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De opnieuw ingerichte dorpskern van Eist
in historisch perspectief
In de geschiedenis van het dorp Eist vormt het jaar 1948 een belangrijk
keerpunt. In dat jaar stemde de raad in met het wederopbouwplan, dat een
nieuwe, aan de eisen van de tijd aangepaste, stedebouwkundige opzet
behelsde van de eeuwenoude nederzettingsvorm van het dorp.
Een van die eisen van de tijd was kernvorming, vorming van een verzorgings-
centrum, voornamelijk bestaande uit winkelvoorzieningen, in het hart van het
dorp. Deze kernvorming betekende verwijdering uit dit gebied van de daar
aanwezige agrarische en ambachtelijke bedrijfspanden. Openbare en bijzon-
dere gebouwen, d.w.z. voor doeleinden van openbaar nut en niet in hoofdzaak
voor bewoning bestemde gebouwen, zoals gemeentehuis, postkantoor, Ambts-
huis, kerk- en schoolgebouwen, horecabedrijven en inrichtingen van ver-
maak, waren geprojecteerd op de meest prominente plaatsen.
Een andere eis van de tijd was ruimte scheppen voor het gemotoriseerde
verkeer, als gevolg waarvan de planmatig in te richten dorpskern niet alleen de
functie van verzorgingscentrum kreeg, maar ook die van verkeersader voor
het doorgaande verkeer.
De afstemming van de Dorpsstraat op haar verkeersfunctie hield in: het uit de
weg ruimen van hinderlijke obstakels, verbetering en verbreding van de rijweg,
de aanleg van kruispunten met een vlot, overzichtelijk tracé en het nemen van
tal van verkeerstechnische maatregelen. Deze inrichting hield ook in, dat
voetgangers verbannen waren naar smalle trottoirs en dat voor een sfeervolle
aankleding van het gebied vrijwel geen ruimte overbleef.

Op 21 december 1982 besloot de gemeenteraad tot herinrichting van de
Dorpsstraat en naaste omgeving overeenkomstig de daaraan gegeven be-
stemming van winkelerf. Het gevolg van dit besluit was de gedaanteverwisse-
ling van het betrokken gebied in 1983.
Van een weg meteen uitgesproken verkeersfunctie en een beperkte verblijfs-
ot erffunctie is de Dorpsstraat veranderd in een winkel- en wandelgebied met
een uitgesproken erffunctie en een beperkte verkeersfunctie. In dit voorname-
lijk voor voetgangers bestemde verblijfsgebied, waar bestemmingsverkeer is
toegelaten en het doorgaande verkeer beperkte doorrijmogelijkheden heeft,
dienen automobilisten en fietsers zich te schikken in hun bescheiden rol van
gast.
Het belangrijkste argument voor deze omkering van de onderlinge verhouding
tussen de beide functies van de Dorpsstraat lag in de ondersteuning van de
centrumfunctie van de dorpskern; zowel van haar economisch functioneren
als verzorgingscentrum als van haar publieke functioneren als dorpscentrum.
In dit licht gezien is de herinrichting van de Dorpsstraat te beschouwen als de
afsluiting van een periode van vijfendertig jaar, waarin de dorpskern twee
tegenstrijdige functies heeft moeten vervullen en het begin van een periode
waarin dit gebied zich kan ontwikkelen tot een werkelijk dorps- of gemeen-
schapscentrum.

We plaatsen nu het gebied van de Eister dorpskern - in het vervolg aangeduid
als Eist-centrum - in historisch perspectief, in het bijzonder haar functie en
nederzettingsvorm.

Eist-centrum; religieus centrum
In de eerste honderd jaar van de Bataafs-Romeinse tijd (50 v.Chr. - ca. 350



Dorpsstraat te Eist omstreeks 1903

n.Chr.) is Eist-centrum vermoedelijk een Bataafse cultusplaats geweest en
hebben de Bataven zich uit eerbied en vrees voor hun goden niet in de naaste
omgeving van deze heilige plaats gevestigd.
Wel daar dichtbij. De concentratie van bewoning rondom Eist-centrum is
bijzonder dicht geweest. Binnen een straal van vijf km. van Eist-centrum zijn
niet minder dan 28 woonplaatsen uit deze tijd aangetroffen. 1)
Een aantal van deze bewoningscentra heeft zich ontwikkeld tot de kern van de
in later tijd rondom Eist gesitueerde buurschappen Hollanderbroek, Lienden,
Eimeren, Reeth, Merm, Bredelaar, Aam, Rijkerswoerd en De Laar.
Voor beantwoording van de vraag of de Bataven zich later ook gevestigd
hebben in Eist-centrum zijn onvoldoende gegevens voorhanden.
In de tweede helft van de eerste eeuw hebben de Romeinen op deze gewijde
plaats voor de Bataven achtereenvolgens twee stenen bouwwerken, zgn.
Gallo-Romeinse tempels, gebouwd, die te beschouwen zijn als centrale en
nationale heiligdommen van de Bataven en tevens als een symbool van het
verbond van de Romeinen met dit volk.2)
De keuze van de Bataven voor Eist-centrum als cultusplaats of religieus
centrum is ongetwijfeld beïnvloed door de natuurlijke omstandigheden. In het
destijds onbedijkte rivierengebied waren het wisselend verloop van rivieren
en kreken en de afwisseling van hoge en lage waterstanden en van het door
het water meegevoerde materiaal bepalend voor de bodemopbouw. Zo ont-
stonden hier relatief hoog en droog gelegen stroomruggronden (oude stroom-
beddingen met aan weerszijden oeverwallen) en relatief laag gelegen natte
komgronden. Deze bodemopbouw was op zijn beurt bepalend voor het
bodemgebruik. Bewoners vestigden zich op de hoger gelegen gronden. Het
bijeenkomen van brede stroken hoog gelegen grond in het Eister gebied was
voor een groot deel bepalend voor het ontstaan van het centrum daar, omdat
deze hoogte centraal gelegen was ten opzichte van de hoogten en water-
wegen in de omgeving.
De tweede tempel is waarschijnlijk in de derde eeuw buiten gebruik geraakt. In
die tijd zijn Germanen door de Romeinse grensverdediging gebroken en heeft



het rivierengebied de invloed ondergaan van verhoging van het waterpeil, het
ontstaan van nieuwe stroombeddingen en het dichtslibben en/of zich ver-
leggen van oude rivierarmen.
Dit alles betekende echter niet dat de Betuwe onbewoond was; Franken
namen de plaats in van de Bataven.

In de 6e of 7e eeuw - misschien wel eerder - heeft er wel een woonkern Eist
bestaan. Zoals blijkt uit een oorkonde, getekend 9 juni (of juli) 726 in de
Frankische staatburcht van Zülpich, zijn omstreeks 690 door de Frankische
hofmeier Pippijn in naam van de koning rijksgoederen in leen gegeven aan
een zekere Everhard. Deze pleegde verraad, waarop de koning hem zijn
bezittingen ontnam en ze als beloning schonk aan Pippijn. Na Pippijns dood
kwamen de goederen aan zijn zoon Karel Martel, die ze op zijn beurt schonk
aan de Salvatorkerk van bisschop Willibrord te Utrecht. Op deze schenking
heeft de oorkonde van 726 betrekking. De tot de bezittingen van Everhard
behorende 'villa Eliste' of 'Marithaime' is waarschijnlijk een omvangrijk goede-
rencomplex geweest, waarvan het areaal te vereenzelvigen was met dat van
een buurschap of dorp. Het heeft vermoedelijk bestaan uit een centraal
gelegen landgoed met hoofdhof en bijbehorende gebouwen, omringd door tot
dit goed behoren hoeven, landerijen, bossen, weidegronden, waterlopen en
huisjes van horigen.
Dit landgoed, waarvan het centrum mogelijk gelegen heeft in de omgeving van
de 'Visstee', wordt wel beschouwd als de woonkern waaruit het tegenwoor-
dige dorp Eist is ontstaan.3)
Korte tijd na 726 heeft Willibrord aan Werenfried, een van zijn metgezellen,
opdracht gegeven vanuit de woonkern Eist het omliggende gebied te ker-
stenen. Op de bekende eeuwenoude heilige plaats heeft Werenfried een aan
St. Maarten gewijd kerkje gebouwd. Op deze wijze heeft hij de overwinning
van het christendom op het heidendom tot uitdrukking gebracht en Eist-
centrum weer tot religieus centrum gemaakt.
In de 10e eeuw liet bisschop Balderik de door de Noormannen verwoeste kerk
van Werenfried in romaanse bouwstijl herbouwen tot een groter kerkgebouw,
gewijd aan St. Werenfried. Het tegenwoordige in gotische bouwstijl opge-
trokken kerkgebouw met bijbehorende toren is in 1484 tot stand gekomen.

Marktcentrum en bestuurlijk-rechterlijk centrum
De plaats die thans ongeveer tweeduizend jaar voor godsdienstige doeleinden
is gebruikt ligt vanouds op het hoogste punt van Eist-centrum en bij een
knooppunt van wegen. Deze ligging kan een rol gespeeld hebben bij het
ontstaan van de nederzetting Eist, maar het is ook mogelijk, dat het verloop van
deze landwegen van oudsher bepaald is door de ligging van de nederzet-
tingen. Hoe dat zij, na 726 vormde het kerkelijke grondbezit de kern van de
nederzetting en was het kerkgebouw kerkelijk centrum voor de agrarische
omgeving. Op grond van haar gunstige ligging is de naaste omgeving van de
kerk sinds de 12e of 13e eeuw uitgegroeid tot een marktcentrum 4) en sinds
1694, door de vestiging van het Ambt Over-Betuwe in de nabijheid van de kerk,
bovendien tot een bestuurlijk-rechterlijk centrum.

Nederzettingsvorm
Evenals elders in de Betuwe hebben in het Eister gebied bebouwing, land-
bouw en verbindingswegen zich geconcentreerd op de hoog gelegen
gronden. De agrarische bebouwing ontwikkelde zich in de vorm van lintbe-
bouwing langs de bestaande onverharde en min of meer verharde wegen en
Eist-centrum was tot omstreeks de eeuwwisseling niet veel meer dan een



Dorpsstraat te Eist sinds november 1983

plaats waar verdichting van bebouwing optrad. Van een systematische struc-
tuur van de woonkern of van enige bewuste aanleg en ontwikkeling van een
dorpskern was vóór 1948 geen sprake.
Eist-centrum ontwikkelde zich geleidelijk uit de gunstig gelegen plaats nabij
het kruispunt van wegen door opvulling van het aan weerszijden van de 'Straat
gelegen door dorp' gelegen gebied, in de 19e eeuw o.a. door de bouw van een
aantal openbare en bijzondere gebouwen. Zo verrezen aan de noordzijde van
de straat de R.K. kerk (1802; nieuwbouw: 1842,1907,1951) en pastorie (1802,
1877), het Zusterhuis (1876), de protestantse bewaarschool (1877) en de R.K.



jongensschool aan het Willemsplein (1821). Aan de zuidzijde van de straat
vonden bouwactiviteiten plaats tussen de huidige Wagenmakersstraat en de
Halve Morgen.
Daar verrezen het monumentale pand van de familie Vaalman (1810), thans
toekomstig onderdak voor apotheek 'De Batouwe', een nieuw Burger-
Gasthuis (1867) en tussen beide panden in het.gemeentehuis (1869).
De administratieve indeling van de gemeente Eist sloot aan bij het nederzet-
tingspatroon: de woonkern of de dorpskom Eist was het centrum van een
aantal woonkernen (buurschappen; Lent en Elden) in de omgeving. Tot 1881
woonde men binnen of buiten de kom, daarna tot 1930 in de wijken A (de
dorpskom), B t/m J (de onderscheiden buurschappen) K (Lent) en L (Elden).
Het dorp Eist bestond dus uit de wijken A t/m J, de gemeente uit A t/m L Sinds
1930 is de gemeente ingedeeld in straten, zo veel mogelijk aangeduid met in
de volksmond gebruikelijke namen.
In 1809 bedroeg de bevolking van de gemeente 2971 personen. De bevolking
en de kerkelijke gezindten waren als volgt over de gemeente verspreid (de
buurschappen zijn samengevoegd).

inw. R.K. Ned. Herv. Nederduits Israëlieten

Dorpskom Eist 563 286 268 9
Buurschappen 1040 734 301 5
Lent 843 586 250 7
Elden 525 395 130

Totaal 2971 2001 949 21

In 1883 vertoonde de spreiding van de bevolking en de kerkelijke gezindten
het volgende beeld.

inw. R.K. Ned. Herv. Ned. Isr. Overige

Dorpskom Eist
Buurschappen
Lent en Elden

1819
1438
2579

919
1053
1762

885
384
804

8
—
3

7
1
10

Totaal 5836 3734 2073 11 18

Het merendeel van de beroepsbevolking was rond de eeuwwisseling nog
werkzaam in de landbouw, een deel vond een bestaan als kleine ambachts-
baas-winkelier, een ander deel als tuinman, caféhouder, voerman of rijtuig-
verhuurder. De sociale dienstensector en de detailhandel waren nog van
geringe omvang en betekenis.
Deze samenstelling van de beroepsbevolking weerspiegelde zich in de geva-
rieerde bebouwing van de Dorpsstraat en omgeving. Een relatief gering aantal
woonhuizen en openbare en bijzondere gebouwen stond verspreid tussen
woon-bedrijfspanden die onderling sterk verschilden in soorten grootte, zoals
boerderijen, cafés, woon-werkplaatsen van ambachtslieden en winkels.
Boerderijen, cafés en openbare en bijzondere gebouwen bepaalden het aan-
zien van Eist-centrum. De meeste ambachtslieden en winkeliers woonden en
werkten aan de rand van het centrale gebied: aan de zijweggetjes, het Wil-



lemsplein en de Valburgseweg. Nog wat meer naar de rand stonden de
arbeiderswoningen.
In deze situatie is vóór 1948 geleidelijk verandering opgetreden.
De bevolkingsaanwas en het zich geleidelijk terugtrekken van het agrarisch
element uit Eist-centrum leidden tot aanvulling van de bestaande bebouwing
en opvulling van vrij gekomen plaatsen, vooral door ambachtslieden en
winkeliers.
De Dorpsstraat ontwikkelde zich sinds het begin van de 19e eeuw van een
landweg aanvankelijk een zandweg, later met grindverharding met aan
weerszijden voornamelijk boerderijen en agrarisch gebied tot een woon-
werkstraat berekend op lokaal verkeer met boerenwagens, -karren en rij-
tuigen, waar de bewoners elkaar ontmoetten, met elkaar spraken en van elkaar
kochten. De grindverharding in het midden van de straat werd geleidelijk
vervangen door een bestrating met Zweedse rechthoekige granietkeien. Op
sommige plaatsen lag naast deze keibestrating een meterbreed pad van ruwe
veldkeien. In het oostelijk deel van de straat - vanouds de plaats voor het
houden van markten - was een zand baan aangelegd langs deze keien waarop
de paarden tijdens de keuring konden draven. Op de keibestrating volgde aan
weerszijden van de straat een strook grindverharding met boombeplanting,
een stenen goot en ten slotte tot aan de gevels weer een strook grindverharding.

De uitvoering van het wederopbouwplan in de jaren vijftig heeft aan deze
'natuurlijke' ontwikkeling een einde gemaakt. De dorpskern werd het domein
van de tertiaire produktiesector; de beide andere sectoren, de primaire en de
secundaire, werden hieruit verwijderd. Eist is sindsdien een nieuw tijdperk
ingetreden: het tijdperk van planmatige aanleg van wegennet, verzorgingscen-
trum, woonwijken, bedrijfs- en industrieterreinen en recreatiegebieden.

Bronnen
1.) Egberts, H, DE BODEMKARTERING VAN NEDERLAND, VIII, DE BODEM-
GESTELDHEID VAN DE BETUWE, 's-Gravenhage 1950, p. 69.
2.) Bogaers, J.E.A.Th., DE GALLO-ROMEINSE TEMPELS TE ELST IN DE
OVER-BETUWE, 's-Gravenhage 1955, p. 186,192.
3.) Hardenberg, H., 'De villa Eist en het castrum aldaar', NEDERLANDSCH
ARCHIEVENBLAD 50 (1945/1946), p. 34-35.
4.) Taminiau, J.L.L., GESCHIEDENIS VAN ELST IN DE OVER-BETUWE EN
ZIJN R.K. PAROCHIE VANAF HET JAAR O.H. 690 TOT OP ONZE DAGEN,
Nijmegen-Utrecht 1946, p.59.

Dr. J. Brouwer



Stemkastjes van "De Groote Sociëteit"
en"Physica"teTiel(1)
Aanleiding tot een onderzoek naar het voorkomen van historische stem- of
ballotage-kastjes was de restauratie in 1983 van het exemplaar van "De
Groote Sociëteit" te Tiel.
Dit hoogstwaarschijnlijk eeuwenoude meubeltje is nog steeds in het bezit van
deze sociëteit, één der oudste van ons land met de respectabele leeftijd van
220 jaar.
Het vermoeden dat meer van deze voorlopers van de stemmachine nog op te
sporen zouden zijn werd reeds op bescheiden wijze bevestigd.
Zowel uit Zaltbommel als uit Culemborg kreeg ik voor enkele weken een
exemplaar in bruikleen ten behoeve van deze documentatie.
Indien U mij dan ook tips of aanwijzigingen zou kunnen geven om dit onder-
zoek verder uit te breiden houd ik mij van harte aanbevolen.

De techniek van het stemmen
Het woord balloteren (duits: ballotieren, frans: ballotter) is afgeleid van
"balotte", een aanduiding voor een gekleurde kogel, reeds sedert de 15e eeuw
in gebruik bij het stemmen.
Ballotage was oorspronkelijk een wijze van geheime stemuitbrenging door het
deponeren van witte (voor) of zwarte (tegen) balletjes in een stembus, zoals b.v.
in 1872 in het Engelse Lagerhuis werd ingevoerd ter voorkoming van fraude.
In het spraakgebruik wijzigde zich dit begrip, zodat hiermede tegenwoordig
alleen nog de geheime stemming van verenigingsleden over het al dan niet
toelaten van kandidaat-leden wordt aangegeven.
Bij de beschreven stemkastjes is de kleur van de balletjes of soms bonen niet
meer van belang, de keuze wordt gemaakt door een balletje in het "voor" of
"tegen" laatje te deponeren.
Dit kan ongezien gebeuren, daar de stemkastjes zo zijn ingericht dat de aan
het oog onttrokken hand in het inwendige van het kastje een balletje kan
loslaten boven een hellend vlak, gericht naar het door de stemgerechtigde
gewenste laatje.
Na de stemming worden de laatjes uitgetrokken en de stemmen geteld.

-«
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Stemkastje van "De Groote Sociëteit" te Tiel

De datum van vervaardiging is (nog) onbekend; mogelijk is het kastje bij de
oprichting van de sociëteit in 1764 gemaakt. Een ander vermoeden is dat
omstreeks de datum van het betrekken van het nieuwe gebouw aan het Plein
te Tiel in 1789 het kastje is vervaardigd.
Het materiaal is bruin gebeitst eikehout met witte geschilderde letters op de
"voor" en "tegen" laatjes, gietijzeren ronde knopjes aan de laden, gesmede
spijkertjes toegepast bij de verbindingen. Het "voor" laatje is reeds vroeger
een keer vernieuwd, de beide laatjes en de cylinder met betrekkelijk nieuw
groen laken bekleed.
De inwendige hellingen zijn nog van oud dik lichtgroen vilt voorzien.
In de achterwand 3 gaten voor eventueel hangen aan de muur.
De vormgeving is eenvoudig zonder versiering, het schildkapje waarmede de
bovenzijde is afgedekt is hol-bol geprofileerd.

Stemkastje van de Vereniging "Physica" te Tiel

Datum van vervaardiging en herkomst onbekend, het
kastje is niet opgespoord en waarschijnlijk verloren
gegaan.
Het enige houvast voor leeftijd en constructie wordt
geboden door de vage afbeelding op een foto uit 1898
(hiernaast afgedrukt) en de oprichtingsdatum van "Phy-
sica": 30 juli 1813.

Sijtze van der Zee
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Oorzaken van Oosterhoutse
dijkdoorbraken in 1820
Een voor onze familie waardevol bezit is een origineel exemplaar van de
"Beschrijving van den Nederlandsche Watersnood in Louwmaand van 1820",
dat in 1820 door G.J.A. Beyerinck in Amsterdam is uitgegeven. Bet-overgroot-
vader Jan van Woerkom speelt hierin bij de beschrijving van de dijkdoor-
braken in Oosterhouteen rol als redder van diverse dorpsgenoten. Als herber-
gier, veerbaas en bakenmeester van het veerhuis de Altena, was hij een
ervaren roeier van " aken" en "vliegerds".
Door het verzamelen van oude kaarten, en het plegen van archief- en bode-
monderzoek, heb ik met andere leden van de Historische Kring Oosterhout/-
Slijk-Ewijk kunnen reconstrueren waar de doorbraken plaatsvonden en hoe
de situatie van het dorp vóór 1820 was.
Ik heb mij langdurig beziggehouden met de vraag waarom stukken dijk op
bepaalde plaatsen verzonken, terwijl deze in de directe nabijheid wél sterk
genoeg bleken. Hiervoor meen ik een opmerkelijke verklaring gevonden te
hebben.

J'Sl
' si J>:,
f) j>: <s f: s/ /•; /.; Af •,) '-f.
var/ '///> s-rns. n ... . . . .
Verpondingskaart uit 1810, waarop de huidige trapeziumvormige dijk is inge-
tekend, zoals deze in 1820 na de dijkdoorbraken in dat jaar werd aangelegd.
De pijlen geven de dijkdoorbraken aan.

Feitelijke toedracht
De dijkdoorbraken op 23 januari 1820 wijzigden voor een belangrijk deel het
aanzien van het zuidelijk deel van Oosterhout. Op drie verschillende plaatsen
verzonken hier stukken dijk over een totale lengte van bijna een kilometer.
Aanvankelijk waren er twee doorbraken van een oude omdijking van een
doorbraak uit 1682, die zich al gauw tot één kolkende opening verenigden
(situatie: huidige Verburgtskolk bij de Groenestraat). Een aangrenzend weste-
lijk stuk dijkvak van 80 roeden (300 m.) lang met het veerhuis 'De Goede
Vrouw', bleek sterk genoeg, maar ten westen hiervan ontstond toen al gauw
een derde zeer grote dijkverzinking (situatie: huidige Zandkolk en ondiepe
strang). Nadat vier maanden later een flink stuk landinwaarts voor 80.000
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gulden de nieuwe dijk was aanbesteed, werd een deel van het dorp met zes
verwoeste woningen en/of hofsteden en twee dorpswegen buitendijks
gebied. Alleen het genoemde hoger gelegen veerhuis van schipper Reynders
(en de latere schoonzoon Van Sas) bleef nog lange tijd gehandhaafd, het
overgebleven stuk dijk werd afgegraven en 'De Sassendam' herinnert aan
deze plaats (zie kaart).

Oorzaken
Zoals bij de meeste dijkdoorbraken werd de hiermee gepaard gaande zeer
hoge waterstand veroorzaakt door het rivierijs. Langdurige koude winters
werden gevreesd, want het kruiend ijs kon ergens vastraken, waardoor het
water enorm werd opgestuwd. Zo was er in 1809 in Dodewaard en in 1820 bij
Loenen ook een ijsdam gevormd. Een zandbank in de Waal bij Loenen veroor-
zaakte een enorme opeenhoping van ijsschotsen, die het water tot een onge-
kende hoogte liet wassen. Het gevolg was dat in Oosterhout het water tot een
halve meter over de dijk stroomde. We moeten er wel rekening mee houden dat
de Overbetuwse dijken toen, vóór de dijkverhogingen en-verzwaringen in de
tweede helft van de 19e eeuw, ongeveer een meter lager en een stuk smaller
waren. Het kon niet uitblijven dat deze massale waterval binnendijks aan de
voet van de dijk snel diepe gaten kon uitspoelen op plaatsen waar de onder-
grond uit zand bestond en maar door een dunne laag teelaarde of klei was
afgedekt. Dit moet tot gevolg hebben gehad dat door de grote kweldruk dit
zand door de toenemende uitspoeling kon gaan "lopen", waardoor de dijk op
die plaatsen verzonk. Bodemonderzoek heeft aangetoond dat de verzonken
omdijking uit 1682 op een oude verzande bedding van vóór de jaartelling is
aangelegd, terwijl de stukken dijkvak die op stevige klei waren gefundeerd de
massale overloop weerstonden. Ook de eerdergenoemde westelijke door-
braak vond plaats waar de dijk op een zandige oeverwal en/of rivierduin was
aangelegd. Dit was ook een oude bewoningsplaats van vóór de bedijking,
waar wij in 1982 archeologische vondsten hebben gedaan (zie de Tabula
Batavorum van februari 1983).
Hier was de uitspoeling bij de doorbraak niet zo diep, omdat deze oeverwal
van zand op komklei lag.

Dijkverbetering
Aangezien men bij dijkverbeteringen en -verzwaringen kiest voor integrale
aanpak, worden zowel de zeer stevige als zwakke rivierdijken versterkt. De
historische feiten leren ons dat de dijken uit de voorgaande eeuwen, hoewel ze
voorheen lager en smaller waren, positief op sterkte zijn beproefd en zelfs
overloop weerstonden waar deze op stevige klei zijn gefundeerd. Met als
bijkomende voorwaarde dat de gebruikte klei van hetdijklichaam van deugde-
lijke kwaliteit is. De praktijk heeft ook bewezen dat zand geen gevaar oplevert
als fundering voor dijken en dammen, mits het volledig is opgesloten en
afgedekt door een flinke laag goede klei. Daardoor kan het niet als drijfzand
gaan lopen of uitgespoeld worden. De kwel blijft dan ook beperkt door de
geringe doorlaatbaarheid van de afdeklaag.

Conclusie
Door intensief onderzoek van zowel het dijklichaam als de ondergrond, vooral
aan de binnendijkse voet, kunnen zwakke plekken worden opgespoord. Bij
doeltreffende aanpak daarvan kunnen de rivierdijken dan bij extreem hoge
waterstanden zelfs een overloop weerstaan. Een dergelijke selectieve dijkver-
betering is zeer kostenbesparend.

Thijs van Woerkom

11



N.V. Nationale Rijwielfabriek "Bato" te Tiel
Onder de verdwenen Tielse bedrijven, die in hun tijd landelijke bekendheid
genoten, nam de bovengenoemde rijwielfabriek een voorname plaats in.

Op 27 november 1913 werd voor notaris Van Heumen te Tiel de akte van
oprichting gepasseerd, waarbij als comparanten optraden:
1. Warmold Lameris, fabrikant te Tiel;
2. Hendrik Frans Grootjans, fabrikant te Tiel;
3. James Pennington de Jongh, directeur van de Geldersche Landbouwbank

te Tiel, voor zichzelf en als gemachtigde van:
a. Mr. Jan Gerard Pijnacker Hordijk, eveneens directeur van voornoemde
Landbouwbank;
b. Meindert ten Broek, veearts te Tiel;

4. Willem Schmitz, notarisklerk, als gevolmachtigde van :
a. Mr. FrederikJohan Willem Gerard Spiering, advocaat, tevens wethouder
der Gemeente Tiel,
b. Mejonkvrouwe Johanna Judith Spiering te Tiel, zonder beroep.

Er werd bepaald, dat er één of twee directeuren zouden zijn en drie commissa-
rissen. Voorts, dat een directeur met tenminste 30 aandelen diende deel te
nemen in het kapitaal der N.V. en dat die aandelen door de raad van commissa-
rissen als pand zouden worden gehouden "tot zekerheid van zijn beheer".

Het kapitaal der vennootschap werd vastgesteld op f 100.000,--, verdeeld in
200 aandelen van elk f 500,--, waarvan 78 geplaatst.
De verdeling van die 78 aandelen was al volgt:
Lameris 30, Grootjans 30, Pennington de Jongh 5, Pijnacker Hordijk 1, Ten
Broek 2, Spiering 6 en Jkvr. Spiering 4.

Het doel der nieuwe N.V. was:
"Hetfabriceeren en in den handel brengen van rijwielen en onderdeelen, het
vertegenwoordigen van binnen- en buitenlandsche huizen in rijwielen, rij-
wielbanden, rijwielonderdeelen en nevenartikelen, alles in den meest uitge-
breider: zin".

