschema van wegen en
rustplaatsen, waarbij de afstanden hiertussen met Romeinse cijfers zijn
aangegeven; bovenaan kunt U de namen Noviomagi (Nijmegen?), Carvone
(Kesteren?) en Fletione (Vechten?) herkennen, die nog steeds tot verhitte
discussies tussen historici aanleiding geven.
Deze oudste kaart, waarop ons rivierengebied is aangegeven, geeft ons een
goede indruk van het stelsel van wegen en rivieren in het Romeinse Rijk,
waardoor ongetwijfeld de contacten tussen de zich ontwikkelende nederzettingen zijn bevorderd.
De rode en blauwe banen van ons omslag, die zigzaggend over het grijze
vlak gaan, met hiertussen denamen van de deel nemende organisaties en de
naam "Tabula Batavorum", zijn bedoeld als een beeld van samenwerking
met behoud van eigen identiteit, waaraan U de nieuwe publicatie hopelijk
nog vele malen zult herkennen.
Sijtze van der Zee

Fragment van de "Tabula Peutingeriana".

"Dansen voor de fiool"
en de gevolgen
Een voorval aan de Rheetse brug te Eist in 1770

Op zondag 29 juli 1770 vond aan de Rheetse brug te Eist een vechtpartij
plaats die tot in 1774 de gemoederen — bij tussenpozen — bezig hield 1).
Wat was het geval? Op die bewuste zondag zaten een aantal personen "ten
gelage" in de herberg de Rheetse brug van Willem van Kleef.
Daaronder bevonden zich Hendrick Brouwer en een knecht van Hendrik
Toonen, Claes geheten. Laatstgenoemden dronken bij die gelegenheid
"genever".
Tevens werd op de viool gespeeld en "dansten" de twee genoemden "voor
de fiool".;Hendrick Brouwer en Claes kregen ruzie en vochten het verder
buiten "op den dijk staande"2) met messen uit. Daarbij liep Claes "een snee
voor sijn aangesigt" op.
Tot zover de feiten die de ambtman voor Over-Betuwe bij geruchte ter
ore waren gekomen. Hij overlegde op maandag 6 augustus met zijn
advocaat- 3) en zijn procureur-fiscaal 3) over de vraag wat hen te doen
stond. Ze besloten "vermits geene aengeving gedaen was" de schout van
Eist inlichtingen te laten inwinnen.
Schout Dietz liet "Hendrijna Elbers, woonende voor meijdt bij Willem van
Kleef", op 13 augustus op het Ambtshuis voor zich verschijnen.
Hendrijna wist meer van het voorval af. Zij deelde mee dat "behalven
Hendrick Brouwer" uit Rheet en Claes de Haane, knecht van Hendrik
Toonen, allen uit Oosterhout, nog aanwezig waren: een tweede knecht van
Hendrik Toonen "sondersijn naam te weten; eenen Cornelisaandekleijdijk
4
) onder Oosterholt woonachtigh sonder sijn toenaam te weten; een knegt
van den boer op den Boel onder Ressen, Zeger genaamt; een soldaat van
Waldeck bij Jacob Dibbets in den arbeijt sijnde en nogh drie soldaaten
sonder te weeten waar die in den arbeijt waren". Al die personen gebruikten
drank.
Toen ze terug kwam van melken trof ze "een speelman" aan die werd
uitgedaagd op de viool te spelen "omdat er toch twee fiolen op de kast
laegen". Op die uitdaging ging de speelman in. Het gezelschap heeft toen
"voor een gedeelte na de fiool gedanst". Claes de Haane vroeg haar,
Hendrijna, bij die gelegenheid ten dans hetgeen ze weigerde. Claes ontstak
daarop in woede en "smeet een soopjesglas tegen de schoorsteen in
stucken". Kort daarna zag ze dat Claes de Haane en Hendrick Brouwer buiten
"met blanke messen tegen malkanderen stonten te vegten waarbij Claes
een sneede in sijn aangesigt bekomen had".
Tijdens deze gebeurtenissen was "Lijsabet Maasen, naeijster onder Rheet"
bij haar, terwijl herbergier Willem van Kleef en zijn gezin die zondag uit rijden
waren gegaan naar Ressen en eerst 's avonds thuis waren gekomen.

Advocaat- en procureur-fiscaal vonden dat de zaak er duidelijk genoeg
voorstond. Gevolg was dat Wïllem van Kleef begin 1771 werd aangemaand
een boete van f. 6,- te voldoen wegens overtreding van het Landrecht 5)
alsmede van de placaten op het "violeren van den sabbath"6) en een boete
van f. 12,-te voldoen wegens niet aangeven van de ruzie en het vechten met
messen voor zijn deur. Van Kleef liet het er echter niet bij zitten; hij was in
het geheel niet van zins de boeten te voldoen en schakelde een advocaat in:
C.C. Lotichius.

Advocaat- en procureur-fiscaal overlegden nu wat hen te doen stond en
besloten op nader te bepalen "vraag- articulen" Lijsabet Maassen en
Cornelis Roelofs ("Cornelis aan de kleijdijk") "onder eede scherpelijk te
verhooren"om de ware (!) toedracht aan de weet te komen. Dat geschiedde
op 27 mei 1771. Thans gingen partijen aanzienlij k zorgvuldiger en voorzichtiger te werk; advocaat- en procureur-fiscaal overlegden herhaaldelijk over
aard en inhoud van hun vragen; de getuigen leden plotseling (zoals te doen
gebruikelijk in zulke situaties) op alle punten aan geheugenverlies ! Enkele
voorbeelden: de getuigen verklaarden dat ze op "een" zondag vorige zomer
ten huize van Willem van Kleef waren geweest "de precise sondag
onbegrepen".
Op de vraag of Claes de tweede getuige (Cornelis Roelofs) een glas jenever
uit de hand had geslagen antwoordde de eerste getuige "sulx niet gesien te
hebben dan dat ze plotseling een gebroocke glas voor de grond had zien
liggen ". De tweede getuige antwoordde dat Claes hem het glas jenever
weliswaar uit de hand had geslagen "sonder te weeten of sulx met opset en
met arg gedaan was"....enz, enz.
De zaak was er zeker niet duidelijker op geworden: getuigen spraken
onduidelijke taal, de advocaat van Van Kleef deed wat hij kon. Duidelijk was
nu slechts dat er op "een" zondag in de herberg gedronken en gedanst was;
dat de herbergier en zijn gezin bij die gelegenheid afwezig waren geweest
en dat er buiten zijn deur een gevecht met messen had plaatsgevonden. De
zaak vond dan ook vanaf dat moment (mei 1771) met grote tussenpozen
voortgang; het werd een ietwat slepend proces. Pasop 16 oktober 1772-16
maanden later! - overlegden advocaat- en procureur-fiscaal weer over het
"poursuiveren" van de zaak. Ze werkten er één week aan en lieten de zaak
rusten tot 10 mei 1773....
Nadat een zevental personen begin juni 1773, nu ook schriftelijk, hadden
verklaard dat Van Kleef en zijn gezin op zondag 29 juli 1770 bij hen te gast
waren geweest, wees het gericht van Over-Betuwe op 4 juni 1773 vonnis.
De boete van f. 6,- had Van Kleef te betalen, mét de proceskosten; de boete
van f. 12,- vanwege zijn "bewezen" afwezigheid op 29 juli 1770, werd hem
kwijt gescholden, mét de proceskosten vandien.
Van Kleef had, met behulp van zijn advocaat Lotichius en door eigen
"onwilligheid en tergiversatiën" tegen het machtige "Ambtshuis" iets
bereikt. Thans restte een schikking over de proceskosten die sedert 6
augustus 1770 waren opgelopen tot f. 220,-, kosten die advocaat- en
procureur- fiscaal goeddeels zelf hadden voorgeschoten of hen nog

toekwamen, leder de helft? Lotichius verzocht de kosten "ten ruwe op te
maken om daarna een vriendelijke bijeenkomst te houden om deesezaak
zoo mogelijke in der minne te reguleren". Op 17 juni 1773 vergaderden
advocaat- en procureur-fiscaal "den geheelen avond" om de "ruwe memorie"
op te maken en stelden op 20 juni hun eis "uit consideratie" op f. 90,-.
Lotichius vroeg een week bedenktijd en bood op 28 juni "niet meer dan
f. 40,- "De andere partij vond dat "dat nergens na geleek". Lotichius had een
fout gemaakt....
Nu werden advocaat- en procureur-fiscaal actief en stelden niet een ruwe
maar een specifieke (precieze) rekening op en dienden die op 7 augustus
1773 bij het gericht in.
Op 5 januari 1774 vond de officiële taxatie van proceskosten plaats:
advocaat-fiscaal: f. 79 - 7; procureur-fiscaal: f. 129 4 7. Van Kleef had
alsnog geheel verloren.
Het gaat hier om een van de vele processen wegens schending van de
zondagsheiliging.
Dat voorschrift moet telkens herhaald worden 7 ).
In 1731 bijvoorbeeld heette het: wij " verbieden meede op Sondagen, feestof beededagen in 't openbaar gelach te setten, schuttebieren of Boxebieren
te drincken, kloot- klos- off kegelspel te oeffenen, hetticktakken, verkeeren,
dobbelen, kaatsen, ringhsteeken, kransen en gansen-trecken, papegaijschieten off dergelijke ongeregeltheeden te pleegen..."8).
Het openbare leven zou op den duur van toon en kleur gaan veranderen.
Meer ingetogen; meer huiskamer dan straat.
Rheet: twee lange nagenoeg rechte wegen, ten westen en ten oosten van
Rijksweg-Zuid en loodrecht op die weg staande.
Ook nu nog is de Rheetsebrug het — letterlijk en figuurlijk — middelpunt van
die meest zuidelijke buurschap van het kerkdorp Eist.
Een groot massaal pand: plaats waar eertijds de tienden van Rheet bijeen
werden gebracht, herberg, middelpunt van de Rheetse kermis en waar
thans de Rheetse brug "uithangt".

Noten
1
) Rijksarchief in Gelderland, rechterlijk archief van Over-Betuwe, inv.nr.
212: civiele processen, no 1.
2
) Het gaat om de Griftdijk (tegenwoordig: Rijksweg-Zuid). Begin 17eeeuw
was er op kosten van de steden Arnhem en Nijmegen een kanaal
gegraven van Arnhem naar Nijmegen: de Grift. Ten westen van het kanaal werd een dijkje aangelegd, c.q. de bestaande weg verhoogd. In 1741
gingen het verzande kanaal en de dijk in beheer over aan het gewest Gelderland. In het begin van de 19e eeuw kwam het beheer in handen van
de Rijksoverheid.
3
) Advocaat-fiscaal en procureur-fiscaakambtenaren van het "Openbaar
Ministerie" van Over-Betuwe.

4

) De griftdijk werd ook wel kleijdijk geheten. Bezanding van wegen kwam in
de jaren '50 van de 18e eeuw in het rivierengebied aarzelend op gang.
5
) Gereformeerde Landt-rechten ende gewoonten van het Ryck van Nijmegen, van de ampten van tusschen Maes ende Wael, Over- ende Nederbetuwen (Arnhem) 1686, (gedrukt), titel XXXV, artikel III: "niemant sal oock
voor, of gedurende den tijdt van de Predikatie of verkondinge van Godts
Woordt, in Herbergen mogen sitten drincken, of eenigh spel doen, ende
die daer tegens doet, sal 't telckens eene gulden tien stuyvers ende
Weert en Weerdinnen ses gulden verbreucken, tenzij 't reysende Luyden
zijn".
6
) Bijv. het placaat van 1 november 1731, "tegen het violeren (schenden)
van den Sabbath...." Overtredingen van dit placaat in Over-Betuwe, zie
b.v.: inv.nr. 195, dossier 9: Vastenavond te Slijk-Ewijk op 9 sept. 1737;
inv.nr. 203, dossier 4: schending van de sabbat te Andelst op zondag 27 september 1761.
7
) Groot Gelders Placaat-boek, trefwoord: Sondag; 25 sept. 1640; 15 febr.
1653; 8 october 1675; 2 maart 1681; 10 juni 1689; 21 september 1694; 23
december 1718; 1 november 1731.
Lijst of Register van alle Placaten etc..... zedert 11 februari 1741 tot 6 mei
1790, (Arnhem) 1790: placaat van 21 april 1750.
s) RAG, archief Haf, inv.nr. 37, p. 123-124.

G.J. Mentink

Oude bewoningsplaats bij Oosterhout
In mei 1982 deed Frans Spaan als aktief lid van de werkgroep Bodem en
Archeologie van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o. een
interessante ontdekking in de uiterwaard bij Oosterhout.
Bij werkzaamheden voor de dijkverzwaring werd een pakket overslagzand,
afgedekt door een dunne laag uiterwaardklei verwijderd.
Opvallend donkere plekken tekenden zich in de bodem af. Het bleken een
aantal oude bewoningsgronden met waterputten en afvalkuilen te zijn. De
vindplaats is op het situatiekaartje ingetekend.

Fragment van de Topografische kaart, schaal 1:50.000.
Kaartblad 40 west. xxxxxxxxxx = oude bewoningsplaats.
De eerstvolgende zaterdag ging de werkgroep Bodem en Archeologie
terstond aan het werk om de eventuele inhoud van de putten en kuilen te
bergen.
De waterputten bleken boomputten te zijn, bestaande uit ronde boomsegmenten die tonvormig tegen elkaar waren geplaatst. Aan de buitenzijde
waren ze d.m.v. houten hulpstukken en pluggen met elkaar verbonden. De
boomputten bestonden verder uit twee op elkaar geplaatste boomsegmenten, te vergelijken met twee tapsvormige vaten zonder bodem, waarvan de
bovenste over de onderste is geplaatst. Ondanks het opkomende grondwater konden we de putten mansdiep uitgraven.

Put nr. 1
Deze put bevond zich ca. 4,50 m ten zuiden van de dijkvoet, schuin
tegenover het voormalig dijkhuis "De Malkhof".
Deze put bleek dubbelwandig te zijn. De diameter van beide wanden was
resp. 80 en 120 cm. De put bevatte géén dateerbaar materiaal, maar was
gevuld met grint, bagger en grijs zand, waarin veel fosfaatvlekken voorkwamen.
8

Put n r. 2
Deze put lag ca. 8,50 m zuidoostwaarts van put nr. 1 en had een diameter
van ca. 80 cm. Hierin vonden we talrijke scherven van Romeins en inheems
aardewerk, een spinklosje en scherven uit de 12e tot en met de 15e eeuw.
Van de talrijke grijsblauwe scherven maakte Kees van Lent later met veel
geduld een bijna gave kogelpot uit de 13e of 14e eeuw (zie foto, de linker
afbeelding).

Put nr. 3
Ca. 15 m ten zuidoosten van put nr. 2 bevond zich deze put. De vorm was
min of meer ovaal met een diameter van ca. 40 a 75 cm.
De inhoud bestond onder meer uit zware stukken zand- en leisteen
(afkomstig uit het Zevengebergte), fragmenten van Romeins aardewerk en
stukken dakpan, vroegmiddeleeuwse molenstenen en scherven (Karolingisch). De Karolingische scherven bleken met elkaar het onderste
gedeelte van een pot of schaal te vormen (zie foto, de middelste afbeelding).

De afvalkuilen
Zowel ten westen als ten oosten van de boomputten vonden we een
afvalkuil. De westelijke kuil bevatte géén dateerbaar materiaal.
De vulling bestond in hoofdzaak uit houtskool- en verbrandingsresten.
De oostelijke afvalkuil gaf echter meerprijs. Hieruit kwamen naast verbrandingsresten en zwarte grond, veel Romeinse en inheemse aardewerkfragmenten. De rechter afbeelding op de foto stelt het onderste gedeelte van
een Romeinse pot voor. Voorts vonden we er enkele stukjes terra sigillata,
enige fragmenten van dakpannen en een bronzen stylus of schrijfstift (zie
foto), welke door G.Taconis is schoongemaakt.
Stenen waterput
Meer naar het oosten, eveneens buitendijks, tegenover het eerstvolgende
huis (H. Peperkamp) kwam een stenen waterput aan het licht. Hierin
troffen we een verweerde koperen waterketel en een mes met houten
handvat. Deze vondsten zijn niet ouder dan 18e of 19e eeuws. De
tapsvormige putstenen lieten door de gebruikte kalkmortel gemakkelijk los
en werden voor zover het grondwater dit toeliet afgevoerd.

Oude bewoningsgrond nabij Smitskolk
Ongeveer 25 m oostelijk van de Smitskolk kwam bij werkzaamheden voor
de dijkverzwaring nog een donker gekleurde plek tevoorschijn.
De oppervlakte bedroeg ca. 10 m2. Ook dit bleek een oude bewoningsplaats
te zijn.
Blijkens de vondsten, in hoofdzaak scherven, moet deze nederzetting
eveneens vanaf de Romeinse tijd tot aan de Late Middeleeuwen bewoond
zijn geweest. Bewoning in de Merovingische tijd is echter nog onzeker, uit
deze periode werd niets aangetroffen.

Vondsten uit de 13e-14e eeuw (links), 9e eeuw (midden) en Romeinse tijd
(rechts). Op de voorgrond de bronzen schrijfstift.

Bodemopbouw en conclusies
In het kader van ons onderzoek naar de ligging van de Middeleeuwse
dorpskern van Oosterhout hadden we reeds in het verleden (1980 en 1981)
in het zojuist beschreven gebied een aantal boringen verricht, teneinde de
voormalige loop van de Waal te kunnen vaststellen.
Tijdens dit onderzoek stuitten we daar reeds op een oude bewoningsplaats in
de vorm van een laag zwarte grond onder recente afzettingen van de Waal.
Datering van de nederzetting was destijds niet mogelijk, omdat toen
geen scherven werden gevonden.
Onder de bewoningslaag komt een laag matig zware klei voor (komklei).
Nabij het Smitskolkje bestaat de ondergrond uit zware zavel tot lichte klei.
Het is bekend dat in 1820 de toenmalige dijk daar ter plaatse bij een
doorbraak is bezweken over een afstand van meer dan 50 meter. Hierbij zijn
kolken ontstaan. Het hieruit afkomstige zand werd over het achterliggende
land uitgespreid. Nadat de dijk was verlegd naar de huidige plaats, is dit
gebied tot de uiterwaard gaan behoren. Bij hoge waterstanden van de Waal
overstroomde het gebied, waardoor uiterwaardklei kon worden afgezet.
Opmerkelijk is dat de oude bewoningsgrond vanaf de Romeinse tijd tot aan
de dijkverlegging van 1820 niet door klei of zand bedekt is geworden. Voor
wat betreft de periode vanaf de bedijking (+ 13e of 14e eeuw) tot aan 1820 is
dat niet zo verwonderlijk, toen werd het bovengenoemde gebied tegen
overstromingen beschermd door een dijk.
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Vóór de bedijking kon de Waal bij hoge waterstanden wel vrij buiten haar
oevers treden. Wellicht lag het bewuste gebied destijds daarvoor te hoog,
hoewel dit niet aannemelijk is gezien het voorkomen van de relatief zware
klei (komklei) in de ondergrond, waarop de bewoningsplaats rust.
Een andere verklaring zou kunnen zijn, dat de Waalbedding vanaf de
Romeinse tijd tot aan de bedijking veel meer zuidwaarts, richting WeurtBeuningen heeft gelegen, waardoor het overstromingswater deze plaats
niet kon bereiken.
In ieder geval vormt dit laatste argument voldoende aanleiding om ook aan
de overzijde van de Waal nabij Weurt en Beuningen in de toekomst bodemonderzoek te gaan verrichten.
Dank zij verschuldigd aan:
C. van der Schouw (Stichting voor Bodemkartering, Wageningen) voor het
fotograferen van de vondsten (zie foto).
H. Gerritsen, Driel en R. Hulst, provinciaal archeoloog (ROB Amersfoort)
voor het dateren van de vondsten.
Thijs van Woerkom

Leden van de werkgroep, bezig met het bergen van de vondsten uit put nr. 2
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De Overstroming van 1855 in het
Polderdistrict Neder-Betuwe:
Bestuurlijke actie en reactie*)
Voorspel
Het gebied van de Neder-Betuwe is in de loop der eeuwen ettelijke malen
geteisterd door overstromingen. De laatste, door natuurlijke omstandigheden veroorzaakte overstroming vond plaats in 1855. Hetverloop van deze
ramp, die behalve de Neder-Betuwe, ook de Tielerwaard, het Land van
Buren en Culemborg en omstreken onder water zette, is uitvoerig beschreven door Sloet en Fijnje 1 ).
Kort samengevat komt hun relaas hierop neer: eind 1854 viel een sterke
stijging van het rivierwater te bespeuren, die begin 1855 gevolgd werd door
een strenge vorst. Daarna viel in Duitsland snel de dooi in.
Resultaat: veel drijfijs, stijging van het rivierpeil, kruiend ijs en dijkbeschadigingen. Op 5 maart braken, kort na elkaar, aan de Rijnkant in het district
Neder-Betuwe en dat van De Marsch op vier plaatsen de dijken door. De
eerste doorbraak ontstond in De Marsch bij De Spees, enige uren later
gevolgd door drie kleinere doorbraken in de aan De Marsch grenzende
bandijk van de Neder-Betuwe bij het dorp Liènden.
De derde, grootste doorbraak viel bij Ingen tussen het huis Rustenburg en
Vredenburg. De kleinste dijkbreuk ontstond in de dorpspolder Eek en Wiel,
bij het veer, vlakbij het dorp Maurik. Het gehele district en het aangrenzende
gebied bood, zoals de Commissaris des Konings zei "een treurige blik".

