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Een boerderij in Eist uit het begin van de achttiende
eeuw
De schrijver van dit artikel is bezig de geschiedenis van zijn familie in
Eist in de Over-Betuwe op schrift te stellen.
Omstreeks 1685 hebben zij zich daar gevestigd en vanaf die tijd een grotere of kleinere, maar meestal naspeurbare rol gespeeld in het maatschappelijk leven van deze dorpsgemeenschap.
In 1721 erfden Jan, Claes en Frans Hoogveld grond en goederen van hun

grootvader van moeders zijde: Geurt de Haert.
Over deze erfenis is in dat jaar in Eist een proces gevoerd. Gegevens uit
de stukken van dit proces geven een glimp van een boerderij in het begin
van de achttiende eeuw, de persoon van de erflater en diens begrafenis.
Op 14 oktober 1720 stierf Geurt de Haert, pachter van een boerderij gelegen in de buurt van de Tol tussen Eist en Arnhem.

Hij was op latere leeftijd gehuwd met Maria Jansen, weduwe van Frank
Phillipsen. Uit dit eerdere huwelijk waren een zoon, Jan, en een dochter,
Annetje, geboren. Jan was bierbrouwer in Lent, Annetje was getrouwd
met Jan Hoogveld die woonde op de boerderij "De Lage Woerd" tegenover de Tol (*).
Annetje was voor 1720 al gestorven, maar had haar man drie zoons: Jan,
Claes en Frans geschonken. De relatie tussen Jan Hoogveld Sr. en
"bestevaer" Geurt was goed, hij was peetvader van nog twee kinderen
uit het derde huwelijk van Jan Hoogveld. Zij woonden vlak bij elkaar en
hadden grote stukken grond onder Rijckerswoerd en aan de Tol gezamenlijk in eigendom.
De erfenis van Geurt de Haert werd fel betwist.
Aan de ene kant stond zijn weduwe Maria met haar zoon Jan Franken en
Jan Hoogveld als voogd van zijn drie oudste zoons, de rechtmatige erfgenamen van Annetje Franken, hun overleden moeder. Aan de andere
kant stonden de broers en zusters van Geurt de Haert.
De partijen beschuldigden elkaar van "onversaedelijke heblust" en putten zich uit in juridische spitsvondigheden. De stukken van het proces
dat volgde, zijn bewaard gebleven en hieruit komt een duidelijk beeld
naar voren van de inrichting en het reilen en zeilen van een Betuwse
boerderij uit het begin van de achttiende eeuw.
Geurt de Haert woonde op een bouwhof, gepacht van de Vrouwe van de
Parck.
Het kasteel de Parck stond nog in zijn volle glorie aan de Parckse Allee,
nu een zijweggetje van de Rijksweg tussen de Linge en de Laar. De Vrouwe van de Parck was waarschijnlijk de weduwe van Stevin Hendrik Baron van Lynden die al in 1680 gestorven was. Zij heette Josina van Weideren en was een dochter van een burgemeester van Nijmegen.
De bouwhof bestond uit een behuizing met stallen, schuren en hooibergen.
De inventaris van de boerderij is nauwkeurig beschreven. Er was een kamer waarin een glazenkast, 6 stoelen en een tafel stonden. Aan de muur
hingen 4 schilderijen. In de zeventiende eeuw, de bloeiperiode der Hol(*)Op deze plaats (Rijksweg Nrd no. 94) is thans het loonbedrijf van de

Gebr. Maassen gevestigd.

landse schilderkunst, werden veel olieverfschilderingen verkocht op kermissen en jaarmarkten. Er waren twee boeken in huis: een oude bijbel en
een gebedenboek. Geurt was katholiek en had twee plaatsen in de kerk,
die toen in Eimeren stond.

De Tol te Eist.