Het bedrijf werd begonnen in de bestaande zaak van Lameris aan de Water-
straat in Tiel, waar genoemde heer gevestigd was als handelaar in en impor-
teur van de meest uiteenlopende goederen, van rijwielen tot piano's aan toe.
Als directeuren der nieuwe fabriek traden op de heren Lameris en Grootjans.
Men wist van elders vakbekwame rijwielmonteurs aan te trekken.
Reeds spoedig werd het bedrijf overgebracht naar het pand van de voormalige
zeepfabriek van de firma Ribbius, gelegen op de hoek van de Molenstraat en
de Veemarkt. Tot de staking van het bedrijf in 1958, meer dan 40 jaar lang, zou
de "Bato" op dit punt gevestigd blijven.
Binnen een jaar na de oprichting brak de Eerste Wereldoorlog uit, die uiteraard
niet bevorderlijk was voor een snelle ontplooiing van de "Bato".
Na de hausse-periode in de eerste jaren na die oorlog was de situatie voor het
Nederlandse bedrijfsleven zeer moeilijk. In de verslagen van de Kamer van
Koophandel lezen we dan ook over de jaren 1922 tot en met 1926 veelal
sombere berichten over crisis en malaise en over hevige buitenlandse concur-
rentie, met name in de rijwielbranche.
Eerst in 1927 keerde het economische getij en braken ook voor de "Bato"
betere tijden aan. Dat het het bedrijf toen goed ging, blijkt uit de statutenwij-
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ziging van 9 mei 1930. Toen werd het kapitaal nl. verhoogd tot een half miljoen
gulden, verdeeld in 600 gewone en 400 preferente aandelen van elk f 500,—,
waarvan volgestort 280 gewone en 121 preferente aandelen.
H.F. Grootjans is dan enig directeur en lasthebber van de "Bato". Mede-
oprichter Lameris moet zich al vrij spoedig na de stichting van het bedrijf
hebben teruggetrokken en Cornelis Bartholomeus Stephanus Groeneveld, die
in 1921 als mededirecteur vermeld wordt, stierf in 1926.

l „BATO"
RIJWIELEN

;f
STERK als de Batavieren
SNEL als hun pijl
GOEDKOOPalshunkleeding

><?«

„BATO" baan- «n wegwedstrijdmodellen.

N.V. NATIONALE Rijwielfabriek „BATO",

TÏEL
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De crisisjaren
Dan slaat de in het najaar van 1929 in de Verenigde Staten begonnen econo-
mische depressie in Nederland toe en na 1931 beleeft ook de "Bato" zorgelijke
jaren.
Het bedrijf noemt in 1932 als oorzaken van de achteruitgang:
1. De malaise ten plattelande, welke in het bijzonder nadeelig is, omdat het

daar het voornaamste afzetgebied heeft;
2. Het verminderde gebruik en derhalve de mindere slijtage van het rijwiel van

werkeloozen, die met de fiets naar hun werk gingen;
3. De gedaalde koopkracht van het publiek in het algemeen, waardoor minder

snel tot aanschaffing van een nieuw rijwiel wordt overgegaan;
4. Het vele goedkoope goed, dat aan de markt is gekomen en dat afzet vindt,

omdat het publiek veelal meer op den prijs dan op kwaliteit en levensduur
let, welke neiging in verband met de verminderde koopkracht nog steeg.

Ingevolge diverse statutenwijzigingen bedraagt het aandelenkapitaal, eens
een half miljoen, in 1938 nog maar f 195.000,--.
Hieruit mag wel geconcludeerd worden, dat de toenmalige aandeelhouders
van de "Bato" er vele duizenden guldens bij zijn ingeschoten, bijv. door
afstempeling van hun aandelen tot een lager nominaal bedrag.

De laatste fase
En dan beleeft de "Bato" de Tweede Wereldoorlog, die zij ook weet te overle-
ven. De heer H.F. Grootjans is dan altijd nog de leidende figuur in de onderne-
ming. Dankzij de inhaalvraag na 1945 op rijwielgebied maakt de "Bato" nog
enige goede jaren mee, maar ook voor deze Tielse industrie wijzen de voorte-
kenen erop, dat zij de langste tijd bestaan heeft. Haar industriële outillage is
verouderd, evenals haar produktiemethoden en de kapitalen, die een moder-
nisering vereisen, zijn er niet. Daarin staat de "Bato" overigens bepaald niet
alleen! De lijst van verdwenen rijwielfabrieken en rijwielmerken wordt in
Nederland na de Tweede Wereldoorlog steeds langer. Zo verdwijnen o.a.:
"Hartogh", "Phoenix", "Fongers", "Magneet", "Germaan", "Locomotief", "Sim-
plex", "Juncker", "Gruno", "Adek", "Empo" en "Burgers E.N.R.". En mochten
thans genoemde merken nog voorkomen, dan betreft het fietsen uit grote
rijwielfabrieken, die de strijd om het bestaan overleefden en die bepaalde
merken van hun vroegere concurrenten overnamen. De Nederlandse rijwiel-
industrie is momenteel in hoofdzaak in enige zeer grote bedrijven geconcen-
treerd, zoals BATAVUS te Heerenveen en GAZELLE te Dieren, welk laatste
bedrijf overigens een onderdeel is geworden van de wereldbekende Engelse
rijwielfabriek "Raleigh".
En zo is ook de merknaam "Bato" niet verdwenen. Die leeft nog steeds voort,
nu als type-aanduiding van een "Batavus"-sportfiets van de Rijwiel - en Brom-
fietsfabriek BATAVUS INTERCYCLE B.V., die het "Bato"-merk in 1958 kocht.

Een groot bedrijf is de "Bato" nooit geweest. Het totale aantal werknemers
kwam niet ver boven de 30 uit. Maareen degelijk produkt heeft zij kennelijkwel
gemaakt.

Interessant is de bij dit artikel staande afdruk van een uit 1917 stammende
Bato-advertentie, zoals die in 1964 werd opgenomen in de personeelskrant
"De Zesde Plus" van BATAVUS te Heerenveen.

In 1958 viel definitief het doek voor de "Bato". Het fabriekspand werd voor 52
mille verkocht aan de 'Hilversumse Meubelfabriek", de machines en inventaris
werden geveild.
Thans staat ter plaatse de supermarkt van Albert Heijn.
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Eerst per 2 januari 1975 vond ambtshalve de opheffing van de N.V. Nationale
Rijwielfabriek "Bato" plaats.
Oprichter Grootjans, die het begin en het einde van de fabriek beleefde en
zovele ups en downs met haar had meegemaakt, was in 1964 overleden.

De schrijver van bovenstaand artikel is veel dank verschuldigd voor de hem
verstrekte informaties aan:
BATAVUS INTERCYCLE B.V. te Heerenveen;
de heer TH. Grootjans (de zoon van oprichter H.F. Grootjans) te Driehuis;
en aan de de oud-BATO-medewerkers:
de heren K.R. van Beersen RijkOnink, beiden te Tiel en de heer J. Hofman, nog
steeds in de branche werkzaam als rijwielhandelaar te Lienden.

Geraadpleegde bronnen:
Archief Kamer van Koophandel, Tiel
Jaarverslagen Kamer van Koophandel, Tiel, 1931-33.

W. Swaneveld

Boekennieuws
De vorig najaar gehouden S.G.G.R.-dag handelde over ruilverkaveling en
herinrichting van land in de Betuwe en de Bommelerwaard.
Naast de interessante voordrachten van de sprekers konden de aanwezigen
kennisnemen van een belangwekkende syllabus, samengesteld door de Rijks-
archivaris in Gelderland, de heer drs. G. Mentink. Men kan er de meest
uiteenlopende literatuur en bronnen in vinden die het thema ruilverkaveling
aan de orde stellen.
Voor hen die zich voor dit onderwerp interesseren een absolute must.
Er zijn nog exemplaren tegen verzendkosten te verkrijgen bij het Rijksarchief in
Gelderland, Markt te Arnhem.

Nieuwe publikaties.
H. van Deelen, Een Ommegang door Angeren, Arnhem 1983,168 pp., f. 15,00.

Binnenkort verschijnt:
Dr. J. Brouwer, Een eeuw Eist 1883-1983, de dorpskern in historisch perspectief,
Eist 1984.

Ochten 1939-1945
De evacuatie, mobilisatie en wederopbouw van Eldik, Ochten en Uzendoorn.
Door: Historische Kring Kesteren en Omstreken i.s.m. Drukkerij-Uitgeverij
Van Eck/Oosterink.
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De vroegste bewoning van
West- en Midden -Bet u we
Wanneer we iets te weten willen komen over de vroegere bewoning van ons
gebied, hebben we twee bronnen tot onze beschikking. Het zijn de medede-
lingen van Romeinse schrijvers over de bewoners van de Rijndelta en de
oudheidkundige vondsten die in het gebied zijn gedaan.
We zullen eerst de Romeinse bronnen nagaan, die vergelijken met de vond-
sten en vervolgens onderzoeken of de vondsten ons meer kunnen vertellen
over nog oudere bewoning.

Romeinse schrijvers
De eerste schrijver die iets vermeldt omtrent de bewoners van het gebied van
de grote rivieren, is Caesar. In het eerste hoofdstuk van zijn werk over de
Gallische oorlogen geeft hij een kort aardrijkskundig overzicht.
Voor zover ons land gelegen is aan de linkeroever van de Rijn, werd het in zijn
tijd gerekend te behoren tot het gebied van de Belgae. Zij waren het krachtigste
deel van de bevolking in Gallië, maar ook, volgens het standpunt der
Romeinen, het minst beschaafde, omdat zij het verst afwoonden van de pro-
vincie in het zuiden en het minst met goederen uit het cultuurgebied aan de
Middellandse Zee in aanraking kwamen. Caesar komt op de Belgae terug in
het begin van zijn tweede boek. In dat boek doet hij verslag van zijn krijgsbe-
drijven tegen hen gedurende het jaar 57 v.Chr.
Het land tussen de heuvels aan Sambre en Maas in het oosten en de Noordzee
in het westen, tot aan het mondingsgebied van Schelde, Maas en Rijn,
behoorde aan drie volksstammen: de Mórini, de Menapii en de Nervii.
De Mórini, - hun naam verklaart men als "Zeelanders" - waren de bewoners
van de kuststreek in Vlaanderen. Hun oostelijke naburen waren de Nervii en
hun noordelijke de Menapii, van wie zij door de benedenloop van de Schelde
werden gescheiden.
De Menapii woonden in het gebied van wadden en eilanden aan de monden
van Schelde en Maas en verder langs de grote rivieren. Versterkte nederzet-
tingen bezaten zij niet, alleen dorpen en losse hoeven. Hun land was moeras-
sig en bosrijk, met dicht maar niet hoog geboomte. Toch gaf het gelegenheid
tot landbouw en veeteelt. Het was evenwel slechts dun bevolkt. Voor de oorlog
tegen Caesar konden zij niet meer dan 9.000 man op de been brengen (de
Mórini 25.000). Toch heeft hun onderwerping Caesar veel moeite gekost. Later
vindt men hen niet meer in hun oude gebied. Onder omstandigheden die ons
niet bekend zijn, hebben zij de streek van de grote stromen moeten verlaten en
zijn ze verhuisd naar het zuiden van Vlaanderen.

De tweede schrijver die zich met ons gebied bezighoudt, is Plinius. Als jong
officier is hij omstreeks het midden van de eerste eeuw in het gebied van de
Rijndelta geweest, waar hij de veldtocht van Corbulo tegen de Friezen mee-
maakte. Van zijn boeken is een groot gedeelte verloren gegaan, maar Tacitus
ontleende er veel aan in zijn Annales.
In de eerste eeuw na Chr. bewoonden de Bataven een aantal eilanden in de
Rijndelta, voornamelijk het naar hen genoemde eiland tussen Maas en Rijn.
We vernemen voor het eerst iets van hen in het jaar 12 v.Chr. als Drusus van
hun land uit zijn eerste krijgstocht naar Germanië heeft ondernomen. Evenals
hun naburen in het westen, de Cananefaten, stamden zij af van de Chatten. Zij
waren wegens onenigheid met hun stamgenoten weggetrokken uit hun oor-
spronkelijke vaderland aan de boven loop van de Weser, om zich te vestigen in
de onbewoonde streek in het noorden van Gallië aan de Rijn en in de Rijndelta.
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Naast de Bataven noemt Plinius als bewoners van de Rijndelta de Frisiavones.
Zij moeten een deel geweest zijn van de Friezen, dat zich in de streek van de
grote rivieren heeft gevestigd. Deze volksstam heeft blijkbaar een vrij grote
betekenis gehad, want er is meer dan één afdeling van hulptroepen naar hen
genoemd.

Het vorenstaande samenvattend kunnen we zeggen, dat volgens de Romeinse
schrijvers in het midden van de eerste eeuw v.Chr. In ons gebied de Menapii
woonden en dat bij de komst van de Romeinen hetzelfde gebied bewoond
werd door Bataven en Frisiavones.

Oudheidkundige vondsten van na 250 v.Chr.
Ten einde een vergelijking met de Romeinse bronnen mogelijk te maken,
bezien we eerst de vondsten uit de volgende perioden:

a. Vondsten uit de Late Ijzertijd tussen 250 v.Chr. en 50 v.Chr.
Slechts bij 3 vindplaatsen kunnen we met zekerheid zeggen, dat de vondsten
tot dit tijdvak te rekenen zijn. Bij twee daarvan (Zoelen-Kanaalverbreding en
Zoelen-DeBeldert) betreft het Fries aardewerk uit de eerste eeuwen v.Chr. De
derde vindplaats (Meteren-Dorpsstraat zie afb.1) leverde een grote hoeveel-
heid van het z.g. kustaardewerk op. Dit aardewerk is bekend van vele vind-
plaatsen langs onze Noordzeekust, terwijl het slechts enkele malen landin-
waarts gevonden werd.

Afb. 1 Kustaardewerk, Meteren.

b. Vondsten uit de Late Ijzertijd na 50 v.Chr. en uit de gehele Romeinse tijd.
Uit deze periode kennen wij uit de West-Betuwe en de Midden-Betuwe tot en
met de gemeenten Heteren en Valburg, meer dan 150 vindplaatsen en we zijn
ervan overtuigd, dat bij intensieve veldverkenning dit aantal te verdubbelen is.
In vergelijking met de onder a. genoemde periode, is het aantal vindplaatsen
groot. Er moet zich dus, na 50 v.Chr., een groot aantal nieuwe bewoners in het
rivierengebied gevestigd hebben. Dit sluit aan op wat Van Es zegt: "Men kan
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zich niet aan de algemene indruk onttrekken, dat het bevolkingscijfer na het
begin van de Romeinse tijd gestegen is, om in de 2de en in de eerste helft van
de 3de eeuw een hoogtepunt te bereiken. Waarschijnlijk werd pas in de 19de
eeuw de bevolkingsdichtheid van de Romeinse bloeitijd overtroffen".
De vondsten lopen uiteen van uitsluitend inheems aardewerk (dat moeten dus
de oudste vondsten uit deze periode zijn), via inheems en Romeins tezamen tot
uitsluitend Romeins aardewerk (afb. 2). Het oudste Romeinse aardewerk dat
door ons gevonden is, plaatst Haalebos 1.) in het eerste kwart van de eerste
eeuw.
Het werd te Zoelen (Kanaalverbreding) gevonden.

Afb. 2 Romeins aardewerk, Kesteren.

Naast deze overvloed van inheemse en Romeinse vondsten, komen we op 4
plaatsen Streepband- en ander Fries aardewerk tegen.

Vergelijken we nu de mededelingen van de Romeinse schrijvers met de
oudheidkundige vondsten, dan blijkt voor beide perioden overeenstemming
tussen de twee bronnen te bestaan. Caesars bericht dat de Menapii in het
gebied van de grote rivieren wonen, wordt bevestigd door de vondsten te
Meteren.
De komst der Bataven blijkt uit de enorme hoeveelheid vindplaatsen van vlak
voor en uit de Romeinse tijd. De aanwezigheid van Frisiavones kan afgeleid
worden uit de 4 vindplaatsen met Fries aardewerk.
Bovendien leren de vondsten ons iets wat Caesar niet vermeldt: ook de
Frisiavones (of hun Friese voorgangers) waren gedurende de eerste eeuw
v.Chr. al in ons rivierengebied te vinden.

Oudheidkundige vondsten van voor 250 v.Chr.
Naast de eerder vermelde vondsten bezitten we veel materiaal van oudere
datum. Het valt daarbij op, dat gedurende korte of langere tijd vele plaatsen
bewoond waren, terwijl er ook perioden zijn waaruit we niets of vrijwel niets
gevonden hebben. Een en ander zal wel verband houden met de bewoon-
baarheid tengevolge van de waterstand van de grote rivieren.
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De Midden Ijzertijd (550 -250 v. Chr.) is een tijdvak waaruit we vele vondsten
bezitten. Meer dan 30 vindplaatsen zijn ons uit die periode bekend. Bij het
gevonden aardewerk komen twee karakteristieke soorten voor. De eerste is
het Ruinen-Wommels aardewerk, met een kenmerkende knik bij de schoude-
raanzet onder aan de hals.
De tweede is het Marneachtige aardewerk, (afb. 3): elegante en goed
gevormde bakjes, ondiepe potten en schalen van meestal zwart aardewerk,
met in de meeste gevallen een scherp profiel, een betrekkelijk geringe wand-
dikte en een glanzend gepolijst oppervlak.
Dank zij deze twee soorten aardewerk weten we iets omtrent de bewoners uit
de Midden Ijzertijd, omdat het aardewerk kenmerkend is voor twee culturen,
die elders een grote bekendheid kregen.
Het Ruinen-Wommels aardewerk behoort tot de Proto-Friesecultuur(400-200
v. Chr.) en komt veel voor in onze noordelijke provincies. Er moet dus reeds in
de Midden Ijzertijd contact geweest zijn tussen de noordelijke provincies en
het rivierengebied en mogelijk heeft toen reeds een aantal Proto-Friezen zich
in ons gebied gevestigd. Dit kunnen de voorouders geweest zijn van de
Frisiavones, die zoals we eerder zagen drie eeuwen later in hetzelfde gebied
woonden.
Het Marneachtige aardewerk wijst op de contacten met een zuidelijke cultuur.
Het is de Keltische Marne-cultuur, die circa 500 v. Chr. in de Marne- en
Aisne-streek in Noord-Frankrijk tot grote bloei kwam.

Afb.3. Marneachtig aardewerk, Andelst, Culemborg en Zetten.

De Vroege Ijzertijd (800-550 v.Chr.) en de Late Bronstijd (1000-800 v.Chr.)
hebben slechts enkele incidentele vondsten opgeleverd. Het rivierengebied
was in die perioden kennelijk niet geschikt voor bewoning op grotere schaal.

In de Midden Bronstijd (1500-1000 v.Chr.) was dat anders. Uit die tijd kennen
we ruim 20 vindplaatsen, door het gehele gebied van West- en Midden-
Betuwe verspreid. Soms is op die plaatsen (maar wel op een hoger niveau) ook
in Ijzertijd of Romeinse tijd bewoning geweest, maar vaak komt na de Bronstijd
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bewoning ter plekke niet meer voor. Wie de bewoners waren en vanwaar zij
kwamen, is niet te zeggen. Wel weten we, door de vondst van twee bronzen
sikkels te Opheusden (afb. 4), dat landbouw een van hun middelen van bestaan
was.

Afb. 4 Bronzen sikkels, Opheusden.

Uit de Vroege Bronstijd (1800-1500 v.Chr.) is slechts 1 vindplaats bekend.
Waarschijnlijk waren ook in die tijd de bewoningsmogelijkheden niet optimaal.

Het Late Neolithicum (2400-1800 v.Chr.) tenslotte is de vroegste periode
waarin ons gebied bewoond was. Op 9 plaatsen zijn voorwerpen uit die tijd
gevonden. Ze behoren deels tot de Vlaardingen-cultuur en deels tot de Beker-
culturen.

Het bovenstaande geeft de toestand weer op grond van vondsten die tot eind
1983 zijn gedaan. Het is niet uitgesloten, dat toekomstige vondsten dit beeld
kunnen wijzigen.
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Een mooi gebaar
In 1972 en 1973 verzamelde de archeologische werkgroep van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken een groot aantal voorwerpen, afkomstig van het
Romeinse castellum Mannaricium, dat bij Maurik aan de Rijn gelegen heeft.
De oogst was indrukwekkend, hetgeen moge blijken uit de 264 munten en 150
fibulae welke gevonden werden.
10 Jaar later werd voorzitter Datema opgebeld door de heer J.G.Brouwer uit
Wijk bij Duurstede. Deze had een privé-verzameling van in Maurik opgebag-
gerde archeologica. Hij kende "onze" verzameling van tentoonstellingen in
Buren en Rhenen en vond de tijd gekomen om zijn verzameling bij die van de
H.K.K.en O. te voegen. Uit ervaring wist hij, dat privé-verzamelingen op den
duur bijna altijd verloren gaan.
Dinsdag 27 december namen voorzitter Datema en ondergetekende te Wijk bij
Duurstede 281 voorwerpen in ontvangst. Van deze voorwerpen zijn er 65 van
metaal, waaronder twee fragmenten van zwaarden en diverse ijzeren ge-
bruiksvoorwerpen, die door de heer Brouwer uitmuntend geconserveerd zijn.
Gebakken aardewerk is 160 maal vertegenwoordigd, waaronder vele terra
sigillata scherven, één complete Romeinse dakpan metstempel en 4 dakpan-
fragmenten, eveneens met stempels. Tenslotte nog 56 voorwerpen van andere
materialen, waaronder twee schedelfragmenten en 3 gebruiksvoorwerpen
van bewerkt hertshoorn.
Daarnaast droeg de heer Brouwer de eigendomsrechten over van een aantal
vondsten die door de heren Van Tenten Blommesteyn van de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek uit Amersfoort in bruikleen meege-
nomen zijn.

Hulde aan de heer Brouwer en dat vele privé-verzamelaars zijn goede voor-
beeld mogen volgen.

J.J. Jager
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Verdwenen Kastelen in de Betuwe
Huis Geldersweert te Ingen 2
In ons vorige artikel1) hebben wij toegezegd wat dieper te willen ingaan op de
bewoners en de situering in het landschap van het huis Geldersweert. Laten
wij met het laatste beginnen.

Waarom werd Geldersweert in de uiterwaarden gebouwd? Op het eerste oog
een niet zo eenvoudige vraag, maar gesteld kan worden dat het perceel grond
"de Geldersche weert" in schenking werd ontvangen door de bastaard Karel
van Gelder de Jonge.
Mogelijk heel eenvoudig: de eigenaars beschikten over deze grond.

De waterstaatkundige situatie van de Rijn was in die tijd wel degelijk anders
dan vandaag de dag. Met name in de 16e en 17e eeuw zal het niveau van onze
grote rivieren lager zijn geweest.
Hoewel wij in ons eerste artikel schreven dat ligging van bouwwerken in de
uiterwaarden weinig waarschijnlijk was, kunnen wij er nu op wijzen dat
onlangs in het buitendijkse land bij Rhenen een 16e eeuws veerhuis is opge-
graven.

Geldersweert werd gebouwd tussen 2 verlande rivierlopen op een afgezette
stroomrug, waarbij waarschijnlijk gebruik gemaakt is van een zogenaamde
bank (oude rivierbedding). Het huis werd gefundeerd op het rivierzand. De
diepte van de funderingssleuf was ca. 1 m.
Het vloerniveau van de kelder moet ruimschoots boven het maaiveld hebben
gelegen. Men hield dus waarschijnlijk toch rekening met hogere water-
standen. De ommuring van het huis was toegedekt met klei; een zg. bering2).
Het is waarschijnlijk dat het terrein waarop het huis en zijn bijgebouwen
stonden opgehoogd was. Het kan aangenomen worden dat deze grond na de
afbraak van het huis over het perceel is verspreid, omdat de grote hoeveelheid
puin in de bovengrond van het terrein hierop wijst.

Het is niet duidelijk of het geheel omgracht is geweest. De opgravingen
hebben aangetoond , dat dit aan 3 zijden zeker het geval was. Bij het maken
van de omgrachting is waarschijnlijk gebruik gemaakt van ter plaatse in de
uiterwaard gelegen strangen.

Nu volgt in het kort een overzicht van de bewoners van het huis Geldersweert.

1538 - In dit jaar wordt Geldersweert genoemd als schenking van hertog Karel
van Gelre aan Karel van Gelder, bastaardzoon van genoemde hertog. Deze
zoon werd omstreeks 1515 geboren en huwde in 1538 met Fenna van Broek-
huysen (Johans dochter).
Deze bastaard komt in de geschiedenis voor als Karel van Gelder de Jonge,
heer tot Spankeren, en is in 1539 als zodanig in de Ridderschap van de Veluwe
beschreven. Of het bezit "de Geldersche weert" in die tijd reeds een adellijk
huis was, is tot dusverre niet duidelijk.

Mevr. Engelberts noemt in Gelre XXXII (1929) ook een Karel van Gelder den
Olden, in 1555 woonachtig in Ingen. Hij was eveneens een bastaard van hertog
Karel (15087-1568).

Uit het huwelijk van Karel van Gelderde Jonge en Fenna van Broekhuysen zijn
zeven kinderen bekend, waarvan de tweede zoon Adolph als bezitter van
Geldersweert wordt genoemd. Hij trouwde op 10 maart 1607 met Maria van
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Batenborch en zij woonden op de havezate Warmelo (bij Oiepenheim). Als
bewoners van het huis Geldersweert worden zij niet genoemd. Adolph over-
leed in 1619. Uit dit huwelijk werden 4 of 5 kinderen geboren, de twee dochters
Judith en Elsebe zijn beiden bekend als "vrouwe van Geldersweert" en zijn
dus waarschijnlijk de eerste bewoonsters.
Judith van Gelder trouwde met Daniël de Bedarides en na haar overlijden
hertrouwde hij met haar zuster Elsebe in 1632. Deze Daniël de Bedarides
-luitenant in staatse dienst, wonende te Wijk bij Duurstede - was afkomstig uit
het prinsdom Orange en als hugenoot naar ons land uitgeweken.

Elsebe overleed in 1678, haar echtgenoot was reeds vóór 1671 overleden. Van
dit echtpaar is bekend dat zij aan de kerk van Ingen een zilveren avondsmaal-
stel hebben geschonken. Deze kostbaarheden zijn voorzien van beider fami-
liwapens en worden nog steeds gebruikt.

Wij vonden in de doopberichten van Ommeren de volgende aantekening:
"1678. 3 maart. Een dochterken van Elsken Aelbertsen Deys in onecht met
Joost, knecht van mevrouw de Bedarides (op Geldersweert te Ingen). Joostie."

Uit het echtpaar Elsebe en Daniël de Bedarides werden voor zover bekend 8
kinderen geboren. In 1680 wordt Carel de Bedarides als heer van Gelders-
weert en als kerkvoogd te Ingen genoemd.

Het moet na de dood van Daniël de Bedarides een huis vol mensen zijn
geweest. Alle kinderen uit zijn huwelijk waren nog in leven en van tijd tot tijd
woonachtig op het huis.
Drie dochters bleven ongehuwd. De oudste dochter Catharina Florentina
trouwde op 27 december 1668 met kapitein Sloet (t 1687).
Deze Arent Sloet was erfgenaam van Charlotte van Gelder, vrouwe van War-
melo (een tante van zijn vrouw). In 1673 is dit echtpaar naar hun bezitting
Warmelo vertrokken waar zij bleven wonen.
Catharina Florentina de Bedarides, vrouwe van Geldersweert, overlijdt te
Warmelo in 1726. Hun jongste zoon Albert Gabriël Sloet, geboren in 1677, is
heer van Warmelo en Geldersweert, maar blijft in Warmelo wonen. Deze
huwde op 14 september 1706 met Josina van Haersholte. Voor 1687 zijn alle
inwonende broers en zusters vertrokken. Een pachtrekening noemt kort
daarna Cornelis Marselis als bewaarsman.

Het eerder gemelde kerkarchief van Ommeren vermeldt in die tijd in de armen -
rekening het volgende: "Dec. 1697 Mevrouw Sloet, vrouwe van Geldersweert
(onder Ingen, tusschen dijk en oever, waarvan nu een gedeelte woning is van
steenbakkers), f 5,-- ontv."

Het bovengenoemde echtpaar waren de laatste bewoners die als bezitters en
bewoners op Geldersweert zetelden. Het huis blijft in de 18e eeuw bezit van de
familie Sloet, maar wordt niet door hen bewoond. In 1777 wordt nog in een akte
vermeld dat het ongemeubileerd is. Het is waarschijnlijk dat het van tijd tot tijd
verhuurd werd.

Een van de ons bekende huurders was Hendrik Roijer, afkomstig uit het thans
verdwenen dorp Zandwijk (bij Tiel) en majoor in het leger. Hij huurde het huis
Geldewrsweert tussen 1750 en 1760, nadat hij eerst op Colverschoten
(Lienden) had gewoond.