Beringing van de doorbraak bij De Spees, 9 maart 1855.
Ets door M. ten Kate.
Collectie Maarten van Rossummuseum, Zaltbommel.
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Herstelwerkzaamheden
De eerste zorg van het dijkbestuur en de poldermeesters was het dichten
der gaten. De beringing, met kistdammen, van de drie gaten direct aan de
rivier werd spoedig voltooid. Kistdammen bestonden uit twee rijen
ingeheide palen/planken, waartussen aarde, puin, mest e.d. werd gestort.
Op 17 maart kon het Rijnwater het district niet meer binnenstromen.
Het afvoeren van het overstromingswater binnen het district, voornamelijk
via de Linge, verliep vrij snel. Wel bleven sommige delen van de lager
gelegen gebieden tot in de herfst onder water staan.
Hulpverlening
Vrij snel na de ramp kwam het provinciaal bestuur in het geweer om de
"noodlijdenden" de helpende hand te bieden. Een commissie, waarin ook
vertegenwoordigers uit andere getroffen provincies zitting hadden, werd
ingesteld, die de opbrengst van de landelijke collecte moest beheren 2). Dit
geld was allereerst bedoeld voor de aanschaf van voedsel en kleding.
Verder wilde men ook zoveel mogelijk de geleden schade vergoeden, het
eerst die van de minst draagkrachtige slachtoffers. De schadelijsten geven
nauwkeurig aan wat de mensen kwijt raakten, zowel aan land (b.v.
tabaksland) en kleinvee als aan huisraad (b.v. bijbels met zilveren sloten).
Bestuurlijke actie en reactie
Het bestuur van de Neder-Betuwe achtte nu ook de tijd rijp om, na het
gereedkomen van de nieuwe dijken de gehele bandijk van het district te
verhogen en te verzwaren.
In eerste instantie trachtte het dijkcollege, mede op initiatief van het bestuur
van De Marsch, een samenvoeging van beide districten tot stand te
brengen. Daardoor zou men de Nederbetuwse bandijk, die slecht van
kwaliteit was, tot slaperdijk kunnen bestempelen, terwijl de veel "taaiere"
buitendijk van De Marsch dan als bandijk voor het vergrote district zou
kunnen fungeren. Beide districten stelden hieromtrent al in april 1855 een
voorlopig contract op 3).
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat ook waterstaatszaken beheerde,
weigerde echter het verzoek in te willigen. Het "rijksrivierenbelang" stond
een verzwaring van de Marschdijk in de weg, aangezien het rivierbed dan te
smal (verminderde afvoercapaciteit) zou worden.
Wel mocht een geheel nieuwe dijk dwars door De Marsch gelegd worden. Dit
stuitte voor de beide dijkstoelen echter op grote financiële bezwaren.
Verschillende malen hebben beide besturen nog o.a. via de Commissaris des
Konings in Gelderland, gepoogd hun plannen te verwezenlijken, maar Den
Haag volhardde in zijn weigering. (De beide districten zijn pas in 1931
samengevoegd). De houding van de minister werd door één der heemraden
van de Nederbetuwse dijksteel, F.L.W. baron van Brakell van den Eng,
dermate hoog opgenomen, dat hij zijn ontslag verzocht. Dit werd hem op 30
augustus 1855 verleend.
De pogingen tot verzwaren van de bandijk leidden in de tweede plaats ook
tot conflicten met andere polderbesturen, o.a. met de Over-Betuwe.
Op grond van de verdeelsleutel, gesteld in art. 71 van hetRivierpolderreglement, meende de dijkstoel dat de aangrenzende districten ook aan de
dijkverzwaring moesten meebetalen. Zij zouden daar immers van meeprofi13

teren. Men wilde wel meebetalen aan de kosten van de beringing van de
doorbraken, maar niet aan die van de verzwaring. De Over-Betuwe bleef
zich lang verzetten. Ondertussen werd de verzwaring voortgezet en liepen
de kosten op. In 1857 greep het college van Gedeputeerde Staten i n, toen de
Nederbetuwse dijkstoel de Overbetuwse voor de rechter wilde dagen. Het
college bepaalde dat laatstgenoemde een bedrag van 7.000 gulden moest
betalen, wat ook gebeurde.
Bij deze dijkverzwaringskwestie heeft ook de verandering van het gewoon
dijkonderhoud meegespeeld. Vanaf 1810 bestond voor dijkplichtigen de
mogelijkheid om het gewone onderhoud niet meer in persoon (met schop
en kruiwagen) te verrichten, maar hun bijdrage in geld te leveren ("gemeenmaking"). In de Neder-Betuwe is, voor zover viel na te gaan, vóór 1855
niet of nauwelijks van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Na de overstroming van 1855, voor het eerst in mei, zien we verschillende besturen van
dorpspolders een dergelijk verzoek aan het bestuur richten.
Dit verleende in alle gevallen toestemming en benoemde taxateurs, die de
dijkplichtige landerijen moesten schatten om de omslag vast te stellen. Het
toezicht op het onderhoud en de uitvoering der werken door aannemers
werd hierdoor aanmerkelijk vereenvoudigd.

Doorbraak in de bandijk bij Lienden, 24 maart 1855.
Ets door J.L. Sörensen.
Collectie Maarten van Rossummuseum, Zaltbommel.
Inspectie van Van Lynden
De gegevens omtrent de doorbraken, het herstel ervan enz. zijn te vinden in
notulen, rekeningen enz. De vraag "Hoe reageerden de mensen, zowel
dijkbestuurders als 'noodlijdenden' nu tijdens de overstroming?"
is moeilijker te beantwoorden. .Inspectierapporten, ooggetuigenverslagen
zijn niet in groten getale voorhanden. Over de overstroming van 1855 is een
dergelijk rapport wel overgeleverd 4). Het is het verslag van de inspectietocht van het lid van Gedeputeerde Staten, mr. R.W. van Lynden in maarten
april.
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Aanleiding voor het houden van deze inspectietocht vormden de verschillende klachten over het functioneren van de verschillende dijkbesturen, voor,
tijdens en na de overstroming.
Van Lynden ving zijn inspectietocht aan in de dorpspolder Ravenswaai en
reisde verder stroomopwaarts, gelijk aan de van oudsher gebruikelijke
schouwrichting. Het is niet mogelijk in dit korte bestek het volledige
verslag te behandelen. Samengevat was Van Lyndens werkwijze als volgt:
na bij iedere dorpspolder een opsomming van de aanwezige noodmaterialen,
de lengte van de dijk e.d. te hebben gegeven, verhaalt hij hoe hij tijdens zijn
wandeling mensen ondervroeg over de gebeurtenissen op die beruchte
vijfde maart. Zijn notities worden aangevuld met commentaar dat varieert
van opmerkingen over "een heemraad van een zwaar lichaamsgestel", die
thuis (vlak achter de dijk) was gebleven en niet zijn post op de dijk had
betrokken, tot lofprijzingen aan het adres van de noodheemraden, die hun
werk zeer nauwgezet hadden verricht. Ook Van Brakell krijgt een pluim,
aangezien hij — hoewel al 67 jaar oud — steeds op de dijk was gebleven en
daar, noodgedwongen, met een kleine 100 man twee etmalen tussen twee
doorbraken had moeten doorbrengen.
Van Lynden noemt ook verschillende landarbeiders, die uren in het water
hadden gestaan om palen enz. in te heien. Verder laat hij een aantal
personen aan het woord, die ooggetuige waren van doorbraken of hem iets
nader kunnen meedelen over al dan niet vermeende klachten over het
functioneren van de dijkstoel. Met name het feit dat de dijkgraaf in Tiel was
gebleven en daar al spoedig geïsoleerd was geraakt, zette bij de bevolking
kwaad bloed. In De Marsch rnoest hij onder meer de klacht onderzoeken dat
de dijkstoel tijdens de overstroming gebiljart zou hebben. De klacht bleek
echter op roddel te berusten.
Uit Van Lyndens verslag, dat begin mei naar Binnenlandse Zaken werd
gestuurd, blijkt duidelijk dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt door de
dijkbestuurders. Met name hun afwezigheid op de dijk en de daardoor
ontstane communicatieproblemen werd hun zwaar aangerekend.
Het resultaat was dat de dijkgraaf van de Neder-Betuwe een uitbrander
kreeg van het provinciaal bestuur en verzocht werd voortaan beter zijn taken
uit te voeren. In de hoofdingelandenvergadering van 23 juli werd de brief
besproken. Haar antwoord luidde dat de genoemde verwijten "niet de
inhoud noch dat besluit kunnen rechtvaardigen". Het gehele college
ondertekende deze brief, op één lid na......

Conclusie
De overstroming van 1855 in de Neder-Betuwe heeft enige interessante
aspecten.
Met name de — uit nood geboren — drang tot concentratie van twee
districten om een meer doelmatig dijkbeheer te kunnen uitoefenen, die van
hogerhand een halt werd toegeroepen, verdient nader onderzoek (tegenwoordig vindt vaak het omgekeerde plaats). Verder is ook "hausse" in
verzoeken van de dorpspolders om het gewoon onderhoud gemeen te
maken een opmerkelijk aspect. Zeker in dit opzicht is de overstroming van
1855 voor de Neder-Betuwe een keerpunt geweest.
1855 zou het laatste jaar zijn, waarin de Neder-Betuwe van een grote
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overstroming te leiden had tot 1944. Toen echter was menselijk handelen de
oorzaak van een overstroming die het grootste gedeelte van het district
onder water zette.
Noten
") Samenvatting van een lezing, gehouden op 23 oktober 1982 op de eerste
themadag van de Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied.
1

) Sloet, L.A.J.W. en Fijnje, H.F., Beschrijving van den watervloed in
Gelderland in Maart 1855. Arnhem, 1856. In ditwerkworden ookdeoverstromingen elders (o.a. Maas en Waal) besproken, die hier verder buiten
beschouwing blijven.
2
) Rijksarchief Gelderland (RAG), Archief Prov. Best., Verbalen Gedeputeerde Staten, inv.nr. 19.01 W 122/1-9, 12.
3
) De archieven van beide districten zijn nog ongeïnventariseerd.
Geraadpleegd zijn de notulen van de dijksteel (1847-1858) en het
Gecombineerd College van de Neder-Betuwe (1855-1862), de notulen
van de dijksteel van De Marsen (1854-1855), benevens enige losse
stukken (Rekening Neder-Betuwe 1854-1855,aannemerscontracten).
4
) RAG, Verbalen G.S., inv.nr. 19.01 W 122/11.
R.C. Hol

1855

Situatie dijkdoorbraak in De Marsch bij De Spees
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Het huisraad van een Burense boer in 1847.
Het is een bekend gegeven dat er vooral na de Tweede Wereldoorlog ten
gevolge van ingrijpende moderniseringen en schaalvergrotingen in de bedrijfsvoering op de boerderij veel is veranderd. Vast leggen van de gang van
zaken vroeger en nu kan voor de toekomst belangrijk zijn. Voorwerpen en
geschreven bronnen zijn daarbij onontbeerlijke hulpmiddelen.
Een zo'n bron is een acte, opgemaakt in 1847 om te kunnen overgaan tot
boedel beslag bij Anthonie Bernardus Tukker (geboren te Buren 10 augustus 1821), wonende op de boerenhofstede"De Groote Haag", gelegen in het
gebied "Achter den Haag" even ten noordwesten van de ommuurde stad
Buren en het gesloopte kasteel. Daar meldde zich op 28 januari 1847
deurwaarder Theodorus Harle met twee getuigen om de inboedel te
beschrijven. Zijn acte is bewaard gebleven en gunt ons nu enig inzicht in de
inrichting van een Westbetuwse boerderij van zo'n 135 jaar geleden.

De betrokken landbouwer
Voordat we aan de hand van
de beschrijving gaan bekijken wat er zoal in de woning aanwezig was, dienen
we onze aandacht eerst op
de betrokkene zelf te richten. Er bestaat immers altijd
een relatie tussen welstand
en persoonlijk bezit. Anthonie
Bernardus Tukker was telg uit een geslacht
dat we reeds i n de 18e eeuw
in de Betuwe tegenkomen.
Zijn vader Cornelis Johannes staat in de burgerlijke
stand vermeld als afkomstig
uit Buurmalsen en herbergier te Buren. Hij weet zijn
bezittingen blijkbaar uit te
breiden, want wanneer hij
overlijdt duidt men hem in
de overlijdensacte aan als
"landman".
Van belang is voorts diens broer Hendricus Fredericus, die in 1844
overleed. Van deze oom erft Anthonie Bernardus een bepaalde, ons niet
bekende, som gelds waarover successiebelasting betaald diende te worden.
Hij deed dit evenwel nieten daarom kreeg hij eerst boete op boete en toen dit
niet hielp, kwam de deurwaarder op bezoek. Bij die gelegenheid werd de acte,
die in dit.artikel centraal staat, opgemaakt. Of er ook werkelijk beslag is
gelegd, weten we niet. Blijkbaar kwam Tukker deze moeilijkheden goed door,
want tot aan zijn dood op 21 februari 1877 wist hij grote percelen land onder
Buurmalsen, Asch en Buren te kopen, zodat uiteindelijk de totale waarde van
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zijn bezittingen het toentertijd enorme bedrag van f. 260.994,58 beliep! Nu
was materiële welvaart vroeger vrijwel automatisch de sleutel om in het
maatschappelijk leven eveneens tot aanzien te komen. Tukker vormde geen
uitzondering. Hij bracht het tot wethouder van Buren en dijkgraaf van het
gelijknamige polderdistrict. Zover is het in 1847 evenwel nog niet, want in de
inventaris wordt als zijn beroep vermeld "landbouwer".
De boerderij en haar inventaris
Hoe de boeren hofstede "de Groote Haag" er precies uitgezien heeft, valt niet
te zeggen, omdat zij in de jaren '30 van onze eeuw afgebroken is. Wel somt de
inventaris op welke ruimten er aanwezig waren: een "voorkamer, uitzicht
hebbende met twee raamden op den tuin"; een tweede kamer, volgende op de
voorgaande; een keuken; het "kernhuis"; diverse zolders; een achterhuis
(deel) waar het vee stond en tenslotte enige gebouwen op het erf. Het is de

Bureau uit Dodewaard.
Collectie: Streekmuseum, Tiel.
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gebruikelijke indeling van de grotere boerderijen in het Gelderseen Overijsselse rivierkleigebied. Hier leidden de gunstige bedrijfsresultaten op de
vruchtbare rivierklei er vanaf de 17e eeuw toe, dat de woon- en werkfunctie op
de boerderij duidelijk gescheiden werden (dit in tegenstelling tot de zandgronden in Oost-Nederland, waar mens en dier in één vertrek, het zogenaamde "los hoes", onderdak vonden). Doorgaans werd het woongedeelte dwars
op het bedrijfsgedeelte geplaatst, zodat het karakteristieke T-model ontstond.
De voorkamer met het uitzicht op de tuin was ingericht als privé-vertrek van
Tukker. Hier vinden we de kostbaardere gebruiks- en siervoorwerpen.
Allereerst stond er een "ijke bureau met drie laden en koper beslag", waarin
geld en kwitanties aangetroffen werden. Dergelijke bureaus, veelal in
Lodewijk XV- of XVI-stijl waren destijds in diverse uitvoeringen verkrijgbaar.
De meest luxe exemplaren waren belijmd met het kostbare wortel notenfineer,
de eenvoudigere waren van eiken, beide met koperen beslag in de vorm van
ladegrepen of slotplaten. De produktie vond plaats in de grotere stadse
meubelcentra. Toch moeten er in de Betuwe ook lokaal dergelijke meubelstukken zijn vervaardigd. Het streekmuseum te Tiel kocht onlangs een
bureau, afkomstig uit een boerderij te Dodewaard. Als materiaal is vurenhout
toegepast. Het eenvoudige model heeft twee deurtjes waarachter legplanken
en aan de bovenzijde een grote klep, die tevens als schrijfblad dienst kan
doen, waartoe hij rust op twee naar voren uittrekbare steunen. Achter de klep
een vakverdeling met geschulpte toogjes. Het geheel is aan de buitenkant in
een geel-bruine houtnerfstructuur geschilderd; de binnenzijde van de
deurtjes is afgewerkt in bruin-rood noten, (afbeelding).
Aan de manier van verlichten en verwarmen valt de welstand en het karakter
van dit vertrek af te lezen. Terwijl men zich in deze tijd, zeker in de boerderijen
en woningen van de minder gegoeden, nog rond het openhaardvuur
schaarde, bezat Tukker reeds een "kwint kaghel met zijn toebehoren". Het is
momenteel enigszins vaag hoe deze kachel er precies uitgezien moet hebben.
In de bibliotheek van het Openluchtmuseum te Arnhem vond ik een afbeelding, echter van een zeer rijk, voor een kasteel vervaardigd model. In ieder
geval zal het een hoge, cylindrische kachel geweest zijn. Ook de mogelijkheid
dat het een in de buurt, door een smid die Kwint of Quint heette, gemaakt
exemplaar betreft, sluit ik niet uit. (wie van de lezers weet er meer van?)
Onder de "toebehoren" begreep men aslepels, blaasroeren, schepjes en een
hout- of turfbak.
De verlichting van vertrekken had vele eeuwen op dezelfde manier d.m.v.
kaarsen(kronen) en allerlei tuit- en snotneuslampjes plaatsgevonden.
Eerst op het einde van de 18e eeuw zouden enkele uitvindingen het kunstlicht
in huis aanmerkelijk verbeteren. Vernieuwingen aan de pit, toepassing van
het trekglas, al dan niet in combinatie met een ballonvormig glas, en de
toevoerregulering van de raapolie zorgden voor een betrouwbaarder lichtbron
met een hoger rendement dan voorheen. Boer Tukker verlichtte zijn kamer
al op een "moderne" wijze, n.l. door middel van een "Engelsche lamp met
glaze balon", waarschijnlijk nog op raapolie brandend, want de petroleumlamp
begon zijn opmars eerst na het midden van de 19e eeuw.
Bergruimte had men gecreëerd d.m.v. een linnenkastje en twee in de muur
gebouwde kasten. Het linnenkastje was van eikehout en bezat achter twee
openslaande deuren de volgende inhoud: een tafellaken, twaalf servetten,
twaalf linnen beddelakens en twaalf katoenen kussenslopen. In de ene
muurkast borg Tukker zijn kleren: "Eene duffelsche mans Jack, Een bruine
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dito, Een groene dito, twee zwart lakensche broeken en een zwart lakens
vest". De inhoud van de tweede kast gunt ons een blik in het verdere
gebruik van de kamer, gericht op rustiger momenten. Zo kon men er thee
drinken uit "een servies, bestaande uit twaalf kopjes met schoteltjes, een
trekpot, melkkan, suikerpot en spoelkom". Voor degenen die iets sterkers
verlangden stonden er twee flessen brandewijn en twaalf wijnroemers
gereed. De maaltijd kon genuttigd worden op een van de 24 witte aarden
borden en zes dito schotels, waarnaast messen en stalen vorken lagen; geen
zilver, hoewel Tukker er gezien zijn welstand wel het vermogen toe bezeten
moet hebben.
Tot de definitieve doorbraak van de hangende olielamp, na het midden van
de 19e eeuw, nam de tafel in een vertrek een minder centrale plaats in dan
de haard. Tukker bezat een rond model, gemaakt van rood geverfd hout,
vermoedelijk met een opklapbaar blad zoals men ze eveneens in OostNederland kende. Zitten deed men op een van de acht stoelen of de ene
fauteuil, alle met matten zittingen. Ongetwijfeld waren deze betrokken uit het
nabijgelegen Culemborg, dat al vanaf de 17e eeuw een stoelennijverheid
bezat. De diverse modellen, die door de zich vooral na 1830 sterk
uitbreidende werkplaatsen geleverd konden worden, waren alle met een
biezen mat gedekt. Langs of op de wanden vermeldt de inventaris verder
een spiegel met bruine lijst, een staande klok, een barometer en voor de
ramen "twee katoenen glasgordijnen".
Bedden behoorden in de stad en zeker op het platteland tot de meer luxe
meubelstukken en daarom is het niet verwonderlijk dat ze in inventarissen
voor ruime bedragen genoteerd staan. De inboedel van boer Tukker bevatte
geen bedden, maar wel een aantal bedsteden, alle op gelijke wijze ingericht:
op de verhoogde bodem lag een vederen bed, hierop een vederen peluw, dit
is een langwerpig onderkussen, en vier dito gewone kussens.
Dan twee linnen beddelakens, een katoenen en een wollen deken. Van
typische bedsteeattributen, als de beddepan die gevuld met warm zand of
as tussen de lakens gestreken werd om'net bed voor te verwarmen, of de
beddestok, gebruikt om zich in te kunnen stoppen, wordt geen melding
gemaakt. Als afsluiting diende een z.g. bedgordijn.
We verlaten dit privévertrek en lopen naar de volgende kamer. Deze was
slechts spaarzaam gemeubileerd. Er stonden een vierkante tafel, acht
stoelen met matten zittingen en er lag een flinke hoeveelheid beddegoed.
Was dit vertrek voor loges of gasten in gebruik? Hoewel Tukker tot zijn
dood vrijgezel gebleven is, woonden weleen knechten in de jaren '60 van de
vorige eeuw zijn nicht bij hem in.

De keuken
In een antieke boerderij neemt de keuken een zeer belangrijke plaats in. Hier
werd de tijd doorgebracht, wanneer men niet werkte in de stallen, op het erf
of het land. Er werd gegeten, gedronken en men ontmoette elkaar. In de
hoek stond een hoekbuffet waarin twaalf grote en zes kleine aarden
borden, vier schotels, een broodbak, twaalf tinnen lepels, twaalf stalen
vorken, vier messen, achttien kopjes en schoteltjes.
Eten en drinken deed men aan een vierkante tafel, waaromheen acht
stoelen met matten zittingen. Blijkbaar kon het er goed koud wezen, want de
inventaris vermeldt verder nog "vier houten stooven", voorzien van een
aarden testje waarin dan een kooltje vuur ging. Om inwendig te gloeien
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hield men een fles klare en een dito bittere genever achter de hand! Koken
gebeurde nog op de aloude manier, n.l. boven een open vuur, waarbij de
koperen pannen en ketels aan een z.g. haal, via ketting of massief ijzeren
benen verstelbaar, opgehangen werden. De plaatijzeren fornuizen komen
evenals de plattebuiskachels eerst na het midden, van de 19e eeuw in
zwang. De omhoog kringelende rook benutte men om vlees te roken.
In de schoorsteen van "deGroote Haag" hingen: "vijftig pond gerookt spek,
dertig pond gerookt vleesch en tien ponden worst". Opmerkelijk is dat er geen
pannen of kook- en waterketels genoemd worden. Bezaten deze te weinig
waarde, of schreef de notaris niet alles op, omdat de rest wel genoeg zou
opbrengen?

Culemborgse stoel.
Collectie: Streekmuseum, Tiel.

Het "kernhuis"
Het karnhuis nam in de toenmalige bedrijfsvoering een belangrijke plaats
in. Hier werd de verkregen melk verder verwerkt tot boter. Alle benodigde
voorwerpen waren daartoe aanwezig: "Een kern, twee dito tonnen, een
baktrog. Een rek met acht tinnen borden, een tinnen schotel, vier houte
potlepels, twee dito schuimspanen. Een pottekast, vier keulsche kannen,
zes aarden testen en twee roomkannen". In de kelder bevonden zich verder:
vier potten met boter, ieder van 25 ponden; twee melktobben; zes ledige
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tobben en een boternap. Men ging bij het boter maken als volgt te werk. De
melk werd in platte bakken of tobben in de melkkelder gezet totdat de room
kwam bovendrijven. Met de houten schuimspaan werd de room eraf geschept en in de karnton in beweging gebracht. Dit gebeurde door een
houten schijf met gaten aan een stok in deton op een neerte bewegen. Door
dit karnen klonterde de room samen tot boter. Geen licht werk, zoals J.J.
Cremer in zijn Overbetuwsche novellen beschrijft: "len 't melkhuus gekommen schonk ze de melk ien de vleuten; dee dit en dat, en trok toen 't
bovenjekske uut om oan 't karnen te goan.... Zoo wat minder stief ien 't
kledoazie, en met de bije hand' oan den karnboom begint ze te karnen.
Tjieng-tjoeng-tjieng-tjoeng; altied moar vort. Altied kamend tuurt ze nou
stief op de rooie vloersteenen van 't melkhuus; en altied kamend klotst't nog
starker ien 't karnvat, en piept en snauwt 'et scharnier van den karnslinger
met geweld, en jankt heur toe asof 'et heur uutlacht". Gelukkig stonden er
in het karnhuis van de "de Groote Haag" een "trekpot, een koffijkan en een
dito ketel", zodat men de vermoeienissen weer enigszins te boven kon
komen.
Tot zover de boerderij-inventaris. In een volgend nummer wil ik verdergaan
met het vee en de aanwezige geoogste landbouwprodukten, alsmede de
gereedschappen en machines die gereed stonden voor de verwerking.
Tevens kan dan ingegaan worden op diverse voorwerpen, veelal van meer
persoonlijke aard, die in een andere Betuwse boerderij aanwezig waren en
die op de inventaris van Tukker niet genoemd worden.
Geraadpleegde bronnen:
N. de Roy van Zuydewijn, Antiek van het Nederlandse platteland, Haarlem
1982.
H.W.M. Plettenburg, Licht in huis, Arnhem 1968
De originele inventaris, opgemaakt in 1847 (collectie Streekmuseum, Tiel).
Oud-archief, Buren.