Vóór 1807 is het waarschijnlijk al gedeeltelijk afgebroken.
In dat jaar wordt het nl. "woning" genoemd. Aangenomen mag worden dat het
toen reeds bescheiden afmetingen zal hebben gehad. In het eerste kwart van
de vorige eeuw is het geheel verdwenen. De verkoping van het "mansdelig"
land Geldersweert vond plaats in 1818.
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Dit was het lot van veel adellijke huizen in die periode na de Franse tijd.
1) Tabula Batavorum jaargang 1, nummer 2 van juni 1983
2) bering = tegen het muurwerk opgehoogde grond, dienend als versteviging,

ook wel "talud" genoemd.

BRONNEN:
Gelre XXXII, 1929, door mw. L Engelberts.
Gelre L, 1950, door mr. A.P. van Schilfgaarde, pag. 23 t/m 53.
Uit het kerkarchief van Ommeren door H.J. Schouten, 1899?, pag. 2 en 7.
Westerheem XXI-2-1972, pag. 541/m 60.
Geldersweert - dagblad de Vallei 25-5-1971 door AP. de Kleuver.
Gelderse Volksalmanak, 1880, door J. Anspach: Kesteren, Marsch, Leedeen
Oudewaard, pag. 28.

José Spies en Kobus van Ingen,
Leden werkgroep
"Verdwenen kastelen in de Betuwe".

Reg. Cleaver
tweede piloot-boordmecano

Dave Ken wel l
rugkoepelschutter P.McLeod

staartschutter

Wm. Jaffray
neuskoppelschutter

Ross M.McLachlan
waarnemer-bommenrichter Jack Griffiths

radiotelegrafist

De Halifax en zijn bemanning.
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De laatste vlucht van een Halifax
Op 24 juni 1943 om 23.01 steeg ervan het vliegveld Middleton St. George in het
graafschap Durham, in de buurt van Newcastle, de Halifax BII bommenwerper,
met de codeletters VR-U en serienummer JD-214 van het 419th. RCAF (Royal
Canadian Air Force) het z.g.n. "Moose" (Eland) Squadron, op met als opdracht
een bombardementsvlucht naar Wuppertal in Duitsland.

/Wuppertal
l *»/

Dit toestel in een serie van 20 gebouwd en overgedragen aan de luchtmacht
tussen 28 mei en 7 juni 1943, maakte bij Indoornik een buiklanding (dus nog
geen maand in gebruik.)
De Halifax toestellen waren geheel metalen middendekker-bommenwerpers,
die uitgerust waren met 4 Rolls-Royce Merlin XX motoren (1400 pk per motor).
Verdere specificaties:
Span wijdte over de vleugels: 30 m., lengte: ruim 21 m., hoogte: ± 6 m, snelheid:
400 km/uur, vliegbereik: 3000 km., bewapening: 9 mitrailleurs + 6 ton
bommen.
De 7 bemanningsleden van deze Halifax hadden allen de rang van sergeant.
Voor hun namen, plaats en functie: (zie tekening blz 24).
Begin 1983 was deze gehele bemanning nog in leven en in goede gezondheid.

Een ouder type Halifax.
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Op deze foto vijf bemanningsleden.
Van links naar rechts:
Geo. V. Neale.
Ross. M. McLachlan.
P. McLeod.
Jack Griffiths.
Wm. Jaffray.
Zij vlogen eerst in een Wellington,
en daarna in de Halifax.

Het verloop van de vlucht
Toen het toestel het doel in Wuppertal naderde werd het door een Duitse
nachtjager aangevallen, waarbij één motor uitviel, de binnenste motor in brand
vloog en ook het hydraulische systeem voor de bediening van het landings-
gestel veel schade had geleden. Het toestel daalde snel.
De radiotelegrafist Griffiths had net contact gekregen met een van de RAF-
stations in Engeland. Men hoopte dat de Noordzee bereikt zou worden en dat
ze daar dan gered zouden worden. Helaas was het toestel onvoldoende
draagkrachtig, maar dankzij het bekwame vliegen van de piloot, slaagde men
erin om een goede buiklanding te maken in een weiland achter boerderij "De
Els", aan de Burgemeester Knoppersweg in Indoornik.
Het was toen ongeveer half twee in de nacht.
Men hield zich daar enige tijd verborgen.
Toen het licht begon te worden, begon men aan een ontsnappingsavontuur.
Men liep in de richting Zetten en bij de Lingebrug vormden ze 3 groepen.
Groep 1: Dit waren de schutters McLeod en Kenwell, die, vermoedelijk via
Andelst, Hien, in Opheusden bij het station in de Dalwagen gevangen
genomen werden.
Groep 2: De piloot Neale, radiotelegrafist Griffiths en de boordwerktuigkundige
Cleaver liepen waarschijnlijk via de Weteringse-wal richting Eist, waar ze
gevangen genomen werden.
Groep 3: Deze bestond uit navigator McLachlan die een schotwond in zijn arm
had en Jaffray. Zij gingen op zoek naar een dokter.
Hier volgt een reconstructie van de weg, die de beide mannen gelopen
hebben.
1) Crashplaats van de Halifax op 25 juni 1943. Ze liepen hiervandaan naarde
Burgemeester Knoppersweg in de richting Zetten. Men passeerde
2) Talitha Kumi, hetgeen "Dochtertje sta op" betekent, een tehuis van de
Heidring Stichtingen.
3) Over de Lingebrug splitsten de groepen zich.
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Verklaring cijfers en route
1.) Crashplaats
2.) Talitha Kumi
3.) Lingebrug, hier zijn de

groepen gesplitst
4.) Molenstraat

7.) Directeurswoning
8.) Normaalschool
9.) Hoek Hoofdstraat-Bakkersstraat

10.) Dokterswoning
11.) Politiewoning

5.) Ontmoeting in het Zettensepad 12.) Kerkstraat met postkantoor
6.) Kersenboomgaard 13.) Dorpsplein met de bushalte

naar Arnhem.

Groep 3 ging richting Hemmen, de Molenstraat 4) in tot het Molenpad, om dit
door te lopen tot de boerderij "De Hucht", en dan het Zettensepad in te gaan.
Halverwege vond een ontmoeting plaats met de heer Bart Franken, 5) die 's
morgens tegen zessen naar zijn werk op het kasteel Hemmen ging. Hij bracht
eerst de twee Canadezen naar de kersenboomgaard 6) van Lutterveld, waar
men ze doorverwees naar de dokter, na ze voorzien te hebben van kersen.
In de Hoofdstraat aangekomen liep men langs de woning van de directeur van
de Normaalschool, 7) thans boekhandel B.O.S. en de Normaalschool 8)
richting dorp, om bij café "De Blauwe Steen" de Bakkersstraat 9) in te gaan.
Hier vond een ontmoeting plaats met de H.B.S. scholier Roelf Polman, nu leraar
in het midden des lands.
Deze werd van gepraat op straat wakker. Hij hoorde een vreemde taal spreken,
die hij als Engels kon thuisbrengen. Zijn nieuwsgierigheid was gewekt en bij
het naar buiten kijken ontwaarde hij vreemde uniformen. Roelf wou hiervan het
zijne hebben.
Hij spoedde zich naar buiten, sprak de manschappen aan en begeleidde ze
naar de woning van de dokter. 10)
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Hier werden de wonden van McLachlan verzorgd.
Omdat de Duitsers waren gewaarschuwd, ging het gezelschap naar de poli-
tiewoning van Lassche, 11) waar op nadere instructies van Duitse zijde
gewacht werd. Heer Polman fungeerde hierbij als tolk. Al spoedig wist men in
heel Zetten dat er vliegers bij de politie waren en velen gingen kijken, vooral de
schooljeugd, die de neuzen plat drukten tegen de ruiten om vooral niets te
missen.
De navigator Ross M.McLachlan had nog een geheime correctieschijf bij zich
die niet in Duitse handen mocht vallen. Na enig heen en weer praten kreeg de
tolk hem als souvenir. Deze heeft hij nog in zijn bezit. Rond een uur of elf
kwamen er twee Duitse militairen van de Veldgendarmerie op een motor met
zijspan bij de politiewoning.
Dezen maakten de afspraak, dat de politie de beide vliegers met de normale
dienstbus naar Arnhem moest brengen. De politieman belde daarna de fam.
Hofman, die vlak bij de bushalte woonde en vroeg of hij daar met de 2 mannen
op de bus mocht wachten. Dit werd toegestaan.
De fam. Hofman belde toen het busstation met het verzoek of de bus vlak voor
de winkel kon stoppen. In het begin van de middag liep men naar de bushalte.
De gevolgde weg was vanaf de Steenbeekstraat, de Kerkstraat in, langs het
Postkantoor 12) naar het Dorpsplein 13). (Nu weer Wilhelminaplein geheten,
omdat tijdens de bezetting, de namen van het Koninklijk Huis, niet voor naams-
aanduiding gebruikt mochten worden.)
In de kamer van de fam. Hofman aangekomen, waren er buiten vele burgers
samengestroomd, die probeerden om de Canadezen fruit en, vanwege de
oranje kleur, goudsbloemen aan te bieden. Dit alles gebeurde door een open-
geschoven raam. Toen men ook nog vaderlandse liederen, zoals "In naam van
Oranje, doe open de poort", begon te zingen kreeg de begeleider het flink
benauwd. Dit werd nog erger toen hij zag dat een Zettense W.A.man alles op
afstand stond gade te slaan. Om vrijer te zijn sloot hij het raam. Kort daarop
kwam de bus aanrijden en die stopte op 5 meter vanaf de winkel.
De drie mannen stapten in en de bevolking hief het Wilhelmus aan. Dit was
gevaarlijk spel, maar gelukkig zijn hiervoor geen represaillemaatregelen
getroffen.
Zo begon de reis naar krijgsgevangenschap.
Voor geen der groepen is het ontsnappingsavontuur gunstig verlopen. Op de
avond van de 26ste juni was de gehele bemanning weer tezamen bij de
Duitsers in Arnhem.
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De reis langs de diverse kampen
De volgende dag, 27 juni, werden ze op transport gesteld naar een gevangenis
in Amsterdam, waar ze 4 è 5 dagen moesten blijven. Daarna via België, Keulen,
Bonn naar Oberusal bij Frankfort, waar een luchtmachtondervragingskamp
was gevestigd. Na 10 dagen strenge gevangenschap, werden ze weer onder-
vraagd en overgeplaatst naar een minder strenge afdeling.
In juli 1943 weer op transport gesteld naar het kamp Stalag Luft VI in
Oost-Pruissen.
Toen in de zomer van 1944 de Russen te dichtbij kwamen werden ze overge-
plaatst naar Torun in Polen en later nog verder naar het westen in Fallingbos-
tel, een 30 km noord-oost van Hannover.
In dit kamp was geen enkele voorziening, ze moesten door stelen en bedelen
aan de kost zien te komen.
Hier deden zich enige incidenten voor.
De middenboven schutter Dave Kenwell werd door een bewaker, zonder
aanwijsbare oorzaak, in zijn arm geschoten. Dit bleek een dum-dum te zijn, die
er door een medegevangene, een Franse chirurg, uitgehaald werd, waardoor
de arm behouden werd.
Na dit geval zag de kampcommandant er op toe dat de patiënt een goede
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medische behandeling kreeg. Gelukkig kwamen deze ongelukken sporadisch
voor. De Fransen zeiden hierover "C'est la guerre" (zo is de oorlog).
In maart 1945 ontsnapte Bill Jaffray en na vele omzwervingen kwam hij bij de
geallieerden terecht. Hij was op 22 april 1945 weer in Engeland en heeft toen 6
weken in een hospitaal gelegen, om van de geleden ontberingen bij te komen.
Daarna was hij met verlof bij zijn familie in Schotland. In januari 1946 begon hij
een cursus van 4 jaar op landbouwgebied en daarna nog 1 jaar journalistiek.
Ross M. McLachlan kwam met de andere bemanningsleden pas begin juni
1945 in Engeland aan en de hele crew werd op 23 oktober 1945 gedemobili-
seerd.
McLachlan werkte daarna als beambte op een postkantoor en 21 jaar lang als
leraar Engels aan een Highschool. Sinds 1980 is hij gepensioneerd.
De radiotelegrafist Jack Griffiths werkte eerst nog bij de RAF als instructeur
voor telegrafisten en emigreerde in 1947 naar Canada.
Tot zover de lotgevallen van de bemanning.

Terug naar het toestel
Daar was pas later op de dag Duitse bewaking gekomen. Voor die tijd had men
vele dingen uit het vliegtuig gesloopt.
Ik herinner me nog goed, hoe wij als leerlingen van de ambachtschool, gek
waren op aluminiumplaat, om z.g.n. slangenarmbanden te maken voor een
meisje. Van het plexiglas maakten we ringen met 3 gleufjes erin, die opgevuld
werden met rood-wit-blauwe verf of we fabriceerden er hangertjesvan met
een dubbeltje erin. Ook van grote moeren werden ringen gemaakt.
Een ander voorval is, dat er een motor met zijspan vanaf het toestel naar de
weg reed.
Een hond rende luid blaffend achter de motor aan, waardoor de Feldwebel zo
kwaad werd, dat hij in het zijspan ging staan en op de hond schoot, gelukkig
zonder hem te raken.
Ook Duitse bewakers verveelden zich wel eens en zo kwam er één op het idee
om met de jonge paarden in de wei ernaast te gaan spelen. Een der paarden
stond dit schijnbaar niet aan, draaide zich om en strekte zijn achterbenen met
een enorme klap tegen een der Duitse militairen, die tengevolge hiervan later
in een lazaret is overleden.
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In 1970 ontving de burgemeester van Wageningen een brief. Op het adres
stond Wegeningen, maar de P.T.T. bezorgde de brief toch op de juiste plaats.
Het schrijven was van de heer McLachlan.
Deze vroeg wie er in 1943 zijn helper en tolk was geweest. Hij herinnerde zich
vaag de voornaam Rolfe. Omdat hij dacht dat zijn vliegtuig in de buurt van
Wageningen was gevallen werd "De Veluwepost" ingeschakeld en deze krant
heeft een uitgebreide opsporingsaktie gehouden, echter zonder resultaat.

Dit was voor McLachlan een erge tegenvaller, te meer omdat hij in juli 1970 een
bezoek aan Wageningen wilde brengen. Tijdens zijn bezoek is men nog in de
omgeving van Wageningen naar herkenningspunten gaan zoeken o.a. in het
Binnenveld en in de Kraats, ook zonder resultaat.
Toen Joop Sieperman uit Wageningen in het begin van 1983 de bovenge-
noemde kranten in zijn bezit kreeg, heeft hij McLachlan in Canada om nadere
informatie geschreven. Toen hij antwoord kreeg is hij verder gaan speuren en
kwam zo in contact met de schrijver van dit artikel, die samen met de "Werk-
groep 2e Wereldoorlog" van de Historische Kring Kesteren en Omstreken,
onderzoek verricht naar in de oorlog neergestorte vliegtuigen tussen Rijn en
Waal. Bij het raadplegen van mijn documentatie kwam ik de namen van
McLachlan en Jaffray tegen en was het toestel gelokaliseerd.
Na vele mensen in de omgeving van de crashplaats om inlichtingen te hebben
gevraagd wie of Rolfe was, kwam ik uiteindelijk via de fam. G. de Hartog aan de
naam en het adres van de gezochte helper.
Dit was op een vrijdagavond en te laat om nog te telefoneren. Dit heb ik dus de
volgende middag gedaan. Ik kreeg contact met de vakantiebewoners van
Huize Polman en de mededeling dat de familie 's morgens vroeg voor 6 weken
met vakantie was vertrokken.
Ik moest dus nog geduld hebben.
Na de vakantie heb ik weer gebeld. Ik had toen meer geluk. De gezochte helper
was gevonden. Meteen een afspraak voor een gesprek gemaakt. Een hele
avond, samen met Joop Sieperman en Roelf Polman en zijn vrouw over het
geval gepraat en nog wat gegevens uitgewisseld.
Roelf Polman heeft naar Canada geschreven en tot op heden geen antwoord
gehad.
Tot zover het verhaal over de belevenissen van de bemanning van de onfor-
tuinlijke Halifax.

Bronvermelding
1. Gegevens via de "Werkgroep 2e Wereldoorlog" van de Historische Kring

Kesteren en Omstreken.
2. Ooggetuigeverslagen.
3. Brieven van de bemanningsleden Jaffray, McLachlan en Griffiths, ont-

vangen via Joop Sieperman.
4. Tekening en foto Halifax uit het boek "Gevleugeld Verleden" van Ab.A.

Jansen.
5. Boek "The Halifax File"
6. Gesprek met Roelf Polman.
7. Kaart en foto's Zetten, fam. G. de Hartog.
8. Informatie van de heer J.Hofman, Zetten.

Andelst 20 december 1983

C.B. Troost
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Agenda
11 maart

12 maart

14 maart

19 maart

22 maart

24 maart

28 maart

31 maart

9 april

9 april

11 april

25 april

23 mei

Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken"
Concert voor harp, dwarsfluit en klarinet.
15.00 uur, Streekmuseum te Tiel.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door drs. P. Schipper. Antieke klokken.
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.
Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken"
Lezing door de heer A. Houtkoop. Over gilden te Culemborg en Tiel.
20.00 uur, Streekmuseum te Tiel.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
Ochten 1939 - 1945, een dia-avond opgebouwd rond
fotomateriaal van de heer W. Jonasse te Hilversum.
20.00 uur, Dorpshuis "De Vicary" te Ochten.
Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken
Lezing door de heer J. Tornga.
Overstromingen en dijkdoorbraken in onze omgeving.
20.00 uur, Dorpshuis te Slijk-Ewijk.
Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken"
Concert door Tijn van Eijk, clavecimbel en Monique Bartels, cello.
20.15 uur, Streekmuseum te Tiel.
Historische Kring Gente
Algemene kontaktavond voor donateurs en belangstellenden.
20.00 uur, De Herberg, Nijmeegsestraat 6 te Gendt.
S.G.G.R.
Jaarlijkse excursie Zaltbommel.
Voor gegevens, zie inlegvel.
Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken"
Jaarvergadering. 20.00 uur, Streekmuseum te Tiel.
Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Jaarvergadering, gevolgd door lezing door Ir. H.P. de Bruin.
Waarom zijn er ijstijden?
19.30 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.
H.K. Oosterhout, + H.V. Marithaime
Lezing door de drs. J.A.J. Vervlpet.
Historische geografie, wat doe je ermee?
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.
Historische Kring Gente
Lezing door de heer F.A. Eliëns.
"Huis Poelwijk en de voormalige kastelen te Gendt."
20.00 uur, De Herberg, Nijmeegsestraat 6 te Gendt.
Historische Kring Gente
Lezing door de heer J.J.A. Buylinckx.
Gildebestand en schuttersgilde Sint Sebastianus.
20.00 uur, De Herberg, Nijmeegsestraat 6 te Gendt.

Inleveren kopij voor het juninummer: uiterlijk 15 april 1984.
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Bewoning rond het Kloostergat in Tiel
Mei 1983 werden aan de Kloosterstraat de gebouwen van het clubhuis "de
Poort" gesloopt. Archeologisch onderzoek leverde naast veel voorwerpen
fundamenten van huizen uit de 11 e eeuw op. In het onderstaande is getracht
via geschreven bronnen een tip van de bewoningsgeschiedenis op te lichten.

Het laat-middeleeuwse Tiel telde een drietal kloosters: "de Cel" aan de Tol-
huisstraat, het Ceciliënklooster aan de Achterweg-Kerkstraat en het Agnie-
tenklooster. Van dit laatste kregen de zusters blijkens een oorkonde van 15
november 1443 het recht om op hun erf een kapel en een kerkhof te hebben. (1)
In 1478 werd de kloosterkapel losgemaakt uit de parochie en tot kerk verhe-
ven. Men had een eigen biechtvader. Deze zogenaamde "mun bruer" woonde
in een huis in de Westluidenschestraat, waarvan het erf zich uitstrekte tot de
hoek van de Agnietenstraat en dat nog in de 17e eeuw het "patershuis"
genoemd werd. (2) Het klooster bezat diverse goederen, zoals landerijen rond
Tiel en huizen aan de Agnietenstraat, die aan het begin der 17e eeuw Bagij-
nenstraat heette.
Het kloostercomplex zelf bestond uit een aantal woningen die lagen in het
vierkant begrensd door de Agnietenstraat, de Westluidenschestraat, de hui-
dige Koninginnestraat en het Kloostergat (nu: Kloosterstraat). Via een poortje
aan de Agnietenstraat, dat heden nog aanwezig is, kon men de erven be-
treden. Voorts lagen tussen Westluidensche poort en de immuniteit van St.
Maarten een bleekveld en een boomgaard, strekkende tot de wal.
De zusters waren Begijnen of Tertiarissen, dat wil zeggen dat zij leefden
volgens de regels van een Derde Orde, in dit geval opgesteld door de heilige
Franciscus. Tertiarissen waren mannen en vrouwen die de "wereld" niet
konden verlaten en toch Christus in zijn eenvoud en armoede wilden
navolgen. Zij leefden in communiteitsverband en legden zich vooral toe op het
lakenbedrijf, een bezigheid die soms moeilijkheden met de gildenvoorsch-
riften opleverde. Ook in Tiel bezat men een "spijncamer". Verder stond er op
het terrein een "bauhuijs" of boerderij. Naast deze wereldse bezigheden was
er gelegenheid tot bezinning in de kapel: het altaar was opgesierd met "drie
heerlicke silveren kelcken".(3)

De rust verstoord
Wanneer in 1566 in Vlaanderen volksmassa's, gedreven door honger zich
keren tegen Roomskatholieke kerken, verspreidt deze razernij zich al ras naar
het noorden. In Culemborg houden de beeldenstormers vreselijk huis: de
Barbarakerk moet het ontgelden en wordt ontdaan van beelden en schilderijen.
Bij Tiel vernielen muitende troepen van Brederode, heer van Vianen, gebou-
wen van het Dominicanenklooster op Zandwijk. Binnen de ommuurde stad
blijkt het meegevallen te zijn. (4) Alleen zal speciaal de bewoners van het
Ag n i eten klooster de schrik om het hart geslagen zijn, toen een daar staand
beeld het hoofd werd afgeslagen. De Spanjaarden stelden een verhoor in om
de schuldigen te achterhalen. Getuige Steven van den Steenhuijs verklaarde,
toen men hem vroeg of er binnen Tiel beeldenstormerij had gewoed, het "nyet
te weten dat zulcx aldaer yet geschiet zolde zijn dan dat voer Sinte Angnieten
clooster een beeldt het hooft affgesteken es geweest". (5) Hij wist evenwel niet
wie het gedaan had. De Spanjaarden herstelden de orde en althans in de stad
zelf de rust.



ue AgmetenKerk wordt opslagplaats, Latijnse school en schouwburg
In 1579 werden de rollen omgedraaid, toen ambtman Dirk Vijgh de Span-
jaarden wist te verdrijven en tegelijkertijd de protestantse religie invoerde.
Over de kloosterbezittingen zou de stad allengs steeds meer zeggenschap
verkrijgen. De "Cel" aan de Tolhuisstraat en de Agnietenkerk raakten voor de
eredienst buiten gebruik. Het onderhoud van de Agnietenkapel geschiedde uit
de opbrengst der kloostergoederen en in het torentje zat een stadsuurwerk.
Kort na de Vrede van Munster besloot het stadsbestuur om per februari 1649
de kanonnen van de wallen te halen en ze in de Agnietenkerk op te slaan. (6)
De stadsturf ten behoeve van de armen vond een plek op de zolder. Vanaf 1656
betrok de Latijnse school het schip van het gebouw. Het koor werd afzonderlijk
verhuurd. De helft was tot 19 augustus 1690 verpacht aan ene Anthony Pronk,
maar werd in 1694 door de stad "naer sich getrocken". (7)
In de 19e eeuw fungeerde het monumentale kerkje nog steeds als Latijnse
school, maar sinds 1840 voor een deel eveneens als stadsschouwburg. (8)
Aan het begin der jaren 1880 vond men het gehele pand te brandgevaarlijk
geworden. Bovendien was er nogal wat achterstallig onderhoud, dat het
gemeentebestuur op handige wijze trachtte weg te werken: in 1883 besloot
men de schouwburg gedurende de kerkmisweek voor f. 80,- te verhuren aan
J.A. van Wijk Pistoor op voorwaarde "dat hij het gebouw vooraf doe schoon-
maken, de zaal met plafond en opgangen doe witten en dat de toneelstukken
vooraf aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders worden onder-
worpen". (9) Het mocht evenwel niet meer baten. Toen men een geschikte plek
zocht voor een nieuw te bouwen meisjesschool, liet men het oog al snel vallen
op de verwaarloosde kapel. Voor de in een gymnasium omgezette Latijnse
school werd een nieuw pand gebouwd aan de Rechtbankstraat, terwijl de
Nutsspaarbank op de hoek der Ag n i eten straat tegenover de Ceciliakapel een
nieuwe schouwburg liet optrekken. Een voorstel van raadslid Formijne om de
Agnietenkerk te verbouwen tot meisjesschool leed schipbreuk, zodat in maart
1886 een legertje slopers dit Tielse monument met de grond gelijk maakte.

Slopers staan gereed om in februari-
maart 1886 de Agnietenkerk af te
breken.



De bewoning rond het kloostergat: inleiding

Het reconstrueren van de bewoningsgeschiedenis van panden behoort door-
gaans tot een der meest tijdrovende archiefonderzoeken. Een moeilijkheid
daarbij is dat de notariële archieven van Tiel, waarin zich de transportakten der
huizen en erven bevinden, momenteel ondergebracht zijn in het Rijksarchief te
Arnhem. Omdat het in dit geval evenwel een bijzonder terrein betreft, een
kloostercomplex waarmee de stad vergaande bemoeienissen had, leverde het
stadsarchief voldoende gegevens om de bewoning rond het Kloostergat in
twee fasen te schetsen. Bijzondere aandacht zal krijgen het pand, dat tot de
afbraak in mei 1983 het achterste gedeelte van clubhuis "De Poort" vormde;
daarvóór diende het ondermeer tot onderkomen van de dienst Gemeente-
werken, tot school en twee eeuwen tot woning voor de rector der Latijnse
school. Dit huis met z'n kruisramen, muurankers, en zwaar bebalkte plafonds
bleek bij de afbraak in de onderste muurlagen te zijn gemetseld met grove
moppen. Als zodanig was dit het laatste restant van het Agnietenklooster,
afgezien van de kloosterpoort.

3 * tf*

Situatie naar de kaart van Joh. Blaeu
(gemaakt ca. 1650) en huurlijst van
rentmeester Johan van Eek, 1637.

no. 1. twee soldaten.
no. 2. de provost.
no. 3. de schoonzuster van ds.

Batramus.
no. 4. dominee Batramus van Laer.
no. 5. Aelken Aerts.
no. 6. Jacob den Kuper.
no. 7. het huis "de Roode Molen",

verhuurd aan de weduwe van
Handrick Cornelissen.

no. 8. het oude patershuis.

De bewoning rond 1635-1650
De verdrijving van de Spanjaarden in 1579 impliceerde niet automatisch dat
alle zusters de kloosterhuizen moesten ontruimen. Men kon blijven wonen,
maar moest wel gedogen dat de stad steeds meer bemoeienis kreeg met het
reilen en zeilen der kloosters en de hun toebehorende goederen. De zusters
bleven een zekere zeggenschap behouden, maar dienden wel allerlei voor-
zieningen en functionarissen met een pieus karakter, zoals de kerk- en
schooldienaren, te betalen. Telkens wanneer er een kloosterlinge overleed,
werd de portie voor de stad vergroot. In april 1601 waren er in het Agnieten-
klooster nog 10 zusters in leven van wie de jongste tegen de zestig liep. (10)
Vanaf de vroege 17e eeuw benoemde de stad rentmeesters om de klooster-
goederen te beheren. De rekening die rentmeester Johan van Eek in 1637
opmaakte, vermeldt ook de kloosterhuizen, die gaandeweg aan derden waren
verhuurd. De huurprijzen liepen uiteen van f. 9,- tot f. 60,- per jaar.
Sommige huizen zijn op de kaart van Joh. Blaeu te plaatsen, (situatie 1).
Erg belangrijk voor de plaatsbepaling van een reeks panden is het huis "de
Roode Molen", dat voor f. 60,- aan de weduwe van Handrick Cornelissen was
verhuurd. (11) Dit stond op de hoek van de Westluidenschestraaten de huidige



Kon ing i n nestraat. Achter de "Roode Molen" woonde Jacob den Kuper; dan
kwam het "huysken" dat eerst bewoond werd door Aelken Aerts, maarten tijde
waarin de rekening werd opgemaakt, om niet bij het aangrenzende huis,
waarin dominee Batramus van Lear gehuisvest was, werd gevoegd.
Over zijn buren aan de andere zijde lezen we: "Het naast Dominee Batramus is
bewoont bij sijn huysvrouwen Suster tot 12 gl. Jaerlicx". (12)
Een tweede vast punt is de "provost" of het militaire straflokaal op de hoek van
het Kloostergat en het Bleekveld (nu een begrafenisondernemer).
Hiernaast woonden twee soldaten. Hoger in rang was luitenant Kinsdick die
eveneens een jaar huur betaalde. Het bouwhuis of de boerderij leverde weinig
op: de ene helft bracht samen met de woning ernaast f. 18,- op; het andere deel
werd Claerbert Fierkens "om Godt Wil gegeven", met andere woorden voor
niets. Er waren ook minder gunstige ruimten, zoals een kelder, waarvoor Ael
van de Sant samen met ene Handrick f. 9,- moest neertellen. Hun buren waren
van twijfelachtig allooi, namelijk "een fransman ende een schamel vrou".
Wat deed de rentmeester met de huurgelden der huizen en de pachtopbreng-
sten der kloosterlanderijen? Allereerst betaalde hij fuctionarissen in de
religieus-sociale sfeer, zoals dominee Batramus van Laer f. 750,- per jaar; de
diaconie f. 150,- en de "sieckentrooster deser stadt" f. 200,-. Verder de turf
voor de armen, maar eveneens aan Aert op de Ronduit f. 12,- "tot verlossing
uut de gevanckenis en aan Gerrit Wouters f. 35,- uit "medelijden van zijn
gevanckenis ende af branden van sijn huys en goet". Op de rekening staan
voorts bedragen voor geleverde kalk, leien, ijzerwerk, pannen en estriken; dit
alles diende tot onderhoud der huizen. Soms liet de stad de huurder voor de
onderhoudskosten opdraaien door het afsluiten van handige huurcontracten.
Zo mocht Jean de la Bouchière, schrijver van kapitein Maison Dreusue het
middelste gedeelte van de spinkamer huren op de volgende voorwaarde: "dat
voorss. Schrijver 't voorss. steenwerck... op sal metselen, als oock de middel-
muur tusschen dit steenwerck en dat huys dat Johan van Est in huire heeft van
gronts op tot den bovenste balcken toe met calk ende steen, ende boven met
pannen decken sal doen".

Het Bleekveld werd vanaf 1607 in kavels van 20 voet breed en 24 voet lang in
erfpacht uitgegeven. Men mocht hierop huizen bouwen. (13)
Vooral in de jaren 1636 - 1640 zijn de meeste kloosterhuizen gaandeweg
verkocht. Raadsvrienden en kennissen van de magistraat stonden vooraan.
We komen de namen tegen van: Johan van Balveren, stadhouder van Maas en
Waal, die een huis en hofstad "ende achterhuyskens mitsgaders erff ende
plaetsen" kocht naast de lommerd in de Agnietenstraat, waarvan de zuidzijde
eens vrijwel geheel eigendom van het klooster was geweest; verder oudbur-
gemeester Henrick van den Bergh "onse Raetsvrunde", e.a. (14).

Het Rectorshuis
Eén huis heeft de stad steeds zelf behouden, namelijk dat waarover dominee
Batramus van Laer mocht beschikken. Er had zich ondertussen evenwel een
belangrijke ontwikkeling voorgedaan. De Latijnse school, in 1562 gebouwd
naast de Maartenskerk, bleek in 1656 te klein. Op 16 januari van dat jaar
besloot de Tielse magistraat een gedeelte van de Agnietenkerk tot school in te
richten en tevens het huis van wijlen dominee Batramus tot woning voor de
rector te gebruiken. De eerste die als zodanig het pand betrok was Johannes
van Aelhuysen. Deze was op 1 juli 1626 te Tiel gedoopt en per 1654 tot rector
van de Latijnse school benoemd.



Wapen: van Aelhuysen Wapen: Cock

Op 29 april 1657 trad hij in het huwelijk met Johanna Cock. (15) Zij zouden vele
jaren het huis bewonen, samen met hun dochters Margriet (geboren 1658) en
Catherina (geboren 1660) en een dienstmeid. Rector Aelhuysen overleed in
1685.
Zijn opvolger, Henricus Christiannus Hennius, werd de volgende bewoner;
evenwel voor een korte periode, want in 1689 werd hij opgevolgd door Jacob
de Vos. Of deze de ambtswoning betrok is twijfelachtig. Immers in de resoluties
der magistraat d.d. 17 februari 1690 lezen we dat men "het Huijs van den
Rector niet bequaem sijnde om te bewoonen", besloot om een ander pand te
huren. Mogelijk is daarna een grondige opknapbeurt uitgevoerd, die het huis
z'n laat-17e eeuwse karakter verleende. In het eerste kwart der 18e eeuw
woonde de rector Jan Willem Goldbach er in ieder geval weer.
Zouden we ons nu druk maken over te veel geparkeerde auto's, zo'n 260 jaar
geleden had men andere zorgen. Jan den Ruijter en ene Michiel hadden in
1721 in het tuintje achter het rectorshuis een stal voor drie beesten en een
varkenskot gezet. Goldbach nam dit niet en beklaagde zich bij de magistraat,
die op zijn beurt gelastte beide klandestiene bouwsels te slopen. Uiteindelijk
bereikte men een compromis door te eisen dat alleen het varkenskot zou
verdwijnen. (16)
In 1728 kwam er een nieuwe rector, Nicolaas Struchtmeyer. Hij kreeg niet de
beschikking over alle vertrekken in het rectorshuis, want de conrector had een
deel verhuurd aan anderen! Struchtmeyer richtte zich tot het stadsbestuur met
het verzoek "gelijk voorheens het geheele Huys tot sijn gebruyk te mogen
hebben". Als reden voerde hij aan "dat hij binnen korten tijdt nog eenige
kostgangers soude bekomen".(17)
Na twee jaar kwam er al weer een andere rector: Mr. David Franz, die het 20
jaar uithield. Hoe lang hij het ambtshuis bewoonde valt evenwel niet te zeggen;
in ieder geval woonde hij een bepaalde periode nogal ver van de school af, tot
ongenoegen van de magistraat. Per resolutie van 7 januari 1750 annonceerde
men dan ook "dat den selven Sig tegens aanstaande Maay metter woon sal
hebben te begeven in 't stadshuys van outs voor den Rector deser Stadt
gedestineert, tot vermeydinge van alle inconvenientien door 't ver af woonen".
Franz, die vele jaren naast het rectorschap de advocatuur praktiseerde, koos
voor het laatste, zodat het probleem vanzelf uit de wereld was.

De bewoning in het begin der 19e eeuw
Op het kaartje hiernaast is de woonsituatie aan het begin van de 19e eeuw te
zien.
Deze werd gereconstrueerd met behulp van de eerste kadastrale kaart uit ca.



bl««kv«ld

1830 en het "Register van alle huizen, schuren, stallen en erven met derzelver
eigenaaren en naastgeërvdens, door de vereede taxateuren van huizen en
erven binnen Tiel aan de Magistraat der stad Tiel overgegeven", opgemaakt
ca. 1805.

1. Carel van Beem. ^ •gni«t«n«tr««f
2. Gerrit Blom, smid - winkelier.
3. Gerrit Orlemans, muziekmeester.
4. het rectorshuis.
5. het huis en erf dat in de 17e eeuw

de "Roode Molen" heette, ca.
1805 bewoond door Elisabeth van
Westringen.

6. de Israëlitische kerk, nog een
huiskerk, want de sjoel (nu mos-
kee) werd er eerst in 1837 achter
gebouwd.

7. huis en erf van de procureur P.J.
Rootbeen, die per resolutie van 4
en 20 februari 1805 werd gelast
de gestutte muur rond zijn erf op
de hoek van de Agnietenstraat te
vernieuwen.

8. een huis van de stad Tiel.
9. een schuur van de weduwe van Jan Verwey.
10.de "provost", zie ook kaartje 1.
11. huis, schuur en erf van Cornelis van Rijnberk, die in 1808 patent had om

als koopman in kalk, tras en leien in zijn onderhoud te voorzien. Voorts
mocht hij ook als "tapper" (kroeghouder) werkzaam zijn!

12. een schuur van Pieter Companje, tapper.
13. een schuur van Willem Companje, bakker.

Op de zolder van de kloosterpoort lag de turf die bestemd was voor de armen
der stad Tiel.

Toen er in Tiel in 1833 een enorme cholera-epidemie uitbrak, besloot men
voor f. 582,58 de oude provost en een gebouw daartegenover, grenzend aan
het rectorshuis, tot een infirmerie of hospitaal in te richten. (18)
In 1985 zal op de oude kloostergrond wederom gebouwd worden. De open-
bare bibliotheek zal er een nieuw pand krijgen, evenals het stadsarchief; dit
laatste kan zich, als bewaarplaats voor onze lokale historie, geen betere plek
wensen dan deze grond met zijn zo rijke woongeschiedenis.

poort

Noten:
1) zie: A.J. Maris, De Reformatie der Geestelijke en Kerkelijke Goederen in

Gelderland, Den Haag 1939, p. 390.
Mr. E.D. Rink, Beschrijving der stad Tiel, Tiel 1836, p. 181 f en bijvoegsel
1847p.37.

2) Dit huis werd in 1636 verkocht aan Rutger Cornelis de Man: het Patershuis
van St. Agnieta, huis en hofstad op de hoek Westluidensche straat en
Agnietenstraat, met plaats en erf, ex una de Roode Molen, ex altera de
Agnietenstraat. zie A van Wessem, Farragines Tilanae, p. 532.

3) G.A. Meijer O.P., Kerkelijk Tiel voor de Hervorming in: Archief voor de
geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 1903, p.297ff.
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4) J. Kleijntjens S.J., De Beeldenstorm in Tiel in 1566. in: De Navorscher, 1933
vol. 82, pp. 180-210.
Kleijntjens, a.w. p.187.
J. Beijer e.a., Tiel een versterkte Stad, Tiel 1980, p.65.
Maris, a.w. p. 434.
S. Koster, Komedie in Gelderland, Zutphen 1979: p. 136
de verbouwing geschiedde door de architect Van der Kemp; de decor-
stukken door Bart van Hove.
Notulen raadsvergadering 26 september 1883.

10) Maris, a.w. p.419n.2.
11) Oud Archief Tiel, invent. no. 911: Rekening van een onbekende van ver-

kochte kloosterhuizen: verkocht in 1640 aan Evert Henrickss. voor f. 1420,-
en met een jaarlijkse tijns van f. 24,- het huis bij de Westluidensche poort,
genaamd de Roode Molen, ab una Rutger Cornelis de Man, ab altera de
gemeene weg.

12) Oud Archief Tiel (O.A.T.) invent. no. 706, rekening Johan van Eek.
13) b.v. O.A.T. 608, Protocol van verscheijde erffpachten ende huurwerck etc.

(beginnende 1604). zie ook O.A.T. no's 914 en 942.
14) Herman van Leeuwen "mederaetsvrunde"; Adriaen van Riemsdijck, oud-

burgemeester, (zie. O.A.T. 608.)
15)zie: De Drie Steden, regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en

Culemborg, jrg. 3 no. 3 p. 11 ff.
16) Magistraatsresoluties: 10 mei, 12 juni en 24 augustus 1721.
17) Magistraatsresoluties, 15 december 1729.
18) Raadsvergadering, 12 oktober 1833 en stadsrekening: post groot f. 582,58

"voor het in order brengen van een gebouw tot een infirmerie in 1833".

Voorts werd gebruik gemaakt van de patentregisters en de Tielsche Courant
van 1886.

Peter W. Schipper

z*.
Detail uit de kaart van Joh.
Blaeu, ca. 1650.

Het in mei 1983 gesloopte clubhuis "De
Poort".
Midden rechts het oude rectorshuis.



De wordings- en bewoningsgeschiedenis
van het oostelijk rivierengebied (1)
Naar de wordings- en bewoningsgeschiedenis van het oostelijk rivierenge-
bied is in het verleden en wordt nog veel onderzoek gedaan. Talrijke artikelen
en publikaties zijn over dit onderwerp verschenen. Ook de Stichting voor
Bodem kartering (Stiboka) te Wageningen heeft sinds haar oprichting in 1945
in dit deel van Nederland veelvuldig bodemkundig onderzoek uitgevoerd.
In 1978 heeft Stiboka nog een gedetailleerde bodemkartering verricht in het
toekomstige ruilverkavelingsgebied Over-Betuwe-Oost (Mulder e.a., 1979).
Dit gebied ligt tussen de Rijn en de Waal vanaf de Pannerdensche Kop tot aan
de rijksweg Arnhem-Nijmegen. Tegelijkertijd met onze kartering in de Over-
Betuwe onderzocht de Rijksdienst voor het Oudheid kundig Bodemonderzoek
(ROB) de Romeinse bewoning en de Rijks Geologische Dienst (RGD) kar-
teerde het gebied voor de nieuwe Geologische kaart, schaal 1 : 50 000,
kaartblad 40 West. Uitwisseling van gegevens lag voor de hand en leidde
onder meer tot de vondst van een Romeins castellum bij Elden in 1979
(Willems, 1980).

Tijdens de bodemkartering van de Over-Betuwe-Oost kwam een aantal
nieuwe gezichtspunten naar voren over de ligging en de ouderdom van
bepaalde oude rivierlopen en hun afzettingen. Met de ontdekking van het
castellum vormden ze de voornaamste aanleiding om te proberen het Rijnstel-
sel in het gehele oostelijke rivierengebied gedurende het Holoceen te recon-
strueren (Harbers en Mulder, 1981). Het Holoceen is de, periode die circa
10.000 jaar geleden begon en nog voortduurt.
Aangezien de resultaten van beide bovengenoemde onderzoeken slechts op
beperkte schaal zijn verspreid leek het ons nuttig om ook via dit verenigings-
blad onze bevindingen weer te geven.

De geologische opbouw van het gebied in het Pleistoceen
Het Pleistoceen begon circa 200 000 jaar geleden en omvatte een aantal
warme en koude tijden (ijstijden), waarvan de twee laatste, het Saalien en het
Weichselien, voor ons het meest van belang zijn.

Het Saalien
Gedurende het Saalien, de voorlaatste ijstijd, bereikte het landijs ons land en
overdekte het een deel van de afzettingen die voordien door de grote rivieren
waren afgezet. In die periode werd de basis gelegd voor de huidige vorm van
het oostelijk rivierengebied.
Via het gebied van de huidige Gelderse Ussel strekte zich een enorme ijslob uit
in zuidelijke richting, door het Duitse Rijngebied tot aan Düsseldorf. Ten
zuiden van het opgestuwde Oost-Veluwe-massief splitste zich van deze ijslob
een brede ijstong af, die in zuidwestelijke richting stuwde. Deze ijslob bestond
weer uit twee tongen. De ene, de Valburgse IJstong, reikte tot aan de lijn
Heelsum-Zetten-Bergharen; de andere, de Kranenburgse IJstong, lag ooste-
lijker. Beide ijstongen groeven zich diep in de ondergrond in, waardoor het
hieruit afkomstige materiaal door zijdelingse en frontale stuwing rondom de
ijstong kwam te liggen (afb. 1; Verbraeck, 1975). Op afbeelding 2 is de stuwing
goed zichtbaar aan de schuin opgerichte lagen, afwisselend bestaande uit
zand, leem en grind.
De Rijn was door de stuwing naar het zuiden toe verschoven en vormde met de
Maas één loop die naar het westen omboog. Toen het ijs afsmolt, hernam de
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Afb. 1 Kaartje met stuwwallen en ijslobben. (naar Verbraeck, 1975).

Rijn zijn voormalige loop naar het noorden ter hoogte van het huidige Usseldal
en zette hij voornamelijk zand en grind af.

Het Eemien
Na het Saalien brak een periode aan waarin het klimaat verbeterde, het
Eemien. Dat klimaat was ongeveer vergelijkbaar met dat in het Holoceen.
De zeespiegel rees aanzienlijk, waardoor het verval van de rivieren geringer
werd. Bovendien raakten de hogere terreingedeelten begroeid met bossen,
waardoor geen erosie van betekenis optrad. Het gevolg was dat de Rijn kalmer
ging stromen en fijnzandige sedimenten afzette.
Plaatselijk kon zelfs veen tot ontwikkeling komen, zoals ter hoogte van de
Gelderse Poort tussen Kleef en Montferland (Van de Meene, 1977).

Het Weichselien
Na het Eemien werd het klimaat geleidelijk kouder. Gletsjers en landijs
breidden zich sterk uit, terwijl de zeespiegel tientallen meters daalde.
Het ijs bereikte gedurende deze periode ons land niet. De bossen uit de
voorgaande periode maakten plaats voor een open, toendra-achtig land-
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Afb. 2 De zandgroeve aan de Diepe
Steeg te De Steeg. Foto Geologisch
laboratorium.

schap, waarin wind- en watererosie optraden.
De Rijn, die toen nog oostelijk van Montferland naar het noorden stroomde,
zette voornamelijk zand en grind af (afb. 3; Van de Meene, 1979). In het
Midden-Weichselien verlegde de hoofdstroom van de Rijn zich en boog om
Montferland via de Lijmers af naar het westen. Daarbij werd de stuwwal van

. « «M Vrotg-WMcfcsetum HMcto-Wiichseiiefl Utat-WfliËhtóien en Hotaesen

Afb. 3 De richting van de hoofdstroom van de Rijn tijdens het Weichselien (naar
Van de Meene, 1979).
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Heelsum naar Bergharen geheel opgeruimd. In het Laat-Weichselien wijzigde
de situatie zich opnieuw. De hoofdstroom van de rivier verlegde zich naar het
gebied tussen Montferland en Kleef, waar de stuwwal werd opgeruimd. De
Gelderse Poort ontstond (afb. 3; Van de Meene, 1979).

De grote aanvoer van grind en zand, die door het smeltwater van de onbe-
groeide hellingen in de rivieren terechtkwamen, leidde tot verzanding van hun
beddingen. Hierdoor waren de rivieren gedwongen zich al "vlechtend" een
weg te banen naar het westen. We noemen dat een vlechtend systeem. Op
sommige plaatsen in de Betuwe reiken deze grofzandige en grindrijke afzet-
tingen tot aan de oppervlakte, onder andere ten zuiden van Eist en nabij
Oosterhout.
In de steeds meer in betekenis afnemende noordelijke takken van de Rijn werd
rivierleem afgezet. Alle bovengenoemde afzettingen van de Rijn vanaf het
Saalien tot aan het Holoceen noemt de Rijks Geologische Dienst de Formatie
van Kreftenheye.
In het oosten van de Lijmers is in het Laat-Weichselien door de wind dekzand
afgezet (Formatie van Twente). Dit zand is betrekkelijk fijn.
Ten oosten van de lijn Gendringen-Doetinchem-Doesburg ontstonden zoge-

FORMATIË V*N KREFTENH£YE
r.—:~~~ ~
! ;• j Afzettingen uitliet Miriiiefi-WeiCFiselten,grötendee!s afgedekt met tiekzand van dB Formatre «an Twente

l̂ :'x ĵ Afzettingen uit NH Uat-Wsichseüen en Vroeg-Holocaen {zs.riviefieemj

l'::-:':^:-:::l Afzettingen uit het Laat-Weiehselien en Vroeg- Holaceen, afgedekt mei komkiej van de Saluwre Formatie

Afzettingen uit het tBat-Wetenselienen Vroeg-Hrjloeeen Ug.wiarduinertj

8ÊTUWE F0RMATIE

dü;b~" ~3 Vflrspaeld», aanretlw gHedimentBBnfe afiettingen V8fi de Formatie van Kreftenheve Uit het Holoeeen

EEUr. —l Ov*rige afzettingen uit het Heloceen

P^Z/̂ v Huidige riviedöpen

Afb. 4 Geologische overzichtskaart afgeleid van de Bodemkaart van Neder-
land, schaal 1 : 50.000, blad 40 oost en west. (Stichting voor Bodem kartering,
1975).

12



naamde rivierduinen. Deze werden gevormd als gevolg van verstuiving van
drooggevallen riviervlakten. Deze rivierduinen zijn veelal opgebouwd uit grof
zand. Ook Groessen, Rijkerswoerd, Bemmel, Valburg, Persingen en mogelijk
Huissen liggen op een rivierduin (afb. 4).

John Mulder

Geraadpleegde literatuur
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Romeinse tijd. KNAG Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks 15, 5: 404-421.
Meene, E.A. van de, 1977. Toelichting bij de Geologische kaart van Nederland,
schaal 1:50.000; blad Arnhem Oost (40 O). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
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De avond van 7 april 1702 op
"de Sleijenburgh onder Setterr

Uit het leven van Peter Frericks
Zeven april 1702 is voor Peter Frericks een belangrijke dag. Nu hij over een
maand voor de tweede keer zal gaan trouwen, moet hij de erfenis van zijn
eerste vrouw geregeld hebben.
Frerick, het enige kind uit zijn huwelijk met Cornelisken Jerefaes, is al 18 jaar.
Peter wil geregeld hebben wat hij en zijn zoon, ieder uit de nalatenschap van
zijn eerste vrouw zullen krijgen. Over die boedelscheiding is hij nu al een paar
dagen aan het onderhandelen met de "mombers", de voogden van zijn zoon.
Het zijn drie ooms van de jongen, twee van moederskant en één van de kant
van vader. Zij hebben "nae eenige debatten daer over geresen sijnde, den
Boedel scherpelijck geexamineert, ende geweerdeert, ende gebalanceert
ende daer op gelet, waer op te letten stonde, soo is naer rijpe deliberatie van
parthijen een magescheyt (boedelscheiding) opgerigt ende geslooten".

De buren Evert (50), Tunnis (44) en Boudewijn Hendriks zijn die middag om
twee a drie uur geroepen om getuigen te zijn en het stuk te tekenen. Als ze
binnenkomen vragen ze aan de "momboiren" hoe ze het maken en of ze het al
met "malcanderen" eens zijn. Hendrik Staf, één van de voogden antwoordt
daarop: "Jaa alles is claar, wij hebben het soo gestandt, dat de soon die en die
goederen sal hebben zuyver en vrij sonder dat hij met eenige schulden te doen
sal hebben en de vader sal de rest houden ende alle de schulden en weer-
schulden op sigh neemen". De getuigen wensen hen daarop veel geluk met
het bereikte accoord.

Toch duurt het nog tot de avond eer het document op tafel ligt, klaar om te
worden getekent. Het heeft veel moeite gekost om zover te komen.

Eerst tekenen Peter Frericks en Wouter Jerefaes; Aelbert Frericks en Hendrik
Staf tekenen met hun "eygen getrocken merck".
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Nadat Evert Hendriks heeft getekend, gaat zijn broer Boudewijn op dezelfde
stoel zitten, neemt "deselve penne in de hand om het voorschreven geschrift
meede te tekenen". Peter Frericks staat aan de andere kant van de tafel "met
het ligt in de hand om de vrinden te lighten".
Nee, voordien hadden ze niet gedronken maar "doen alles gedaan was, watter
te doen waar; eens redelijk gedroncken wierdt", "eenige Tijd daarna sijn sij
met malcanderen aen de tafel geraekt, om met malcanderen vrolijkte wesen".
En Hendrik Staf begon "naer de Maeltijd te roemen, dat hij wel tegens twee
Settense drincken woude" en "dat men wel een genevertje of sackertje
behoorde te hebben" en "wat men aen dat Lare bier had".

Zo is er die avond heel wat te beleven op de hofstede "Sleijenburgh" als Willem
Meeuwsen uit Herveld daar binnenkomt. Willem is een arme man en heeft die
dag zoals gewoonlijk zijn schapen op de "Sleijenburgh" geweid en is daarna
naar de hofstede gekomen. Met de zaken die daar behandeld worden heeft hij
niet van doen, daar staat hij buiten. Hij kan lezen noch schrijven, maar hij ziet
en hoort wel wat er gebeurt en daarvoor zal hij tien jaar later "gearresteert"
worden, om "contschap der waarheit af te leggen". Ook de buren Evert en
Tunnis Hendricks worden dan "gearresteert" vooreen "contschap der waar-
heit": de oude terminologie voor een getuigeverklaring.

Vele jaren na de bewuste avond op de Sleijenburgh raakten Peter Frericks en
zijn zoon Frerick in onmin over het bereikte "magescheijt".
Waarschijnlijk was dat in de tijd toen Frerick ging trouwen (18-12-1712) met
Beeltien Geurts. Het kwam tot een rechtszaak tussen vaderen zoon, eerst voor
de ambtman van Overbetuwe, de hoogwelgeboren heer Gaspar Antonis van
Lijnden tot Bessen. Kennelijk werd de betrouwbaarheid van het bereikte
"magescheijt" door de zoon aangevochten. Daarom had Peter getuigeverkla-
ringen nodig en deze werden door Evert en Tunnis Hendricks en Willem
Meeuwsen afgelegd voor Lambert van Klinckenberg, "rigter" in de Heerlijk-
heid Hemmen. Maar deze gang van zaken was niet naar de zin van de
ambtman "wegens een ongenegentheit die zijn H.W.gb. tevens den Beklaeghde
(Peter Frericks) schijnt te hebben opgevat, "dier over actie soeckt te maken, als
off H.W.gb. daer van een boete soude competeren". De ambtman maakte de
zaak aanhangig bij de Bank in Eist. De aanklacht was gebaseerd op een artikel
in de "Gereformeerde Landtrechten" (tit. 3, art. 13), dat zegt dat de inwoners
elkaar niet in rechte mogen aanspreken buiten hun eigen rechtsgebied. Vol-
gens de ambtman hoorde de Heerlijkheid Hemmen niet tot de rechtskring van
Overbetuwe en had Peter Frericks de genoemde getuigen daar niet mogen
"besetten". "Sententie (vonnis) en Advijs" van 29 september 1715 te Nijmegen
gegeven luidde echter als volgt: "In saeke ongedecideert (onbeslist) hangende
voor 't H: Adelijk Landgerigt des Ampts Overbetuwe tusschen den Hooghwelg:
Heere Gaspar Anthonis van Lijnden tot Ressen, Verwalter Amptman, Richter
ende Dijckgraeff van opgemelten Ampte ratione Officii Clager ter een re, ende
Peter Frericks beklaagde ter andere sijde gesien aanspraek antwoord,
Replicq, ende Düplicq met alle bijgevoegde schijn en bescheijt, ende gelet
waar op in desen te letten stonde, het H: Ad: Gerigt verklaert met Advijs van
Onpartijdige Regtsgeleerden, den Heere Clager in sijnen genomen Eijsch en
Conclusie niet te zijn ontfanckelijk de Costen om redenen Compense-
rende....... etc."

Door de uitgebreide getuigeverklaringen die Peter Frericks in dit proces
produceerde, hebben we ons een beeld kunnen vormen hoe het toeging bij
een boedelscheiding op een gewone boerenhoeve in het Betuwse land. Peter
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Frericks, een eenvoudige landman uit Zetten, liet zich door de "Hoogadellijke
Amptman, Rigter en de Dijckgraaff van Overbetuwe" niet in de hoek drukken
waar de slagen vallen, maar kon dat waarschijnlijk ook alleen door de hulp van
zijn "buurman", de "rigter" van de aan zijn grond grenzende Heerlijkheid
Hemmen, Lambert van Klinckenberg.

Peters zoon, Frerick, heeft deze uitspraak niet lang overleefd.
Reeds op 5 maart 1716 wordt er een "vriendelijk minlijk en altoos durend
magescheijt en Erfscheijdinge opgerigt, beraamt ende gesloten tusschen
Beeltien Geurts, wed. Frerick Peters geassisteerd met haar schoon-(stief-)
vader Cost Sanders ende Heer Servaas Brouwer, Predikant van Setten en
Andelst ter eenre ende haar onmundigen zoon Cornelis Frericks bij de voorn.
Frerick Peters ehelijk verweckt, door Peter Frericks, grootvader en momber
van de voornoemde unmundige, geassisteert met Lambert van Klinckenberg,
Rigter der heerlijckheijt Hemmen en Tonnis Henricks tot Setten ter andere
sijde ende sulc over de gerede ende ongerede goederen mitsgaders inco-
mende ende uytgaande schulden als genoemde Beeltien Geurts en Frerick
Peters in leeven eijgendommelijk beseten hebben.....".