Peter Schipper
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Aawe humor
Aargus in de Bètuwe in un klein daarpke stond dich bij de kerk die
vierkaante blokkedeus, wör de domenie in wonde met zun gezin. Ut was un
kil ongezellig huis, met un lange witte gang, wörop al heel wa witters hun
krachte op hadde verspendeerd. Domenie bestelde de witter, diej tot zun
trouwe toehürders behürde en ook de trage kerkzang ördig onder de kniej
ha. En de witter was van mijning da ut bij den domenie niej paste um iets
aanders te zinge as passalmen en paste zun witte on bij ut ritme.
Taargend langzaam wreef tiej de kwas over de muur. "Assie zödeur go,"
doch de domenie, "dan kos me ut un wèkgeld. "Hij liep degang in. noom de
kwas van de witter over en zeej: "Ge mot alle endjes zwemme in ut water
zinge; kan niks gin kwöd hur", en gaf de kwas terug. Toe was de gang in un
wip klör, witte ut nouw!
Op un zondag prikte de domenie over de brieve van Paulus on de Corinthe.
Ut was un lange preek gewes, want dor hielde de minse van. Ok ene Klösje
Bos ha tur goed na gelüsterd, Die brieve konde volges hum wel aarig zwör
gewes zijn. Buite bij ut hekke wachtenie de domenie op. "Dag menneke".
Want domenie was un vrindeluk mins. Klösje lichtte zun pet op. "Hedde
goed nur men preek gelüsterd?" "Ja domenie, mar mag ik is wa vrage?"
"Zeker jungske, ge vraag mar hur, want domenies zijn der ok veur kleine
jonges."
"Ge hè geprik over de brieve die ge kreeg van Paulus." "Dan hedde gij goed
gelüsterd", prees de domenie. "Op brieve zitte poszegels, mag ik ze hebbe
asteblief?" Effe was ut stil en toe kwam der un glimlach bij de domenie op
zun gezien. Doch de jong zag ut niej. "Wa un onschuld", mompelde de
domenie. "Ge begrep dak die brieve niej in men zak hè, go mar efkus meej nur
mevrouw. "Domenie vertelde ut on zun vrouw en ze begon te lache. "Ge zijj
un lieve jong", zeej ze, pakte un deus en gaf um wa poszegels. "En hier
hedde un kuukske." Ut kuukske stook tie in de zak en zeej netjes: "Dankoew
wel, juffer." "Wörum ètte oew kuukske niej op?" vroeg ze. "Da bewör ik vur
men moeder, juffer" zeej Klöske, "We zal ta mins gelukkig zijn met zun
kijnd" zeej ze tigge de domenie. "Ik gif wel un por kuukskes mee,
Hoeveul kijnder hedde gullie?" "Tien", zeej Klöske, "Da wör un dure dag",
zeej ze, "mar ik hè ut ter wel veur over."
De moeder van Klöske keek wel rör op toe dur jong met poszegels en
kuukskes thuis kwam en nog wel op zondag.
H.K. Budding
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Agenda
24 februari

A.W.N., afdeling 15
Lezing door Prof. Dr. J.G.N. Renaud — Middeleeuwse
kastelen
20.00 uur, Elisabeth Weeshuis te Culemborg.

1 maart

Hist.Kr. Oosterhout, Slijk-Ewijk e.O.
Jaarlijkse Algemene Vergadering met daaraanvolgend
lezing door Drs. J. Renes — De geschiedenis van SlijkEwijk uit historisch-geografisch oogpunt.
20.00 uur, Dorpshuis te Slijk-Ewijk.

3 maart

Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel e.O."
Lezing door J. van Os - Riviervisserij
20.00 uur, Streekmuseum te Tiel

14 maart

Hist.Kr. Kesteren e.O. + A.W.N., afdeling 15
Lezing door Prof.Dr. A.J. Verwers-De Ijzertijd in
Midden- en Zuid-Nederland
20.00 uur, Dorpshuis te Kesteren

23 maart

Hist.Ver. "Marithaime"
Jaarlijkse Algemene Vergadering
lezing door G.B. Janssen - Steenfabrieken in de
de Over-Betuwe
20.00 uur, Trefpunt te Eist

11 april

Hist.Kr. Kesteren e.O.
Jaarlijkse Algemene Vergadering + nader te bepalen
lezing
19.30 uur, Dorpshuis te Kesteren

18 april

Hist.Kr. Oosterhout, Slijk-Ewijk e.O.
Lezing door R. Borman - Archeologie in en om Arnhem
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout

27 april

Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel e.O."
Jaarlijkse Algemene Vergadering + feestelijke opening
van het café uit Dodewaard
20.00 uur, Streekmuseum te Tiel

Inleveren kopij voor het juni-nummer: uiterlijk 30 april 1983.

Inleveren kopij voor het juni-nummer: uiterlijk 30 april 1983.
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Nieuwe deelnemer Tabula Batavorum
Hieronder vindt u een bijdrage van de pas opgerichte Stichting Historische
Kring Gente.
Het is bijzonder verheugend, dat kort na het verschijnen van het eerste
nummer van ons blad ook Gendt heeft besloten met ons mee te doen.
Wij hopen, dat de nieuwe stichting zich ten volle kan ontplooien en wensen
haar daarbij veel succes.
Namens de redactieraad
John Mulder

De historische expositie Gendt
Gendt, oorspronkelijk een plaats vlak aan de Waal, verkreeg al in 1233 van
Otto II, graaf van Gelre, stadsrechten. In de loop van de eeuwen ging deze
status verloren, onder andere doordat de stroombedding van de Waal zich
verlegde. Daardoor verloor de stad zijn mogelijkheden tot verdere
ontplooiing en is zij geworden tot een dorp dat nu verder van de Waal afligt.
Dit jaar viert Gendt zijn 750-jarig bestaan als "stad" door middel van een
feestweek van 17 t/m 23 juni. In deze week organiseert de Stichting 750 een
tentoonstelling over het verleden van Gendt. Deze historische expositie
wordt ingericht door de onlangs opgerichte Historische Kring en wordt
gehouden in de bibliotheek aan de Dorpstraat. De expositie wordt geopend
op 18 juni om 13.30 uur, door niemand minder dan Otto 11. Ze sluit haar deuren op 22 juni om 18.00 uur.
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Afb. 1 Het stroomgebied van de Waal (naar Gorissen, 1956)

De verleggingen van de Waal.
De plaats Gendt heeft in de loop van de eeuwen een aantal gebiedswijzigingen
ondergaan, enerzijds door de verandering van de splitsing Rijn en Waal en
anderzijds door de vernauwing in het stroomgebied bij de stuwwal van
Nijmegen, die gevormd is in de ijstijd. Bij Gendt is de breedte van dit
stroomgebied 4 km, bij Bemmel 1.7 km en bij de vernauwing bij N ij megennog
maar 0.4 km. De rivier ondervond bij deze vernauwing zoveel weerstand, dat

ze gedwongen werd naar opzij uit te wijken, meestal in de richting van de
buitenbocht.
Dit is ook heel duidelijk bij Gendt gebeurd. N u nog vinden we aan de voet van
de huidige dijk de restanten van de oude Waalstroom. De mens heeft steeds
geprobeerd de rivier in een voor hem gunstige positie te dwingen,
bijvoorbeeld door de rivierbochten af te snijden. Dit getuigen de kaarten i n de
archieven. We vinden daar kaarten waarop deze handelingen zijn vastgelegd.
Zo is er een kaart van de Waal van Millingen tot Gendt waarop het plan voor
een doorsnijding is aangegeven in 1694 door G. Passavant. Verder is er een
kaart van "de doorgraving van de nieuwe Waal tusschen Gendt en Erlecom voor
1620", waaruit blijkt dat het tegenwoordige Erlecom eens tot Gendts
gebied behoorde.
Overigens hebben zich wel meer wisselingen van machthebbers voorgedaan.
Zo is een gedeelte van de gemeente Gendt, met name Hulhuizen, tot 1817
Kleefs gebied geweest. Gendt zelf behoorde aan de graaf van Gelre.
Daarvoor is het zelfs bezet geweest door een Noormannenkoning.
Wisselingen van gebied en van machthebbers dus.
"-
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Afb. 2. De doorgraving van de nieuwe Waal tussen Gendt en Erlecom.
De gebiedsveranderingen
Het lijkt ons erg interessant deze ontwikkelingen in beeld te brengen door
middel van kaarten, eventueel gekoppeld aan de bewoningsvorm van die
dagen. Het is de bedoeling op de genoemde tentoonstelling hiervan wat te
laten zien. Deze gebieds-en machtsstructuurwijzigingen zij n, zoals dat in die
dagen ook al gebruikelijk was, vastgelegd op officiële documenten, al vanaf
793. Ook hiervan zal iets te zien zijn.

Gendt bestond oorspronkelijk uit twee gedeelten: de stad Gendt en de
Heerlijkheid Gendt. De tegenwoordige gemeente Gendt bestaat uit het
dorp zelf, waarin opgenomen het gebiedje de Kapel en de buurtschappen
Flieren, Kommerdijk en Hulhuizen. Hulhuizen maakt sinds kort deel uit van
Gendt. Vroeger was het een Heerlijkheid met een groot verleden. Dit verleden
is voor een van de medewerkers van deHistorische Kring, deheerAlwicher,
al zes jaar bron van studie. Het is zijn bedoeling om tijdens de tentoonstelling hiervan een overzicht te geven.
Archeologische vondsten
Op de tentoonstelling wordt een aparte hoek ingericht voorarcheologische
vondsten. In Gendt is tot nu toe weinig gericht archeologisch onderzoek
gedaan. Desondanks zijn in de loop der jaren al heel wat interessante
vondsten verzameld. Op de tentoonstelling vindt u onder meer munten,
scherven en potten, variërend van de ijzertijd tot de late middeleeuwen. Een
unieke vondst voor Gendt vormt een Keltische munt.
De nu opgerichte Historische Kring hoopt wat actieve leden te krijgen die in
archeologie geïnteresseerd zijn. Mogelijk kan dan binnen de kring een
archeologische werkgroep worden gevormd, die de oudste geschiedenis
van Gendt aan het licht kan brengen.

Wim Oteman en Gerard Janssen
Bron: Stede-atlas van Nijmegen
door Dhr. F. Gorissen 1956

Van Gannitae tot Gendt
Het vignet van de Historische Kring Gente is een ontwerp waarin vooral de
namen die deze plaats in de loop van de eeuwen heeft gehad, een grote rol
gespeeld hebben. Hiervoor eerst een overzicht van de naamgeschiedenis
van Gendt. De eerste bekende naam vinden we terug in de oude bronnen in
793 waarin de plaats onder de naam GANNITE marca vermeld wordt. In dat
zelfde jaar verwisselen goederen uit villa GANNITAE marca in Pago Batuwe
van eigenaar (onder villa moeten we, volgens het boek "onze lage landen"
verstaan grote bedrijfswoningen met centraal een grotehal,eenzuilengaanderij, kelders en zelfs hete-luchtverwarming in de wanden en vloeren). Deze
transacties zijn vastgelegd en zo vinden we heden ten dage de sporen naar
het verleden terug. Van GANNITA TOT GENDT, een gebied van naamsveranderingen parallel aan de ontwikkeling van het taalgebruik. De huidige
vorm, Gendt met DT vinden we in de geschiedenis voor het eerst terug in 1495,
wat vermeld wordt in de Nomina Geographica Neerlandica. Daartussen
liggen ruim twintig naamsveranderingen, zoals Ganite, Gannita, Gannida,
Ganit, naarGennit, Gente, Ghent, Gent en Gendt. Als we de namen wat nader
bekijken, zien we voornamelijk twee groepen: GAN en GEN.
NIEUWE VORM

OUDEVORM

gannite
gannitae
ganneta
ganeta
gannita
gannitta
ganita
gannida
gant
ganit

OVERGANGSPERIODE
rond het jaar 1000

gente
gent
gennit
genth
ghent
ghend
ghendt
ghentt
gaent
gaendt
gend
gendt

De naamsverklaring
Drs. A.P.A. van Zuylen schrijft in zijn studie over Gendt: "In 1046, dus na
de periode, waarin verschillende belangrijkeklankverschuivingen optraden,
vinden we voor het eerst de vorm, die meer overeenkomt met de huidige, n. l.
Gente en in het jaar 1229 voor het eerst Gent. Dat de oude vorm nog lang
naast de nieuwe voorkomt, b.v. in 1125 nog als Gannita, moet mijns inziens
wel toegeschreven worden aan het gebruik in officiële stukken aan tesluiten
bij vroeger geschreven vormen. Plaatsen we de oude vorm naast de jongere,
dan zien we, dat het eerste deel, dat in alle bronnen gann- luidt, geworden is
tot gen-, terwijl van het tweede deel alleen de dentale medeklinker is
overgebleven. Heel waarschijnlijk is de middenvocaal "i" al verdwenen,
voordat zij umlaut van a bewerkte, zodat de vorm gen- een andere verklaring
behoeft; de overgang van de auslaut a tot de toonloze e en het verdwijnen
van deze e hiervan is klankwettig.
Bij de verklaring van de naam is gedacht aan de latijnse oorsprong; men
bracht de naam in verband met gans en voerde als argumenten aan de
rijkdom van ganzen in de Over-Betuwe en het wapen van Gendt waarop
lange tijd een gans prijkte (gent iseen mannelijke gans). De laatstetijd wordt

door vakmensen een verklaring gezocht in Keltische oorsprong (gena mond) en tevens bij de verklaring van Gent in België dat eveneens bij een
splitsing van twee rivieren (de Schelde en de Leye) ligt. De betekenis vande
naam hangt dus samen met de ligging van de plaats aan de samenvloeiing
van de rivier de Rijn en de Waal en omdat in het leven van de vroegste
bewoners de rivieren een grote rol hebben gespeeld, is een dergelijke
benaming naar de ligging aan de rivieren erg aannemelijk. Bij deze verklaring
uit het Keltisch sluit dan ook de genoemde overgang van gann naargen aan",
aldus van Zuylen.

Afb. 3. Samenvloeiing van Rijn en Waal in de Romeinse tijd.
(naar Harbers en Mulder 1981).

Het ontwerp van het vignet
Keren we nu terug naar het vignet dan zien we er de elementen in terug die
zo'n belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Gendt:
— De tweesprong, splitsing van twee stromen, tengevolge van de samenvloeiing van de Waal en de Rijn bij Gendt in de Bataafs-Romeinse
tijd.
— De 25 naamvormen die Gendt geteld heeften die de rivier verbeelden. De
naam vindt zijn oorsprong in de samenvloeiing van de rivier.
— De naam GENTE, de eerste naam, na de klankombuiging van de oude
naarde nieuwe vorm rond het jaar 1000, en de naam die Gendt bezatten
tijde dat de stadsrechten verleend werden, GENTE-GENT.
— Het wapen van Gendt, het oudst bekende wapen der stad Gent,
voorstellend een getinnerd kasteel met twee gedekte torens, aan een
verbondsbrief van "deys naesten daechs na Sente Andryes daghe
Apostels 1343" (1 dec.).
— En tenslotte de gans, volgens sommige bronnen eens onderdeel van het
wapen van Gendt, dan weer in twijfel getrokken. De gans waarvan zo vaak
melding is gemaakt dat i k meen, dat deze in het vignet van de Historische
Kring zeker op zijn plaats is.
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Bronnen:
— Nomina Geographica Neerlandica; Dr. Dornseiffen, Prof. J.H. Gallèe,
Prof. H. Kern, Prof. S.A. Naber en Prof. H.C. Rogge. 1893.
— Gendtse Toponiemen; Drs. A.P.A. van Zuylen, scriptie doctoraal examen
taal en letterkunde K.U. Nijmegen.
— Een poging tot reconstructie van het Rijnstelstel in het oostelijk rivierengebied tijdens het Holoceen, in het bijzonder in de Romeinse tijd. P.
Harbers en J.R. Mulder, Geografisch Tijdschrift XV (1981), 5: 404-421.

Gerard Janssen

Werkgroep
"Verdwenen Kastelen in de Betuwe"
Sinds het najaar van 1982 is de Historische Kring Kesteren en Omstreken
een nieuwe werkgroep, genaamd Verdwenen Kastelen in de Betuwe, rijker.
Een tiental enthousiaste leden komt regelmatig bijeen en heeft zich primair
tot doel gesteld de verdwenen kastelen in de Betuwe — in eerste instantiede
Betuwe tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal — te inventariseren. Daarnaast
zullen ook de bestaande kastelen worden geïnventariseerd.
Een eerste poging leverde al ongeveer zo'n 80 kastelen op, waaronder
ongeveerGO locaties van vermoedelijk verdwenen kastelen. Al deze kastelen
zullen eerst in kaart worden gebracht. Bovendien zal getracht worden zoveel
mogelijk van de geschiedenis van deze kastelen en hun bewoners te
achterhalen. Voorzitter van deze werkgroep is dhr. H. Bolk te Bemmel; Mej.
J. Spies te Ingen verzorgt het secretariaat.
Hebt U interessante gegevens over zowel verdwenen als nog bestaande
kastelen, neemt U dan eens contact op met onze secretaresse, telefonisch te
bereiken onder nummer 03443 -1271.
Als eerste bijdrage volgt h ieronder een beschrijving van het verdwenen Huis
Geldersweert te Ingen.

Huis Geldersweert te Ingen
Buiten de Rijnbandijk, in de uiterwaarden bij Ingen, lag eertijds het huis
Geldersweert. Bij ontgrondingswerkzaamheden voor de aanleg van een
jachthaven in het voorjaar van 1971 stuitte men op de nog i n de g rond zittende
funderingen. Deze restanten van het adellijk huis lagen circa 800 m. ten
westen van het veerhuis.
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Afb. 1 Ligging van het kasteel.
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2. Duifhuis
3. Schuur

De naam "Geldersweert" kan verklaard worden als "weerde" (uiterwaard)
van Geldre, een perceel uiterwaard in het bezit van de hertog van Gelre.
De tot dusverre vroegste vermeldingen wijzen ook in die richting.
In 1538 ontvangt Karel van Gelre (de Jonge), een bastaard van hertog Karel
van Gelre, dit goed als schenking van zijn vader. Deze schenking betreft de
"toren en een waard" te Spankeren (kasteel De Gelderse Toren te
Spankeren), een waard tel ngen bekend als de Gelderse Weerd, en een molen
bij het Gulden Spijker (bij Arnhem). In 1555 schijnt het goed in bezit tezij n van
Karel van Gelre (de Jonge) en Anna van Roderlo (Ruurlo), uit het geslacht
Van Heekeren.
Wat moeten we ons voorstellen van de vroegste bebouwing op Geldersweert
en welke datering is mogelijk te geven? Daar i n de vroegste vermelding geen
sprake is van een huis of kasteel Geldersweert kan met redelijke zekerheid
gesteld worden, dat een datering veel vroeger dan 1555 uitgesloten is.
Mogelijk stond er op de plaats van het kasteel een "hof stede" als voorganger
maar de ligging in de uiterwaarden maakt dit niet waarschijnlijk. Hoe zag
het er uit? Hierover zijn ons heel weinig berichten bekend en tot dusver is
nooit een afbeelding van het huis gevonden.
Wel is uit een inventarisatie van een nalatenschap uit 1777 de volgende
beschrijving van het complex gegeven: "woning, schuur en duifhuis".
Opgravingen in 1971 door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) en door leden van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) hebben dit ook aangetoond.
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Duifhuis (duiventoren)
Schuur
Huisgeldersweert
Kasteel plaats
Doorgangshek
Waterput
Afvalput

Afb. 2. Het hoofdgebouw met bijgebouwen gelegen binnen de gracht.
Het kasteelterrein (afb. 2) was aan drie zijden door water omgeven, waarbij
waarschijnlijk gebruik gemaakt is van een zogenaamde hank (oude
rivierbedding). De toegang tot het complex lag aan de zuidzijde, dus in de
richting Rijnbandijk, en bestond uiteen houten brug over de gracht. Hiervan
werden resten gevonden bij de opgravingen.

De kasteel plaats (het erf binnen de grachten) was af gesloten door een ijzeren
hekwerk tussen twee zware gemetselde "posten", gelegen tussen de schuur
en het duifhuis. Dit laatste was een vierkant torengebouwtje met
buitenaf metingen van ca. 5 m in het vierkant en een m uurdikte van 40 cm. Het
duifhuis heeft waarschijnlijk twee "woonlagen" (nestlagen) gehad. Dit was
namelijk ook het geval bij de meeste duifhuizen (bijv. de duiventoren van
"Schevichoven" onder Broekhuizen bij Leersum). De schuur bij Geldersweert mat 7 bij 13 m (buitenaf metingen) en had een m uurdikte van 40 cm. De
hoogte was waarschijnlijk één woonlaag, met daarboven een zolder.
Het huis zelf mat ca. 20 bij 15 m (buitenafmetingen) en de muurdikte aan de
funderingen was ca. 1 m. De fundamenten waren goed versneden 1 ) en
vertoonden op drie hoeken zware steunberen. 2 ) Een van deze steunberen
heeft mogelijk een toren gedragen, maar geen enkele beschrijving van het
huis maakt daarvan gewag. Aan de (lange) westzijde is een halfronde
afvalput gevonden, die mogelijk ook als afvoer voor de privaten (WC) heeft
gediend. Het fundament aan de (korte) noordzijde was onderbroken voor
een waterput. Aan deze zijde is waarschijnlijk in de kelderverdieping de
keuken geweest. Het huis bestond vermoedelijk uit een kelder, twee
woonlagen en een zolderverdieping.
Gezien de vondsten van verscheidene dakpannen mag worden aangenomen
dat het huis, de schuur en de duiventoren met pannen waren gedekt. De
tijdens de opgravingen geborgen bouwfragmenten wijzen op een Renaissance-bouwstijl, onder andere gekenmerkt door kruisvensters van zandsteen met natuurstenen ontlastingsbogen 3 ). Ook zijn mogelijk restanten
gevonden van natuurstenen dekplaten, die hun toepassing o.a. vonden ter
dekking van trapgeveltreden. Men zou zich Geldersweert kunnen voorstellen als een rechthoekig huis, aan de korte zijde afgesloten met trapgevels,
een bouwtrant die in de periode 1575 tot 1600 zeer veel opgang maakte.
Samengevat valt over de vorm, grootte en bouwtrant van het complex op te
merken, dat het veel overeenkomsten vertoont met de adellijke huizen die we
vinden in de Groninger Ommelanden. Deze zogenaamde borgen hebben
echter, in tegenstelling tot Geldersweert, een meer agrarisch karakter, met
een groter aantal bijgebouwen (daar schathuizen genoemd) en vormen dus
duidelijk omvangrijker complexen. De in een aantal recente publikaties
gehanteerde benaming van "jonkersburcht" in relatie tot Geldersweert zou
in dit verband plaats moeten maken voor de naamstelling "adellijk huis".
Geldersweert is te kenmerken als een laat-zestiende-eeuwse edelmanswoning zonder enige militaire waarde.
Een volgende maal zullen we mogelijk wat dieper kunnen ingaan op de
bewoners, de opgravingsresultaten en de situering in het landschap.
Bronnen:
A.W.N.-werkgroep Zuidwest-Veluwezoom, Midden- en West-Betuwe en
Bommelerwaard, 1972. De opgraving van Geldersweert. Westerheem XXI
(2):54-60.