U ziet: beide partijen bij deze boedelscheiding hadden zich verzekerd van
extra hulp: de weduwe werd geassisteerd door de plaatselijke predikant en de
grootvader door de ons al bekende Lambert van Klinckenberg, "rigter" van de
Heerlijkheid Hemmen. Het is wel duidelijk dat het nog geen pais en vree was
binnen de familiekring van Peter Frericks.

Bronnen:
Rijksarchief van Gelderland te Arnhem:
Het Oud Rechterlijk Archief Overbetuwe, schoutampt Valburg (ORA Overbe-
tuwe) nr. 186, vooral de getuigeverklaringen.
Trouw- en doopboeken en lidmaatregisters van Zetten, inv.nr. 1539
ORA Overbetuwe nr. 303, folio 19-21 en 158-159
ORA Overbetuwe nr. 304, folio 25, 56 en 58.

Foto van Oud Rechterlijk Archief Overbetuwe, inv.nr. 303, Folio 21 R.

J.N.B. Poelman - Zetten
D. Spruit - Katwijk aan de Maas

16



Enige mededelingen over de
Gemeente Dodewaard in de eerste helft
van de negentiende eeuw.

Daar er tegenwoordig veel gepraat en geschreven wordt over de opheffing van
de gemeente Dodewaard, lijkt het me wel passend iets uit het verleden te
vertellen. Gegevens uit het gemeentearchief en enkele uit het provinciaal
archief, naast enige artikelen in boeken, zijn de bouwstenen voor dit histori-
sche opstel.

Tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, ik bedoel vóór 1795,
bestonden er in Gelderland op het platteland praktisch geen gemeentebestu-
ren.
Daarna echter, gedurende de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland,
werden er verschillende pogingen gewaagd, om door invoering van nieuwe
wetten gemeenten te vormen. Pas goed van de grond kwamen deze admini-
strerende bestuurscolleges, toen ons land bij Frankrijk werd ingelijfd (van
1810 tot en met 1813). Op bevel van Napoleon werden hier de nieuwe Franse
wetten ingevoerd.
D.J.G. Buurman schrijft in zijn artikel in Bijdragen & Mededelingen Gelre LVII,
dat de door de Fransen ingevoerde gemeentebesturen als de voorgangers van
de tegenwoordige moeten worden beschouwd. De Dodewaardse burgemees-
ter Cornelis Taats schreef in 1849, dat Dodewaard sedert 1811 een zelfstan-
dige gemeente was geweest. Welgeteld bestaat deze gemeente nu dus ruim
172 jaar.
In 1811 woonde men dus in la commune de Dodewaard, arrondissement de
Tiel, département de l'lssel Supérieur. Dat kon men toen "vlot" lezen, want de
scholen waren verplicht enige uren Franse les in de week te geven. De
provincie of het gewest Gelderland was verdwenen. Hier in Dodewaard
woonden we in het departement van de Boven-IJssel.
In het Dodewaardse gemeentehuis bewaart men nog een "Etatdes Recettes et
Dépenses de la Commune de Dodewaard" (Staat van ontvangsten en uitga-
ven) van het jaar 1812. Daaruit kun je lezen, dat de garde champêtre ^veld-
wachter) Jan Meeuwisz heette, de voetbode was H. de Haas, de vroed- en
heelmeester was J.G. Faber en de gemeenteontvanger heette J.W. Tij mans. De
kaarsen voor het wachtlokaal van de nachtwachten werden geleverd door de
winkelier Marinus Ramondt en de maire (=burgemeester) bestelde voor het
houden van de publieke feesten 50 flessen rode wijn è 84,20 frs. bij P. van
Druynen te Nijmegen.
Een belangrijke maatregel, door de Fransen genomen, was de invoering van
de burgerlijke stand. Op het Dodewaardse gemeentehuis zijn vanaf maart
1811 alle geboorten, huwelijken en overlijdens van de burgers genoteerd.
Iedereen werd toen verplicht er een vaste familienaam op na te houden.
De Dodewaardse maire heette Dirk Slingervoet. Als dorpsschout had hij vóór
1810 ook reeds de leiding in handen. In 1809 was hij geprezen voor zijn
kordaat optreden bij de watersnood. Op het gemeentehuis bewaart men nog
de in 1807 vervaardigde portretten (in pastei) van Dirk Slingervoet en zijn
tweede vrouw Ada Bakker.
Helaas is het portret van de maire door vochtinwerking beschadigd.
Slingervoet was grondeigenaar. Zijn vermogen werd geschat op 3000 francs.
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Uit zijn beide huwelijken had hij acht kinderen. In zijn bestuur werd hij in 1811
bijgestaan door twee adjunct-maires.
Ze heetten Dirk Driessen uit Hien en Jan den Hertog uit Opheusden.
De gemeente Dodewaard bestond toen uit drie dorpen, n.l. Dodewaard, Hien
en Opheusden. Na één jaar werd Opheusden een zelfstandige gemeente.
Maire werd Jan den Hertog.
In 1811 telde de gemeente Dodewaard ±2100 inwoners.
In 1812 telde Dodewaard 1008 inwoners en de gemeente Opheusden 968.
Opheusden is in 1817 opgeheven. Toen werd ze bij Kesteren gevoegd.
We hadden hier vroeger geen gemeentehuis, maar we deden het met een
gemeentekamer. De maire huurde bij de weduwe Johanna van Welie een
kamer in een huis dat dicht bij de Hiense kerk stond en staat, Waalbandijk 93.
Tientallen jaren heeft men van deze gemeentekamer gebruik gemaakt. Maar
éénmaal vergaderde men bij de burgemeester thuis (op Den Esch), omdat in de
nacht van 9 op 10 september 1851 een "noodlottige brand" de kamer onbruik-
baar had gemaakt.
Bij overlevering heb ik vroeger van bejaarde mensen wel eens gehoord, dat
wanneer men om een of andere reden bij de secretaris moest wezen, men
eerst door de gelagkamer en daarna een trapje opging.
In 1880 was G.A. van Aalst Sr. verhuurder van de gemeentekamer.
De gemeente had toen juist de woning van de molenaar Van Rooy gekocht en
er een gemeentehuis van laten maken (die stond, waar nu de woning Dal-
wagen 7 zich bevindt). Van Aalst klaagde, dat men hem veel te hoog in de
belasting had aangeslagen, omdat de inkomsten aanmerkelijk waren gedaald
"door het verlies van het gemeentehuis, waardoor de tapperij is verminderd".
Het tegenwoordige gemeentehuis is gekocht in 1938.
Toen de Pruisen en de Kozakken de Betuwe bevrijdden van het Franse juk, en
Willem l koning was geworden, begon deze vorst de regering te veranderen.
De Franse departementen werden opgeheven en de oude provincies weer in
ere hersteld. Over de herindeling der gemeenten mochten de provinciale
besturen zelf voorstellen doen.
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De provincie Gelderland stelde de koning o.a voor, om Ochten met Hien en
Dodewaard te verenigen tot de nieuwe gemeente Dodewaard.
Vóór 1795 hadden ze alle drie behoord tot het panderambt Dodewaard. Maar
de koning besliste, tot groot ongenoegen van de Staten, anders.
Mr. baron Sloet schreef in zijn boek "Bijdragen tot de Kennis van Gelderland"
(uitgegeven in 1855): "Geen acht werd geslagen op de voordracht om het
schoutambt (=gemeente) Dodewaard samen te stellen uit de dorpen Dode-
waard, Hien en Ochten en het schoutambt Uzendoorn uit Uzendoorn en
Echteld. De zonderlinge samenvoeging tot drie gemeenten, dus Dodewaard,
Echteld (met Ochten) en Uzendoorn, zoals die thans nog bestaat (in 1855 dus)
werd ingevoerd". Uzendoorn werd veel later, in 1923 bij Echteld gevoegd.
Men sprak toen niet over de gemeente maar over het schoutambt Dodewaard.
En de burgemeester noemde men weer schout. Ze werden door de koning
benoemd. De assessoren (=wethouders) waren leden van de raad en op
voordracht door de koning, later door de Gedeputeerde Staten benoemd. De
leden van de gemeenteraad werden vroeger ook op voordracht van die raad
benoemd. In 1825 werd door de koning bepaald, dat de schouten op het
platteland in het vervolg burgemeester zouden heten. D. Slingervoet is maar
kort burgemeester geweest, want hij stierf in november 1825 en werd opge-
volgd door zijn zoon H. Slingervoet, die reeds secretaris was. Deze burge-
meester leefde niet lang meer, want tijdens de watersnoodramp voorjaar 1827
stierf hij plotseling.
Raadsleden waren toen J. van Os, D. Driessen, S. van Hattum, D. Deys en C.
Taats. Na de dood van H. Slingervoet, trad de assessor D. Driessen op als
"fungerend burgemeester." Hij nam het bestuur tijdelijk waar. Op 27 oktober
1827 kregen we hier een nieuwe burgemeester, n.l. de zoon van de school-
meester genaamd Cornelis Taats. Hij verdiende als burgemeester f. 270,- 's
jaars; als secretaris f 170,- en als gemeenteontvanger f. 100,- 's jaars.
Dat was in 1837, maar in 1838 werd hem door de koning bevolen, het ambt van
gemeenteontvanger aan een ander over te dragen.
Zijn vader, de schoolmeester G.J. Taats zat er warmpjes bij. Hij kocht in 1817
huize "Den Esch" met bijbehorende bunders. In 1825 nam hij ontslag als
schoolmeester.
Burgemeester Taats trouwde pas toen hij de vijftig al gepasseerd was met een
zestien jaar jongere vrouw, met Grada Slingervoet (zuster van H. Slingervoet).
Hun kinderen, in 1847 en in 1849 geboren, heetten respectievelijk Geertruida
en Dirk. Cornelis Taats was omstreeks 1850 hereboer, burgemeester en secre-
taris van de gemeente Dodewaard, lid van de Provinciale Staten van Gelder-
land, hoofdingeland van het polderdistrikt Neder-Betuwe, secretaris en ont-
vanger van de dorpspolder van Hien en Dodewaard en president-kerkvoogd
van de Nederlands Hervormde kerk hier ter plaatse.
Toen het kadaster haar werkzaamheden van meten en registreren in onze
gemeente verrichtte, kreeg burgemeester Taats in 1832 een onaangename
gewaarwording te verwerken. Het kadaster bepaalde namelijk dat een groot
stuk uiterwaard van 149 bunders met het waardmanshuis op de Middelwaard,
van Dodewaard naar Ochten moest worden "overgeheveld". Wij kregen daar-
voor in ruil De Appelenburg, een vervallen oud gebouw met vier bunder
boomgaard. De Appelenburg stond vroeger in de hoek Dijk-Melkdreef. Het
gebouw is in 1839 afgebroken. Deze ruil betekende voor de gemeente Dode-
waard een financiële strop, omdat er minder uit de grondbelasting voor de
gemeente overschoot. De gemeente had daarna een oppervlakte van 1862
bunders.
Het aantal inwoners bedroeg in 1832 - 1181.
Door 't ingrijpen van het kadaster kwam de gemeentegrens er iets anders uit te
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zien. Martens van Sevenhoven schrijft in Bijdragen & Mededelingen 24 dat we
moeten inzien, dat de gemeentegrenzen historisch geworden grenzen zijn. Dit
is natuurlijk ook bij Dodewaard het geval.
Onze grenzen zijn voor het grootste deel reeds in de Middeleeuwen ontstaan.
De kleine nederzettingen, de buurschappen hadden hun eigen grenzen. Later
werden Opperden, Welie en Gesperden bij de parochie Hien gevoegd. De
oostgrens bleef dezelfde. Deze vormde voor een deel de grens tussen Over-en
Neder-Betuwe, reeds in de Landbrief van 1327 vermeld. Misschien heeft het
oeroude stroompje De Laak, in die grensvorming ook nog een beetje een rol
gespeeld (zie "Over de Scheiding tussen Over- en Neder-Betuwe" door Dr.
Vlam).
De zuidzijde van onze gemeente heeft een natuurlijke grens, de rivier De Waal.
Onze noordgrens loopt voor een deel langs de Linge, maar de Strijdweerd
hoort ook bij Dodewaard. Hemmen, dat volgens het boek van Joosting en
Muller "Kerkelijke Rechtspraak" evenals Hien in 1188 bij de parochie Dode-
waard hoorde, werd in 1475 als zelfstandige parochie vermeld. Misschien is
daarmee de "hap" die Hemmen tot en met de Boelenham in onze gemeente
snijdt, verklaard.
Een andere mogelijkheid zou zijn, dat deze grens ontstaan is door de macht
van de Van Lijndens van Hemmen. U weet dat in 1955 de gemeente Hemmen
werd opgeheven; een klein stukje Hemmen, o.a. De Boelenham werd toen bij
Dodewaard gevoegd. De westgrens van onze gemeente werd gevormd tussen
het buurschap Eldik en de parochie Dodewaard. Ze loopt langs de Steengraaf
en de Melkdreef.
Over de oprichting van de brandweer valt ook nog wel iets te melden.
In 1828 werd de gemeente gevraagd, hoe het met de brandbestrijding was
gesteld. Het klinkt misschien wat vreemd, maar het gemeentebestu u r antwoord-
de, dat er geen gereedschappen ter bestrijding van branden voorhanden
waren. Maar er waren bij de boeren immers ladders en voldoende emmers.
Men zou acht brandhaken kopen, maar geld voor de aanschaf van een brand-
spuit was er niet!
Na zeventien jaar, eindelijk, in het jaar 1845 had men geld voor het kopen van
een spuit. Men bestelde er een bij de firma A. Bikkers te Rotterdam, met een
hennepslang en twee zuigbuizen. De spuit werd geleverd zonder rijwerk. Ze
kostte f. 610,-. De Dodewaardse radmaker L Cornelissen leverde het rijwerk
voor f. 77,20. Het brandspuithuisje werd berekend op f. 255,-. De Dodewaardse
schipper H. Sneltjes haalde de spuit uit Rotterdam. De spuit was natuurlijk een
met de hand bediende pomp.
Volgens het reglement op het brandwezen was de brandmeester gemachtigd
om bij het vervoer van de spuit "getuigde paarden" te vorderen.
Bij brandalarm moest de schoolmeester, tevens koster, in de toren op de
lui-klok slaan.
Op donderdag, de 7e mei 1846 vergaderde de gemeenteraad samen met enige
"gegoede grondeigenaren" in de gemeentekamer bij de Hiense kerk. Er was
een schrijven van de distriktskommissaris van het Nijmeegse distrikt, waarbij
we toen behoorden. Hij schreef, of de vergadering van gemeenteraad en
grondeigenaren in overweging wilde nemen, "of ook eene vereeniging met of
indeeling van naburige gemeenten werd begeerd".
De gecombineerde vergadering had de moed, na raadpleging, te antwoorden,
"dat ze een vereniging met of indeling van naburige gemeenten niet wenselijk
achten".
Een paar jaar later schreven de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelder-
land, dat men in Arnhem een plan had ontworpen, om de gemeenten Dode-
waard, Uzendoorn en Echteld bij el kaar te voegen (schrijven van 16 december
1848).
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De Dodewaarders antwoordden, dat er in Dodewaard één burgerlijk bestuur,
één kerkelijk bestuur en één armbestuur was, en dat men hier geen tegenstrij-
dige belangen aantrof; dat er de laatste jaren veel verbeteringen waren aange-
bracht, o.a. een nieuwe school (in 1836), vernieuwing der kerken (1840 tot
1842), aanschaf van brandblusmiddelen (in 1845) en verbetering van de
wegen. Ondanks de rampjaren 1845 en 1846 (aardappelziekte) was de
gemeente in 1849 weer schuldenvrij! Wanneer de hierboven genoemde
dorpen zouden worden samengevoegd, zouden de uiterste punten vier uur
gaans uit elkaar liggen.
Met eenparigheid van stemmen liet de raad weten, dat ze op de tegenwoordige
voet, zelfstandig, wenste te blijven, opdat haar ingezetenen niet later bij een
vereniging met één of meer andere dorpen zich over een mislukte proefne-
ming zouden beklagen.
Bij de bevolking van Dodewaard leefde maar één wens, dat Dodewaard een
zelfstandige gemeente zou blijven!
Weer een paar jaar later werd de gemeente met nieuwe herverdelingsplannen
gekonfronteerd. Ditmaal had de ministervan Binnenlandse Zaken de provin-
ciale besturen doen weten, dat meer kleine gemeenten zouden moeten
worden samengevoegd. Gedeputeerde Staten van Gelderland maakten een
lijstje op, welke gemeenten daarvoor in aanmerking kwamen; o.a.:
Westervoort bij Duiven
Loenen bij Valburg (heeft in 1854 plaats gevonden)
Hemmen bij Dodewaard
Uzendoorn bij Echteld (in 1923 verenigd)
enz.
De gemeente Hemmen en de gemeente Dodewaard waren beide tegen een
vereniging. In januari 1852 maakten beide colleges hun bezwaren kenbaar:
Dodewaard had vooral financiële bezwaren. De gemeente Hemmen had geen
eigendommen, alles was van de baron - de school, het meestershuis, de toren
het kerkhof. De baron was slechts onder onaannemelijke voorwaarden bereid
de nieuw te vormen gemeente te helpen. Hemmen maakt bezwaar tegen de
verschillen in rechterlijke indeling, verschil van polderdistrikt, verschil in kies-
distrikt. Gedeputeerde Staten meenden bij schrijven van 15 februari 1853 dat
bij de wet vele van deze bezwaren uit de weg konden worden geruimd.
Burgemeester Taats had er nog wel vertrouwen in, dat hij burgemeester van
Dodewaard kon blijven. Om wat meer glans te kunnen geven aan die functie,
bestelde hij in april 1853 in Nijmegen bij J. Schaarwachter een onder-
scheidingsteken voor de burgemeester en bij de weduwe van de zilversmid H.
Grevelink een zilveren ketting om het onderscheidingsteken te kunnen
dragen.
Kosten f. 7,50,- + f. 14,50.
De invoering van de nieuwe grondwet in 1848 hield in, dat er nog meer wetten
op stapel stonden, o.a. een nieuwe gemeentewet, een nieuwe kieswet, enz.
Misschien heeft de gemeente aan de uitbreiding van het aantal bevoegde
kiezers gedacht, toen men in 1849 twee grote ijzeren stembussen met sluiting
en geverfd (kosten f. 8,-) bestelde bij de smid G. Stout in Tiel.

Aldus enige wetenswaardigheden over ruim veertig jaar geschiedenis van
onze gemeente.

Met dank aan provinciaal - en gemeentearchief.

J.S.M. Tornga
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Boekennieuws
Hent van Deelen, Een Ommegang door Angeren, Arnhem 1983,168 pp.
Jan Verhagen, Van kolkend water tot waterkolken Haalderen 1784 - 1984,
Culemborg 1984, 86 pp.

Het geschiedenisonderwijs op middelbare scholen maakt een ontwikkeling
door die historisch geïnteresseerden zorgelijk moet stemmen. Het vak wordt
steeds minder in het eindexamenpakket gekozen. Daarnaast is er de gedachte
het op te nemen in het geheel van mens- en maatschappijwetenschappen:
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie. Verlies van
identiteit is dan niet denkbeeldig.
Haaks op deze tendens staat de belangstelling voor de geschiedenis van
eigen plaats en regio. Binnen een jaar zijn er 3 publikaties verschenen over
Over-Betuwse dorpen: Gendt, Haalderen en Angeren. Het boek over eerstge-
noemde plaats, geschreven door een collectief van merendeels professionele
historici, is in deze rubriek al aan bod geweest.

De charme van beide andere boeken is dat ze voor lezers die in de dorpen
bekend zijn, steeds momenten van herkenning oproepen. Opgenomen foto's
geven een visueel beeld van inwoners en karakteristieke plaatsen.
Verhagen heeft naar aanleiding van de dijkdoorbraak van 1784 een aantal
aspecten van 2 eeuwen Haalderen op papier gezet. Als gevolg van de ramp
zijn de 3, voor Haalderen zo typische kolken ontstaan. In een soms wat
gezwollen taal met een aantal stilistische onvolkomenheden legt hij de nadruk
op gebeurtenissen uit deze eeuw. Erg interessant is het gedeelte over de
steenfabrieken; het fabricage-proces en de daarbij behorende arbeidsverde-
ling geven een goed inzicht in het harde bestaan van de arbeiders. Lezens-
waardig is ook het hoofdstuk dat de andere beroepen beschrijft.

Van Deelen (1914-1980) wandelt door het Angeren van zijn jeugd. Hij kijkt in
bijna ieder huis naar binnen. Omdat hij vertelt wie er nu in de beschreven
huizen wonen, is de tocht ook voor de na-oorlogse generatie te volgen. Voor
buitenstaanders was een kaartje van Angeren een uitkomst geweest. Wel
zorgt het notenapparaat ervoor dat ze de specifieke plaatselijke begrippen en
historische situaties kunnen begrijpen.
Omdat het leven en werk van (groot)ouders en dorpsgenoten eveneens aan
bod komen, ontstaat een beeld van een kleine samenleving vanaf ongeveer
1850.
Van Deelen heeft 3 jaar aan het manuscript gewerkt. De journalist Johan van
Os heeft een keuze uit het materiaal gemaakt en gezorgd voor een vlot
leesbaar geheel.

Geert Visser.
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Buddingh contra Heidring
Voor mij ligt een boekje getiteld: Wandelingen door De Betuwe, ter opsporing
van Germaansch-Bataafsche en Romeinsche Oudheden door D. Buddingh
Lid van onderscheiden Oudheid-Geschied- en Letterkundige Genootschappen,
Leeraar en Bibliothecaris aan de Koninklijke Akademie te Delft.
(1854 -1860) Tiel Wed. D.R. van Wermeskerken 1861
In zijn inleiding vertelt Buddingh in welke jaren hij de verschillende delen van
de Betuwe bezoekt.
Maar Buddingh is echt niet de enige die voetreizen door de Betuwe heeft
gemaakt en daarover heeft geschreven. Eén van de meest bekende uit de 19e
eeuw is ds. O.G. Heidring. Deze werd in 1804 geboren en na zijn theologische
studie kwam hij in 1827 als predikant te Hemmen.
Vanaf het begin van zijn komst in Hemmen, heeft hij geijverd voor betere
sociale toestanden. Op dit gebied heeft hij erg veel en nuttig werk gedaan. Dat
blijkt wel uit de bekendheid die de Heidring-Stichtingen in Zetten nog steeds
genieten.
Ook is hij één van de initiatiefnemers geweest voor het uitgeven van de
Gelderse Volksalmanak, die voor het eerst verscheen in 1834 (voor het jaar
1835).

Heidring is met een familielid, dat archeoloog was, door de Betuwe getrokken.
Zijn bevindingen over deze tocht zijn neergelegd ineen boekje dat verschenen
is in 1838. Het vervolg hierop verscheen in 1839.
Het is niet toevallig dat Buddingh in 1861 dezelfde titel voor zijn boek gebruikt
als Heidring.
Buddingh schrijft dat hij in 1835,1836 en 1839 briefwisseling heeft gehouden
met de Eerwaarde ds. O.G. Heidring en somt op over welke onderwerpen, de
Betuwe betreffende, dat allemaal ging. Zo schrijft Buddingh in zijn inleiding o.a.

OTTHO GERHARD HELDR1NG.
— 1804 tot 1876 —-
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"Zoo meende ik Z. Ew. enige dienst te hebben beezen, omdat hij in het
opsporen van heksen, spoken en weerwolven juist veel gebruik van die
wenken schijnt te hebben gemaakt. Daarin bestaan voor een groot gedeelte
zijne oudheden. Waarom ik dus in 1852 dien zet, hort of stoot of duw over mijn
zogenaamde "giskunde" waarmede ik de wetenschap zou vooruitgesneld
zijn, van Z.Ew. te verduren had, verklaar ik, niet te begrijpen."

Heidring heeft inderdaad iets dergelijks geschreven in de Navorscher 1852
blz. 57

Wat de aanleiding of oorzaak van Heidring is geweest om dit te schrijven is mij
volkomen onbekend, ook onbegrijpelijk. Heidring komt bij ons over als een
zeer integer, hoogstaand mens. Hij moet m.i. dan ook een deugdelijke reden
hebben gehad om een dergelijke uitspraak over Buddingh te doen. Het hoe en
waarom zal echter wel altijd een raadsel blijven. Maar Buddingh die in 1900 te
Driel in de Over-Betuwe is geboren leest wat Heidring over hem heeft gesch-
reven. Buddingh voelt zich diep gekrenkt.

Wat gaat de Betuwnaar Derk Buddingh nu doen?
Ik kan het me wel een beetje voorstellen. Daar komt een vreemdeling, een
jonge snuiter, al is hij ongeveer van dezelfde leeftijd als Buddingh, die over een
aantal dingen in en uit de Betuwe zijn mening geeft. De Betuwnaar, argwa-
nend, wacht af wat er uit de bus komt. Het valt mee. Dan wordt Buddingh
beleefd en voorkomend. Vanzelfsprekend zal de intellectuele Betuwnaar die
dezelfde belangstelling heeft, de vreemdeling helpen.
Dat doet Buddingh, misschien zelfs een beetje te enthousiast. We mogen wel
aannemen dat Buddingh als Betuwnaar iets te gekleurd vertelde. Maar als dat
publiekelijk recht gezet moet worden en in de ogen van Buddingh zelfs in
beledigende taal, is de boot aan.
Wat moet zo'n vreemdeling in de Betuwe? Wat wil hij? Onderzoekingen
plegen? Nou dat kan Derk Buddingh zelf ook wel. Hij kent het vak. Hij heeft
immers opsporingen gedaan in het Westland en daarover uitvoerig gepubli-
ceerd.
We moeten bedenken dat de uitspraak van Heidring, dat Buddingh een beetje
een fantast is, zwaar is aangekomen.
Uit het verdere voorwoord blijkt dan ook dat hij zeer in zijn wiek is geschoten.

Buddingh hoeft over zijn antwoord niet lang na te denken. Hij begint direct
toebereidselen te maken voor een aantal wandelingen door de Betuwe. Reeds
in 1854 is het hem mogelijk zijn eerste reis te ondernemen.
In het begin van het voorwoord van zijn boekje laat hij - en dit is waarschijnlijk
in de eerste plaats voor Heidring bedoeld - duidelijk merken dat hij niet de
eerste de beste is.
Hij schrijft dat hij een wandeling door de Betuwe doet, "hoofdzakelijk om den
grond te betreden, waar mijn voorgeslacht in vroegere eeuwen als welgebo-
ren mannen onder de Patriciërs behorende, zoo in dorps- als stads- archie-
ven, der omliggende steden, ook op grafzerken, sporen van vroeger aanwezen
hebben nagelaten."
Buddingh gaat dus ook wandelen in de Betuwe en beschrijft in genoemd
reisverslag zijn ervaringen. Het hele boek door zal hij niet nalaten schampere
opmerkingen ten aanzien van Heidring te geven. Dit doet bij het lezen van zijn
boek niet aangenaam aan. Dat is jammer, want daardoor heeft zijn werk
waarschijnlijk minder bekendheid en minder aandacht gekregen dan het
verdient.
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--K/ Y"ïjrfh
Het kerkje van Hemmen in 1827, waar ds. Heidring beroepen was.

Buddingh gaat uitvoerig in op de betekenis van in de Bet u we voorkomende
namen en woorden. Hij zegt in zijn inleiding: "Oude wegen en straten, torens
en vele plaatsnamen hielden mijnen geest bezig."
De verklaring die hij geeft van een aantal woorden, zoals Ham, Kamp, Loo,
Woerd, Wijk e.a. zijn soms zeer origineel.
Na het voorwoord gaat Buddingh op enkele algemeenheden en namen in.
In 2 volgende hoofdstukken wordt uitvoerig ingegaan op een gedenksteen.
Hiermede wordt bedoeld de steen die in de kerktoren te Dodewaard heeft
gestaan. Deze steen is overgeplaatst naar het Oudheidkundig Museum te
Leiden in 1863.
Zijn vertaling over het opschrift op dit gedenkteken is zonder meer interessant.
Natuurlijk wijkt deze af van die van Heidring. Welke juist is en of Buddingh met
iets meer fantasie heeft vertaald, weet ik niet.
"Bathua (de Betuwsche maagd) staat afgebeeld op het monument te Dodewaard.
In het hoofdstuk "Civilis (de bataafsche vrijheids-kamp)" vertelt Buddingh over
het verbond van vriendschap en trouw dat de Bataven met de overheersende
Romeinen hadden gesloten. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de mythologie
"Godenleer (Geest en Denkwijzen)." Daarna volgt een bespreking over de
religie "Christendom (Kapellen, Kloosters en Kastelen)".
Tot slot komt het hoofdstuk "Breedere Aanteekeningen", dat meer dan 40
pagina's omvat. Hierin wordt vaak verwezen naar het boek van Buddingh
"Verhandelingen over het Westland" uitgegeven te Leiden in 1844.
In dit hoofdstuk worden aan namen en woorden soms zeer originele beteke-
nissen gegeven.
Het lijkt me nog steeds de moeite waard, dat geïnteresseerden in de verklaring
van oude namen, de uiteenzettingen van Buddingh hierover bestuderen.

E.C. van Kraaikamp.
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Zeeuwse boeren in de Betuwe
Heden ten dage zijn er in de Betuwe niet veel boeren meer die oorspronkelijk
uit de provincie Zeeland stammen. In de jaren tussen de beide wereldoorlogen
waren er heel wat meer. Een van hen is de heer L. de Regt uit Eist die o.m. in
Herveld en Eist het boerenbedrijf heeft uitgeoefend. Ook op maatschappelijk
terrein is hij zeer actief geweest. Hij kent de geschiedenis van de Zeeuwse
boeren in de Betuwe als geen ander en weet daarover zeer onderhoudend te
vertellen. Hij verstrekte ons de hiervolgende lijst van Zeeuwse boeren die zich
destijds gevestigd hebben in de regio Eist - Valburg.

Naam Plaats van Jaar van vestiging
herkomst in de Betuwe

1. Fr. Geluk eiland Tholen tussen 1915 en 1920
2. Abr. Geluk eiland Tholen tussen 1915 en 1920
3. Scherpenisse eiland Tholen tussen 1915 en 1920
4. Hage eiland Tholen ca 1926
5. de Regt Terneuzen ca 1929
6. de Zeeuw Wemeldinge ca 1930
7. Mol eiland Tholen ca 1932
8. Goedegebure eiland Tholen ca 1933
9. Quaak Schoondijke ca 1937

10. van Putte eiland Tholen ca 1938
11. Lamper Krabbendijke ca 1942
12. Dees Schoondijke ca 1949

Als we deze lijst van 12 wat nader bekijken dan valt het op, dat 7 van de 12
boeren afkomstig zijn van het eiland Tholen, 3 komen er uit Zeeuws-
Vlaanderen (Terneuzen en Schoondijke) en 2 van Zuid-Beveland (Wemel-
dinge en Krabbendijke). De verklaring voor het relatief grote aantal van Tholen
afkomstige boeren zal wel gezocht moeten worden in een tekort aan grond
voor de vele boerenzoons. Het eiland is immers maar klein.
Velen van onze lijst van 12 zijn inmiddels weer uit de Betuwe naar elders
vertrokken. Het merendeel daarvan heeft nu een bedrijf in de Flevopolder
zoals o.a. boer Van Putte die eertijds op de boerderij De Moordakker in Herveld
zat.
Van een enkele boer heeft de naam inmiddels een landschappelijk-historische
betekenis gekregen. Denk maar aan de (recreatie-) plas tussen Herveld en
Slijk-Ewijk die algemeen "Het gat van Hage" wordt genoemd. Die naam houdt
de herinnering levendig aan nr. 4 van onze lijst, boer Hage, die zich daar
omstreeks het jaar 1926 had gevestigd. De boerderij is er nu niet meer.

Waarom naar de Betuwe?
Zoals bekend, behoort de Zeeuwse zeeklei tot de vruchtbaarste landbouw-
gronden van ons land. Die grond is voor een groot deel al eeuwen geleden in
cultuur gebracht en heeft van oudsher aan een reeks boerengeslachten een
zeer behoorlijk bestaan verschaft. Men moest dus wel een zeer goede reden
hebben om die vruchtbare streek te verlaten. Wel, men had een goede reden.
Vele boerengezinnen hadden meer dan één zoon en traditiegetrouw volgde
doorgaans de oudste zoon zijn vader op het bedrijf op. Voor de tweede zoon,
die ook boer wou blijven, was er geen land beschikbaar om een bedrijf te
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beginnen. Soms ook waren de pachtprijzen te hoog. In een enkel geval
trouwde een tweede boerenzoon met de dochter van een boer die geen zoons
had. In dat geval bleef de dochter op het bedrijf van haar vader en haar man
werd daar de nieuwe boer.
Sommige boerenzoons kozen noodgedwongen een ander beroep of werden
knecht bij een andere boer. Degenen die zelfstandig wilden zijn, zochten en
vonden een andere oplossing. Zij lazen in het weekblad "De Boerderij" de
advertenties en ontdekten daarin, dat in de Betuwe en in West-Brabant land-
bouwgrond kon worden gepacht tegen prijzen die wel 80 tot 100 gulden per
HA lager waren dan in de eigen streek.
Dat was voor de meest ondernemende Zeeuwse boerenzoons het sein om op
te breken, te trouwen, een gezin en een bedrijf te beginnen.

Welkom in de Betuwe?
Het ligt eigenlijk wel voor de hand, dat de Zeeuwen nu niet direct met muziek in
de Betuwe werden ingehaald. Men beschouwde hen toch min of meer als
vreemde eenden in de bijt. Men was ook niet geheel vrij van jaloezie, want de
Zeeuwse boeren deden het goed in de Betuwe. In de strijd tegen de zee en het
worstelen met de zware zeeklei waren het harde werkers geworden en dat
bleek ook hier vruchten af te werpen.
Kort na de eerste wereldoorlog zagen de Betuwse landerijen in de zomer geel
van de bloeiende herik (Sinapis arvensis L.) een algemeen voorkomend
onkruid op bouwland. Dat was wel een prachtig gezicht maar niet zo best voor
de akkerbouw. De nieuwkomers maakten daar gauw een eind aan en niet
zelden zag men op hun velden 10 tot 15 mannen op een rij het onkruid met
wortel en tak uitroeien. Dat duurde tot 1936 - '37 toen men spuitmiddelen
begon te gebruiken. Sindsdien is de herik nagenoeg van de Betuwse velden
verdwenen.
Na de tweede wereldoorlog zijn de uit Zeeland afkomstige boeren door de
Betuwse bevolking volledig geaccepteerd. De gemeenschappelijk doorge-
stane ellende gedurende die oorlog zal daar niet vreemd aan zijn. Men deelde
hetzelfde lot en moest samen werken om er weer bovenop te komen. En zo is
het ook goed.

G.R. van Bastelaere
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Agenda
14 t/m 22
september

15 september

17 september

27 oktober

Historische Vereniging Marithaime
1484-1984 Tentoonstelling 500-jarig bestaan van de
Nederlands Hervormde kerk en de toren;
tevens herdenking van het feit dat 40 jaar
geleden de kerk tengevolge van oorlogs-
handelingen werd verwoest.

Vereniging "Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken"
Excursie naar het Slot Loevestein en Woudrichem. De
reis gaat per bus naar Gorkum en vandaar met het voet-
veer naar Loevestein. Daar wordt koffie gedronken en
het slot wordt bezichtigd.
Vervolgens gebruiken we de lunch in "de Taverne"
waarna we oversteken naar Woudrichem. Onder leiding
van een gids maken we een rondwandeling waarbij ook
het Visserijmuseum wordt bezocht. Na een laatste hart-
versterking stappen we weer op het veer naar Gorkum,
waar de bus gereed zal staan voor de terugtocht naar
Tiel.
Kosten: f 46,50, voor 65-plussers f 45,- en voor bezitters
van een geldige museumkaart f 43,-.
Aanmelding vóór 30 juni a.s. bij Wieka Taconis, tel.
03448 -1573. Ook introducés zijn welkom.
Tijdsduur globaal van 9 uur - 18.00 uur.

Historische Kring Gente
Lezing door de heren W. Oteman en H. Scholten.
Septemberdagen 1944 in en rond Gendt.
20.00 uur, "De Lootakkers"
Langstraat 14 te Gendt.

S.G.G.R.
Themadag over de maatschappelijke gevolgen
van de nieuwe landinrichting door ruilverkaveling.
10.00 uur v.m., Dorpshuis "De Avezathen" te
Kerk-Avezaath.

Inleveren kopij voor het oktobernummer: uiterlijk 31 augustus 1984.
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De wordings- en bewoningsgeschiedenis
van het oostelijk rivierengebied (2)
De geologische opbouw van het gebied in het Holoceen tot aan de Romeinse
tijd

Na de laatste ijstijd, het Weichselien, begon circa 10.000 jaar geleden het
Holoceen, de periode die nu nog voortduurt. Het klimaat verbeterde definitief.
De zeespiegel rees. Grote delen van West-Europa raakten begroeid met
bossen. De rivieren gingen kalmer stromen. Van een vlechtend systeem
veranderden ze geleidelijk in een meanderend systeem. Het Holoceen wordt in
klimatologisch opzicht onderverdeeld in vijf perioden, te weten het Preboreaal,
het Boreaal, het Atlanticum, het Subboreaal en het Subatlanticum.

Preboreaal en Boreaal
Het Preboreaal en het Boreaal, die van ca. 8000 tot 5500 v. Chr. duurden,
vormen de overgang van het koude toendraklimaat naar het warmere zeekli-
maat. De temperatuur steeg wel, maar het bleef in het algemeen nog koud. De
begroeiing bestond voornamelijk uit gesloten berken- en dennenbossen. In
het Boreaal kwamen echter ook warmteminnende boomsoorten voor, zoals
eik, linde, iep en els.
De zeespiegel rees. In het westen van ons land kwam veen tot ontwikkeling,
het Basisveen genoemd. In het oostelijk rivierengebied veranderde het vlech-
tende systeem geleidelijk in een meanderend (slingerend) systeem. Door de
bosbegroeiing vond er weinig erosie plaats. Wel sneden de rivieren zich in de
grove zanden en grinden van de Formatie van Kreftenheye. Daarbij werd veel
materiaal getransporteerd en verder stroomafwaarts weer afgezet.
De rivierduinen, ook wel donken genoemd, van Groessen, Rijkerswoerd, Val-
burg, Bemmel en Persingen dateren vermoedelijk uit het Vroeg-Holoceen; die
ten oosten van de lijn Gendringen-Doetinchem-Doesburg waarschijnlijk uit
het Laat-Weichselien.

Atlanticum
In het Atlanticum (ca. 5500-3000 v. Chr.) heerste een meer oceanisch klimaat.
Vooral de els en het gemengde eikenbos met iep en linde kwamen voor. De
zeespiegel rees geleidelijk verder. De rivieren sneden zich diep in in de grove
afzettingen van de Formatie van Kreftenheye. Massa's zand en grind werden
verplaatst en verderop weer afgezet. We noemen ze de Afzettingen van Res-
sen (Mulder, 1979; Harbers en Mulder, 1981).
Het materiaal vertoont een aantal bodemkundige kenmerken die vooral goed
zijn waar te nemen, wanneer het buiten de invloed van het grond water ligt. Het
zand is namelijk grof, veelal ongelaagd, kalkloos en het heeft een opvallend
bruine, roestige kleur. De afzettingen reiken plaatselijk (nagenoeg) tot aan het
oppervlak, als min of meer kegelvormige erosieresten, zoals bij Zevenaar,
Doornenburg en Ressen (afb. 5 en 6).
Verder van de rivier vandaan ontwikkelde zich veen, zoals in het Velperbroek,
het Lathumse Broek, het Broek ten noordwesten van Gendt en het Elderveld.

Subboreaal
In het Subboreaal, dat van circa 3000 tot 900 v. Chr. duurde, verscheen de
beuk, terwijl de iep achteruitging. Voorts nam de invloed van de mens in de
landbouw toe.
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Afb. 5 Het Rijnstelsel in het Laat-Subboreaal.

De diepe insnijdingen in de afzettingen van de Formatie van Kreftenheye meer
stroomopwaarts enerzijds en de sedimentatie in het benedenstroomse gebied
anderzijds hadden tot gevolg, dat in de loop van het Subboreaal de rivieren
onder een geringer verhang gingen stromen. De rivieren gingen langzamer
stromen, waardoor de meandering toenam. Bovendien stagneerde de water-
afvoer van de rivieren naar zee door de vorming van strandwallen en kust-
duinen aan het einde van het Atlanticum. Achter de strandwallen en kust-
duinen ontwikkelde zich een omvangrijk veengebied (het Hollandveen). De
rivieren zetten hierdoor in hun midden- en benedenloop betrekkelijk zware

Afb. 6. Haag om een fruitteeltbedrijf te Ressen. Daar waarde bomen lager zijn,
komt zand (afzettingen van Ressen) ondiep voor. (foto Stiboka).



sedimenten af. Ze bestaan veelal uit kalkrijk, zeer fijn tot matig fijn zand en uit
kalkrijke lichte tot matig zware klei. We noemen ze de Afzettingen van Gendt O
(Harbers en Mulder, 1981). De dikte van de afzetti ngen varieert van 1 m tot meer
dan 6 m. Ze vormen in het algemeen een uitstekende grondstof voor de
baksteenindustrie (de gele Usselsteen).
De overgang van stroomrug naar kom verloopt in de regel zeer geleidelijk,
m.a.w. hoge oeverwallen en diepe kommen hebben deze rivieren niet
gevormd. Een nauwkeurige reconstructie van de rivierlopen uit het Subbo-
reaal bleek niet mogelijk. De afzettingen zijn namelijk grotendeels door jon-
gere sedimenten overdekt, voor zover ze niet zijn opgeruimd door latere
rivieren of zijn afgegraven voor de baksteenindustrie. Ten zuiden van Huissen
en ten noordwesten van Eist reiken ze wel tot aan de oppervlakte. Op afbeel-
ding 5 zijn de plaatsen waar we deze afzettingen hebben aangetroffen, ingete-
kend; bovendien hebben we de stroomrichting van de rivieren uit het Subbo-
reaal globaal aangegeven.
Opmerkelijk is, dat we deze fijnzandige sedimenten ook langs de Gelderse
Ussel (tussen Westervoort en Doesburg) hebben gevonden en wel in vrij
smalle banen in het buitendijkse gebied, dus in de uiterwaarden. Dit wijst erop
dat de Gelderse Ussel in het Subboreaal moet zijn ontstaan. Deze conclusie
wijkt evenwel sterk af van de heersende opvatting, dat de Gelderse Ussel pas
tijdens of na de Romeinse tijd is ontstaan (o.a. Poelman en Harbers, 1966;
Teunissen, 1980). Het is de bedoeling om binnenkort (mogelijk voorjaar 1985)
meer gedetailleerd bodemkundig onderzoek langs de Gelderse Ussel te
verrichten.
Het lijkt ons daarom zinvol de discussie over dit interessante vraagstuk in een
volgend nummer van dit blad verder toe te lichten.

Subatlanticum
Het Subatlanticum wordt onderverdeeld in drie tijdvakken, namelijk:
- het Vroeg-Subatlanticum (van ca. 900 tot ca. 250 na Chr.),
- het Midden-Subatlanticum (van ca. 250 tot 600 a 700 na Chr.),
- het Laat-Subatlanticum (600 a 700 na Chr. tot heden).
Het Subatlanticum wordt gekenmerkt door de toename van beuken haagbeuk
naast het gemengd eikenbos. Daarnaast leidde menselijk ingrijpen (landbouw)
ertoe, dat het land verder ontbost werd, waardoor heidevelden en stuifzand-
gebieden ontstonden.
De rivieren sneden zich in het achterland diep in. Grote hoeveelheden zand
werden met de rivier meegevoerd. Bovendien werkten de toenemende ont-
bossingen erosie in de hand, waardoor veel materiaal in de rivier terechtkwam.
In het westen waren bressen geslagen in de strandwallen ter hoogte van
Katwijk en tussen Hoek van Hollend en Voorne. Hierdoor verliep de afvoer van
het rivierwater beter. Pons (1957) geeft aan, dat in het Vroeg-Subatlanticum
belangrijke oeverwallen zijn gevormd in het Land van Maas en Waal. Dit geldt
eveneens voor ons onderzoekgebied. De oeverwallen bestaan in de onderste
lagen uit kalkrijke, grofkorrelige, zandige sedimenten. Naar boven toe worden
ze meestal zwaarder (zware zavel tot licht klei). De kommen zijn hoofdzakelijk
opgebouwd uit zware klei of er ontwikkelde zich veen. We noemen de sedi-
menten uit het Vroeg-Subatlanticum de Afzettingen van Gendt l (Harbers en
Mulder, 1981).
De rivierbeddingen zijn in de loop der eeuwen in meerdere of mindere mate
dichtgeslibd. Niettemin zijn ze op tal van plaatsen nog als duidelijke, geulvor-
mige laagten in het landschap herkenbaar. Vaak zijn de wegen erlangs of zelfs
erin aangelegd. De oeverwallen vormen samen met de rivierbedding de
stroomrug (Edelman, 1950). Langs de geulen treffen we op de hoogste delen
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Afb. 7 Reconstructie van de rivierlopen in het Vroeg-Subatlanticum

van deoeverwallen de zogenaamde oude bewoningsgronden uit de Romeinse
tijd aan. Deze gronden zijn soms tot meer dan 1 m diepte zwart van kleur en
bevatten allerlei sporen van bewoning, zoals potten, potscherven, botresten en
gebruiksvoorwerpen. In de ondergrond zijn vaak zogenaamde fosfaatvlekken
waar te nemen. Dat zijn gele tot geelgroene vlekken die waarschijnlijk zijn
ontstaan door verteerde beenderen. De oude bewoningsgronden reiken in de
meeste gevallen tot aan aan de oppervlakte.
De bovengenoemde gegevens en de veelal in de ondergrond als gidslaag
voorkomende sedimenten van de Afzettingen van Gendt O vormen de voor-
naamste uitgangspunten voor de reconstructie van de rivierlopen in het
Vroeg-Subatlanticum. Afbeelding 7 geeft de situatie van de rivierlopen weer tot
omstreeks het begin van de jaartelling. Uit de figuratie blijkt, dat we te maken
hebben met drie min of meer belangrijke rivierlopen. We noemen ze gemaks-
halve Waal, Rijn en Ussel. Deoeverwallen met de verlande beddingen (stroom-
ruggen) van de Rijn en de Ussel laten zich over lange trajecten onderscheiden.
Langs de Waal daarentegen hebben we ze niet aangetroffen. Een nauwkeu-
rige reconstructie van deze rivier uit het Vroeg-Subatlanticum was daardoor
niet mogelijk. Waarschijnlijk heeft de Waal zich pas aan het eind van het
Vroeg-Subatlanticum van de Rijn afgesplitst. Bij de komst van de Romeinen in
ons land zal de Waal een jonge, nog insnijdende rivier zijn geweest, die het
meeste Rijnwater afvoerde. De Rijn en de Ussel met hun hoge "afgebouwde"
oeverwallen waren vooral in hun zomerbeddingen (laag water) kalm stro-
mende rivieren. Slechts bij hoge waterstanden traden Rijn en Ussel buiten hun
oevers ter plaatse van de laagst gelegen oeverwallen.
Deze situatie was ideaal voor de bewoonbaarheid van dit gebied, namelijk
enerzijds twee rivieren (Rijn en Ussel) met hoge oeverwallen die zelden over-



stroomd werden en een zich insnijdende Waal, waarop de aangrenzende
hooggelegen gronden van de Formatie van Kreftenheye en de Afzettingen van
Ressen konden afwateren.
Het splitsingspunt van Rijn en Waal kon niet exact worden gereconstrueerd.
De talrijke verleggingen van de rivier in latere perioden en de menselijke
ingrepen die vooral in de zeventiende en achttiende eeuw hebben plaats-
gevonden (o.a. in verband met de aanleg van het Pannerdensch Kanaal en het
Bijlandsch Kanaal (Van de Ven, 1976) hebben de meeste sporen uitgewist. We
nemen aan, dat het bewuste splitsingspunt zich ergens tussen Schenken-
schanz (Dld.) en Tolkamer heeft bevonden.
Hierop wijst de betrekkelijk smalle oeverwal, waarop later Tolkamer en Lobith
zijn ontstaan.

John Mulder

Geraadpleegde literatuur
Edelman, C.H., 1950. Inleiding tot de bodemkunde van Nederland. Noord-
Hollandsche Uitg. Mij., Amsterdam.
Harbers, P. en J.R. Mulder, 1981. Een poging tot reconstructie van het Rijnstel-
sel in het oostelijk rivierengebied tijdens het Holoceen, in het bijzonder in de
Romeinse tijd. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift 15 (5): 404-421.
Mulder, J.R., H. Salverda en JA van den Hurk, 1979. Ruilverkaveling Over-
Betuwe-Oost. Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid. Rapport nr. 1389.
Stiboka, Wageningen.
Poelman, J.N.B, en P. Harbers, 1966. Heeft Lathum altijd aan de rechter Ussel-
oever gelegen? Boor en Spade XV. 128-148.
Pons, L.J., 1957. De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige
ontwikkeling van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van
Nijmegen. Bodemkundige Studies deel 3. Versl. Landbouwk. Onderz. no.
63.11, 's-Gravenhage.
Teunissen, D., 1980. Enkele gebeurtenissen uit het leven van de Romeinse
veldheer Drusus in het licht van enige nieuwe geologische gegevens uit
oostelijk Gelderland. Westerheem 29 (5): 321-334.
Ven, G.P. van de, 1976. Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiede-
nisvan het Pannerdens Kanaal. Gelderse Historische Reeks VIII. Valburg Pers,
Zutphen.



Geurt Jan Brenkman
26 november 1834 12 februari 1922

Smid en amateurarcheoloog
Op 26 november 1834 werd Geurt Jan Brenkman te Lienden geboren als
oudste zoon van het echtpaar Wïllem Brenkman en Angenieta Brenkman. De
familierelatie van de echtelieden was achterneef en achternicht.
Willem Brenkman was smid in het buurtschap Aalst. Later zou Geurt Jan in de
verre omtrek bekend worden als "de Smid van Aols".
Geslachten lang heeft de familie Brenkman het beroep van smid uitgeoefend.
Niet alleen in Lienden maar ook in Zoelen en Woudenberg. Tot kort voor zijn
dood heeft Geurt Jan Brenkman zijn ambacht voortgezet. Toch weten wij dat
hij in latere jaren zijn beroep heeft verwaarloosd. Er werd van hem gezegd dat
hij meer belangstelling had voor een duit dan voor het beslaan van drie
paarden. Brenkman heeft reeds op jeugdige leeftijd belangstelling gekregen
voor de archeologie. Hij was een natuurtalent. Maar bovendien heeft hij veel
gelezen en gestudeerd.

Schrijven
Brenkman heeft veel opgeschreven van hetgeen hij heeft gedaan.
Jammer genoeg is hiervan veel verloren gegaan in de oorlog 1940/45. Bij
familie in Lienden is nog een dagboek (nummer 3) aanwezig waarin erg veel is
opgetekend. Hierin vindt men de namen van zijn bezoekers, afschriften van
brieven die hij heeft geschreven, de prijzen van oude munten en andere
voorwerpen die hij heeft gekocht. Maar ook de uitgaven die hij voor zijn
huishouding deed, worden er in vermeld. Daar lezen we dat in 1898 een half
mud gruis 37,5 cent kostte. Inkt kocht hij voor drie cent en voor een kan
petroleum betaalde hij zeven cent.

Een foto van Geurt Jan Brenkman,
afkomstig uit het bezit van de
gelijknamige familie te Lienden.



De Oudheidkamer in Tiel heeft nog een twintigtal schoolschriften in haar bezit
die vol geschreven zijn door Brenkman.
Hierin staat een goed gedocumenteerd verhaal over de geschiedenis van de
Betuwe. Hieruit blijkt dat Brenkman erg veel heeft gelezen. Hij had veel boeken
over de Betuwe in zijn bezit.
Een neef van hem woonde in Amsterdam. Daar ging Brenkman regelmatig
naar toe en kocht daar nogal eens boeken over de Betuwe.
In het dagboek kan men lezen aan wie en welke boeken hij uitleende.
In 1905 heeft J.A. Heuff Azn. in "Bijdragen en Mededelingen" een artikel
geschreven over opgravingen op "De Hooge Woerd" te Kesteren, waar
Brenkman de leiding had. In één van zijn schriften heeft Brenkman het gehele
artikel overgeschreven. Zelf heeft Brenkman ook enkele artikelen geschreven
in "De Navorscher". Totdat hij in één van zijn schriften er over klaagt dat in een
artikel van zijn hand in "De Navorscher" van 1883 af l. 8 een redacteur enkele
zinnen in zijn artikel zodanig heeft gewijzigd dat er het tegenovergestelde
kwam te staan van hetgeen hij bedoelde. Nadien heeft hij het schrijven kenne-
lijk overgelaten aan zijn vriend J.A. Heuff Azn., die hij overigens altijd meneer is
blijven noemen.

Oudheidkamer
Samen met Heuff heeft hij een grote stoot gegeven tot de oprichting van de
Oudheidkamer in Tiel.
Zij riepen in 1901 een bijeenkomst van belangstellenden bij elkaar en daar
werd besloten een oudheidkundige vereniging te Tiel te stichten. Er kwam een
voorlopig bestuur met J.A. Heuff Azn. als voorzitter en G.J. Brenkman als
bestuurslid.

Het huis met smederij waar Brenkman zijn gehele leven heeft gewoond. Op 17
oktober 1936 is het huis afgebrand.
Dit was voor een aantal journalisten aanleiding om te schrijven over het
omvangrijke onderzoekingswerk van de "smid van Aols".



Brenkman heeft veel gevonden voorwerpen aangekocht. Soms ook wanneer
ze van weinig waarde waren. Op die manier wilde hij de vinders stimuleren om
er mee door te gaan.
Hij heeft echter ook veel waardevolle dingen gekocht. Zelf bezat hij een
kostbare verzameling Romeinse munten. Veel is ook verhuisd naar de Oud-
heidkamer in Tiel. Eveneens kocht Brenkman waardevolle oudheden aan voor
het Oudheidkundig Museum te Leiden.
Toen het kasteel Doorwerth als museum in gebruik werd genomen, stond hij
daaraan verschillende voorwerpen af. Maar dit kasteel is in de oorlog grondig
verwoest. Zo is er dus veel van hetgeen Brenkman heeft verzameld weer
verloren gegaan. De Oudheidkamer heeft immers ook veel van de oorlog
geleden.
Brenkman heeft veel verzameld over de geschiedenis van het voormalige
Heilige Kruisgilde te Lienden. Door zijn onvermoeide ijver heeft het Rijksar-
chief te Arnhem deze belangrijke verzameling in zijn bezit gekregen.
Er is nog veel te schrijven over deze bescheiden man, die zoveel voor de
Betuwe heeft betekend. Dit artikel heeft slechts de bedoeling even de aandacht
te vestigen op deze beminnelijke mens die in deze streek niet vergeten mag
worden. Hoe bezeten hij was van zijn hobby blijkt wel uit de volgende
anecdote.

Verzamelen van kennis nummer één
Tijdens een bezoek van "geleerde" deskundigen aan de opgravingen van "De
Hooge Woerd" te Kesteren, werd aldaar een broodje gegeten in het Ambtshuis
te Kesteren. Hier kon Brenkman zijn verhalen kwijt en aan eten kwam hij niet
toe.
Zijn vriend Heuff had dit al enige tijd geamuseerd aangezien en zei tenslotte:
"Brenkman eet nu eerst je brood eens op."
Het antwoord was: "Maar meneer Heuff, brood eten kan ik alle dag, maar
praten met mensen die in deze opgravingen belang stellen, daar krijg ik
jammer genoeg te weinig kans voor. Dat brood kan nog wel wachten." Dat was
Brenkman ten voeten uit.

In februari 1922 gleed Brenkman ten gevolge van de gladheid uit.
Aan dit ongeval overleed hij op 12 februari van dat jaar, 87 jaar oud.
Dat Brenkman gewaardeerd werd blijkt wel uit het artikel van J.S. Veen in
Bijdragen en Mededelingen van de vereniging Gelre (deel xxv) na het over-
lijden van deze amateurarcheoloog uit Lienden.
Dit jaar 1984 is het 150 jaar geleden dat deze in misschien zeker opzicht
merkwaardige man werd geboren.
Ter gelegenheid daarvan wilden we deze bescheiden maar ter zake kundige
en wijze mens even voor het voetlicht halen.