R.O.B. Opgravingsnotities, Kasteel Geldersweert 1971 (niet gepubliceerd).
Kastelenboek Prov. Utrecht 1966 Jhr. Clifford Kocq van Breugel.
Provinciale V.V.V. Utrecht
De Hertog en zijn Burchten 1976 K.A. Kalkwiek. Europese bibliotheek
Zaltbommel.
De Groninger Borgen in ons Land 1945 H.P. Koster Fibula Dishoek.
Middeleeuwse Kastelen in Nederland 1965 Paul Reyen.
Geldersweert Dagblad De Vallei 25/5 1971 A.P. de Kleuver.
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Noten:
1
) versneden: versnijding in het muurwerk, d.w.z. trapsgewijs opbouwen
vanaf het grondplan naar een geringere muurdikte.
2
) steunberen: verzwaarde, verbrede uitbouw in het metselwerk (in dit geval
aan defunderingshoeken).
3
) ontlastingsbogen: bogen gemetseld in een muur boven een raam of deuropening en dienend om het er boven liggende metselwerk te dragen.
4
) schathuizen: bewaarschuren van de opgelegde schatting, in dezestreken
"tiendschuren" genoemd.

april 1983

José Spies en Kobus van Ingen
Leden Werkgroep Verdwenen Kastelen

Boekennieuws
Thijs van Woerkom. Groebele ien de ben,
Buukske mit Betuwse woorde, uutdrukkinge
en verhoale. B.O.S., Zetten, 1983.120 blz.
Dit woordenboekje is uitgegeven ter gelegenheid van het zestig-jarig jubileum van boekhandel B.O.S. in Zetten.
Uitgangspunt voor dit boekwerkje vormden de
typisch Betuwse woorden en gezegden, die
Karel Lantermans uit Valburg ruim zestig jaar
geleden heeft verzameld en gebruikt in zij n korte
verhalen en romans. Thijs van Woerkom heeft
samen met andere Betuwnaren deze woordenlijst aangevuld tot 1500 woorden. Bovendien
heeft hij vele van deze woorden en uitdrukkingen verwerkt in een aantal sappige korte
verhalen. Kees van Lent heeft het boekje van
leuke tekeningen voorzien.
Het is een welkome bijdrage voor diegenen die
het Betuws dialect spreken of zich ervoor
interesseren. Het boekje is waardevol als naslagwerk en biedt bovendien leuke Betuwse lectuur.
Het is verkrijgbaar bij boekhandel B.O.S. in
Zetten en enige andere Betuwse boekwinkels.
De prijs bedraagt f 12,90.

Da 'zei vad vroeger ok

John Mulder
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De Nederlandsche Maatschappij
van Brandverzekering.
Opgericht te Tiel anno 1833.
150 jaar geleden
Het prospectus van de Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering,
uitgegeven bij haar oprichting 2 mei 1833, behelsde vóór alles een frontale
aanval op de in dietijd zo veelvuldig voorkomende onderlinge brandverzekering maatschappijen.
Het prospectus begint als volgt:
"Tot op heden zijn er in ons Koninkrijk slechts twee soorten van BrandVerzekering-Maatschappijen bekend, waarvan oppervlakkig de gebreken
wel niet in het oog loopen, maar die, bij een naauwkeurig onderzoek,
bijzonder wan neer men eene ondervind ing van vele jaren raad pleegt, al raste
voorschijn komen".
Er volgt dan een uiteenzetting over de "Onderlinge Brand-Waarborg-Maatschappijen" en over de in Amsterdam en Rotterdam gevestigde "Compagniën, die op vaste premiën voor Brand- en Zee-schade verzekeren", waarin
de aan beide soorten verbonden bezwaren breed worden uitgemeten. In het
bijzonder wordt gewezen op de financiële perikelen die het verzekerd zijn bij
een onderlinge voor de verzekerden met zich mee kunnen brengen.
Waarna (wie had het anders verwacht?) de nieuwe maatschappij, nadat zij er
nog de speciale aandacht op heeft gevestigd, dat zij "geheel is ingerigt naar
de Statuten der beste buitenlandsche Verzekerings-Associatiën", bericht,
dat zij "haren deelnemers eene voldoende verzekering, op de minst kostbare
wijze" kan aanbieden.
De hoop, aan het slot van het prospectus uitgesproken, dat de onderneming
"eene algemeene medewerking genieten zal", gaat in vervulling. Zo wordt
door n iemand minder dan door "Zijne Majesteit, Wil lem den Eersten, Koning
der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg,
enz., enz., enz." een aandeel van f 1000,- in de nieuwe maatschappij
genomen. Die deelneming valt ons wat tegen, als wij op het Bewijs van
Inschrijving vooreen Aandeel No. 454 ten name van de Vorst lezen: "O p deze
Inschrijving is gefourneerd, de somma van Honderd Guldens; zullende
ingeval van verdere fournissementen, dezelven in dorso worden aangeteekend en gecertificeerd". De gedachte dringt zich even bij ons op, dat Z.M.
hier voor een dubbeltje op de eerst rang zit. Maar laat ons bedenken, dat

Willem l aan zeer vele ondernemingen geldelijk heeft bijgedragen.
Behoorde hij ook niet tot de financiële grondleggers der Nederlandsche
Handel-Maatschappij?
De "Tielse" vestigde zich na haar oprichting in het Ambtmanshuis te Tiel,
welk pand reeds in het midden van de zestiende eeuw een sieraad voor de
stad was. Toen de eeuwenoude vertrekken niet meer voldoende bedrijfsruimte boden, betrok men een modern kantoor, dat weer later, toen de
"Tielse" haar geboortestad verliet, aan de gemeente Tiel werd geschonken,
die het als raadhuis in gebruik nam. Tot 1935, dus meer dan een eeuw lang,
zou de stad Tiel haar eigen brandverzekeringmaatschappij binnen haar
muren weten te houden. Toen overkwam Tiel hetzelfde, wat daarvoor
reeds in andere Nederlandse steden was gebeurd. Zoals Zutphen de
Nederlanden van 1845 naar Den Haag zag vertrekken (nog niet lang geleden
spraken oudere inwoners van Gelderland altijd nogoverde"Zutphense"en
zoals Zwolle de Zwolsche Algemeene en de Oude Zwolsche respectievelijk
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naar Utrecht en Den Haag zag gaan, zo zag Tiel haar "Tielse" naar de stad
Utrecht verhuizen.
Maar laat ons eerst nog de geschiedenis van de "Tielse" in grote trekken
nagaan. In de eerste decennia van haar bestaan ontwikkelde zij zich
voorspoedig, ondanks veel concurrentie, vooral van de onderlingen,
waarvan met name de Utrechtsche Algemeene Brandwaarborgmaatschappij,
opgericht te Utrecht anno 1811, genoemd mag worden. De laatste bewoog
zich namelijk voor een belangrijk deel op hetzelfde arbeidsterrein als de
"Tielse". De f il i ppica tegen de onderlingen, vervat i n het oprichtingsprospectus van de "Tielse" in 1833 was niet in de laatste plaats gericht geweest tegen
die uit 1811 daterende Onderlinge. Hoe weinig hebben deopstellersvan dat
prospectus in 1833 kunnen vermoeden, dat er goed 100 jaar later een fusie
zou zijn met die Onderlinge uit 1811.

De oprichter van de Maatschappij in 1833 was Jonkheer Pierre Aldrin Reuchlin
( | 1868), die later burgemeester van Tiel werd en
wiens portret nog steeds te
vinden is in de raadszaal van
Tiel. Het hiernaast afgebeelde portret — uit particulier bezit — toont Reuchlin
voor de Waterpoort en het
Ambtmanshuis te Tiel.

Instructies aan agenten
Dat men bij de "Tielse" met omzichtigheid te werk ging bij het aangaan van
verzekeringscontracten, blijkt wel uit de terzake aan de agenten en
correspondenten gegeven instructies, zoals: "De Agent moet naauwkeurig
daarop letten, dat de assurantie niet geschiede boven de werkelijke waarde.
Te hooge assurantie geeft aanleiding tot verregaande achteloosheid, of
ingeval van kwade trouw, tot brandstichting".
"De agent moet zich niet vergenoegen met eene bloote schatting der te
assureren voorwerpen. Hij behoort bovendien onderzoek te doen naar het
zedelijk gedrag van den eigenaar, naar de mate van vertrouwen, die hij
inboezemt, of zijne zaken zich in eenen bloeijenden of kwijnenden toestand bevinden".
"Elke aanvrage om verhooging eener lopende assurantie, moet met
bijzondere oplettendheid worden beoordeeld. De Agent of Correspondent
moet bij het inzenden eene r zoodan i ge verklaring, de redenen vermelden die
tot de verhooging aanleiding geven".
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We mogen dus wel zeggen, dat de "Tielse" haar verzekerden en
adspirantverzekerden met een gepast wantrouwen tegemoet trad. Voorts
blijkt uit de instructies voor de tussenpersonen, dat de "Tielse" van hen de
nodige actie verwachtte ingeval van brand, waar we lezen: "Wanneer brand
ontstaat in een gebouw, hetwelk verzekerd is, of waarin zich door de
Maatschappij verzekerde voorwerpen bevinden, of ook wanneer de brand
zich in de nabijheid openbaart, moet de Agent of de Correspondent te dier
plaats al het mogelijke doen om hulp en bluschmiddelen aan te brengen".
In genoemde instructies krijgt de concurrentie ook nog een veeg uit de pan.
We lezen daarover: "De Mededinging vooral van buitenlandsche Maatschappijen die zich somwijlen niet ontzien de meest onkiesche middelen te gebruiken". Men nam dus bepaald geen blad voorde mond in deconcurrentiestrijd
met buitenlandse verzekeraars, Trouwens, reeds in het oprichtingsprospectus uit 1833 wordt de invloed opdeNederlandseverzekeringsmarktdoor
de"Brusselscheen Antwerpsche Maatschappij" al vermeld. Het is overigens
vermeldenswaard, dat die Belgische invloed zich ook in 1983 nog doet
gelden.
De brand uit 1862
Een enorme klap kreeg de "Tielse" door de catastrofale brand van 1862 in
Enschede, die haar noopte tot een totale schadevergoeding van meer dan f
432000,-, een geweldig bedrag voor die dagen. Maar ze wist zich staande te
houden en de daarop volgende verdubbeling van het aandelenkapitaal tot
één miljoen kwam zonder moeite tot stand.
De ramp van Enschede had helaas tot gevolg dat de "Tielse", evenals de
andere Nederlandse verzekeraars, de assurantiezaken voortaan uiterst
voorzichtig en met grote terughoudendheid ging doen. Men zou, zo lijkt het
wel, het liefst verder alleen maar "ijzeren balken onder water" tegen
brandschade verzekerd hebben. En dat terwijl in het buitenland de basis
werd gelegd voor de grote internationale verzekeringsmaatschappijen.
Zelfstandigheid verloren
Thans nog enkele woorden over de maatschappij, met wie de "Tielse" in 1935
een samenwerkingsverband aanging_. Dat was dus'de Utrechtsche Algemeene Brandwaarborgmaatschappij'van 1811. Met name de crisis uit de
jaren dertig dreef de twee maatschappijen, die beiden hun resultaten
aanmerkelijk zagen teruglopen, tot elkaar. Overigens was deze fusie een
ingewikkelde zaak, omdat de Utrechtsche van 1811 na de ram p van Enschede
in 1867 de Utrechtsche Algemeene Brandverzekering Maatschappij N.V.
had opgericht. Maar tenslotte ging de samenwerking door. De "Tielse" nam
alle aandelen van de Utrechtsche van 1811 over, waarmee de Tiel-Utrecht
Brandverzekering 1811 was geboren.
Het betekende echter wel, dat de "Tielse" haar stad van oprichting verlieten
haar zetel naar Utrecht verplaatste. De nieuwe combi natie ging al spoedig na
1935 op het overnamepad. In de daarop volgende 20 jaar werd een groot
aantal verzekeringsinstellingen overgenomen, waaronder een tweetal
Zeeuwse ondernemingen die respectievelijk uit 1824 en 1829 dateerden.
Maar ook voor de Tiel-Utrecht Brandverzekering 1811 zou de bel luiden. In
1956 werd zij op haar beurt overgenomen en wel door de Nationale
Levensverzekering-Bank N.V. te Rotterdam. Een wonderlijke zaak eigenlijk,
dat in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, toen ook i n Nederland
het verzekeringswezen een ongekende bloei doormaakte, zovele oude
gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen zich kennelijk niet zelfstan14

d ig wisten te handhaven. De eerdergenoemde Nationale LevensverzekeringBank werd op haar beurt enige jaren later weer een onderdeel van een nog
groter concern: de Nationale Nederlanden N.V.
En zo maakt de oude "Tielse" thans ook deel uit van het grootste concern op
verzekeringsgebied in ons land, van de Nationale Nederlanden. Nu onderde
naam Tiel Utrecht Groep, bestaande uit de Tiel Utrecht Levensverzekering
N. V. en de Tiel Utrecht Schadeverzekering N.V. Alleen de Levensverzekering
N.V. kent nog een eigen jaarverslag, dat afzonderlijk moet verschijnen
ingevolge de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf.
De cijfers van de Schadeverzekering N.V. zijn echter verwerkt in het
jaarverslag van Nationale Nederlanden N.V.
Literatuur:
Prospectus van de N.V. Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering,
uitgegeven bij haar oprichting in 1833.
Instructie voor Agentenen Correspondenten der Nederlandsche Maatschappij van Brand-Verzekering, opgerigt in den jare 1833 te Tiel.
Jaarverslag 1960 van de Tiel-Utrecht Brandverzekering 1811, gevestigd te
Utrecht.
"Het Huis van de Tiel-Utrecht", Brandverzekering 1811, een korte geschiedenis van de gebouwen en de bewoners van de Kromme Nieuwe Gracht 7282 van de Middeleeuwen tot heden, door J.W. Niemeyer, uitgegeven bij het
150-jarig bestaan van de Utrechtsche Algemeene Brandwaarborg Maatschappij in 1961.
De geschiedenis van de Tiel Utrecht Groep, 15 februari 1811 - 2 mei 1980,
geschreven ter gelegenheid van "Open Huis" op 2 mei 1980, door A.P. de
Bruine.

W. Swaneveld
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Ruinen-Wommels in de Betuwe
Inleiding
Drie amateurarcheologen van de Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland (AWN), afdeling Midden- en West-Betuwe en Bommelerwaard
(afd. 15), houden zich de laatste jaren voornamelijk bezig metvondsten uitde
Ijzertijd. Dat is de periode die ongeveer 550 voor Chr. aanvangt en eindigt
met de komst van de Romeinen, dat wil zeggen rond het begin van de
jaartelling. Over het Uzertijd-aardewerk uit onze streek is zeer weinig
gepubliceerd, zodat we geheel op eigen onderzoek aangewezen zijn.
Daardoor is het niet altijd mogelijk de vondsten juist te determineren.
Op de archeologische tentoonstelling die ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de Historische Kring Kesteren en Omstreken in december1977
werd gehouden, bracht onze werkgroep in een vitrine een aantal merkwaardige vondsten bijeen. Hieronder bevond zich een groot randfragment van
een pot, waarmee we geen raad wisten. H. Gerritsen uit Driel en
ondergetekende hadden dit te Zoelen (kanaalverbreding westzijde) gevonden tussen aardewerk uit de Uzertijd. Het bewuste f rag ment week echter qua
vormen versiering af van het Uzertijd-aardewerk dattotdan toe in de Betuwe
was aangetroffen. Een van de bezoekers van de tentoonstelling was drs. A.
Peddemors, toen nog hoofdbestuurslid van de AWN. Hij herkende het aardewerk onmiddellijk als Ruinen-Wommels II (afb. 1) dat volgens hem nog
niet eerder in de Betuwe was gevonden.

Afb. 1. Fragmenten van Ruinen-Wommels III (links) uitHerveld.ll (midden) uit
Zoelen en fragment van streepband-aardewerk (rechts) uit Zoelen. (Foto H.G.
Gerritsen)

Indeling van het Ruinen-Wommels aardewerk
Het aardewerk ontleent zijn naam aan de vindplaatsen Ruinen in Drente en
Wommels in Friesland.
In een artikel van H.T. Waterbolk (Offa 1962 band 19) over de Uzertijd in
Noord-Nederland worden onderscheiden:
1. De Zeijener cultuur, 600-400 v. Chr.; kenmerkend aardewerk RuinenWommels l en II.
2. De Proto-Friesecultuur,400-200 v. Chr.; kenmerkendaardewerkRuinenWommels III.
3. De Friese cultuur, vanaf 200 v. Chr.; gekenmerkt door streepband-aardewerk.
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Het Ruinen-Wommels aardewerk is zwart. Karakteristiek is de knik bij de
schouderaanzet onder aan de hals. De verdel ing i n Ruinen-Wommels l, II en
III is gebaseerd op de vorm van de hals. Op alle soorten komt vaak
geometrische versiering voor. Het streepband-aardewerk is gemakkelijk te
herkennen aan de versiering rondom de hals: twee of meer evenwijdige
strepen. De kleur varieert van grijs en grijsgeel tot oranjerood.

Ruinen-Wommels l

Ruinen-Wommels l

Streepband-aardewerk

Verspreiding
Gewapend met bovenstaande ken nis hebben wij alle vondsten uit de Ijzertijd
nog eens gecontroleerd op het voorkomen van Ruinen-Wommels aardewerk.
Het resultaat was, dat we bij de volgende vindplaatsen Ruinen-Wommels III
aantroffen: Culemborg, Herveld en Zoelen (afb. 1)
Bovendien hoorden we van derden, dat ook in Eist (Gld.) en in Tricht Ruinen-Wommels III gevonden was.

Streepband-aardewerk is aangetroffen te Geldermalsen, Zoelen (afb. 1) en
Ingen.
Conclusie
Wat is nu het belang van deze vondsten van noordelijk aardewerk in het
Gelders rivierengbied tussen Waal en Rijn?
In de eerste plaats wordt door deze vondsten aangetoond, dat reeds in de
Midden-IJzertijd contacten bestonden tussen het gebied dat nu de drie
noordelijke provincies omvat, en het gebied tussen Waal en R ij n. Verder blijkt

uit de vondsten van streepband-aardewerk, dat die contacten ook in de Late
Ijzertijd nog aanwezig waren.
In de tweede plaats geeft de dateerbaarheid van zowel Ruinen-Wommels als
streepband-aardewerk ons een prachtig "gidsfossiel" voor het dateren van
onze Uzertijd-vondsten.
Mede dank zij deze functie van het noordelijk aardewerk zijn ons thans 27
vindplaatsen uit de Midden-IJzertijd (550 v. Chr. tot 250 v. Chr.) binnen ons
gebied bekend.
Literatuur
Rooy, C.R. de, E. J. Feenstra en F. Riem.
1973 Bewoningssporen uit Neolithicum en Ijzertijd bij Harderwijk.
Westerheem 22e jaargang nr. 4.

J.J. Jager
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Het sein staat op groen
Arbeidsomstandigheden van een "blokwachteres der Spoorwegen" te Eist
in 1890.
Toelichting
In 1874 werd in Nederland de eerste sociale wet aangenomen, die, naar de
initiatief nemer M r. Samuel van Houten (1839-1930), het Kinderwetje van Van
Houten werd genoemd, omdat i n die wet de arbeid door kinderen beneden de
12 jaar werd verboden. Veel effect heeft deze wet niet gehad door de vele
uitzonderingsbepalingen en gebrekkige controle, maar het was het begin.
In 1889 werd door het parlement de Arbeidswet 1889 aangenomen. Zij
verbood nog eens de arbeid van kinderen beneden de 12 jaaren beperkte de
arbeidsduur van vrouwen en kinderen van 12 tot en met 15 jaar tot maximaal
11 uren per dag. Er zou verder een arbeidsinspectie komen om de naleving
der wetten te controleren.
Kort daarop (19 januari 1890) werd een wet afgekondigd "houdende
voorbereidende maatregelen tot het verkrijgen van de noodige kennis van
feiten en toestanden ter beoordeeling in hoeverre aanvulling van de sociale
wetgeving vereischt wordt", met als praktisch gevolg dat bij Koninklijk
Besluit van 18 april 1890 een Staatscommissie i n het leven werd geroepen om
een onderzoek te doen naar:
— de maatschappelijke toestanden der arbeiders;
— de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers;
— de toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid
en gezondheid der werklieden.
De commissie bestond totaal uit 13 leden, verdeeld over drie arbeidsinspecties. Elke enquêtecommissie, een voorzitter met2 a3 leden, hield in de jaren
1890-1892 verscheidene hoorzittingen waarbij werkgevers, werknemers,
doktoren, burgemeesters, politiefunctionarissen, predikanten en priesters
werden ondervraagd over het wel en wee van de arbeidende stand. De
verslagen hiervan zijn een letterlijke weergave van vraag en antwoord.
Op 8 januari 1894 bracht de Staatscommissie haar eindverslag uit. Als
resultaat van haar onderzoek stelde zij onder andere voor een wetsontwerp i n
te dienen met betrekking tot de toestanden in fabrieken en werkplaatsen, de
veiligheid, degezondheid en het welzijn derwerklieden. Dit voerde tenslotte
tot de afkondiging van de Veiligheidswet van 10 juli 1895.
In december 1890 werd door de 1e Afdeling van de Staatscommissie
bestaande uit de heren Rochussen (voorzitter), De Bordes, Jansen en Stoop
een onderzoek ingesteld bij de Spoor- en Tramwegen in ons land. Over de
arbeidsvoorwaarden bij de spoorwegen te Eist zij n we geïnformeerd door het
verhoor van: Hermina Grunder, oud 37 jaar, huisvrouw van JohannesKalter,
blokwachteres bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te
Eist. Zij bediende samen met haar man het blokhuis E tussen Arnhem en
Nijmegen en moest de seinen en slagbomen bedienen. Er passeerden daar
dagelijks rond de zestig treinen tussen 's morgenszes uuren's nachts 12 uur.
Jan Kalter begon om 06.00 uur tot 20.30 uur. Om half negen kwam Hermina
hem helpen, maar die bleef dan wel tot de laatste trein om middernacht
voorbij was. Samen beurden zij f 1,20 per dag, maar ze hadden wel vrij wonen
en een stukje land, alsmede — toen — al vrij reizen, voor zover zij er de tijd
voor kregen.
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Station Zetten-Andelst in 1908 met wachteres mevr. Van Drent.