E.C. van Kraaikamp



Dodewaard, Heidring en Leemans,
en de woede van Buddingh
In de zuidmuur van de toren van de hervormde kerk te Dodewaard is een
betonnen afgietsel te zien van een kalkstenen grafmonument uit de Romeinse
tijd. Het origineel - dat uit de litteratuur bekend is sinds 1687 - is omstreeks
1100, toen de zware romaanse toren van tufsteen gebouwd werd, daarin
ingemetseld, ter plaatse van de huidige kopie. In 1863 werd dit monument
overgebracht naar het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; zie afb.
Boven de vierregelige Latijnse inscriptie bevindt zich een reliëf, dat een
dodenmaal voorstelt. De overledene, een man, ligt op een rustbank; daarvoor
staan een veelhoekige fles en een tafeltje met spijzen; aan het voeteneinde is
een slaaf zichtbaar. Daarboven is in het midden ter symbolisering van de dood
een sirene afgebeeld, die geflankeerd wordt door twee leeuwen als zinne-
beelden van de waakzaamheid en ter afwering van onheil.
De tekst van het opschrift luidt: M(arcus) TRAIANIVISJ / GVMATTIVS GAI/SIONIS F(ilius)
vET(eranus) ALAE / AFROR(um) i(estamento of -itulum) p(oni) i(ussit) = Marcus
Traianius Gumattius, Gaisio's zoon, oudgediende van de Ruiterafdeling van
Afrikanen, heeft (bij testament) (deze grafsteen) laten plaatsen.
De overledene was van inheemse, Germaanse of Keltische afkomst; daarop

Romeinse grafsteen
uit Dodewaard.
Foto Rijksmuseum
van Oudheden,
Leiden.

10



wijzen zijn bijnaam Gumattius en de naam van zijn vader Gaisio. Hij is in onze
streken in dienst getreden van een ala, een afdeling cavalerie van de
Romeinse hulptroepen, die een nominale sterkte had van 500 man en oor-
spronkelijk geformeerd was in de provincie Africa Proconsularis (ongeveer
het huidige Tunesië). Nadat Marcus Traianius Gumattius 25 jaar of iets langer
in dienst was geweest, werd hij eervol ontslagen en kreeg hij het Romeinse
burgerrecht, en wel onder keizer Marcus Ulpius Traianus (98-117 na Chr.); dit
valt af te leiden uit zijn voornaam Marcus en zijn familienaam Traianius.

De grafsteen dateert zeer waarschijnlijk uit de jaren omstreeks 100 na Chr.
In het bovenstaande is in het kort de huidige stand van zaken beschreven
aangaande het monument van Dodewaard.

In de "Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkel-jaar 1836", jg. 2,
publiceerde de redacteur ds. O.G. Heidring (1804-1876) een ongetwijfeld door
hemzelf geschreven, maar niet ondertekend artikel over "De Romeinsche
Grafsteen te Dodewaard" (p. 22-27). De vertaling van het opschrift is daarin:
"Marcus Trajanus Jucgumattius, zoon van Gaisio, oud-krijgsoverste der Afri-
kaansche ruiterbende, heeft, zelfs bij uitersten wil, gelast, dit gedenkteeken op
te rigten." Het is duidelijk dat deze vertaling en Heldrings verklaring van het
reliëf op enige, min of meer belangrijke punten afwijken van de opvatting die
thans algemeen over het monument gehuldigd wordt.
In "De Navorscher, een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer
tusschen allen, die iets weten, iets te vragen hebben, of iets kunnen oplossen",
jg. 2,1852,57-58, verscheen een zeer curieuze bijdrage: "Eenige wenken voor
vrienden van oudheden, uit vroegere ervaringen bijeenverzameld door O.G.
Heidring." Nadat de schrijver, die op 17 mei 1804 geboren was te Zevenaar, in
1827 predikant was geworden in Hemmen, had hij in 1848 het Asyl Steenbeek
in Zetten gesticht. Voor "oudheidkundige opsporingen", waaraan hij tal van
publikaties heeft gewijd, had hij toen geen tijd meer.

"Den NAVORSCHER worden dus de regels, die ik volgde, gelegateerd, opdat deze
het opkomende geslacht mededeelen wat mij den weg zoo gemakkelijk
maakte." Sprekend over vliedbergen of terpen ("De grootste vond ik nabij
Waardenburg in den Tielerwaard, de kleinste in Horssen, in Maas en Waal")
merkt hij op: "Het zacht oploopende van zulke Vliedbergen, maakt het voor het
ongeoefende oog moeijelijk om ze terstond te onderscheiden. In het laatste
geval, als eene hoogte door menschenhand was opgerigt, rustte ik niet, tot dat
ik eene gissing over de geschiedenis of legende konde opmaken." Daarna
heeft hij het over stukken grond die woerd heten. "In sommige Provinciën
heeten deze Woerden, Wierden, in andere streken Waarden. Als uit de gis-
kunde, waarmede de Heer BUDDINGH in dit gebied de wetenschap vooruitge-
sneld is, de laatste haren vasten gang hernemende, zich als meesteres zal
doen hooren, verwachten wij door deze ontdekking nog zeer veel, dat ons op
de belangrijkste wijze vele oudheidkundige opmerkingen zal mededeelen, en
vooral den loop der oude wegen zal kenbaar maken."
Zoals E.C. van Kraaikamp in dit tijdschrift, jg. 2, juni 1984, reeds heeft opge-
merkt, voelde D. Buddingh (op 18 december 1800 te Driel geboren; "Lid van
onderscheiden Oudheid-, Geschied- en Letterkundige Genootschappen;
Leraar en Bibliothecaris aan de Koninklijke Akademie te Delft") zich diep
gekrenkt door deze uitspraak van Heidring. Over het woord "giskunde", dat
door Heidring wel min of meer sarcastisch bedoeld moet zijn, is Buddingh
kennelijk woedend geworden, getuige zijn in 1861 te Tiel verschenen "Wande-
lingen door de Betuwe, ter opsporing van Germaansch-Bataafsche en
Romeinsche Oudheden", dat vooral lijkt te zijn geschreven om Heidring het

11



een en ander betaald te zetten en te laten zien dat hij, Buddingh, het beter wist.
Anderzijds heeft Heidring, zoals Van Kraaikamp reeds veronderstelde, een
deugdelijke reden gehad om Buddingh van "giskunde" te beschuldigen; in
onze dagen zouden we wellicht beter kunnen spreken van fantasterij.
Het "geschil" heeft zeer waarschijnlijk zijn oorsprong gevonden in Buddinghs
in 1844 te Leiden verschenen "Verhandeling over het Westland, ter ophelde-
ring der Loo-en, woerden en hoven, benevens de natuurdienst der Friesen en
Batavieren", waarin de schrijver o.a. te keer gaat tegen Heidring in verband
met de verklaring van de aardrijkskundige loo-namen.

Deze hebben ofwel betrekking op (open plekken in) een bos, ofwel op een
water. Nederland was toendertijd verdeeld in twee elkaar heftig bestrijdende
partijen. Heidring c.s. behoorde tot "de boschmannen"; Buddingh was een
aanhanger en vurige verdediger van de "waterverklaring".
In zijn, zoals gezegd, in woede tegen Heidring geschreven "Wandelingen"
heeft Buddingh ook een hoofdstuk gewijd aan het "monument te Dodewert".
De vertaling van de inscriptie dient volgens hem te luiden: "Ter eere van
(keizer) Marcus Trajanus heeft de Ambtman Jochem Gijszoon, oud-krijgsover-
ste in de Afrikaansche ruiterbende, gelast dezen toren te stichten." Daarmee
heeft Buddingh in ons land ongetwijfeld de tweede prijs verdiend met het
maltraiteren van een Latijns opschrift. Hij wordt overigens nog verre over-
troffen door Willem van Berchen, die omstreeks 1465 in een Geldersche
kroniek een grafsteen van een Romeinse legioensoldaat uit ca. 100 na Chr.
heeft verheven tot monument ter herinnering aan de bouw van een tempel op
het Valkhof te Nijmegen door Julius Caesar (100-44 v. Chr.).
De toren van de kerk te Dodewaard zou volgens Buddingh, evenals enige
andere Betuwse torens, in de Romeinse tijd zijn gebouwd. "Toevlugtstorens bij
ijsgang en overstrooming, tot wegwijzers des daags en vuurtorens des nachts
voor de Romeinsche legioenen of cohorten". Met betrekking tot de Dode-
waardse steen blijken er geen grenzen te zijn aan Buddinghs fantasie.

"Bathua, of de Betuwsche Maagd, verheft zich in het bovenstuk van den
gedenksteen, als een schoone gevlerkte genius, die uit de wateren, uit het bad,
oprijst en daarom te regt Bath-au, later bij verzachting fiefuivegeheeten." Met
een "Vaarwel, lezer, en geniet Gods besten zegen in al uwe huiselijke en
openbare betrekkingen" besloot Buddingh in april 1861 te Delft zijn ook nog
voor hedendaagse lezers schokkende boek.
Intussen had de schrijver, in september of oktober 1860 een "vereerende
uitnoodiging" ontvangen van De Commissie DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETEN-
SCHAPPEN, tot het opsporen, het behoud en het bekend maken van overblijfsels
der vaderlandsche kunst en beschaving uit vroegere tijden. Deze was o.a.
getekend door de voorzitter dr. C. Leemans (1809-1893), geboren in Zaltbom-
mel en sinds 1839 directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, en
beoogde medewerking te vragen ter bereiking van het doel waarvoor de
commissie was ingesteld. Op 10 juli 1861 zond Buddingh een schrijven aan
deze commissie, dat vergezeld ging van een exemplaar van zijn zo juist
verschenen Wandelingen door de Betuwe. Hij wilde daarmee de aandacht
vestigen op "het monument te Dodewert". "Niets zal den ondergeteekende
aangenamer zijn, dan te mogen vernemen, dat de Commissie in hare loffelijke
poging wél slage, en dat hij, zoo al niet veel, toch iets belangrijks daartoe heeft
mogen bijdragen." Gaarne zal hij vernemen of "de geëerde Commissie zich
met zijne hier aangebodene verklaring kan vereenigen, en wel k gebruik zij van
deze bijdrage denkt te maken?" Namens de commissie schrijft Leemans op 12
oktober 1861 aan Buddingh een antwoord, waarin hij bericht dat "het exem-
plaar van uw werkje getiteld: Wandelingen door de Betuwe, met uw bege-
12



leidend schrijven (...) met dank voor uwe welwillende bedoeling ontvangen is.
Met betrekking tot den inhoud, en meer bepaald tot uwe opvatting van het
Monument te Dodewert, waaromtrent gij het gevoelen der Commissie wensch-
tet te kennen, moet deze zich als zoodanig van alle uitspraak onthouden, met
het oog op art. 10 van het huishoudelijke reglement (...), dat bepaalt, dat: "de
Akademie zich niet verklaart over de waarde van eenig, haar ter beoordeeling
toegezonden boekwerk, tenzij daartoe door de Regering uitgenoodigd."
Een maand later, op 10 augustus 1861, verscheen in een aflevering van het
tijdschrift "De Nederlandsche Spectator" een vernietigende bespreking van
Buddinghs Wandelingen, die geschreven was door niemand minder dan C.
Leemans en waarvan het einde luidt: "Voor de oppervlakkige lezers, voor hen
die schijngeleerdheid en opsnijderij niet genoeg van wezenlijke wetenschap
weten te onderscheiden, is het noodig dat een onomwonden oordeel over het
geschrijf van den heer Buddingh worde uitgesproken. Ik gevoelde mij ge-
roepen om dit op het gebied mijner studie te doen, naar aanleiding van de
zinnelooze verklaring, door hem van het Dodewertsche gedenkteeken voor-
gesteld, en de dwaze gevolgtrekkingen daaruit opgemaakt. Zij, die zich meer
bepaald met vergelijkende taaistudie onledig houden, mogen van hunne zijde
aantoonen, in hoeverre de heer Buddingh regt heeft daarbij een woord mede te
spreken.

spreken. Ik zou daarvan durven voorspellen, dat hem ook hier voor goed het
zwijgen moet worden opgelegd, en meen hem in gemoede, waar hij nog verder
als schrijver mogt willen optreden, het "Schoenmaker, houd u bij uwe leest, "te
moeten toeroepen."
Als gevolg hiervan is Buddingh ten tweede male in woede uitgebarsten. Dit
heeft geleid tot de in 1865 eveneens te Tiel verschenen "Onderzoekingen in de
Betuwe, vervolg op de Wandelingen, tot opsporing van Germaansch-Ba-
taafsche, en Romeinsche oudheden, door D. Buddingh, (...) Oud-Leeraar en
Bibliothecaris der opgehevene Koninkl. Akademie te Delft. 1863 en 1864."
"Voor mij ik besloot te onderzoeken, of ik zoo geheel mis had gezien; mis-
schien zou ik bij hervatte wandeling ontdekken, waar de schoen hem wrong.
Welaan dan, de beide motto's waren gekozen; ik behoefde lichaamsbeweging
(...). Ik had geleerd onderscheid te maken tusschen Leemans in Commissie en
Leemans als Spectator; nam mijn wandelstok weder op en begaf mij zonder
verder omzien (...) op nieuw op de wandeling."
Dat "zonder verder omzien" blijkt bij lezing van de "Onderzoekingen" wel wat
sterk uitgedrukt. Het boek is een aaneenschakeling van aanvallen op Lee-
mans, zogenaamd om te "ontdekken, waar dien gemoedelijken man de
schoen wrong, dien ik op nieuw op de leest had te slaan". Een en ander heeft in
wetenschappelijk opzicht weinig steekhoudends opgeleverd; alleen Bud-
dinghs proza maakt nog steeds indruk.
In 1863 was Leemans er in geslaagd, de Romeinse grafsteen uit de Dode-
waardse toren te laten verwijderen en deze op een betere plaats onder te
brengen. In de toren werd toen een hardstenen plaat meteen opschrift aange-
bracht, volgens hetwelk het grafteken "als een geschenk van den raad der
gemeente Dodewaard uit dezen toren [was] overgebragt naar het Rijks
Museum van Oudheden te Leiden." Buddingh werd hierover vanzelfsprekend
extra woedend en voegde aan zijn "Onderzoekingen" een krachtig stuk toe
over "vandalisme en antiquiteits-kunsten", gericht tegen de man die "aan het
eerwaardig monument, dat hem had moeten heilig zijn, den grijsaard, die hem
eerbied had moeten inboezemen, de tong uitbrak."
"Een maagdenroof als deze is onbekend in de Geschiedenis (...). Hoofdzaak
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dus om "den beroemden grafsteen (?)" voor "wind en weder" (?!) te bewaren.
Had het hier mogen heeten: om "de schoone Bathaue, voor den invloed van
wind en weder te beschermen," dan zouden wij gezegd hebben: hoe liefelijk!
hoe zorgzaam! voor die teedere maagd! (...) Wij kunnen ons de vreugde
voorstellen, die den man moet bezield hebben, welke deze betuwsch
maagden-roof pleegde, toen hij met zijn zwaren buit in eene kist huiswaarts
keerde (...). "Conservator" = "Destructor"; hier zou ik ten slotte met het oog op
den schoenmaker van Leemans in den Spectator met een wederkeerig
spreekwoord mogen sluiten: past u die schoen, trek hem dan aan? doch het zij
genoeg, dat men thans wete: waar de schoen hem wringt!"
Na zijn "Onderzoekingen" heeft Buddingh over het Dodewaardse "gedenk-
teeken" alleen nog maar geschreven in een artikel, „L'ïle des Bataves", dat in
1873 verscheen in de Messager des sciences historiques de Belgique. Op 16
april 1874 overleed hij te Utrecht.
Daarna publiceerde C. Leemans in de Verhandelingen der Koninklijke Aka-
demie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Deel VIII, Amsterdam 1875,
een uitvoerige studie over "Het Romeinse grafteeken van Dodewaard". Zijn
lezing van de inscriptie en zijn verklaring van de grafsteen vormen de basis van
onze hedendaagse opvattingen over dit monument (zie boven). Op het einde
wijdt Leemans "niet zonder eenige aarzeling", maar "volledigheidshalve" drie
bladzijden aan de wijze waarop Buddingh het Dodewaardse gedenkteken
heeft verklaard. "Het naïef en schier onbegrijpelijk zelfvertrouwen, waarmede
die schrijver zijne zonderlinge meeningen en onderstellingen uitspreekt en
met allerlei verwijzingen op de zonderlingste woordafleidingen en beweerde
overleveringen tracht aan te bevelen, konden zijne vertoogen bij niet deskun-
digen alligt ingang doen vinden; al is het dat men slechts zeer weinige
schreden op het gebied der Romeinsche op-schriftkunde gezet, of slechts
eene zeer oppervlakkige kennis van de Latijnsche taal behoeft verkregen te
hebben, om zich te overtuigen, dat de schrijver in beide opzigten als een
volslagen vreemdeling moet beschouwd worden...... In korte woorden wil ik
hier de slotsom mededeelen van Buddingh's onderzoekingen met betrekking
tot het Dodewaardsche gedenkteeken, en zijne verklaring van de voorstel-
lingen en het opschrift. Die mededeeling op zich zelve is voldoende; tegen-
werpingen, bestrijdingen of opmerkingen zijn onnoodig." Zo is het. Ongelo-
vigen en zij die de giskunde van Buddingh desondanks willen bestuderen,
kunnen kiezen tussen de "korte woorden" van Leemans en de uitvoerige
"Wandelingen" en "Onderzoekingen" van Buddingh, maar zij zijn in ieder
geval gewaarschuwd.
De kopie van het Romeinse grafmonument in de toren van Dodewaard, die
thans sinds 1956 of 1957 de plaats inneemt van het origineel en van de steen
met Nederlandse inscriptie uit 1863, is mede een boeiende herinnering aan
een praktisch vergeten, vreemd maar niet onbelangrijk hoofdstuk uit de 19de-
eeuwse geschiedenis van de archeologie van Romeins Nederland.

Verdere litteratuur: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek l w.,
Leiden 1911 w.; A.W. Byvanck, Excerpta Romana II, 's-Gravenhage 1935,170
v., nr. 281; G. Alföldy, Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania infe-
rior, Düsseldorf 1968,10-13 en 173 v., nr. 23; R.F.P. de Beaufort en Herma M.
van den Berg, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst, III, 1,
De Betuwe, 's-Gravenhage 1968,214-219; Kunstreisboek voor Nederland, 7de
dr, Amsterdam/Antwerpen 1977, 209.

J.E. Bogaers
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Het ontstaan van "Van Sleenburg"
als achternaam in Zetten
De vóórnamen van de mensen waren vroeger belangrijker dan de achter-
namen. Als achternaam werd een patroniem (kind van vader zus-en-zo)
gebruikt ter nadere specificering van de persoon. Zodoende werden in de
indices op het Oud Rechterlijk Archief van Overbetuwe de personen uit de
akten alfabetisch volgens de vóórnamen gerangschikt; (zie de afbeelding uit
het oud protocol 1653-1759). Als het patroniem onvoldoende duidelijk de
persoon aanduidde omdat er meer dan één van die naam voorkwam, werd het
patroniem aangevuld met een aanduiding van de woonplek. Die woonplek kon
veranderen . Zo ziet men op de afbeelding bij "Jan Peters op t Slop" bijge-
schreven: "siet Jan Peters Slijenburgh is deselve". Het gaat hier om een besaet
(beslaglegging) geregistreerd 15-10-1737. De aanduiding "op t Slop" geeft de
eerste woonplek van Jan Peters aan, gelegen aan de Linge ten zuidoosten van
Indoornik. De aanduiding "van Slijenburgh" geeft aan dat hij naar Sleenburg,
gelegen tussen Zetten en Hemmen, is terugverhuisd.
Ook zijn vader Peter Frericks wordt eerst zonder, maar later steeds vaker met
de toevoeging "van Sleijenburgh" aangeduid. Is hier nu sprake van een naam-
aanneming? En wanneer krijgt deze zijn beslag? Het is interessant om deze
naamsvorming te vervolgen.

De genoemde Jan Peters van Sleyenburg wordt bij de doop van drie kinderen
(1736, 1742, 1749) aangeduid als "Jan Peters"; bij de doop van drie andere
kinderen (1745,1753,1756) als "Jan Peters van Sleenburg". Het bestanddeel
"van Sleenburg" is beslist niet essentieel. Zijn kinderen worden niet PETERS
van Sleenburg maar JANSEN van Sleenburg genoemd. Het JANSEN is de
echte patronieme achternaam. In de alfabetische index van het doopboek van
Zetten 1772-1811 staan zij ook alleen onder JANSEN getabelleerd. Hoewel
veelvuldig aangeduid als "van Sleenburg" is dat circa 1800 nog steeds geen
echte achternaam voor hen.3)
Het duidelijk patroniem karakter van de naam "Jansen" is verloren bij de
kinderen van Jans zoon, Jacob Jansen van Sleenburg. Diens vier dochters,

<4. y&fi ^^^.^TT^t^fy *-»'**-

i~*S // < } <T
Gedeelte van een bladzijde uit de index van het Oud Rechterlijk Archief,
Overbetuwe, schoutambt Valburg, inv.nr. 323b betreffende het zesde protocol
over de jaren 1750 - 1759.
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geboren 1803-1810, worden niet JACOBS van Sleenburg maar JANS(S)EN
van Sleenburg genoemd als zij trouwen tussen 1833 en 1843. In "Jansen van
Sleenburg" heeft "Jansen" het patroniem karakter van vernoeming naar de
vader verloren. Zij en hun vader staan in de tienjaren-tafels van de burgerlijke
stand van Valburg getabelleerd onder de S van Sleenburg en niet onder de J
van Jansen van Sleenburg. Men beschouwt na 1810 hun achternaam niet
"Jansen van Sleenburg" te zijn maar "van Sleenburg". Van SLEENBURG is
hun eigenlijke achternaam geworden na een eeuw lang toch al min of meer in
gebruik te zijn geweest.
Officieel is de naam "van Sleenburg" in 1811 niet aangenomen toen dat voor
registratie in het naamregister werd opengesteld. Van die mogelijkheid werd
trouwens in Zetten slechts in een drietal gevallen gebruik gemaakt.
De achternaamvorming bij anderen in Zetten tussen 1650 en 1800 lijkt niet
sterk afwijkend van de hiervoor geschetste. De namen van de ledematenlijst
van de gereformeerde kerk in Zetten van 1657 zijn slechts in 20% van de
gevallen duidelijk niet-patroniem. Onder de eerste 57 namen zijn dat Ver-
steegh, van Wiek, Staf, Weggen, (dominee) Eikenpas, van Winsen, Jansen van
Nijmael, Pieck, de Bruijn, van Valkenburgh. Wat betreft de patroniem-
dragende kan worden gewezen op bijvoorbeeld Aertje Jansen, gedoopt te
Zetten 14-12-1679 als dochter van Jan Hendrijcksen en Neeltjen Peters, die na
het overlijden van haar man bij de boedelscheiding in 1729 wordt aangeduid
als Aertje Jansen Van Brink. Een aktief beleid blijkt Beeltjen Geurts, dochter
van Geurt Henricx en Jenneken Henricx te voeren.
In de akte van boedelscheiding na het overlijden van haar man in 1716 wordt
zij "Beeltjen Geurts" genoemd, maar zij zelf tekent die akte met "Beeltjen
Geurtsen PRINS".

Terug naardevanSleenburgs. In Zetten was de hofstede Sleenburg in 1729 na
de dood van Peter Frericks geërfd door zijn jongste zoon, de dan nog onge-
trouwde 14-jarige Hendrik Peters van Sleenburg. Diens moeder hertrouwde al
spoedig met Arie Hendriks, een jongeman uit Hemmen. Deze wordt daarna
Arien Hendriks van Sleenburg genoemd. Het ligt voor de hand om aan te
nemen dat zij samen de hofstede Sleenburg bewoonden.
Omstreeks 1743 overlijdt de moeder. Haar tweede man hertrouwde met
Johanna van Ommeren (schoonzus van Jan en van Hendrik Peters van Sleen-
burg!) en kreeg daarbij vier zoons en vier dochters. Johanna Arise van Sleen-
burg vertrekt in 1808 naar Dodewaard.
De lotgevallen van de andere kinderen heb ik niet achterhaald; vermoedelijk
zijn zij ongehuwd gestorven.
Ook Hendrik Peters van Sleenburg trouwde en kreeg meerdere kinderen. Hij
blijft in 1785 alleen achter na de dood in januari en februari van zijn 3 laatste
kinderen.
Omstreeks 1740-1780 leefden er dus drie tamelijk grote gezinnen op Sleen-
burg en wel van
1) Hendrik Peters van Sleenburg, de eigenaar van de hofstede "Sleenburg",
2) zijn broer Jan Peters van Sleenburg en
3) hun stiefvader Arien Hendriks van Sleenburg.
Als zij allen (20 personen of meer) op de "hofstede" Sleenburg zouden hebben
gewoond, moet het wel een groot huis geweest zijn. Het lijkt waarschijnlijker
dat zij hun naam ontleend hebben aan de plek die onder de naam Sleenburg
bekend moet hebben gestaan.
De achternaam "van Sleenburg" sterft vervolgens vermoedelijk uit. In de
registers van de burgerlijke stand van Valburg komt althans de naam niet meer
voor bij mannelijke nakomelingen.
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Samenvattend blijkt het voeren van een patroniem in Zetten vóór 1700 gebrui-
kelijk bij een betrekkelijk grote meerderheid. Zo nodig werd - vooral na 1700
-een nader persoonskenmerk met bijvoorbeeld de woonplek toegevoegd. Het
alleen-gebruik van een patroniem naar de naam van de vader als achternaam
verdween geleidelijk tussen 1750 en 1800. Omstreeks 1760 waren er 3 grote
gezinnen die onder de naam "van Sleenburg" bekend waren en in dat gebied
woonden. Maar niet vóór 1800 werd "van Sleenburg" een echte achternaam.
Als in 1811 het hebben van een vaste achternaam verplicht gesteld wordt is dit
proces in Zetten wel voltooid.

Bronnen:
1) Uit het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem: Het Oud Rechterlijk Archief
van Overbetuwe, schoutampt Valburg, inv.nr. 303, folio 158 en volgende dd.
1716 en folio 315 dd. 1723; inv.nr. 305, folio 3,78,142,156,157 dd. 1737-1743;
inv.nr. 323b, zesde protocol.
2) Doop-trouw-en begraafboeken van Zetten en Hemmen.
3) Registers van de burgerlijke stand van Valburg.
4) Register van Naamsaanneming van Zetten 1811.

D. Spruit - Katwijk aan de Maas
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De teelt van Meekrap in de Betuwe
Vraag: Heb ik het wél, dat gij ook van Meekrap gesprooken hebt?

Antwoord: Ja! 't is een Gewas, dat eene zoo sterke roode verw geeft, dat een
Hont, daarmede gevoed, roode tanden krijgt.
Ze wordt in Zeeland als eene kostelijke Plant aangekweekt met eenen over-
zwaaren arbeid, alleen omdat ze zeer te staade komt in het verwen van roode
stoffen;
des de jaloersche Gelderschen, tuk op winst, sints de laatste jaaren begonnen
hebben dezelve ook in de vette Betuwsche Klaigronden te bouwen.

Dit bericht over meekrapteelt in de Betuwe vond ik in het boek "Katechismus
der Natuur", geschreven door de Zutphense predikant J.F. Martinet in 1779.
Het leert ons dat twee eeuwen geleden hier meekrap verbouwd werd.
Op de vraag, waar in onze streken dit gewas geteeld werd, gaf de Rotterdam-
sche Courant van 11 augustus 1774 antwoord.
In een aankondiging meldde dit blad „de publieke verkoop van het twee-jarig
mee-geh was, staande op verscheydene mergens bij en omtrent de stad Tiel en
op Zoelen."
(uit Dr. C. Wiskerke-De geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland.)

Hebt u wel eens meekrap (rubia tinctorum) gezien?
Enige weken geleden zag ik de plant voor het eerst, in een kruidentuin in
Wageningen. Volgens m'n oude schoolflora behoort de plant tot de familie van
de sterbladigen. Walstro en Lievevrouwenbedstro horen bij dezelfde familie.

____________________________S—

Een meekrap-plant.
Uit „De Meekrapteler en Bereiden
J. deKanter1802.
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De meekrap heeft slappe stengels (60 tot 100 cm lang). Door achterwaartse
stekeltjes kan de plant zich aan andere planten oprichten. De bloempjes staan
in trossen, groen en wit-geel van kleur. De wortels worden ongeveer evenlang
als de stengels. De plant is afkomstig uit de Levant en uit Zuid-Europa.
Met het oog op de wortels die de kleurstof bevatten, werd de plant vroeger veel
verbouwd. In ons land vooral in de provincie Zeeland. Tegenwoordig verbouwt
men de plant niet meer.
Op een enkele uitzondering na. Er is weer een beetje vraag naar de rode
kleurstof. In een handwerk-winkeltje in Zetten kocht ik onlangs voor de aar-
digheid een half onsje meekrap-brokjes. Bij informatie bleek me, dat dames die
als hobby wol spinnen, voor het kleuren van de wol onder andere meekrap
gebruiken.
Overigens groeien er nog enkele verwilderde meekrapplantjes in heggen en
zo, in Zeeland en in Zoelen.
(Atlas v.d. Ned. Flora, deel l)

Dus teelde men in de tweede helft van de achttiende eeuw wat meekrap in de
Betuwe.
In de Franse tijd verneemt men daar niets meer over.
Maar in het midden van de negentiende eeuw is men opnieuw begonnen. De
overheid had in 1845 de controle op de bereiding van meekrap opgeheven.
Het was in de tijd toen de gevreesde aardappelziekte (phytophtora infestans)
op verschrikkelijke wijze huishield.
Niet alleen in Nederland, maar in geheel West-Europa sloeg de ziekte toe. De
aardappels verrotten zowel op het land als in de opslagplaatsen. Al het voedsel
ging verloren. In sommige streken brak hongersnood uit. Het is dan ook niette
verwonderen, dat er boeren waren die minder aardappelen gingen verbou-
wen. Ze meenden het met een ander gewas te moeten proberen.

Eén van die boeren was de burgemeester van Dodewaard, C. Taats, eigenaar
van vele bunders land. Hij kon wel eens een experiment wagen met een ander
gewas. In het verslag van de gemeente over het jaar 1845 schreef hij, dat de
teelt van meekrap door een landbouwer in deze gemeente met goed gevolg
was ondernomen.
Die landbouwer was hij zelf!
We zijn in staat zijn inspanningen te volgen aan de hand van de verslagen aan
Gedeputeerde Staten, de publicaties in enige landbouw - en streekbladen en
de artikelen in de Mededelingen en Berichten van de Gelderse Maatschappij
van Landbouw.
Cornelis Taats begon met de teelt van meekrap in het voorjaar van 1845 op een
stuk grond bij „Den Esch" te Hien, groot 55 roeden, (een vierkante roede is
14m2.)
Hij had kiemen (= jonge stekken) in Zeeland gekocht. Ook had hij Zeeuwse
werklieden gehuurd. Die hadden de hele bereiding van het land, het aan-
leggen van de bedden, het schoonhouden en het poten verzorgd. In de herfst
van 1846 waren ze er weer om de oogst binnen te halen. Daarvoor gebruikte
men een lange spade met een betrekkelijk korte steel en een open handvat.
(Nog te zien in het Museum voor Historische Landbouwtechniek in Wage-
nigen, evenals een meeschrobploeg, een dekploeg, een onderploeg en een eg
met een gebogen vorm, gebruikt bij de verbouw van meekrap in Zeeland,
misschien ook wel in de Betuwe.) Voor het poten van de stekken, ook wel het
zetten genoemd, gebruikte men een zetter ('t lijkt op een troffel) en voor het
wieden en grond ophogen deed een schrepel (= schraper) dienst.
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Misschien is het wel leuk te vertellen, dat te Tiel in 1853 op de tentoonstelling
van de Gelderse Maatschappij van Landbouw de Tielse smid G. Stout (later
fabrikant) enige door hemzelf vervaardigde meekrapdelfspaden vertoonde. De
smid H. Dahmen uit Dodewaard kwam met een zelf gemaakte zetter en
schrepel.
Op de vergadering van de Afdeling Neder-Betuwe van de G.M.v.L gehouden
te Dodewaard op 18 november 1846 deed Taats mondeling verslag over zijn
ervaringen met het telen van meekrap. Hij vertelde dat de gedolven wortels per
schip naar Zevenbergen waren vervoerd en daar in de meestoof verwerkt.
(Een meestoof was de werkplaats waar de wortels werden gedroogd en
fijngestampt.) Dit eerste produkt van Den Esch woog na bewerking in de
meestoof 945 Nederlandse ponden. Op de markt te Dordrecht werd het ver-
kocht voor f. 453,60. Dit was de hoogste prijs, die toen voor Zeeuwse krap kon
worden bedongen. Toch berekende Taats, dat hij een verlies had geleden van
f. 43,21.

Eigen opname van een delfspade. (in het museum voor historische landbouw-
techniek te Wageningen)

Een goede boer moet ook een goede boekhouder zijn.
In het „Tielsche Stads- en Arrondissements Weekblad" van 1853 las ik een
overzicht door Taats opgemaakt van zijn bevindingen met de „Cultuur van
meekrap" over de jaren 18451/m 1852.
Afwisselend - meekrap mag pas na meer dan 7 jaar weer op dezelfde grond
verbouwd worden - werd de meekrap gezet op Den Esch in Hien, op de Acht
Morgen in Wely en op de Hoge Hof in Dodewaard. In de kolom „Aanmer-
kingen" deelde Taats mee, dat hij de in 1847 geoogste wortels twee jaar had
doen opleggen in een pakhuis te Dordrecht, omdat de prijs van de meekrap erg
laag was. In 1851 en 1852 kon men spreken van het behalen van redelijke
winst. In het blad van 27 mei 1853 was een artikel opgenomen: „Iets over
meekrap." Voor boeren, die misschien ook eens een proef wilden nemen met
dit gewas, was het lezen van dit artikel de moeite waard!

Taats praatte ook veel over zijn experiment met collega boeren op de Afde-
lingsvergaderingen van de G.M.v.L.
Hij had wel enig succes. Met name D. Tap van de Valendries te Hien, D.
Slingervoet Jr. uit Dodewaard en C. Budding uit Herveld begonnen ook met de
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meekrapteelt. D. Tap kreeg op de Landbouwtentoonstelling te Nijmegen in
1855 een bronzen medaille voor het ingezonden monster van twee-en drieja-
rige meekrapplanten.
Ook had hij een proef genomen met de verbouw van meekrap buitendijks.
De planten hadden ruim 14 dagen onder water gestaan zonder schade op te
lopen. Op de Afdelingsvergadering in 1853 gaf Tap een kostenberekening van
de verbouw van meekrap op een stuk land in Andelst. Ook C. Budding maakte
melding van zijn proefnemingen met dit gewas.
In 1852 had Taats de teelt van meekrap uitgebreid tot drie bunder (=ha.) Wat de
kwaliteit betrof deed ze niet onder voor de beste Zeeuwse, schreef hij.
Met de gewassen, die na de meekrap op dezelfde grond verbouwd werden,
bereikten de boeren vaak goede oogsten. Geen wonder, want de grond was,
voordat de kiemen waren gezet, wel twee voet diep omgespit of geploegd.
Tevens werd er veel gewied.
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In het Tielsche Stads- en Arrondissements Weekblad van 28 mei 1854 las ik:
„Met genoegen hebben wij vernomen, dat men te Zoelen, Ophemert en Zand-
wijk (bij Tiel) druk bezig is geweest met het planten van meekrap - een gewas
dat te Dodewaard en omstreken sedert eenige jaren met een steeds goed
gevolg verbouwd is, zal dan nu ook in deze streken worden aangekweekt."
Ook te Lienden nam men een proef. De krant ging verder als volgt: „Het is te
hopen dat die cultuur meer en meer algemeen wordt, zijnde niet alleen winst-
gevend voor de ondernemers, maar vooral voordelig voor den arbeider, daar
het werk voor de meekrap plaats heeft in een tijd, als er met andere gewassen
niets te doen is". De meekrap werd gezet als het zomergraan reeds gezaaid
was.
Het delven begon, wanneer de oogst van het graan binnen was.
Daardoor kwamen de boerenwerknemers in het najaar niet zonder werk!
"Een belangrijk sociaal element!!" schreef Dr. C. Wiskerke.

Het transport van de wortels naar de meestoof in Zevenbergen kostte tamelijk
veel geld. Tielse ondernemers probeerden daar wat aan te doen. Ze maakten
plannen voor het oprichten van een fabriek in Tiel. Waarschijnlijk had Cornelis
Taats daar ook iets mee te maken. Immers, toen de Raad van de stad Tiel moest
stemmen over het verlenen van een vergunning, stemde het gemeenteraadslid
Bernardus Taats, broer van Cornelis, niet mee, omdat hij „verwant was met één
van de verzoekers." De vergunning voor de Garancine- en Meekrapfabriek
werd verleend (19 januari 1853).
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Foto van een door de vader van dhr. N.M.F. Lathouwers met een platen-
camera vervaardigde opname van deGarancine- en Meekrap fabriek te Tiel.
(uit de collectie Nick Lathouwers)

Garancine is een oplossing van poedervormige krap in verdund zwavelzuur.
Deze nieuwe methode, door Franse geleerden uitgevonden omstreeks 1826,
maakte het mogelijk om de kleurstof (de alizarine) vier tot acht keer zo sterk te
maken dan in de meestoof het geval was.

De aanbesteding van het fabrieksgebouw vond plaats op 21 april 1853. Een
stoommachine van 20 P.K. moest voor de benodigde energie zorgen. Er waren
twee stoomketels, want er was ook stoom nodig voor het op temperatuur
brengen van de door zwavelzuur te behandelen meekrap. In 't voorjaar van
1854 draaide de fabriek reeds. Er werkten 16 mannen. Men verwerkte er
groene partijen wortels uit de Betuwe, maar ook gedroogde, in vaten aange-
voerde meekrap van de Zeeuwse eilanden. De fabriek stond in de Huf van
Burenlaan. in het mooie boekje „Oud Tiel in Beeld" door A. Houtkoop en N.M.F.
Lathouwers vindt u een goede afbeelding van het fabriekscomplex.
In Arnhem vond ik tussen de verbalen van de Commissaris des Konings een
verzoek van het bestuur van de Tielse Garancine fabriek, om „aan hun fabriek
eene branderij te mogen verbinden." (30 juni 1854). dit met het oog op de zware
Franse concurrentie!!

Uit het meekrapvocht, dat bij de fabricage vrijkwam, kon alcohol gestookt
worden. Het verzoek werd afgewezen.
(In een artikel over garancinefabrieken vertelt Dr.lr.J. Maclean dat later (±
1857) er te Amsterdam en Oisterwijk alcohol uit meekrap werd vervaardigd.)
De kranten gaven vroeger ook reeds gelegenheid om een ingezonden stuk te
plaatsen. Een heer, die zich A - Z noemde, maakte bezwaar tegen de lozing van
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het vuile water met vitriool vermengd in de stadsgracht (!) Kon de Garancine
-en Meekrapfabriek niet beter rechtstreeks lozen in de rivier? (10 mrt. 1854)

In de tijd, toen de Tielse fabriek begon te draaien, verkeerde de Betuwse
meekrapteelt in goede doen. In het provinciaal verslag over het jaar 1855 staat
de opmerking, dat „de teelt van meekrap in de Betuwe als gevestigd geacht
mag worden." In 1856 berichtte men, dat de meekrapteelt zich slechts lang-
zaam uitbreidde, zodat er in 't geheel 13 bunders mee bezet waren. Te Dode-
waard hield ze stand. Te Voorst, waar men ook een proef met meekrap had
genomen, was men met de teelt gestopt.
Onder Zoelen waren er drie bunders mee beplant, die in 1856 moesten worden
gedolven. BijTiel waren 1 V2 a 2 bunders gedolven van een uitmuntend gewas.
In 1857 heette het, dat de teelt van meekrap zeer bevredigend was te noemen.
In de Neder-Betuwe werden in dat jaar ongeveer 10 bunders gedolven. Bij dhr.
H.J. Koek (vermoedelijk te tienden) was 121/2 roede driejarige meekrap
gedolven.
Gedroogd woog de partij 470 Nederlandse ponden. De opbrengst was ƒ 43,-.
In 1858 lezen we, dat de aanplantingen in de Neder-Betuwe toenamen. In 1860
waren er bevredigende opbrengsten te melden. In 1861 waren de uitkomsten
van twee- en driejarige meekrap bevredigend, maar de nieuwe aanplantingen
stonden slecht of waren geheel mislukt...!

Het is misschien nog wel eens interessant om een overzicht te geven van de
Betuwse meekrapteelt, ontleend aan de „Mededelingen en Berichten" van de
Gelderse Maatschappij van Landbouw.
In 1856 was in de Betuwe 13 bunder met meekrap beplant,
in 1857 was in de Betuwe 13 bunder met meekrap beplant,
in 1858 was in de Betuwe 9 bunder met meekrap beplant,
in 1859 was in de Betuwe 9 bunder met meekrap beplant,
in 1860 was in de Betuwe 7 bunder met meekrap beplant.
In 1861 was de teelt bevredigend.
In 1862 redelijk, maar de teelt breidde zich niet uit.
In 1863 heette het: Van meekrap kwamen geen berichten binnen en in de
volgende jaren werd er geen melding meer gemaakt over de verbouw van
meekrap in de Betuwe.
In het archief van Gedeputeerde Staten te Arnhem vond ik in de jaarverslagen
van de gemeenten het volgende:
In de gemeente Dodewaard is van 1845 t/m 1864 meekrap verbouwd.
In de gemeente Valburg is van 18521/m 1861 meekrqp verbouwd.
In de gemeente Zoelen is in 1856 meekrap verbouwd
In de gemeente Ophemert is van 1854 t/m 1858 meekrap verbouwd.
In de gemeente Lienden is van 1851 t/m 1862 meekrap verbouwd.
In de gemeente Tiel is van 18531/m 1862 meekrap verbouwd.
Men kan hier de volgende conclusie uit trekken:
De teelt van meekrap in de Betuwe in de 19e eeuw begon in Dodewaard in
1845. In de eerste helft van de vijftiger jaren breidde de teelt zich uit. Maar in het
begin van de zestiger jaren liep de teelt terug. En in 1865 stond er geen
meekrapplant meer op de Betuwse akkers.

Zoeken we nu naar de oorzaak van het verdwijnen van meekrap in de Betuwe,
dan mag men niet menen, dat het overlijden van de Dodewaardse „voor-
trekker" C. Taats in 1864 daar invloed op heeft gehad. Neen, van veel meer
belang voor de teelt van dit gewas is de prijs, welke de boer bij verkoop kan
beuren. De Amerikaanse Burgeroorlog van 1861 tot 1865 had invloed op de
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prijzen van de te verhandelen meekrap. Er kwam geen katoen meer over de
oceaan. De vraag naar verfstof voor het kleuren van katoen was niet meer
aanwezig. De prijs van de meekrap daalde daardoor met + 50%. De graanprij-
zen stegen in diezelfde tijd, zodat de Betuwse boeren met de verbouw van
meekrap stopten.
Op de vraag, welke gewassen de meekrap hebben vervangen, kan ik moeilijk
antwoord geven. Het meekrap-areaal in de Betuwe waste klein en berichten
hierover ontbreken. Zeeland heeft de teelt nog enige tientallen jaren volge-
houden. Maar na 1870 werd de krap in hoofdzaak vervangen door de suiker-
biet, schrijft dr. C. Wiskerke.

Na het debacle van de Betuwse meekrapteelt draaide de Garancine- en
Meekrapfabriek in Tiel gewoon door. Ze betrok haar grondstof, de gedroogde
wortel, uit het westen van ons land, van de eilanden. De ups en downs van deze
fabriek zijn aan de hand van de Tielse gemeenteverslagen een beetje te
volgen:
In 1861 schreef men, dat het aangenaam was te kunnen melden, dat, terwijl
andere fabrieken geheel hebben opgehouden, deze fabriek tot heden lang-
zaam doorwerkte, waardoor vele werklieden een ruim bestaan vonden. In
1862 werkten er 25 knechts voor een arbeidersloon van ƒ 4,20 tot ƒ 12,- per
week.
Maar een gedeelte van het jaar hadden ze gewerkt voor de helft van het
gewone loon...! In 1863 ging het weer beter. In 1864 werkten er 32 mannen en 2
jongens. Ook de volgende jaren werkte de fabriek steeds door. De export naar
het buitenland, vooral die naar Noord-Amerika was belangrijk. Maar toen de
Frans-Duitse oorlog uitbrak, ging het weer slechter - vooral in de maanden
juni en juli van het jaar 1870.

Nu vond er in 1868 een belangrijke uitvinding plaats. De Duitsers Graebe en
Liebermann slaagden er toen in, om uit koolteer synthetische kleurstoffen te
bereiden. Deze nieuwe aniline verfstof bleek veel goedkoper dan de vroeger
uit planten bereide. Geleidelijk aan verdrong het nieuwe produkt de garancine
uit meekrap.
De Tielse fabriek bleef in 1871 met voordeel doorwerken, hoewel de verkoop
niet de omvang van vroeger kon bereiken.
Toch verbaast het je, wanneer in het verslag van 1872 valt te lezen, dat de
fabriek bijna onafgebroken gewerkt heeft. „Het uitmuntend fabrikaat schijnt
vooral in het buitenland de aandacht te trekken."
Helaas schreef men in 1873, dat de nijverheid dezer gemeente zeer was
geschokt door het verminderen der werkzaamheden in de garancinefabriek.
Er was maar af en toe gewerkt. In 1874 volgde verkoop en liquidatie. Bij de
openbare verkoop werd echter de fabriek door enige vermogende Tielenaren
gekocht. Men richtte een N.V. op. In 1875 had de fabriek weer met tussenpozen
gedraaid.
Het jaar 1876 was een „betrekkelijk ongunstig jaar." En in 1877 gaven de
nieuwe firmanten het ook op.
„De fabriek heeft als andere fabrieken van dien aard hare werkzaamheden
geheel moeten staken."....
Dit betekende het einde van het Betuwse „meekrap-avontuur."

Het begon bij Tiel en Zoelen + 1774.
Het her-begon bij Hien en Dodewaard in 1845.
Het eindigde in Tiel, A°.D° MDCCCLXXVII.
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Met dank aan
Provinciaal Archief Arnhem.
Streek Archivariaat Tiel.
Gemeentelijk Archief Dodewaard.
Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek.
Jan Kopshuis Bibliotheek.
Landbouwmuseum Bibliotheek
Voor hulp en tips, de heren
Veerman, Zandberg, Huitsing, Houtkoop en Lathouwers uit Tiel.
Ir. Mulder uit Wageningen
en V.J. Dam uit Wely.

J.S.M. Tornga
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Derde themadag S.G.G.R. op
zaterdag 27 oktober 1984

Zoals elk jaar sinds het bestaan van de Stichting Geschiedenis Gelders Rivie-
rengebied wordt op de laatste zaterdag van oktober een themadag gehouden,
waarbij getracht wordt een onderwerp aan de orde te stellen, dat voor het
gehele rivierengebied van belang is.

Als thema is dit jaar "De werkgelegenheid in het rivierengebied" gekozen, een
onderwerp waarvan de verschillende aspecten vanuit de situatie in dit gebied
belicht zullen worden.

Een viertal deskundigen zal vanuit dit gezichtspunt genoemd thema door de
jaren heen volgen en voor ons inleiden.

Drs. D. de Boer uit Arnhem is bereid gevonden in algemene zin dit onderwerp
te behandelen en zijn lezing wordt daarna gevolgd door inleidingen van de
volgende specialisten:

Ir. J.F.E. Tucker, technisch adviseur van de Vereniging "De Nederlandse
Baksteenindustrie", tevens belast met de voorlichting betreffende de toepas-
sing van het gebakken product, zal deze van ouds veel voorkomende industrie
in het rivierengebied belichten:

Zijn voordracht draagt als titel "De ontwikkeling van de baksteenindustrie in
Gelderland" en zal in hoofdlijnen omvatten: de historische groei over de
periode ca. 1800 tot heden als onderdeel van de landelijke ontwikkeling van de
baksteenindustrie tijdens die periode; verder het werkgelegenheids aspect, de
technische innovatie van het fabricageproces, de ontwikkeling van het pro-
duct en de samenwerking in de bedrijfstak.
Geprojecteerde beelden zullen de voordracht illustreren.

Dr. Keetie E. Sluyterman uit Doetinchem zal het sigaren maken ter sprake
brengen en licht dit onderwerp toe met het volgende:

Sigarenmaken in het Gelders rivierengebied tussen 1850 en 1940: aspecten
van werkgelegenheid, productiewijze en vakorganisatie.
Speelde binnen het kader van de Nederlandse sigarenfabricage het Gelders
rivierengebied een belangrijke rol? Het antwoord moet helaas ontkennend
luiden. Alleen Culemborg was voor deze tak van industrie een stad van bete-
kenis, terwijl ook omgekeerd de sigarenfabricage op de stad Culemborg een
merkbare invloed heeft uitgeoefend. In Nijmegen en Tiel hebben eveneens
enkele sigarenfabrieken bestaan, maar deze waren van weinig belang, zeker
in vergelijking met de overige bronnen van bestaan in die steden. Heeft deze
industrietak zich in het Gelderse rivierengebied dan wellicht op een specifieke
wijze ontwikkeld?
Deze vraag zal op de themadag aan de orde worden gesteld.

Drs. Peter Schipper, streekconservator van de musea te Tiel, Culemborg en
Zaltbommel zal de op enkele plaatsen in het rivierengebied traditionele meu-
belindustrie inleiden en geeft in het kort hiervan de volgende beschrijving:
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De meubelindustrie is, met geografische concentraties in Culemborg en Maas
& Waal, momenteel nog steeds een van de belangrijkste nijverheden in het
Rivierenland.
Met name in de stad Culemborg kan zij bogen op een lange historische traditie,
die haar oorsprong vindt in de stoelenmakerijen uit de 17e en 18e eeuw.
Juist door deze continuïteit is het mogelijk de ontwikkeling te volgen die van
het louter ambachtelijke bedrijf loopt naar de moderne, machinaal gedreven
productie van nu. Drie fasen zijn te onderscheiden;

1 / de ambachtelijke fase, van de 17e eeuw tot 1914.
Productie van louter stoelen, die in een grote diversiteit van modellen op de
markt gebracht worden.

21 ontluikende mechanisatie, ca. 1914 - 1945.
Nieuwe modellen, vooral het Oud-Hollands en later Chippendale en Jaco-
bean, die in toenemende mate met machines worden gefabriceerd. Naast
stoelen vervaardigt men ook kapstokken, lampen, kasten e.d. Opkomst van
Maas & Waal en Geldermalsen als productiecentra naast Culemborg. Naast
houten ook stalen meubelen.

3/ het moderne meubelbedrijf, na 1945.
de grote bloeiperiode, waarin meubelen, speciaal bankstellen, in grote
getale worden gefrabiceerd. Na 1973 ook in onze streek een terugslag door
de oliecrisis. Enige gerenommeerde bedrijven gaan failliet.

Alle drie de tijdvakken worden met dia's toegelicht.

Voor deze 3e themadag nodigt de S.G.G.R. leden van historische verenigingen
en belangstellenden uit op zaterdag 27 oktober 1984 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 onge-
veer 12.30 uur onderbroken worden met een lunch.
De kosten bedragen ƒ 15,- (incl. koffie en lunch) en moeten worden voldaan bij
binnenkomst.
In verband met de lunch verzoeken wij U bijgaande strook vóór 24 oktober in te
zenden.

Adreswijziging
A.W.N., afdeling 15
Nieuw adres secretariaat:
Sj. H. Bakker, De Hennepe 313, 4003 BC Tiel. Tel. 03440 -19101.
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Agenda
1984
22 oktober

27 oktober

31 oktober

12 november

17 november

19 november

26 november

26 november

1985
9 januari

21 januari

31 januari

Historische Kring Kesteren en Omstreken
"Ochten 1939-1945". Dia-avond over Ochten in oorlog-
stijd. Begeleidende tekst de heer A. Datema.
20.00 uur Dorpshuis De Vicary te Ochten.
S.G.G.R.
Themadag over de maatschappelijke gevolgen van de
nieuwe landinrichting door ruilverkaveling.
10.00 uur v.m., Dorpshuis "De Avezathen" te Kerk-Avezaath.
A.W.N, afdeling 15
Jaarlijkse Algemene Vergadering gevolgd door een lezing:
"Natuursteen in de Middeleeuwen" door Drs. H. Kars.
19.30 uur, Streekmuseum te Tiel.
Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Lezing door ir. H.M. Elema "Oogsten, vroeger en nu"
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren
Historische Kring Kesteren en Omstreken
Excursie naar het Museum voor Historische
Landbouwtechniek.
10.00 uur, Droevendaalseweg 50 te Wageningen
Historische Kring Kesteren en Omstreken
"De Tweede Wereldoorlog in Uzendoorn."
Dia-avond met begeleidende tekst van de heer A. Datema.
20.00 uur, Dorpshuis "Ons Tehuis" te Uzendoorn.
Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken
en Historische Vereniging "Marithaime".
Lezing door drs D. de Boer "Verkeer in Gelderland in de
eerste helft van de 19e eeuw".
20.00 uur, Dorpshuis "Beatrix" te Slijk-Ewijk.
Historische Kring "Gente"
Lezing door de heer J.T.M. Derksen.
"Van Ambt tot Polderdistrict".
20.00 uur, De Lootakkers, Langstraat 14 te Gendt.

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken.
Jaarlijkse Algemene Vergadering, aansluitend verslagen
uit de werkgroepen.
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

Historische Kring "Gente"
Lezing door de heer J. Buylinckx
"De geschiedenis van het schuttersgilde Sint Sebastianus.
20.00 uur, De Lootakkers, Langstraat 14 te Gendt.
A.W.N., afdeling 15 en Ver. Oudheid kamer voor Tiel e.o.
Lezing door de heer G. Taconis
"Leder, historisch bekeken."
20.00 uur, Streekmuseum te Tiel.
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Aanvulling van de Agenda
Enkele voor onze lezers interessante tentoonstellingen, lezingen etc., die in het
rivierengebied worden georganiseerd door diverse historische verenigingen,
welke niet deelnemen aan de uitgave van de "Tabula Batavorum".

1984
25 oktober Historische Kring West-Betuwe.

Lezing door de heer H. Wansink
"Willem van Oranje, leider van het verzet"
20.00 uur Lambertuskerk, Buren

6 november Vereniging Voet van Oudheusden.
Lezing door de heer Jac. Trijsburg.
"Klederdrachten in het rivierengebied".
20.00 uur Museum Elisabethsweeshuis.
Herestraat 29 te Culemborg.

8 november t/m
24 november

Nederlandse Genealogische Vereniging.
Tentoonstelling over Genealogie.
Geopend met toelichting door genealogen:
do. 18.30 - 21.00 uur, Zat. 10.00 - 13.00 uur,
Woe. 13.00 - 17.00 uur.
Openbare bibliotheek, Ag n i eten straat 28 te Tiel.

15 november Historische Kring Bommelerwaard.
Lezing door de heer H. van Bavel.
"Geschiedenis van de Abdij Berne".
20.00 uur 'De Poorterij" te Zaltbommel. z.o.z.

INZENDEN VÓÓR 24 OKTOBER 1984

Ondergetekende (voorletters en naam):

Straatnaam:

Woonplaats (met postcode):

D Geeft zich op voor de themadag 1984

D Maakt gebruik van de trein en stelt vervoer door de S.G.G.R.
van station Tiel naar "De Avezathen" op prijs.



20 november

20 november

21 november

27 november

19 december

1985
16 januari

Historische Kring West-Betuwe
Lezing door Ds. den Tonkelaar en Ir. WA Marzola
"Dorp en Kerk van Buurmalsen"
20.00 uur Ons eigen gebouw, Buurmalsen

Historische Kring Bommelerwaard.
Lezing door de heer A.W.H. Holla.
"Heraldiek".
20.00 uur "De Poorterij" te Zaltbommel.

Nederlandse Genealogische Vereniging.
Lezing door de heer J.H. Luyerink.
"Genealogie en de computer".
19.30 uur Cultureel Centrum "De Coehoorn", Arnhem.

Vereniging Voet van Oudheusden.
Lezing door drs. Peter Schipper.
"Rondom het stadhuis van Culemborg".
20.00 uur Museum Elisabethsweeshuis,
Herestraat 28, Culemborg.

Nederlandse Genealogische Vereniging.
Lezing door notaris H. Bergman,
"Notariële archieven".
19.30 uur Cultureel Centrum "De Coehoorn", Arnhem.

Nederlandse Genalogische Vereniging.
Lezing door de heer P.J.M. Wuisman,
"De afkomst van Willem van Oranje".
19.30 uur Cultureel Centrum "De Coehoorn", Arnhem.

Aan de penningmeester van de S.G.G.R.

Grotebrugsegrintweg 40

4005 AJ TIEL



Redactie

John Mulder, Warmoesstraat 4,6678 BC Oosterhout
Tel. 08818 -1503. AWN Afd. 15

Jan Wessel Jansen, Mussenbergstraat 3, 6661 NN Eist
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.

Sijtze van der Zee, 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."

Geert Visser, Hendrik Braamstraat 32, 6691 ZD Gendt
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 toe-
stemming van de redactie.
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