Het verhoor van Hermina verliep als volgt:
V: Uw blokhuis is gelegen tusschen Arnhem en Nijmegen; wat is de letter er
van?
A: Blok E.
V: Hoe is uw dienst geregeld?
A: Mijn man doet den dienst van 's morgens zes tot half negen 's avonds
en ik van half negen tot twaalf uur. Vroeger was mijn dienst van 's morgens zes tot 's avonds negen uur.
V: Waarin bestaat uw dienst als blokwachteres?
A: Ik sta bij een grooten paal met armen, een seinpaal, net als aan de
stations. Vroeger seinde ik met de vlag, maar dit is veranderd, omdat het
eind te verwas.
V: Hoeveel treinen passeeren er dagelijks?
A: Vast 59, maar meest 63 a 64.
V: Moet gij bij uw werk de rails overgaan?
A: Ik niet, wel de wachteressen met de vlag.
V: Hebt gij wel als wachteres met de vlag dienst gedaan?
A: Zeker, maar toen liepen er ook heel wat treinen minder.
V: Gij zijt van uwen vroegeren dienst ontheven, omdat hij veel te druk was?
A: Ja.
V: Gij hebt dus niets te doen dan seinen te ontvangen en terug te geven?
A: Ja, daarvoor moet i k den geheelen dag op post staan. Daarbij moet ik de
slotboomen open- en dichtmaken.
V: Dus uw werk duurt alleen van 's avonds 9 uur tot's nachts 12 uur, tot de
laatste trein weg is?
A: Ja.
V: Tegenwoordig?
A. Ja.
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V:

Maar de dienst zooals hij vroeger was, is opgeheven voor u, omdat hij
inderdaad voor eene vrouw te zwaar is, vooral op eene lij n, waar zeer veel
treinen loopen, niet waar?
A: Ja, hij was te zwaar. Er zijn ruim 60 treinen, en de meesten onzer
hebben een kind van drie maanden, en eene meid houden kunnen wij
niet. Daarvoor is het loon te gering. Wij hebben nauwelijks tijd om de kinderen de borst te geven. En als de trein te laat is, moeten wij maar
wachten.
V: Staat uw blok in eene bocht of op een recht eind?
A: Op een recht eind; wij kunnen de trein van verre zien aankomen.
V: Zijn er veele wachteressen, wier blokhuis in een bocht staat?
A: Jawel, maar het onze niet.
V: En hoe gaat het bij mistig weer?
A: Dan moeten wij voortdurend uitkijken. Dan hebben wij een goederentrein, die soms een paar uren te laat komt.
V: Gebeu rt dat wel eens?
A: Ja, vooral wanneer er veel sneeuw ligt.
V: Komt nu de trein van de Hollandsche Uzeren Spoorweg Maatschappij
er ook bij?
A: Ja, nu zijn er twee.
V: En hebt gij nu niet meer geld gekregen?
A: Neen, wel meer drukte, maar niet meer geld.
V: Hoeveel verdient gij nu?
A: Samen verdienen wij f 1,20; daarvan moet nog af f 0,04 van den gulden.
Verder hebben wij nog vrij wonen.
V: Is die woning goed?
A: Ja.
V: Iser een stukje grond bij?
A: Ja, om onze zomergroenten op te planten.
V: Hoeveel kinderen hebt gij?
A: Zes.
V: Gaat de oudste nog op school?
A: Ja.
V: Zijn ze ver van de school af?
A: Een groot half uur, maar dan gaan zij met den locaaltrein mede.
V: Waar gaan zij school?
A:

Te Eist.

V: Als gij naar de markt gaat, moogt gij dan ook mederijden?
A: Ja.
V: Gij vindt het toch zeker niet billijk, dat de werkzaamheden vermeerderd
zijn, doch de belooning dezelfde is gebleven, niet waar?
A: Neen; maar de andere wachteressen hebben f 0,10 opslag gekregen per
dag, doch wij niet.
V: Hebt gij ons het een of ander uit eigen beweging mede te deelen?
A: l k wilde al leen nog eens verklaren dat het zeer moeilijk is den dienst waar
te nemen voor de vrouwen, die kleine kinderen hebben; zij kunnen die
kinderen niet goed verzorgen, want zij moeten een groot gedeelte van
den dag de treinen waarnemen.
V: Maar dan zou de Maatschappij er misschien van moeten afzien vrouwen met kleine kinderen als wachteressen aan te stellen?
A: Ach, Mijnheer, dat is zoo het geval met de meesten van ons.
w.g. H. Kalter
Drs. G.B. Janssen
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De muntvondst te Escharen van 1897
De ontdekking
In Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied van
1897 (29ste deel, blz. 169) staat een artikel van de heer C. Wilde S.J. over een
belangrijke muntvondst te Escharen, een dorp bij Grave aan de Maas.
Omtrent 100 m ten zuidwesten van de parochiekerk lag destijds een akker,
toebehorende aan een landbouwer Schamp, in de onmiddellijke nabijheid
van zijn woning. In de loop van het voorjaar was men bezig dat stuk af te
graven, om het zand alsstrooisel indestal te gebruiken. Donderdagmorgen,
15 april 1897, hadden zijn twee zoons, jongemannen van omstreeks 30 jaar,
juist een kar geladen en het zand in de stal uitgestort. Daarbij bemerkte de
oudste in het zand iets wat hij voor een steen aanzag. Bij het opnemen bleek
de "steen" een met aarde gevuld potje te zijn, en toen hij het tegen de
stalmuur uitklopte, vielen er opeens zo'n zestig goudstukken in het zand.
"Vooruit, Frans, rapen!" riep hij zijn broertoe en in een ogenblik grabbelden
de beide jongemannen de blinkende schijfjes van de grond op. Het potje met
zijn kostbare inhoud was bij het opladen niet opgemerkt en kon niet dieper
dan 60 cm onder het maaiveld gelegen hebben. De munten waren spoedig in
een zak geborgen en reeds zaterdag werd in een goudwinkeltje in de buurt
een der stukken vertoond, om te onderzoeken of het "echt" was; een ander
stuk kwam enkele dagen later voor f 1,50 in het bezit van een goudsmid te
Grave. Zo zouden de onbekendheid met de hogere oudheidkundige waarde
en de heimelijke vrees die er bij de eenvoudige lieden in zat, dat van iedere
vondst een gedeelte aan een of andere ambtenaar zou moeten worden
afgestaan, de gevonden munten weldra in de handen van opkopers of
wellicht in een smeltkroes hebben doen verdwijnen, ware het geval niette
goeder ure bekend geworden aan de heer E. van Hooff, pastoorte Escharen.
Zijn historische zin en warme belangstelling voor de wetenschap deed het
een gewichtige vondst vermoeden. Hij verzocht en verkreeg terstond de
munten te zien en voorlopig te bewaren. Aan hem danken wij het, dat de
merkwaardige stukken behouden bleven en aan een nauwkeurig onderzoek
werden onderworpen.
Ouderdom en samenstelling
De stukken bleken bij nadere beschouwing, op een enkele uitzondering na,
van Frankische oorsprong te zijn en dagtekenen, voorzover kon worden
nagegaan, van de vijfde tot de zevende eeuw. Elf zijn solidi, de gewone
gouden standaardmunt van die tijden. Daarvan is er één te Constantinopel
geslagen; hij vertoont de net uitgevoerde beeltenis van keizer Zeno (474491). De andere zijn navolgingen — naslagen — van Byzantijnse munten,
vermoedelijk alle in het Frankische rijk vervaardigd. Behalve enige niet te
ontcijferen lettertekens ontmoeten wij daarop de namen der keizers
Anastasius l (491-518), Justinus l (518-527), Justinianus l (527-565),
Justinus II (565-578) en Mauricius Tiberius (582-602).
De vierenvijftig overige stukken zijn zogenaamde trientes (ter waarde van
een derde solidus) van zeer verschillende typen, grootte en gewicht. Ook
hieronder bevinden zich veel naslagen, de meeste echter dragen niet meer
de naam van een Oostromeinse of Byzantijnse keizer, maar bij een zeer
gebrekkig uitgevoerde kop geven zij veelal de naam van een muntmeesterte
lezen. Meer nog dan het onvermijdelijke afslijten maakt het onbeschaamd
besnoeien het lezen of herkennen van sommige stukken zo goed als
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onmogelijk. Het gezamenlijk gewicht der stukken bedraagt ongeveer 116
gram en vertegenwoordigde destijds een waarde aan goud van f 170,- tot
f180,-.
Bij het schrijven van zijn verhandeling heeft de schrijver veel hul p gehad van
Dr. H.J. de Dompierre de Chaufepie, destijds directeur van het Koninklijk
Penningkabinet te 's-Gravenhage. Aan hem zijn ook devolgendealgemene
opmerkingen te danken.
Een stukje Romeinse muntgeschiedenis
De eerste munten die wij in onze streken ontmoeten, zijn Romeinse. Reeds
vroeg werd de levendige handel die de Romeinse kooplieden met de
Germaanse stammen dreven door gemunt geld vergemakkelijkt. Tacitus
(55-120 na Chr.) tekent in zijn Germania (C.5) aan, welke stukken bij onze
voorouders het meest in desmaak vielen. Aan zilveren munten (denarii), met
name uit de tijd der republiek, die zij het eerst hadden leren kennen, gaven zij
meestal de voorkeur. De talrijke muntvondsten in verschillendestreken van
Duitsland en de aangrenzende gewesten, zelfs tot het zuiden van Zweden,
tonen hoe ver de Romeinse handelaars reeds waren doorgedrongen. Hoewel
te Rome reeds sedert 217 voor Chr. goudstukken werden geslagen, had de
eigenl ij keaanmunting van dit metaal op grote schaal eerst plaats onder en na
Caesar (100-44 voor Chr.).
De aureus( ook denariusaureus genoemd) d ie hij in om loop l iet brengen, had
een gewicht van 1/40 Romeins pond of 8,18 gram tot de regering van keizer
Nero. Diens ongehoorde verkwisting ledigde de schatkist tot op de bodem
toe. Tengevolge hiervan verminderde het gewicht van de aureus tot 1/45
pond.
Caracalla liet hem slaan op 1/50, Diocletianus op 1/60 pond. Tenslotte stelde
Constantijn de Grote in het jaar 312 het gewicht der standaard munt op 1/72
pond = 4,55 gram. Dit gewicht bleef onveranderd tot aan de val van het
Oostromeinse of Byzantijnse keizerrijk in 1453. Het nieuwe muntstuk,
solidus geheten, had een waarde van zeven gulden en werd de algemeen
gangbare standaardmunt, niet alleen in het Romeinse rijk, maar ook in den
vreemde, zelfs in de vijandige staten. Behalve een solidus sloeg men ook
goudstukken op de helft of op een derde van dat gewicht.
De eerste werden semisses (semis = half) genoemd en kwamen betrekkelijk zelden voor; de andere droegen de naam van trientes (tremissis
= een derde solidus) en vonden een algemene verspreiding.
De verdel ing van het Romeinse rij k na de dood van keizer Theodosius l (395)
bracht aanvankelijk geen verandering in tekening en maaksel der munten.
Verschillende keizerlijke munthuizen leverden zelfs stukken voor beide
rijken. OoknadeonttroningvanRomulusAugustulus(476),dieheteindevan
het Westromeinse keizerrijk betekende, behielden de Byzantijnse munten
nog zuiver Romeinse vormen.
De Frankische tijd
Toen in de loop der vijfde eeuw de Germaanse volkeren zich meester
maakten van de bloeiende wingewesten van het Romeinse rijk, bleven aldaar
naast veel andere vroegere instellingen ook de munthuizen bestaan.
In Gallië was gedurende de laatste eeuwen van het Westromeinse rijkopvier
plaatsen — Arles, Narbonne, Lyon en Trier — goudgeld geslagen. Onderde
Frankische heerschappij nam het aantal van d ie steden aan merkei ij k toe en,
wat zeer opmerkelijk mag heten: vorm, beeltenis en omschrift der munten
bleef gelijk vroeger, Romeins. De "barbaarse" heersers wilden daarmee
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geenszins een bewijs van onderdanigheid aan de Romeinse keizer geven,
maar begrepen zeer wel, dat een goudstuk met hun eigen beeltenis onder
hun naam uitgegeven noch bij de Romeinen, met wie voortdurend drukke
handelsbetrekkingen werden onderhouden, noch zelfs bij de andere
"barbaarse" volksstammen zou worden aangenomen.
De keizerlijke munttypen bleven dan ook in Galliè algemeen zolang het
drukke verkeer met de Griekse gewesten voortduurde en de goudstukken
door de Franken gedurende de vijfde en zesde eeuw geslagen, waren veelal
eenvoudig namaaksels van de Byzantijnse. Soms zij n ze van het oorspronkelijke type nauwelijks te onderscheiden. Meestal echter kan men ze kennen,
hetzij aan het mindere gewicht, hetzij aan dwazefouten in deomschriften of
de barbaarse stijl der tekening. Vaak vindt men ook een of andere aanwijzing
van de plaats waar zij werden vervaardigd, veelal kan men niet onderscheiden of een naslag uit een Frankisch, Bourgondisch of Westgotisch munthuis
is voortgekomen.
Zoals gezegd stempelden de Frankische heersers in de eerste tijd in Galliè
hun gouden munten met het beeld en opschrift der Byzantijnse keizers. Ook
te Escharen ontbreken de naslagen van Byzantijnse munten niet.
De eerste onder Clovis' opvolgers die van deze gewoonte dorst af te wijken,
was Theodebert l (534-548), een heerszuchtig en listig vorst, die, gebruik
makend van de langdurige oorlog tussen Grieken en Oostgoten, het zuidoostelijk deel van Gallië — de Provence — had weten te bemachtigen.
Overigens komt dit soort goudstukken betrekkelijk weinigvoor.TeMarseille
echter heeft men zonder onderbreking van Clotarius II (584-628) tot
Childebert III (695-711) de namen der Frankische vorsten op de munten
geslagen. Overal elders zijn deze koningstypen uitzondering. Te Escharen
zijn die stukken ook niet gevonden.
Talrijk zijn echter de exemplaren van een vierde muntsoort, die gedurende
het Merovingische tijdvak te zamen met de drie vorengenoemde in omloop
bleef, de monetarii. Óp een daarvan ziet men om het gekroonde hoofd op de
voorzijde het opschrift LANDEGISILUS CHOE. Het laatste woord CHOE is
een plaatsnaam en beantwoordt bijna zeker aan het tegenwoordige stadje
Hoei in België. LANDEGISILUS is niet de naam van een Frankische koning,
maar wordt door MONETARIUS als die van een muntmeester aangewezen,
onder wiens toezicht deze munt werd geslagen. Deze monetarii, waarschijnlijk eertijds werklieden en ambtenaren van de keizerlijke munthuizen,
stichtten bij de verwarring die de invallen der barbaren in de Romeinse
wingewesten meebrachten, in verschillendesteden nieuwe werkplaatsenen
zetten daar hun bedrijf voort onder goedkeuring, later zelfs op gezag der
koningen of voornamen die het muntrecht hadden.
Zo ontstonden er in Gal l ie tal van m untplaatsen en dit verklaart de menigte en
verscheidenheid der typen die men zowel elders als ook te Escharen op de
gevonden munten kan opmerken.
Een onverklaarbaar viertal
Het ligt niet in mijn bedoeling alle munten van de vondst te Escharen hier
afzonderlijk te bespreken. Ik zou alleen de aandacht willen vragen voorvier
exemplaren die de heren Wilde en De Dompierre de Chaufepie niet konden
identificeren. Zij zeggen ervan, dat deze stukken paarsgewijs nauw aan
elkaar verwant blijken. Het eerste tweetal bestaat uit een solidus en een
triens, zeker in dezelfde muntplaats vervaardigd. De solidus is een zeer ruwe
navolging van een Byzantijns type. Zeer merkwaardig achten zij het
omschrift, dat men als AGO+NIOM of als +NIOMAGO kan lezen. Mag men
hier wellicht aan Nijmegen denken? Nagenoeg hetzelfde omschrift lezen zij
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op de triens, waarvan de keerzijde bijna geheel met die van de solidus
overeenkomt. Het omschrift der keerzijde is nog geheel onverklaarbaar; een
gissing durven de heren hier niet te maken. Ook het andere paar bestaat uit
een solidus en een triens. De tekening der keerzijde is bij beide stukken
volmaakt dezelfde, een kruis boven een bol, waaronder een streep; terzijde
van het kruis R A (Arles?). Het omschrift is bij beide typen zeer onduidelijk.
Op de solidus staan enige vreemd gevormde letters, waaruit men van rechts
naar links TELED.... zou kunnen lezen; bij de triens is het omschrift te onzeker
om er iets van te zeggen. Op de voorzijde vertoont de solidus een zeer ruw
getekende kop van voren gezien; de triens laat de kop van terzijde zien en wel
naar links. Het onbegrijpelijke TELED...., wederom van rechts naar links
geschreven, ontmoeten wij aan beide voorzijden. De oorsprong van deze
stukken is volgens genoemde heren geheel onbekend. Zij vestigen in ieder
geval de aandacht van de Nederlandse geschiedkundigen op deze
onbekende munten, die wellicht de kennis van onze vaderlandse historie
aanmerkelijk kunnen vermeerderen.
Wannéér de munten in Escharen in de grond zij n verstopt, is een vraag die de
heren echter wel menen te hebben opgelost uit de datering der gevonden
stukken. Gedacht zou moeten worden aan detijd tussen 680 en 720, een tijd
waarin de oorlogen tussen Franken en Friezen zeer veelvuldig waren. De
eigenaar, kennelijk een vermogend man, heeft uit vrees voor beroving de
munten willen verbergen om ze in betere tijden weer op te graven. Van het
laatste is het blijkbaar nimmer gekomen.

***m*5£^'
Voor- en achterzijde van de Tielse(?) solidus.
Publiciteit en pennestrijd
De vondst van Escharen heeft niet alleen de aandacht getrokken van de pers,
maar ook van de numismatici van die tijd, vooral die van België en Frankrijk,
waar men toen ver gevorderd was in de kennis van de munten uit de
Merovingische tijd. In die landen waren meer van dergelijke vondsten
gedaan dan in ons land.
In de Revue Beige de Numismatique van 1898 vindt men op blz. 253 e.v. een
artikel van de heren Wildeen De Dom pierre de Chaufepie waarin zij opnieuw
een uiteenzetting geven van de gedane vondst in Escharen. Zij tonen zich
verbaasd, dat zij enkele maanden nade vondst een reproduktie van een stuk
van de vondst in de Gazette Numismatique de Bruxelles hebben aangetroffen, waarbij de auteur dit stuk (een solidus) aan Nijmegen toekent, dat een
nieuw muntatelier voor de Merovingische tijd zou zijn. Dit artikel zou de
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oorzaak geworden zijn van andere artikelen in het Bulletin de Numismatique
de Paris, waarin de authenticiteit niet alleen van het stuk in kwestie, maar van
de hele vondst waartoe het behoort, absoluut wordt ontkend. In deze
discussie is de naam van Maurice Prou van het Cabinet des Medailles van
Parijs genoemd, die nauwelijks de gelegenheid had gehad de zaak te
verifiëren. De directeur van het Bulletin de Numismatique (nummer van
augustus/september 1897 blz. 91 e.v.) ging zelfs zo ver om het publiek te
waarschuwen, dat in ons land valse Merovingische munten circuleerden,
sommige van een bekend, andere van een bedacht type. Hij beloofde zijn
lezers de zaak ter plaatse nader te zullen onderzoeken.
Terecht vragen de heren Wilde en De Dompierre de Chaufepie zich af
waarom de directeur van het Belgische Bulletin niet eerst het onderzoek
zou hebben gedaan, alvorens met de opzienbare waarschuwing aan het
publiek te komen.
Het zou te ver voeren de hele pennestrijd, d ie destijds gevoerd is, hier vol ledig
weer te geven; volstaan wordt met mede te delen, dat notaris A.A.A. Stael te
Grave op 21 september 1897 een acte heeft opgemaakt, waarbij de
land bouwers Wil lemen Frans Schamp in bijzijn van getuigen de juistheid van
het door de heren Wilde en De Dompierre de Chaufepie gedane verhaal
bevestigen. Het potje, waarin de munten waren gevonden, is zonder twijfel
een potje uit het Merovingische tijdvak, hetgeen door Dr. Pleyte, directeur
van het Museum van Oudheden te Leiden is bevestigd. Soortgelijke potjes
zijn trouwens ook gevonden bij Maastricht, Beek, Garderen en Apeldoorn.
Men heeft ze tevens aangetroffen langs de Rijn in Duitsland en Nederland.
Recentere opvattingen
De kruitdamp over de strijd, welke aan heleinde van de vorige eeuw over de
muntvondst te Escharen is gevoerd, is inmiddels opgetrokken. De
numismatici van tegenwoordig denken er heel anders over dan hun
voorgangers. De wetenschap en de kennis van de oude munten is — mede
door nieuwe vondsten elders — vooruit gegaan.
In de Geuzenpenning van juli 1958 (8ste j rg. no.3 blz. 25) deelt de redactie van
het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde mede, Prof. Jean
Lafaurie, verbonden aan de Sorbonne en aan het Cabinet des Medailles,
bereid gevonden te hebben zijn belangrijk opstel over twee Nederlandse
muntvondsten in de catalogus van de numismatische tentoonstelling te
Parijs aan de Geuzenpenning ter publicatie — in vertaling — af te staan.
Het opstel gaat overeen inzending vandekoninklijkepenningkabinettenvan
Nederland en België, die — aldus Prof. Lafaurie — archeologisch en
economisch van groot belang zijn. De oudste, gevonden te Velzen (N.H.) in
1866 en in datzelfde jaar gepubliceerd door de grote Nederlandse
numismaticus P.O. van der Chijs, is nagenoeg onopgemerkt gebleven door
historici en numismatici. De tweede, te Escharen (N.B.) in 1897 te voorschijn
gekomen, is gepubliceerd door Dr. C. Wilde en Dr. J.J. de Dompierre de
Chaufepie in 1898, maar Maurice Prou en Raymond Serrure verklaarden de
stukken, waaruit hij bestond voor vals. Prof. Lafaurie heeft onlangs deze
vondst in Brussel en Den Haag zorgvuldig onderzocht en heeft zich van de
absolute echtheid kunnen overtuigen. Deze mening wordt volkomen
gedeeld door de heren H. Enno van Gelder en F. Baillon, directeuren,
mevrouw A.N. Zadoks-Jitta en mej. Lallemand, conservatrices aan deze
penningkabinetten. De tentoonstelling moet volgens genoemde geleerde
worden beschouwd alseen rehabilitatie van dit document en hij is verheugd,
dat door een samenloop van omstandigheden dit eerherstel plaats heeft in
Frankrijk, waar een ietwat overijlde veroordeling was uitgesproken.
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De tentoonstelling te Parijs vond plaats van 15 mei tot 30 juli 1958 in de zalen
van het bij de Munt behorende Museé Monetaire; er waren 58 inzendingen,
waaronder — buiten mededinging — die van de penningkabinetten van
Brussel en Den Haag en enige andere officiële instanties.
In de catalogus werden onder de nrs. 24-25 twee solidi van Magnia vico bij
Nijmegen beschreven, onder de nrs. 26-30 vijf triens van Magnia vico bij
Nijmegen, onder de nrs. 31-34 vier triens van Tiel en onder n r 35 een sol idus
vanTiel met de aantekening, dat de toekenning van deze triens en sol idus aan
Tiel was voorgesteld door mevrouw Zadoks-Jitta. Recente vondsten in die
streektoonden de betekenis vandestad in hetMerovingischetijdvakaan. Het
omschrift op de voorzijde van desolidusendetriens isTELEDANUS;dieaan
de keerzijde van de triens in NIOMAGO, zoals op de voorgaande stukken.
Teledanus kan even goed een plaatsnaam als de naam van een monetarius
zijn, terwijl de aanwezigheid aan de keerzijde toelaat te veronderstellen, dat
men hier, als op de munten van Magnia vico, nog de naam heeft van een plaats
afhankelijk van Nijmegen. Het is onder alle voorbehoud, dat de identificatie
met Tiel wordt voorgesteld. Geen tekst, geen opschrift komt deze
vooronderstelling staven. Aldus Prof. Lafaurie. Meer positief laat zich Dr. H.
Enno van Gelder uit in zijn werk "De Nederlandse munten" van 1972 (Aulareeks no. 213, blz. 12), waar het volgende te lezen is: "Omstreeks 600 zijn
dergelijke stukken door Frankische monetarii ook in enkele tegenwoordige
Nederlandse plaatsen geslagen. Incidenteel werd gemunt in Nijmegen en
Tiel, van langere duur was de activiteit van verschillende monetarii te
Maastricht, het eindpunt van een lange reeks m u ntplaatsen langs de Maas, en
wat later — toen de voornaamste handelsroute van Italië naar het
Noordzeegebied zich van de Maas naar de Rijn verplaatste — te Duurstede.
Parallel hiermede loopt de gehele 7e eeuw een vrij intensieve muntactiviteit
in niet nauwkeurig te localiseren Friese ateliers, waar talrijke imitaties van
Romeinse en Frankische trienten werden vervaardigd".
Mevrou w Zadoks-Jitta heef t in de Geuzenpenning van april 1959 (9e j rg 2 blz.
13) een uitvoerige beschouwing gewijd aan deproblemenvandemuntslagin
Nederland. Zij merkt op, dat men bijdebestudering vandezeproblemenzijns
ondanks door verscheidene vooroordelen wordt belemmerd. In de eerste
plaats geeft men er zich niet genoeg rekenschap van, dat er in die periode nog
geen sprake is van Nederland. Integendeel, ons land werd door de grote
rivieren in twee gebieden verdeeld, die tot geheel verschillende werelden
behoorden. Slechts in internationaal verband kan men dan ook pas komen
tot een juist begrip en een redelijke chronologie van de hier te lande
geslagen munten. Daar is verder de neiging begrippen uit de ons beter
bekende Laatromeinse en Karolingische perioden op deze tijd toe te passen.
Deze beide tijdperken werden echter gekenmerktdooreen centraal gezag en
een centraal gezag gaat steeds gepaard met een georganiseerd muntwezen.
IndeMerovingischetijd is daar geen sprake van. l n die tijd waren de koningen
meer stamhoofden dan vorsten in onze zin. Zij verlangden van hun
onderdanen krijgsdienst en belastingen, maar toonden weinig interesse
voor het algemeen welzijn. Voor het muntwezen en zijn belang —
economisch en politiek — toonden zij niet de minste belangstelling.
Na de vestiging van de Longobarden in Noord-ltalië werd de gebruikelijke
weg naar het noorden over de Alpen en langs de Rijn afgesneden. De
verbinding zuid-noord ging na 575 langs de Rhöne en Saöne en vervolgens
langs de Maas.
Dan begint de Munt van Marseille zijn werkzaamheid met munten ten name
van keizer Justinus II. In 600 verbreidt hij zijn producten tot in het Rijnland en
Friesland, waar hij school maakt; er treden langs deze route tal van monetarii
op, ook i n Verdun, Dinant, Namen, Hoei en Maastricht. Wie en wat waren deze
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monetarii? Het is naar de mening van Mevr. Zadoks-Jitta beter niet van
"muntmeester" te spreken, daar men dan aan officiële ambtenaren denkt;
evenmin van "munters", daar dan het accent op het handwerk valt. De
monetarii waren ter plaatse alom geachte en vertrouwde goudsmeden en
bankiers, die bovendien elkaar — althans bij name — kenden en
vertrouwden. De barbaarse imitaties gaven op den duur voor gewicht en
gehalte niet de garantie, die nodig was vooreen vlot verloop van de levendige
internationale handel. Waar de overheid geen stappen nam, greep het
particulier initiatief in. Het lag voor de hand, dat de monetarii dit deden. Hun
munten zijn steeds van goed gehalte en gewicht. Begrijpelijkerwijze. Men
tracht misschien de overheid of de klant te bedriegen, maar nimmer de
vakgenoot. De reizende kooplieden konden met deze munten overal terecht.
Er is geen sprake van munten van Maastricht enz., maar van munten vandaar
gevestigde monetarii.
Conclusie
De vondst van Escharen geeft naar mijn mening een sterke aanwijzing, dat
Tiel omstreeks 600 reeds bestond, dat het deelnam aan de interlokale handel
en dat een daar gevestigde monetarius gouden solidi en trientes liet slaan
onder de naam Teledanus. Omvangrijk is zijn bedrijf echter niet geworden
door de sterke opkomst van Dorestad (Duurstede) omstreeks 650. Dorestad
is toen hetgroteemporium van Noord-Nederland geworden en dat is zij twee
eeuwen lang gebleven. Eerst in de 11 e eeuw komt de grote tijd voorTiel, maar
dan zijn wij 400 jaar verder.

H.M. J. Müter komt in zijn studie over het ontstaan van de stad Tiel (Bijdr. voor
de Geschiedenis der Nederlanden, deel IX af l. 3-4, blz. 162) tot de conclusie,
dat er vóór de Noormannentijd geen enkele aanwijzing is voor het bestaan
van Tiel. Hij baseert zich echter uitsluitend op schriftelijke bronnen
(oorkonden en annalen), die blijkens zijn onderzoek niet geheel te
vertrouwen zijn, doch het komt mij voor, dat de archeologie (o.a.
muntvondsten) de mogelijkheid opent verder i n het verleden doorled ringen.
Het bekende verhaal van Sigebert de Gembloux, dat de heilige Ursula in het
jaar453 met haargezellinnen uit Engeland komende in Tiel aan land zou zijn
gegaan, blijkt uit het grondige onderzoek van W. Levison inderdaad naar het
rijk der fabelen te kunnen worden verwezen, doch Sigebert zegt toch maar,
dat Tiel in de 10e eeuw (de tijd waarin Sigebert zijn verhaal schreef) sinds
mensenheugenis de normale tussenhaven was aan de waterweg van
Engeland naar Keulen. De mensenheugenis zal echter zeker in die tijd geen
vijfhonderd jaren zijn teruggegaan, zegt Müter. Inderdaad, Sigebert zal wel
één, desnoods twee eeuwen mis geweest zijn, doch wanneerTiel eerst in het
midden van de 9e eeuw, dus omstreeks 850 enige bekendheid zou hebben
verkregen, dan zou Tiel geen oude, maar een betrekkelijk nieuwe plaats zijn
geweest in de ogen van zijn tijdgenoten. Daardoor zou Sigebert zijn verhaal
zeer ongeloofwaardig hebben gemaakt en zo "onhandig" zal de vermaarde
monnik toch wel niet geweest zijn. Nee, hij zou dan de heilige Ursula aan
land hebben laten gaan op een plaats van gerenommeerde ouderdom, b.v.
Nijmegen!
De vondst van Escharen leert, dat reeds omstreeks 600 solidi en trientes in
Tiel werden geslagen, zodat het toen reeds een plaats van belang was.
WanneerTiel is ontstaan is een vraag, die nog steeds n iet is opgelost. Wellicht
zal de archeologie hier in de toekomst het antwoord op geven.
W. Derksema
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Agenda
2-29 juni

Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel e.O."
Expositie "De Gelderse Bodebus" in het streekmuseum
"De Groote Sociëteit", Plein 48 te Tiel.
Geopend: ma - wo - do - vrij en za van 14.00-17.00 uur.

18-22 juni

Stichting Historische Kring Gente
Historische Expositie
Bibliotheek Dorpstraat te Gendt.

14 september

A.W.N, afdeling 15 en Hist Kr. Oosterhout, Slijk-Ewijk e.O.
Lezing door J.J. Jager.
Archeologische vondsten in de Betuwe.
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

24 september

Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel e.O".
Excursie naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
Met toelichting van de bij het buitenmuseum betrokken
architecten.
Vertrek: 08.15 uur vanaf het streekmuseum, Plein 48 te Tiel.
Nadere informatie bij mevr. W. Taconis-v.d. Tuin,
tel. 03448-1573.

29 oktober

Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied
(S.G.G.R.)
Jaarlijkse themadag met als onderwerp "De nieuwe
landinrichting in het rivierengebied en de
maatschappelijke gevolgen hiervan.
Aanvang: zaterdagmorgen om 10.00 uur in
"De Avezathen" te Kerk-Avezaath, tot ca. 16.00 uur.

Uitbreiding redactie:
Gerard Visser, Hendrik Braamstraat 32, 6691 ZD Gendt
Tel. 08812 -1605. Stichting Historische Kring Gente.

Inleveren kopij voor het oktober-nummer: uiterlijk 31 augustus 1983.
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Romeinse vondsten uit Tiel
De archeologische werkgroep Tiel verbonden aan de Oudheidkamer van
Tiel en Omstreken heeft zich de laatste tijd geconcentreerd op het terrein
van de persleiding die aangelegd werd in verband met de nieuw te bouwen
waterzuiveringsinstallatie.
De kilometers lange sleuf die rondom Tiel werd gegraven leverde geen
bewoningssporen op met uitzondering van het industrieterrein De Keilen.

In het talud werden in en op het zand verscheidene verkleuringen
aangetroffen. Dit bleken greppels te zijn.
Naderhand is er geprobeerd, nadat de sleuf gedicht was, de greppels door
boringen terug te vinden. Hetgeen gedeeltelijk gelukt is.
Deze greppels bevatten veel Romeins gebruiksmateriaal voornamelijk
bestaand uit aardewerk zowel gladwandig als ruwwandig en gebronsd.
Tussen het aardewerk vonden we ook het typische Romeinse terra
sigillata. Omdat dit aardewerk zich in de gehele Romeinse tijd gehandhaafd
heeft, geeft het aardewerk een uitstekende leidraad voor datering.
Sommige fragmenten zfjn versierd of bevatten naamstempels van pottenbakkers.

Hieronder worden de naamstempels en versierde fragmenten beschreven.
r
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bodemfragment van een bord met de naamstempel
"SILVANI". Deze potten bakker leef de te La G raufensen. que in Zuid-Frankrijk van 25-85 na Chr.
/ Vgl. Gose type 126.

bodemfragment van een beker met de naamstempel
"CALENDIO" 1 ), waarschijnlijk voor het eerst in Nederland gevonden.
Hij leefde te Lezoux in Zuid-Frankrijk onder Hadrianus
(117-138 na Chr.)
Vgl. Gose type 23?

bodemfragment van een beker met een onvolledige
stempel "AM......".
Waarschijnlijk wordt hier Amariounus mee bedoeld die

werkte in La Madeleine in Zuid-Frankrijk en leefde in het
begin van de tweede eeuw onder Trajanus en Hadrianus.
Vgl. Gose type 23?

een versierde scherf 2 ) uit La Graufensenque rond het jaar 100. De versieringen bestaan uit een eierlijst mer gladiatoren eronder.
Tevens een fries met rennende honden en een dolfijn.

een randfragment van een schaal met barbotineversiering op de naar buiten omgeslagen rand uit de 1e helft
van de tweede eeuw.
Vgl. Gose type 40

Verder troffen we een stempel aan op een bodemfragment van een amfoor met een onduidelijke afdruk.
Na het ontcijferen kwam als beste lezing "ACRENI" 3)
naar voren. Deze naamstempel komt in de literatuur
echter niet voor. De herkomst van de amfoor is wel
achterhaald, want zij werden tussen de 1 e en 3e eeuw na
Chr. 'in Zuid-Spanje binnen het stroomgebied van de
Guadalquivir tussen de steden Cordova en Sevilla
gemaakt.
Vgl. Gose type 441
Het grootste gedeelte van de vondsten kunnen we dateren tussen 100 en
150 na Chr. want naast de stempels vonden we ook fragmenten van
kookpotten uit de 1e helft van de 2e eeuw met afgeplatte rand. Deze
kookpotten zijn normaal grijs maar door het smoren krijgen ze een
blauwgrijze tot zwarte tint.
Uit deze fragmenten hebben we een hele kookpot kunnen reconstrueren.
Nederzettingssporen hebben we nauwelijks kunnen aantonen.
Maar door de grote hoeveelheid aardewerk, dakpannen en enkele natuurstenen voor fundering moeten we haast wel aannemen dat er in de direkte
omgeving bewoning is geweest.
Onder het gevonden materiaal bevinden zich ook twee fibulae, een bronzen
armband, twee meloenvormige kralen en een slijpsteen.
Men kan zich tenslotte afvragen wie er gewoond hebben. In ieder geval
geen inheemse bevolking, want die sporen ontbreken vrijwel geheel.
Misschien waren er hulptroepen in de nabijheid van de Linge gelegerd die
onder Hadrianus de grensbeveiliging een defensief karakter moesten
geven.
Noten:
1
) vriendelijke mededeling J.E. Bogaers / mei 1983
2
) vriendelijke mededeling J.E. Bogaers / mei 1983
3
) J.H. van der Werff / ROB juni 1983
Literatuur:
Erich Gose Gefasstypen der Römischen Keramik im Rheinland.
W.A. van Es De Romeinen in Nederland
P. Stuart Gewoon aardewerk
W. Vanvinckenrye Naamstempels op Terra Sigillata van Heerlen
Sjouke Bakker
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Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de S.G.G.R. is, in nauwe
samenwerking met historische verenigingen, de geschiedschrijving van het
Gelders Rivierengebied te stimuleren.
Themadag
Binnen het bovengenoemde kader zal op zaterdag 29 oktober een themadag gehouden worden met als onderwerp:
"De cultuur-technische en sociaal-economische veranderingen van het
Gelders Rivierengebied na de dertiger jaren."
Het Gelders Rivierengebied heeft sinds de dertiger jaren een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Die ontwikkeling moest er komen.
Destijds behoorden grote delen van het gebied tot de armste van het land.
Schaarse verbindingen, sterk afhankelijk van waterstanden, overwegend
kleine bedrijven en een gebrekkige verkaveling, één-jaarlijkse verpachtingen en onvoldoende interesse van grondeigenaren remden de agrarische
ontwikkeling.
In dit alles zijn grote en ingrijpende veranderingen gekomen. De waterstaatkundige toestand is aanzienlijk verbeterd, ruilverkavelingen hebben een
complete herindeling van het gebied bewerkstelligd, honderden kilometers
nieuwe wegen werden aangelegd en oude verbeterd, in eens vrijwel
ontoegankelijke gebieden zijn tientallen nieuwe agrarische bedrijven ontstaan.
Deze op zich spectaculaire landbouwkundige verbeteringen hebben een
enorm uitstralingseffect teweeggebracht.
De economische groei leidde tot een grote uitbreiding van maatschappelijke, weizijns- en onderwijsvoorzieningen.
Er kwam meer aandacht voor recreatie en voor landschappelijke verzorging
en het rivierengebied wordt meer en meer als woongebied gewaardeerd.
De S.G.G. R. nodigt leden van historische verenigingenen belangstellenden
uit op zaterdag 29 oktober 1983 aanwezig te zijn in het dorpshuis "De
Avezathen" te Kerk-Avezaath.
Het programma begint om 10.00 uur met ontvangst en koffie en zal om
ongeveer 12.30 uur onderbroken worden met een lunch.
De kosten bedragen f 12,50 (incl. koffie en lunch) en moeten worden voldaan
bij binnenkomst.
In verband met de lunch verzoeken wij u zich zo mogelij k vóór 17 oktober op
te geven.
Programma themadag
De themadag zal vooral het karakter dragen van een inleiding op de
geschiedschrijving van het bovengenoemde onderwerp.
De inleidingen worden verzorgd door prof. ir. J.P.A. van der Ban en ir. S.
Herweijer. Zij zullen het accent leggen op de cultuur-technische en sociaaleconomische aspecten van de veranderingen die met name de grootscheeps
aangepakte ruilverkavelingen hebben teweeggebracht.
Daarna zal de heer H. Manders een gespreksronde leiden met een aantal
ingezetenen van het rivierengebied. Zij hebben de ontwikkelingen van nabij
meegemaakt en zullen vertellen van de indrukken die de veranderingen op
hen hebben gemaakt.
De dag wordt besloten met de presentatie van de plannen ten aanzien van

de geschiedschrijving van met name de agrarische ontwikkeling van het
rivierengebied.
De sprekers
Prof. ir. J.P.A. van der Ban is hoogleraar Cultuurtechniek aan de Landbouw
Hogeschool te Wageningen en was o.a. secretaris van de Gelderse
Komgronden Commissie. Ir. S. Herweijer was directeur-generaal Ruimtelijke Ordening en voordien o.a. directeur-generaal voor de landinrichting.
De heer H. Manders is journalist en al sinds 1933 met hart en ziel betrokken
bij de landbouw in het rivierengebied.
Deelname
Schriftelijke opgave van naam en adres aan:
Penningmeester van de S.G.G.R., Grotebrugse Grintweg 40, 4005 AJ Tiel.
Telefonische informatie onder nr. 03440 - 13590.
J. Hoekstra

Hoe een Tielenaar stierf voor de paus
Toen in februari 1861 na een langdurige vrijheidsstrijd de Italiaanse eenheid
werd geproclameerd, viel een deel van de Kerkelijke Staat hier buiten.
Vooral dankzij de steun van Franse troepen slaagde de paus erin Rome en
omgeving buiten het zojuist gevormde koninkrijk te houden. Tot twee maal
toe, namelijk in 1862 en 1867, trachtte de Italiaanse vrijheidsheld Giuseppe
Garibaldi Rome in te nemen, evenwel zonder succes. Eerst in 1870 zou de
Tiberstad vallen, nadat de Fransen door het opdringen der Pruisen richting
Parijs genoodzaakt waren zich terug te trekken.
Behalve door Fransen werd de paus bij zijn verdediging bijgestaan dooreen
leger vrijwilligers, de zogenaamde zouaven, afkomstig uit een groot aantal
Europese landen.
Tot zover de grote lijnen. Als geïnteresseerden in regionale geschiedenis
zouden we ons de vraag kunnen stellen: zijn er uit onze streek ook mannen
richting Rome vertrokken en hoe beleefden zij die verre reis?
Dankzij de bewaard gebleven briefwisseling tussen een Tielse zouaaf en
zijn moeder kunnen wij een tip van de sluier der historie oplichten.
Lambertus van Haaf
De zouaaf over wie het in dit artikel gaat, heette Lambertus van Haaf. Hij
werd op 7 juli 1840 te Tiel geboren als zoon van Hendrikus van Haaf, een
kleermaker, en Catharina van Kleef.
De eerste brief dateert van 21 april 1863. Lambertus woont dan inmiddels op
kamers in Arnhem, dat als vertrekpunt dient voor zij n beroep als handelsreiziger in laken en linten. Twee provincies moet hij bereizen, Overijssel en
Gelderland, zodat hij hoopt nog wel eens in Tiel te kunnen logeren.
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Nog geen maand later schrijft hij een totaal andere tijding naar huis, waarin
we hem leren kennen als overtuigd rooms-katholiek. We lezen: "de 3 juny
vertrek ik naar Rome, om daar te kunnen werken voor den bloei der alleen
zaligmakende kerk. Het is voor de kerk van Jezus Christus, dat ik mijn leven
en bloed wil ten offer brengen".
Voorts verzoekt hij zijn broer Hein om zijn koffers met de boot van Jan van
Wijk naar Arnhem te brengen. Als afscheid belooft hij twee dagen naar Tiel
te komen. Het zou de laatste keer worden dat Lambertus van Haaf zijn
vaderstad zou zien!
Een verre reis
Dan gaat de enorme reis beginnen. De route loopt via Antwerpen naar
Brussel en vandaar per trein naar Parijs en Marseille. De stoomboot brengt
de zouaven het laatste stuk naar Rome. (Over land was niet mogelijk omdat
de stad met omgeving immers door vrijheidsstrijders was ingesloten).
Uiteraard is zo'n tocht voor een Tielenaar in die dagen een zeer indrukwekkende gebeurtenis. De brieven van 4 en 21 juni 1863 staan dan ook vol met
reisimpressies. Wat valt hem nu het meest op? In Antwerpen en Brussel zijn
het de kerken en de stations. Aanmerkingen heeft hij op de kerkdienst
voor een overledene die hij in Brussel bijwoont: "dog wat mij vreemd voorkwam
was, dat de menschen over het algemeen zoo oneerbiedig zijn in de kerk.
Somtijds wandelen ze erdoor of het geen huis des gebeds meer is." Aan
het eind van de eerste reisbrief schrijft Lambertus hoe gemakkelijk men
vanuit Brussel als zouaaf naar Rome kan vertrekken: "de heer die jonge
lieden voor Rome aanneemd is den Heer Godtseels; rue du Pont (pres rue
Allard) de eerste vrijdag van eiken maand vertrekt er een transport naar
Rome, niemand behoeft er zig aan te melden of hij moet voorzien zijn van
een bewijs dat hij buiten neerlands dienst is als ook en dit is het
voornaamste: een bewijs tot aanbeveling van biechtvader of andere geestelijke".
De volgende brief, gedateerd 21 juni 1863, komt uit Frascati, de plaats waar
Van Haaf ingekwartierd was. Uitgebreid schrijft hij over zijn bezoek aan
Rome, waar hij deSt. Pieteren de gevangenis waarin de apostelen Petrus en
Paulus geïnterneerd waren geweest, bezoekt. Zeer interessant zijn de
passages die verhalen over het dagelijks leven der zouaven: "het bevalt mij
hier heel goed. het is wel ietwat heter als in holland dog wij behoeven niet
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veel te werken, en het eeten is heel goed en de wijn kost maar 30 ets de
flesch. Ik heb de eerste drie maanden in de vijf dagen 15 Baiocci en 1
Baiocci is 2V 2 cent. en dan krijg ik er25, dat is62 V 2 cent. Het is hiereenzeer
Plaizierig leven zoodat ik wel aan anderen durf aanraden in Pauselijke dienst
te treden, wij allen vanaf generaal tot zouaaf zijn alle even menschlievend".
Het eten bestond uit veel kool en aardappelen, aangevuld met druiven,
perziken, vijgen, citroenen en abrikozen, vruchten die hij in Tiel wel nooit
gegeten zal hebben. Zijn bataljon bestond uit Fransen, Engelsen, Duitsers,
Belgen, Hollanders en verder "uit de west eene zwarte en een uit america";
een waar vreemdelingenlegioen dus!
De laatste brief van Lambertus aan zijn moeder dateert uit augustus 1863.
Hij vertelt dat hij zich nog steeds in een goede gezondheid mag verheugen
en dat hij het erg naar zijn zin heeft. De opleiding duurt vier weken en
daarna wordt hij ingedeeld in een bataljon. Met trots meldt hij dat hij zijn
uniform heeft en dat graag over 1V2 jaar in Tiel wil laten zien: "het is van
laken en de kleur van Bever of Bakkers baai gegarneerd en geboord met
rood koord". Deze laatste brief besluit hij met de groeten aan allen thuis, het
verzoek om voor hem te blijven bidden en een compliment aan de Tielse
pastoor Lohmeier.

Zouaaf naar de pentekening van Vincent van Gogh.
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Brieven van thuis en het einde
Uit de twee bewaard gebleven brieven van zijn moeder, die al sinds 1848
weduwe was en in Tiel woonde, samen met nog een zoon en enkele
dochters, blijkt dat zij de berichten van Lambertus heeft ontvangen. Zij
schrijft hem op 1 en 8 november 1863 terug, waarbij ze vertelt wie er in de
familie is overleden en hoe er in Utrecht een aanslag is gepleegd op de
aartsbisschop. Ze spreekt hem evenwel vooral moed in. Uit de prachtige
volzinnen blijkt haar religieuze gedrevenheid, die het zo vanzelfsprekend
maakt dat haar zoon zich voor de kerk inzette: "ik beveel Ued. in de
bescherming des Allerhoogste en van Maria onze moeder die ik hoop dat u
steeds zullen beschermen en bijstaan op alle uwe wegen op dat gij vooreen
goede zaak strijdende eens de kroon der gerechtigheid mogt erlangen".
!<9S^&«>®«*&l^£^S^£-Bk*^6^E?i""sr5>ji
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L A M B E R T U S V A N HAAF,
in levrn Zouaaf hij liet PnuBClilk URI* te KnMK,
"cboren te Tixr, en nn tijdig voorzien te lijn v'nn
lic, genademiddelen der 11. Kerk, overleden

te I'RASCATIB den 29 Jnntmrij 1C6», in
den ouderdom van 23 jawi en aldaar
in de K. t'. Kerk begraven.
ïk heb U van de uiterste vialen dm1 aarde tot inij

Benomen, en uit verre gewesten geroepen, ik hel»

Het loopt evenwel anders af. In september 1863 wordt Lambertus ziek.
Vijf maanden duurt zijn lijdensweg, totdat de longtering hem op
29 januari 1864 doet ontslapen.
Uit de laatste correspondentiestukken, geschreven door C. Hermans uit de Waterstraat te Tiel
namens de weduwe Van Haaf,
blijkt dat zij "troosteloos" is. Ruim
acht maanden later overlijdt zij,
ongetwijfeld van verdriet over
haar zoon, Lambertus, een Tielse
zouaaf die zijn leven gaf voor de
paus.

U verkoren en niet verworpen; vrcna niet want ik

ben «et U.
ISAIAS Xl,l, « «n 10.
Want zalig is de. man die. naar «iij hoort, en dnggelijk»

tuin mijne deur watiVt.

'
SruuXKN V I I I , 31.
7.in hier hen ik.
l, Kos. I I I , 5.
(Immer») niemand wunlt gekroond dun die wettig
gestreden lieeft
2. 'J'iMirr. 11, IE.
fKn) lui die üo<l lief hebben werkt itllcü tcti goede.
BOM. V i n , 28.
(Daarom) hebt gij nu wcsl drocfliciii mmr ik zal
U wederzien, en dan M! uw hart Wijde «ij».
JOII.VH. XVI, 22.
Ik smeek U derhalve, Uoor O. H. 3. C. dnt gij mij
met uwe gebeden te hulp komt.
Uo». XV, 80.

«me vader. — wee» pvgroct.

DM BIJ BUSTE IN VREDE.
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Kj o v M* WICIIEN, te Tiel.

Bron:
De originele briefwisseling tussen Lambertus van Haaf en zijn moeder,
(particulier bezit.)
P. Schipper

Verdwenen steenfabrieken te Eist
(Over-Betuwe)
Inleiding
in het derde kwart van de 19e eeuw was het voordelig om een steenoven op
te richten. De kleigrond was gemakkelijk verkrijgbaar en er was weinig
kapitaal voor nodig. Arbeiders waren vrij vlot te recruteren uit de groeiende
bevolking en juist deze groeiende bevolking had behoefte aan woningen,
waardoor een grote bouwactiviteit ontstond, die mede begunstigd werd
door de stimulerende invloed van de overheid met de bouw van allerlei
openbare werken.
Zo zien we overal op het platteland steenfabrieken verschijnen. De meeste
kenden slechts een kortstondig bestaan, sommige bereikten de 20ste eeuw
en slechts enkele produceren thans nog bakstenen.
Ook Eist heeft in die tijd zijn steenfabrieken gehad.
De steenoven te Reeth (1868)
De eerste steenoven te Eist dateert uit 1868. Het kenmerkende voor deze
steenoven is wel dat ze niet werd opgericht voor de handel maar voor eigen
gebruik. Een verschijnsel dat op het platteland in die tijd wel vaker
voorkwam. In november 1867 besluit de aan de Reethsestraat wonende
landbouwer PETER JOHAN VAN DER SANDT om op zijn bouwhoeve aan
die straat en wel op het perceel bouwland (kad G 46) een steenbakkerij op te
richten met slechts één vormtafel voor het vervaardigen van handvormstenen. Het steenovenpersoneel was in de direkte omgeving wel verkrijgbaar.
Alleen de steenvormer moest hij van elders halen.
Van der Sandt was in 1823 te Griethausen geboren en op 43-jarige leeftijd
naar Eist gekomen om daar te trouwen met de 29-jarige Petronella Rogge.
Hij wilde een nieuwe boerderij bouwen en de stenen daarvoor zelf laten
bakken van de klei die hij van zijn land wilde afgraven. Er waren van
gemeentewege en ook van de omwoners geen bezwaren binnengekomen
en in 1868 vervaardigde en bakte Van der Sandt zijn benodigde stenen.
Daarna werd de oven weer afgebroken, het werkvolk bedankt en het land
weer omgeploegd voor agrarische doeleinden.
De boerderij aan de Reethsestraat, die er thans nog staat, valt op door de
typische bouwstijl, welke zo kenmerkend is voorde boerderijen in het Kleefse Land, waar de bouwer vandaan kwam.
De steenoven aan de Groenestraat (1875)
De tweede vermelding van een steenoven is uit 1875. Maar dat is wel een
commerciële steenfabriek. In dat jaar werd aan BERNARDUS JOSEPHUS
VAALMAN en FRANCISCUS JOHANNES VAN DEN HEUVEL een concessie verleend voor een steen-, pannen-, en estrikkenfabriek te Eist op het
perceel E 3 aan de Groenestraat.
B.J. Vaalman (geb 1829) was koopman en gemeenteontvanger en exploiteerde ook reeds enkele jaren een appelstroopfabriek. Zijn vader B.E.
Vaalman was ook koopman en gehuwd met de in steenbakkerskringen niet
onbekende Maria Catharina van Oppenraay uit Bemmel.
Zijn partner F.J. v.d. Heuvel was 38 jaar en kwam uit Tilburg. Hij was
eigenlijk steenfabrikant van huis uit, maar hield in Eist een koffiehuis, al
wisselde hij dat later in voor de betrekking van gemeenteopzichter van Eist.
De familie Van den Heuvel was zeer actief in de baksteenfabricage en in
1925 zien we dat door F.C.v.d. Heuvel, steenfabrikant uit Til burg, samen met
zijn broer die kapelaan was in Nieuw-Kuyk een firma werd opgericht tot
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exploitatie van de steenfabriek "De Muggenwaard" onder Laihum aan de
Ussel.
Van den Heuvel was dan ook de eigenlijke bedrijfsvoerder. Op 6-7-1875
werd bij notaris Francken een vennootschap onder firma opgericht onder
de naam "F.J.v.d.Heuvel & Cie" met het doel: de handel in stenen, pannen
en vloertegels, alsmede het exploiteren van een steen- en pannenfabriek.
Behalve de inbreng van arbeid en vlijt bestond het startkapitaal uit een
perceel weiland aan de Groenestraat, de "Frundenberg" geheten ter grootte
van ruim 4 ha.
Er werd begonnen met 13 mannen, 4 vrouwen en 6 kinderen. Dus hoogstens
twee vormtafels. In 1881 was het aantal arbeiders verdubbeld (43 arbeiders)
en werden de stenen machinaal gevormd met behulp van 2 handpersen,
maar de produktie bedroeg slechts 2 miljoen stenen. Vóór 1886 heeft Van
den Heuvel zich kennelijk teruggetrokken uit zaken en moet Vaalman het
alleen doen. Het is de tijd van de grote malaise in de baksteenindustrie en
qua techniek heeft Vaalman ook een stapje terug moeten doen. Het is nu
weer pure handvorm en slechts de kleimolen wordt met behulp van
paardentractie aangedreven. Op de fabriek werken nog maar 35 arbeiders.
Het gaat steeds verder achteruit en in 1891 werken er zelfs meer kinderen
dan volwassenen op de steenfabriek, maar deze opgave in het Provinciaal
Verslag van Gelderland komt zeer ongeloofwaardig over. Volgens het
verslag zouden er bij Vaalman 12 mannen, 8 vrouwen, 19 jongens en 11
meisjes hebben gewerkt. Dat is echter, gelet op de produktiewijze en
gebruikelijke arbeidsverdeling van de vormploegen een onwaarschijnlijke
samenstelling.
Omstreeks 1895 heeft Vaalman wegens gebrek aan kapitaal het vuur maar
gedoofd en is ermee gestopt.
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De steenfabriek aan de Witte Steen (1881)
De derde steenfabriek in Eist was die van Duys bij de Witte Steen aan de
Bemmelseweg. Deze steenoven bestond al in 1881 want toen werd ze al
vermeld in de Provinciale Verslagen als zijnde de steenoven van A.D. Duys
& CIE. Het juiste jaar van oprichting is mij niet bekend, maar misschien geeft
het gemeentearchief van Eist hierover opheldering.
Ook deze steenoven was niet groot. De oven had maarQvuurmonden, maar
wel werkte men al met een machinale steenpers. Het aantal arbeiders
bedroeg 44 (33 mannen, 4 vrouwen, 5 jongens en 2 meisjes) maar de
jaarproduktie was slechts ruim 1 miljoen stenen, één miljoen minder dan
hun concurrent Vaalman had gemaakt met 43 arbeiders maar wel aan twee
steenpersen.
ARIE DIRK DUYS, kandidaat-notaris te Eisten van 1911 tot 1923 dijkgraaf,
was ook steenfabrikant. Hij was gehuwd met Geertruida Sipman en woonde
op het huis "De Prins", waar hij in 1928 op 82-jarige leeftijd stierf.
Uiteen notariële akte uit 1910 blijkt dat de steenoven toebehoorde aan hem
en aan zijn broer HENDRIK DUYS (gestorven 1910) en dat zij de grond, met
of zonder steenoven, op 30 september 1881 hadden gekregen uit de erfenis
van hun ouders Cornelis Duys en Adriana Scheuter.
In 1886 is de personeelsbezetting bij Duys ook achteruitgelopen. Er werken
nog maar 31 mannen en 4 vrouwen, maar het vormen geschiedt nog steeds
machinaal, terwijl Vaalman het nu met vormtafels moest doen.
In 1891 is men weer verder afgezakt. Er werken nog maar 20 arbeiders (8
mannen, 3 vrouwen, 5 jongens en 4 meisjes) en de kleimolen wordt in
beweging gebracht door zegge en schrijve één paard.
Omstreeks 1895 is hun concurrent Vaalman er al mee gestopt, maar Duys
en Co. gaan rustig door. Er werken nog steeds rond de twintig arbeiders en
in 1902 wordt zelfs het paard vervangen door een stoomlocomobiel om de
steenpers aan te drijven. En dan gaat het weer crescendo met Duys. In 1904
verschaft hij weer arbeid aan maar liefst 46 arbeiders.
Over de kinderarbeid bij Duys in de jaren 1899-1905 zijn we goed
geïnformeerd. Er blijken bij hem ook kinderen van 13 jaar te werken en
daarvoor moesten werkkaarten worden afgegeven. Hieruit blijkt ook welke
werktijden deze kinderen hadden.
1899: van 05.00 tot 0800 uur, dan 1 uur rust, van 09.00 tot 12.00 uur, dan 2

uren rusten dan nog van 14.00 tot 17.00 uu r. Dus een effectieve arbeidsduur
van 9 uren.
1902: van 05.30 tot 08.00 uur, van 08.30 tot 12.00 uur, van 13.30 tot 16.00 uur

en van 17.30 tot 19.00 uur. Thans een totaal van 10 werkuren, een stijging
dus vergeleken met 1899, maar in 1905 werd de totale arbeidsdag voor
kinderen weer teruggebracht naar 8V2 uur.
Terug naar de steenfabriek. Op 10 december 1910 wordt de bedrijfs
structuur gewijzigd. De firma wordt omgezet in een naamloze vennootschap. Voor notaris Immink te Strijen wordt de N.V. Steenfabriek "Witte
Steen" v/h A.D. Duys en Co. opgericht. De aanleiding daartoe was het
overlijden op 6 september 1910 van compagnon Hendrik Duys. De deel hebbers in deze vennootschap waren:
1. ARIE DIEDERIK DUYS, steenfabrikant te Eist met 19 aandelen van elk
1000 gulden;
2. GEERTRUI MARIE DUYS, zonder beroep, wonende te Eist met eveneens 19 aandelen van 1000 gulden elk;
3. CORNELIS DIEDERIK MOULIJN, Nederlands-Hervormd predikant te
Lent met één aandeel van 1000 gulden;
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4. IDANUSGEORGTEN DOESSCHATE, zonder beroep te Oud-Beijerland
ook met 1 aandeel van 1000 gulden.
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg dus 40.000 gulden en hiervoor
brachten broer en zus Duys de fabriek en toebehoren in en de twee overige
deelhebbers elk 1000 gulden contant.
Opmerkelijk is wel dat in de oprichtingsakte de band met het agrarische
leven behouden blijft, want behalve het bakken van steen had de vennootschap ook de exploitatie van landerijen en de houtcultuur ten doel.
Ingebracht door de erven Duys werden: steenfabriek, bergplaats, huizen
(deze arbeiderswoningen staan nog aan de Bemmelseweg), water, bouwland, berm, ingezaaide bomen, broeikassen en erf ter grootte van ruim 7
hectaren en geschat op een waarde van 28.000 gulden. Verder stenen,
brandstoffen en andere roerende goederen ter waarde van 7000 gulden en
tenslotte brachten zij ook nog 3000 gulden in contanten in.
Tijdens de eerste wereldoorlog, toen veel steenfabrieken in moeilijkheden
kwamen wegens gebrek aan afzet, brandstoffen en arbeiders, werd ook de
"Witte Steen" stilgelegd en na de oorlog niet meer in bedrijf gesteld.
Wat betreft de gemeente Eist was er nog slechts steenfabricage in Elden
en Meinerswijk, maar die kwam wel tot bloei.
Opmerkelijk is dat de Eister steenfabrieken alle drie betrekkelijk dicht bij
elkaar gesitueerd waren, namelijk aan weerszijden van de spoorlijn in het
zuidoostelijk deel.

Drs. G.B. Janssen
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Boekennieuws
Gemeentearchief Nijmegen (red.), Gendt 750 Jaar Stadsrechten, Nijmegen
1983, 153 + XV pp.
In 1233 verleende graaf Otto II van Gelre stadsrechten aan Gendt. Deze
gebeurtenis werd dit jaar herdacht. Eén van de vele initiatieven van de
'Stichting Gendt 750 jaar stad' was de uitgave van een geïllustreerd boek. In
negen, kwalitatief verschillende, artikelen heeft een dozijn auteurs een
aantal aspekten en perioden uit de Gendtse geschiedenis belicht.
De hier beschikbare ruimte laat slechts een globaal overzicht van de inhoud
toe.
De uitgave opent met een beschrijving van het wapen en de vlag van Gendt
door C. baron Schimmelpenninck van der Oije.
O. Moorman van Kappen zet in zijn bijdrage o.a. uiteen wat in historischjuridische zin onder het begrip stad verstaan moet worden. Wanneer dit
rechtshistorisch sjabloon op 'de stad Gendt' gelegd wordt, blij kt de vraag of
de plaats 750 jaar stad geweest is niet zonder meer met jate beantwoorden.
De relatie tussen Gendt en de familie met dezelfde naam wordt beschreven
door M. van Son en A. Poelen. Zij menen dat deze band al bestond vóór
1229, het jaar waarin het klooster te Lorsch na 436 jaar het Gendtse bezit
aan de graaf van Gelre verkocht. Nu eens leefden beide partijen in
harmonie, dan weer stonden ze op gespannen voet.
Naast de adellijke van Gendts was er een burgerlijke tak die als glasschilders
werkzaam in Nijmegen, bekendheid verworven heeft. De vroegste vermelding van deze kunstenaarsfamilie dateert volgens G. Lemmens van 1574.
De in 1735 kinderloos gestorven Gerlach Jan van Gendt was de laatste afstammeling in rechte lijn.
F. Eliëns schenkt aandacht aan de voormalige kastelen van Gendt:
Hagevoort, Poelwijk, Huis te Gendt, burcht en hof van Gendt.
De burcht van H ui huizen wordt hier ook beschreven met de aantekening dat
H ui huizen tot 1817 Kleef s gebied was. Een apart hoofdstuk van de hand van
E. Smit is aan deze buurtschap gewijd. Ze heeft in de geschiedenis een
speciale plaats ingenomen, aanvankelijk militair en economisch, na ±1600
godsdienstig.
Hierboven is al geschreven dat het niet altijd boterde tussen de heren van
Gendt en de inwoners van de plaats. J. Buylinckx analyseert een geschil
tussen B.D. des Villates, sinds 1759 heer van Gendt, en hetSt. Sebastianusgilde. Des Villates hield volgens de schutterij te strak vast aan de heerlijke
rechten. Het konflikt ontstond in 1762 en vier jaar later deed het Hof van
Gelder uitspraak ten gunste van de heer.
Wat er in Gendt gebeurde tijdens de laatste negen maanden van deTweede
Wereldoorlog is onderwerp van de bijdrage van F. van Hemmen en J.
Zweers. Het laatste artikel gaat over de sociale beweging rond 1900. H.
Derksen beschrijft onder meer de rol van pastoor Huijgens en die van
Hendrik Braam. Notenapparaat, chronologie en een aantal pagina's met
foto's besluiten dit boek dat voor iedere belangstellende in (regionale)
geschiedenis zeker de moeite waard is.
Geert Visser
Op dit ogenblik is de eerste oplage van 2500 exemplaren uitverkocht.
De 'Historische Kring Gente' onderzoekt de mogelijkheden om tot een
herdruk te komen.
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Chronicon Tielense, Amsterdam 1983
Na enkele jaren intensieve arbeid zijn vier historici, Jan Kuys, Leontien de
Leeuw, Valentijn Paquay en Remi van Schaik, erin geslaagd een Nederlandse vertaling te leveren van het "Chronicon Tielense", een 15e-eeuws
handschrift dat zich bevindt in de collectie van het streekarchief Tiel.
Het Chronicon Tielense werd in 1789 door J.D. van Leeuwen uitgegeven
naar het originele vijftiende-eeuwse handschrift. Het is het laatste—en
boeiendste—van een zes delen omvattende Latijnse wereldkroniek. De
anonieme auteur daarvan geeft min of meer chronologisch zijn kennis over
de geschiedenis van de Lage Landen, overigens gelardeerd met informatie
uit de geschiedenis van het Duitse Rijk en uit de algemene kerkgeschiedenis. De stad Tiel zelf en haar naaste omgeving krijgen, naarmate de auteur
zijn eigen tijd nadert, extra aandacht; maar de kroniek is niet zozeer Tiels'
genoemd vanwege de inhoud als wel omdat het handschrift zich in Tiel
bevindt.
Door de hier geboden vertaling krijgt een groter publiek de kans kennis te
nemen van de bijzonder gevarieerde inhoud. Naast traditionele gegevens
over dynastieke verwikkelingen en krijgsverrichtingen, bevat de kroniek
berichten over watersnoden, stadsbranden en bouwactiviteiten, over religieuze ordes, heiligen en geleerden. Het zestiende-eeuwse vervolg van
pastoor Peter van Teeffelen draagt een exclusief Tiels karakter. De
wetenschappelijke inleiding biedt nieuwe inzichten omtrent identiteit en
milieu van de anonieme auteur en in de vijftiende-eeuwse Noordnederlandse historiografie.
Al met al geeft het boek niet alleen een bron van informatie, maar ook een
aardige indruk van het beeld dat een vijftiende-eeuwervan degeschiedenis
tot aan zijn eigen tijd had.
De voorintekenprijs bedraagt tot 15 november: gebonden F. 46,-, ingenaaid F. 30.- op postgiro 4489940 t.n.v. drukkerij Verloren te Amsterdam.
Ter gelegenheid van het verschijnen van dit belangrijke werk zal in het
streekmuseum te Tiel gedurende de maand november een interessante
expositie plaats vinden, gecombineerd met een lezing.
P. Schipper
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De "Inschiet" te Heteren
(vicarie, O.L.V. altaar, landerijen)
Bijdragen tot de geschiedenis van Heteren VII
De perceelsnaam "de INSCHIET" (Inschut, Inschot) is al zeer oud 1 ), 2 ) en
). Oorspronkelijk was de naam in gebruik als bloknaam, omdat percelen
aangeduid werden als liggend "op" of "in" "de INSCHIET" , zoals bijvoorbeeld in 1559 4 ): "drie mergen lants geheiten ingen INSCHOT". De naam
werd door Prof. C.H. Edelman en Dr. A.W. Vlam destijds (1949) niet
verklaard 5 ). Onlangs gaf Dr. J. Molemans uit Belgïë een aannemelijke
verklaring.
In de omschrijving "ingen INSCHOT" is het gen-artikel ongetwijfeld het
oude aan wijzende voornaamwoord: geen = die of data). Dit "gen" is n u nog
in gebruik in bijvoorbeeld het Zuidlimburgse dialect. In het Nederlands
kennen we de uitdrukkingen: deze en gene, aan gene zijde.
Volgens Dr. Molemans komt "gen" voor na een voorzetsel, zoals ook in
"ingen INSCHOT", bij terreinnamen en zelden bij perceelsnamen a).
Hierbij sluit goed aan dat de naam "de INSCHIET" vroeger voor meer dan
een perceel, dus als bloknaam, in gebruik was.
Dr. A.J. Maris heeft "ingen" in de geslachtsnaam Ingen Nulandt verklaard
als "in den" (ingen nulandt - in den nulandt - in het nieuwe land) 6 ).
Ook in de vroegere dorpspolder Megen (in de Megense Ham, nu watersportcentrum de Gouden Ham tussen Appeltern en Maasbommel) werd een
complex landerijen met de naam "de INSCHIET" aangeduid b).
Een waarschijnlijke verklaring voor "schot" of "schoot" 7 ) in "INSCHOT"/
"INSCHIET" is: afgeperkt of afgesloten land dat van het vrije veld of de
gemene gronden ( - gemeenschappelijk gebruikte, nog onverdeelde gronden) is afgenomen. Het zou dan een oude ontginningsnaam kunnen zijn a).
Dit lijkt zeer wel mogelijk, omdat "de INSCHIET" gelegen is op de overgang
van de hooggelegen, lichte stroom rugg ronden waarop het dorp ligt, naarde
laaggelegen, zware en natte komkleigronden. Hoewel de gronden er niet
van eerste kwaliteit zijn zoals de gronden in het dorp, lijkt het vanuit
ontginnings-en gebruiksmogelijkheden bezien nietonwaarschijnlijkdatdit
blok in de Late Middeleeuwen bij een verbeterde ontwatering en waterafvoer al vlug van de gemene gronden in het vrije veld afgescheiden en
afgeperkt werd. Misschien hing dit ook samen met een verlegging van de
Rijn dat een deel van het dorp deed verdwijnen (de oude kerk van Heteren
ligt buitendijks!), waardoor het cultuurland van het dorp ook verder
binnenwaarts verplaatst moest worden.
Een andere betekenis van "schot" of "schut" is in het Middelnederlands: een
plaats om iets te bergen of in veiligheid te brengen, bijvoorbeeld vee 7 ). Het
kan hierbij gaan om een klein afgesloten stuk land, waar vee in gedreven
werd voordat het naar een ander weiland of naar de stal gebracht werd, of
om enkele stuks te vangen voor de verkoop of de slacht. Ook zou hier bij
overstromingen of wanneer andere landerijen te drassig of te nat waren, het
vee tijdelijk kunnen verblijven.
Het "in" in "INSCHIET" (INSCHOT) accentueert het afgesloten en afgezonderde karakter van zo'n stuk land. Het toevoegen van 'in" aan een
werkwoord was niet ongebruikelijk om het doel van het handelen extra
nadruk te geven, zoals ook bij sluiten - insluiten (binnensluiten), perken inperken (afperken) of inpolderen. De "INSCHIET" is het zelfstandige
naamwoord van het werkwoord "inschieten", dat synoniem is met afschie3
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ten, waarvan een der betekenissen is 7 ): (een ruimte) van de belendende
ruimte afscheiden of afzonderen door het aanbrengen van een schot of
beschot, een schutting of rasterwerk.
De of het "INSCHIET" betekent dus het "ingeschoten" (afgeschoten) of
afgeperkte stuk land, dat afgescheiden was van de nog niet ontgonnen of
nog in gemeenschappelijk gebruik zijnde velden en broeken, dan wel een
klein gedeelte ervan om tijdelijk vee af te zonderen. Andere namen in de
naaste omgeving die eveneens met de ontginning van het veld rondom het
oude (verplaatste) dorp zouden kunnen samenhangen, zijn Binnenveld,
Lange Akkers, Heetveld, 't Hoff (voormalig Renkums kloostergoed), Hoge
West (= Woest?) en Lage = Lege Land 3). Ook de Haar-tiend die geheven
werd van een blok percelen en de Haar-dijk (-weg of straat; nu: Boterhoeksestraat) zoals de straat ten zuiden langs "de INSCHIET" al omstreeks 1400
genoemd werd, zouden op de toestand van weleer kunnen duiden.
Een gedeelte van "de INSCHIET" is vicarieland geweest. Wijnaendts van
Resandt noemde in zijn boek twee altaren of vicarieën in de voorreformatorische Roomse kerk van Heteren: de St. Catharina-vicarie en het Onze Lieve
Vrouwe-altaar 8). Hij vermeldde dat er weinig van bekend was, maar toch
bleek dat er van het O.L.V. altaar wel het een en ander in de archieven te
vinden was. De St. Catharina-vicarie fungeerde nog in 1645, dus na de
Reformatie.
Een vicarie was oorspronkelijk een stichting, ingesteld om uit de opbrengst
van de daaraan verbonden goederen (bijvoorbeeld landerijen) een priester
een vergoeding te kunnen geven voor door hem te verrichten geestelijke
bedieningen, zoals het lezen van door de stichter bevolen missen (zielmissen) aan een bepaald altaar.
In 1539 9) wordt door tien kinderen Van Ede gegeven aan "Lieve Vrouwen
Altaer thoe Heteren ind Heer Wilhelm van Gheyn bedienen sal vijftendeel
end gerechtigheit als wij hebben aen eynen mergen lants dat INSCHUT,
gelegen in den kerspel van Heteren, aireneest (= allernaast = vlak naast)
Onser Liever Vrouwen Land toe Heteren".
In 1540 10) wordt wederom door twee kinderen Van Eede verkocht aan
"Johan van Gheyn Hermanss. , gildmeyster van Onse Lieve Vrouwe Altaer
toe Heteren tot behoef der viccarie desselve altaer van .Onse Lieve Vrouwe
eyn vijftendeel van eene merge lants, geheyten dat "INSCHUT", eveneens
gelegen aireneest het O.L.V. Land. Dit land "de INSCHIET" lag tussen het
O.L.V. Land in het noorden en de Haarstraat in het zuiden. In het dorp
Heteren is ook al eeuwenlang een O.L.V. straat.
Al vlug blijken er moeilijkheden met de vicarie te zijn. De pastoor van
Heteren (Willem van Geyn) bediende in 1550 11) ook de kerk Van
Garderen. De collator (= begever van een ambt, in dit geval: de vicarie) en
de gemene naburen (= gezamenlijke buurtbewoners) van Heteren moesten
hem het gebruik van de 3 morgen land die bij het O.L.V. altaar behoorden,
laten. Wel diende Willem van Geijn in eigen persoon de vicarie waar te
nemen, maar de dienst der pastorie van Heteren moest hij anno 1553 12)
verlaten. In 1573 13) wordt Gaerdt van Geyen (= Geijn) verboden om het
koren te vervoeren van "die twee mergen landts der vicarien toe Heteren
tobehorende" en om zich verder met ditzelfde stuk land te bemoeien. De
beide reeds genoemde overdrachten in 1539 en 1540 werden naar voren
gebracht tijdens een proces voor het Hof van Gelderland in 1574 9), 10).
In hoeverre de geschillen over de vicarie ook samenhingen met de
(naderende) Reformatie van plaatselijke kerken en personen (pastoors) in
Gelderland, is niet bekend.
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In een lijst van goederen, afkomstig van voorreformatorische geestelijke
instellingen, uit 1602 14) staat met betrekking tot deze vicarie het volgende:
"uytt twee merghen lants hebben de armen tot Heteren jaerlicx drie schepel
weyt". Klaarblijkelijk was de bestemming veranderd en het vicarieland
verkocht, onder bedinging van een jaarlijkse tijns of uitgang die aan de
armen van Heteren ten goede moest komen. In een nieuw register dat in
1649 ten behoeve van de verponding (= een soort onroerend goedbelasting) opgemaakt werd 15), werden ook "2 mergen bouwlandts op 't
INSCHIET" ingeschreven.
**weit = tarwe; 1 schepel = 1/4 mud; 1 mud = ca 1,36 hl (vroeger); 1 hl = ca
75 kg tarwe.
De uitgang in natura werd naderhand vervangen door een uitgang in geld,
zoals op te maken is uit de omschrijving ervan in 1670 16): "Noch komt de
armen van Heteren alle jaer drie schepel weijt uijt de vicarie den INSCHIET
genaemt ghehoorende onder die vicarie van de Roode Toorn en wort
jaerlicx betaelt met ses gulden". De Rode Toren was een kasteel ten oosten
van het dorp Heteren; de vicarie stond ter collatie van de bewoners van de
Rode Toren. In 1694 17) vindt er een gerechtelijke verkoping plaats van
"twee mergen landtsgen.t de INSCHIET wegens den achterstant vaneenen
jaerlijckxen uijtganck van 6 gulden".
Het vicarieland van ca. 2 morgen is nadien kennelijk samengevoegd met
een ander perceel of andere percelen tot een groter stuk land van ongeveer
3V 2 morgen (zie perceel 4 op kaartje). In 1763 wordt namelijk in een
koopacte 18) gesproken over "een parceel bouwlandt, den INSCHIET
genaamd ongeveer drie en een halve mergen, beswaert ses gulden
uijtganck ider iaer aen den Heetersen armen". In het verpondingsregister
van 1789 22 ) wordt (foutief?) over 5 morgen gesproken.

4,
4:
5:
6:

6 en 7: de Inschiet
de Inschiet (vicarie)
de Inschiet of Klaverakkers
de Inschiet of Kortelever

7: de Inschiet of Elzenpas
(ged. van Kortelever)
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Van dit perceel is jaarlijks tot 1 januari 1977 de uitgang van zes gulden
betaald aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente van Heteren. Met
ingang van die datum werd de uitgang afgekocht. Ruim 100 jaar (1861) daarvoor was ook al eens aan de diaconie voorgesteld om deze uitgang af te kokopen 16).
Zoals reeds eerder gezegd, waren er behalve het vicarieland ook nog
andere percelen op "de INSCHIET". Zo werd in 1559 4 ) verkocht "die rechte
helffte van drie mergen lantz geheiten ingen INSCHOT", eveneens gelegen
tussen het O.L.V. Land en de Haarstraat. In 1581 19) wordt o.a. overgedragen
de helft van 1V2 morgen land "gênant den INSTOCK".
IN het eerder genoemde verpondingsregister uit 1649 15) staat ook vermeld
dat gepacht werd "van de erffgenaemen van zal. Lambert Cortleven de
INSCHIET groot omtrent 3 mergen, bestaende in 1/4 boomgaerts, 1 V2
mergen weijlants en de rest bouwlandts" (perceel 6 + 7 op kaartje).
Ongeveer een eeuw later (1753) 20) behoren tot een magescheid of
boedelscheiding "drie mergen weijlant genaemt den INSCHIET" (perceel
6+7 op kaartje) en tevens "ongeveer een en halve mergen weijlandt mede
genaemt den INSCHIET" (perceel 5 op kaartje). Korte tijd later (1782) 21)
wordt over het grootste stuk als "ongeveer 3 mergen weyland Cortlever"
gesproken. Kennelijk duidde men "de INSCHIET" van voorheen de familie
Cortlever ter onderscheiding van het andere, kleinere naastliggende perceel "de INSCHIET" reeds aan als Cortlever" (tegenwoordig als "Kortelever").
In de verpondingslijst uit 1789 22) zijn de "3 mergen weijland Kortlever
genaamd" en "1V2 mergen den INSCHIET" nog in één hand. Ook bij de
instelling van het kadaster (omstreeks 1832)23) is dit nog het geval, hoewel
dan over "Elzenpassen" gesproken wordt. De naam "Kortelever" (perceel 6)
is blijven voortbestaan voor het westelijke deel van het oorspronkelijke
perceel van 3 morgen.
In 1871 koopt de eigenaar van het aanliggende, noordelijk gelegen perceel
"de INSCHIET" (perceel 4) van 3V 2 morgen (dat bezwaard was met zes
gulden uitgang) "een stuk bouw- en weiland de INSCHIET (perceel 5)
genaamd, bestaande uit drie perceeltjes, groot eene hektare, zeven en
twintig aren en zeventig centiaren". Ter onderscheiding van het grotere
reeds door hem gebruikte perceel "de INSCHIET" krijgt dit nieuwverworven
perceel de naam "de Klaverakkers".
In het kader van de ruilverkaveling werden de percelen "Kortelever"
(perceel 6) en "Klaverakkers (perceel 5) in augustus 1981 samengevoegd
tot één perceel door demping van de tussenliggende sloot. Sinds kort
vormen de drie percelen (percelen 5, 6 en 7) weer een eenheid.
Op het perceel "de Klaverakkers" werd in 1891-92 een dubbele woning
gebouwd. Na afbraak in 1974 van de onbewoonbare woningen werd in
1974-75 ter plekke een nieuwe woning gebouwd. Als toepasselijke naam
voor dit huis werd de oude naam "de INSCHIET" gekozen 1 ).
Samengevat kan gesteld worden dat oorspronkelijk "de INSCHIET" uit
meerdere percelen bestaan heeft, oftewel dat deze percelen lagen op/in "de
INSCHIET". De gezamelijke grootte bedroeg minstens 3V2 (5?) plus3 +1V 2
= 8 (9V2?) morgen**. Op een kaart uit 1809 24) staan ze aangegeven ter
grootte van 3 M 517 R plus (1 M 250 R +1 M 279 R 4 1 M 599 R) =3 M 517 R

plus 4 M 528 R = een gezamenlijke grootte van 8 M 445 R **. Volgens de
oudste kadastergegevens: 3,26 plus 4,23 ha = 7,5 ha 23 )**.
**1 morgen = 600 roeden ; 1 morgen = 0,867 ha.
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W. van de Westeringh
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Un daarp in onrus
Aargus in de Neder-Bètuwe, diep verschole tusse kapitöle bongerde, lig ut
vrindelukke daarpje en in ut midde dörvan stöt de kerk, worvan de toorn zich
hoog bove ut gruun ütstèk.asun bewaker over de minse, dehuize.de meule
en de her en der verspraajde boederijje, wórop bijna altijd un nijvere
bedrijvighed was. En dor buite, op ut veld, grèsde ut bonte veej op de
gekleurde waaje, diej afgewisseld wiere dur de koon-, de erpel- en de
bieteakkers.
Ut daarpke was vroeger un heerlukhed gewes, un eenhed appart, wörin
van buite af un deurdringe bijna un onmeugelukhed was. Al eeuwe bond ut
zun inwoners on mekör, zelfs tot in de eeuwighed. Elke veraandering in ut
léve van deze minse, hoe klein ok, wier van teveure op un goudschöltje
afgewoge. Ze hadde ut niej op nijighed, ut ha ummers altijd goed gegön en
da kon as ge vertrouwe ha i n utwaark van de schepper. Der ware dur marais
te veul gekomme in de leste eeuw diej utniejzónaawmeernome. De straffe
dörveur würe aarug gewes. Dijke broke deur as kachelhütjes, doch de
stroom van nijje dinge gong deur.
Ok de tijd. Hoe hè ut daarp in braand gestön toe un boer un messien koch
um grès te maaje. Hij was in un oogopslag de bonte hond van ut daarp
geworre. De straf dörveur kwam al un por dage lóter. Toe gong zun vrouw
dur met un aander van deur. En de ziekte des verdaarfs gong deur. Un boer
ha un deus meegebroch met knüpkes der on en agge dor on draajde kwam
ter muziek ut. Weer gong urj golf van verontwèrdiging dur ut plekske. En di
was naaweluks over, of der kwam berich da un vrouw ut gewaag ha valse
taand te löte zette. Hoe kreeg ze ut in der kop!
Ut was zo aarug dasse nagebülkt wier. Da was ummers un ongeneeselukke
zwèr in ut hart van de mins en un doorn in ut oog van onze lieve Heer.
De onrus gong deur. Der wier verteld da un boer ut met de meid hiel. Weer
gong un vrouw van de plek des onheus lope. Da 's nachs zun hoojbaarg afbraande was zun straf. En der ware der al diej huis en goed verzekerden.
Want ut was oorlog in de wereld geworre. Ondanks de spanning bleef ons
landje der van verschoond. Mar toch kreeg ut zun wonde. Mar de tijd gong
deur. Ut daarp was op weg nur un nijje toekoms. Iedereen ha ta on vuule
komme, toe de erste oto dur ut daarp reej. Angstig hadde de minse der na
gekeke. "Un duivelsding", wier ter gezeed. "Wör go ut hen?" En un por
mond löter stond ut daarp opnijj in braand.
In de gemeenteröd wier ter gesproke over nijj lich. Da graaj hiette lektries.
En iets wa lek was dugde niej in de oge der minse. Noot gin kat in de zak kope
en altijd èrs de kat ut de boom kijke, was de röd gewes diej van vöder op
zoon wier overgebroch. De boere diej achteraf wonde konde da doen, dor
ers de daarpskom zouw worre vurzien. Doch van alle kaante wiere bezwöre
ongesjouwd. Ok Jönus, de Vlam, depeterolieboervan ut daarp. Hij vroeg On
de röd, wiej zun hond, zun vrouw en zun kijnder zouw voejere as ta lekke
graaj der inmöl was. En de ród wies ter gin röd op. Mar der wier toch un
kemiesie benuumd, diej ut graaj zouw onderzuuke en dan wijjer in de röd
besprèke.
In deftig zwart, ut zijje petje op, wiere de vier here van de röd nur ut spoor
gereeje, wör un trein hullie nur de stad en de centrale zouw brenge wör dé
spul gemök wier. Ze hadde al weilis in de trein gezüte, mar ut bleef toch nijj
vur ze um der in te rijje. Zonder al te veul trammelant gonge ze de Wol over.
Op ut stasjon wiere ze opgewach dur un kjal met un oto, wa nog wel wa in
ha, want al hadde ze weilis zun ding gezien, der in gereeje hadde ze nog
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noot. Ut kostte de sjuffeur wel wa moejte de herete overtuigedater niks zou
gebeure, doch eindeluk stapte ze in ut span.
Druipend van ut zwit kwame ze bij de centrale on, wör ze opgewach wiere
dur un kjal met un hoge zwarte hoed op, worvan un rödslid opmaarkte da ut
bes femielie kon zijn van Piet Onderdouwer op ut daarp, die de ütvaarte
regelde, want zun gezich stond prusies inder. De sjuffeur kreeg un segaar,
nog een ut ut kiesje van de gemeente, as beloning.
Der was wel un lepke af, mar dor moes tie mar un stuk pepier op plekke.
Over ut hele terrein lage hope gruis (kolen) en da deej un boer opmaarke
dasse hier béter in ut graaj zate as ut Vuurke, de gruisboer van ut daarp, die
met kwarte en halve mudde langs de huize ventte.
"Mag ik men eige veurstelle", zeej de kjal met de hoge hoed, die um af ha
gezet, "mijn naam is Bontjes en ik hè hier de laajing op de centrale". Hij
stook zun haand ut um de vier haande van de vier rödsleej te schudde, mar
dörin vergiste hij zich lillik. Zó iets deeje ze in ut daarp niej; alleen as ze op
raawbezuuk gonge. Ze hielde ok de pette op. "Zal ik de here dan mar
veurgón", zeej Bontjes, Hij ha al gaaw deur da un goed uur geleeje deze
minse nog un eeuw terug lèfden.
"Wa un kasgenöde", zeej un rödslid binnensmond. Bontjes laajde de here
nur binne wör un welgevulde den klörstond met vijf komme koffie.
Efkes löter was ut un heurböre slürpgeschiedenis. "Ik zal oew löte zien hoe
da lektries waarkt", zeej de kjal. "Kek minse", en hij draajde on un knüpke,
wördeur un lempke gong braande. "Da graaj hiet stroom".
Ze knikte: wa stroom was wieste ze allevier. De Rijn en de Wol zate der vol
meej. "Da graaj ontstöt dur waarmte, wrijving eigeluk, en da wieste de minse
in de oudhèd al. Die wreve mut hout of sloege mut steen vuur". "Ja, vroeger
was alles beter", zeej ter een. "Mar ik zouw toch weilis wille wete hoe da
spul,in da pepke kom". De aandere keke um meewörig on. "Da ziede toch,
ge hoef mar on un knüpke te draaje en ge hè lich." Bontjes glimlachte. Hij
toonde de minse un deursneej van un messien, die da spul mokte, liet pijpe
en dröd zien, mar of ze der iets van begrepe gong um boven zun hoed. "Kan
ta graaj niej lekke en stink ut niej?", vroeg de kjal diej ok gevraagd ha hoe da
spul in da pepke kon komme. Bontjes gaf tergin antwoord op. "Ikzal de here
effe dur de centrale laaje", steldenie veur.
Hij gong efkes weg en de mins van alle vrage zeej: "Ik lot men eige gin ore
onnaaje." Hij noom un stuk dröd van de tafel en stook ut in ut götje van da
knüpke. "Ut graaj lek niej", wildenie zegge, doch hij kreeg ter de kaans niej
veur. "Pats", klonk ut en met un smak sloeg tiej tigge de grond. Wezeloos en
wit van schrik zat tie dor te kijke. "Wel alle duuvels", liet un aander zich
ontvalle, "wa is ta un gemeen graaj". "Wa is ter gebeurd?", vroeg Bontjes, toe
die ut rödslid op de grond zag zitte, doch zag in un oogopslag ut drödje.
"O, oh!" riep hij, "ge ha dood kunne zijn!" Doch ut rödslid stond op en zeej:
"Gif me mar un bol vur de schrik!" "Ja", knikte de aandere ok, "da was
béter."
Hoewel ze op de terugweg afsproke um over ut geval niej te pröte, lekte ut
toch ut. Tis zun vijftig jör geleeje, dus nouw kan ik ut gerus vertelle,
H.K. Budding
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Agenda
18 oktober

A.W.N, afd 15 + Mij. tot Nut v/h Algemeen.
Lezing door J.J. Jager - Archeologische Dienst in
de Betuwe.
19.30 uur A.M.C, gebouw, Geldermalsen.

29 oktober

Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied
(S.G.G.R.)
Jaarlijkse themadag met als onderwerp
"De cultuur-technische en sociaal-economische
veranderingen van het Gelders Rivierengebied
na de dertiger jaren."
10.00 uur, dorpshuis "De Avezathen" te
Kerk-Avezaath, tot circa 16.00 uur.

maand november

Tentoonstelling "Het Chronicon Tielense"
Georganiseerd door het Streekarchivariaat TielBuren-Culemborg.
Streekmuseum "De Groote Sociëteit",
Plein48teTiel.

14 november

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door Dr. A.J. Havinga
Bodemkundig Onderzoek in de Betuwe.
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te
Kesteren.

16 november

Stichting Historische Kring Gente
Causerie door de heer J. Mulder.
De wordings- en bewoningsgeschiedenis van
de Betuwe, van Gendt en omgeving.
Tevens komt ter sprake het gebied Flieren sinds
de tijd der Romeinen.
20.00 uur, De Herberg, Nijmeegsestraat 6, Gendt.

17 november

Historische Vereniging Marithaime
Lezing door Dr. J. Brouwer.
100 Jaar dorpscentrum
n.a.v. de reconstructie Dorpsstraat.
20.00 uur, gebouw Vereniging, Dorpsstraat 11, Eist.

19 november

Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken"
Betuwse avond
20.00 uur, Streekmuseum "De Groote Sociëteit",
Plein 48 te Tiel.
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25 november

Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken"
Lezing door drs. J.A.E. Kuys over de met zijn medewerking opnieuw uitgegeven Tielse kroniek:
"Chronicon Tielense".
(zie de boekbespreking in dit nummer).
20.00 uur Streekmuseum Tiel.

16 februari 1984

A.W.N. afd. 15 + Oudheidkundig Genootschap
"Voet van Oudheusden".
Lezing door de hr. de Groot (assistent stadsarcheoloog
Utrecht)
Rijn, Vecht, Trecht. Welke invloed heeft de loop van de
rivieren gehad op het ontstaan van een middeleeuwse
stad.
20.00 uur Elisabeth Weeshuis, Culemborg.

Cursussen voor amateurhistorici.
Voor de 19e keer organiseert de Stichting Gelders Oudheidkundig Contact
diverse cursussen voor geïnteresseerden in locale en Gelderse geschiedenis.
Op het programma staan:
Al Lessen in het lezen van oud schrift voor beginners.
A2 Lessen oud schrift voor gevorderden.
B. Lezen en begrijpen van middelnederlandse teksten.
C. Instructieve voordrachtenreeks "Bronnen en methoden van het historisch onderzoek."
D. idem: "Gelderland en zijn industrieel verleden."
E. Kaderlessen archiefonderzoek Gelderland 1795-1813.
F. Werkcolleges medisch-historisch onderzoek Gelderland.
Inlichtingen kunt u inwinnen bij de Stichting Gelders Oudheidkundig Contact. Telefoon 05750 - 11826.

Inleveren kopij voor het februarinummer: uiterlijk 2 januari 1984.
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Tel. 08818 -1503. AWN Afd. 15
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Tel. 08883 - 230. Hist. Ver. Marithaime.
Ton van Drunen, Nassaulaan 7, 4041 CE Kesteren
Tel.08886-1727. Hist. Kring Kesteren e.o.
Annet Warmerdam-Meijer, Warmoesstraat 11, 6678 BB Oosterhout
Tel. 08818 -1817. Hist. Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o.
Sljtze van derZee, Grotebrugse Grintweg 40, 4005 AJ Tiel
Tel. 03440 -13590. S.G.G.R.
Peter Schipper, Simon van Haarlemstraat 14, 4003 XG Tiel
Tel. 03440-15852. Ver. "Oudheidkamer voor Tiel e.o."
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Tel. 08812 - 2837. Stichting Historische Kring Gente.

Voor kopij gaarne contact opnemen met een van bovenstaande redacteuren.

Het overnemen van artikelen en illustraties is alleen toegestaan met toestemming van de redactie.