In de keuken de haard; het open vuur met haalketting, blaaspijp, vuurtang en schep, daarnaast een aanrechttafel, een distafel, een bank om
op te zitten en een stoel met een voetenbankje. Er was nog een "wagenschotte", dat is een eikenhouten kast, en enige kisten om kleren in op te
bergen. In de keuken hing een spiegel.
Behalve bier - er waren vijf biertonnen in huis - dronk men toen ook al
koffie, in die tijd een moderne drank op het platteland; op de inventaris
staat een "Coffy Tabelletie". Voor de beide echtelieden en het inwonend
personeel waren er zes bedden, compleet met beddegoed.
Om iets te weten van het leven in die tijd, zijn de zaken die niet op de inventarisatielijst voorkomen, minstens zo belangrijk. Lampen bijvoorbeeld komen niet voor, wel vier koperen blakers; er was dus alleen
kaarslicht. Gordijnen en matten ontbreken, ook een klok hoorde niet tot
de boedel.
Naast de gepachte grond had Geurt ook nog eigendommen. In Westervoort de helft van de "Havesathe de Lensenborgh", waarvan de andere
helft aan Derk Rolofse toebehoorde. In Eist in totaal ongeveer 14 1/2
morgen grond, grote en kleine stukken, gelegen onder Hollanderbroek
aan de Meulenberg, aan de Sandgriftdijk in Rijckerswoerd en in de Laer.
Een huis, hof en boomgaard in de Laer was verpacht aan Jan Otten voor
f 87,- 's jaars.
Geurt bezat 10 paarden, 8 grote, waarvan er 4 oud, aftands en versleten
waren, een jaarling en een zogend veulen. Verder was aan vee aanwezig:
5 melkbeesten, 7 vette koeien, 3 pinken en 5 kalveren, niet minder dan 78

schapen, waarvan 32 lammeren, 5 varkens, een dozijn hoenders, evenveel ganzen, 2 katten en een hond. Bij de paarden, maar vooral bij de
landbouwwerktuigen komt tot uiting dat de boel de laatste paar jaren behoorlijk verwaarloosd was. Er waren: een oude kapotte wagen, nog een
wagen die onbruikbaar was, een halfversleten ploeg, een eg die niet
deugde, een stortkar zonder wielen en een slechte mestslede. Dan nog
een wanmolen, korenzeven en schapenruiven.
Personeel was er genoeg. De eerste knecht werd de bouwmeester genoemd en heette Jan Tonissen, de tweede knecht was de middelknecht
en heette Derk Gerttse, dan Aerdt Jansen de derde knecht en tenslotte
Jan Hofman de "ploegdrijver". De eerste meid was Erntje Jansen, de
tweede Johanna Tonissen. In de oogsttijd werd deze staf nog uitgebreid
met losse arbeidskrachten zoals koren- en hooimaaiers. De losse krachten verdienden 10 stuivers daags; het loon van de vaste krachten valt uit
de boeken niet op te maken. In ieder geval ontvingen zij ieder jaar een
paar nieuwe schoenen en 7 el hemdendoek als bedrijfskleding. Eens per
jaar, met de paardenmarkt, kregen zij kermisgeld. Bij het opstellen van
de boedelschulden hadden zij zeer wisselende bedragen tegoed, van f
13,- voor Jan Hofman tot f 124,- voor Derk Gerttse.
Tot slot; er werden nogal wat gewassen verbouwd: er waren voorraden
tarwe, haver, rogge, spelt, erwten, bonen en hooi.
Na de dood van Geurt de Haert tot aan de dood van diens vrouw beheerde Jan Hoogveld - als schoonzoon en buurman - de boerderij. Hij bracht
de andere erven hiervoor / 100,- in rekening. Zoals hijzelf ongeveer
schrijft: "voor de ontelbare getrouwe diensten, zowel het helpen tijdens
haar ziekte van wijlen de zwakke en zeer oude moeder, alsmede andere
diensten in de huishouding, als het verkopen en leveren van het koren,
het binnenrijden van hooi en koren vanaf het overlijden van wijlen Geurt
de Haert tot het overlijden van de voornoemde oude moeder, zijnde de
tijd van elf maanden min tien dagen en aangezien bovengenoemde
diensten zeer lastig en moeilijk zijn geweest en waarvoor dikwijls het eigen werk verzuimd moest worden".
Een boekhouding van deze periode is bewaard gebleven. De posten in
deze boekhouding hebben betrekking op het verkopen van vee en gewassen, betalingen aan personeel, belastingen en wat uitgaven voor de
huishouding. Vette koeien werden uit de wei verkocht of op de markten
in Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Het vee werd door de knecht over
de weg gedreven, de boer volgde te paard. Er werden veel kosten gemaakt: voor het drijven van vette beesten naar de markt in Arnhem en
Nijmegen werd aan veergeld, tolgeld, vertering en fourage f 12,- en 14
stuivers uitgegeven. De vette koeien brachten gemiddeld f 40,-, de magere f 33,- op. Op een boelhuis in de buurt werden drie paarden en een
wagen verkocht voor / 176,-. Eén paard werd samen met een vracht hooi
aan een neef en naamgenoot van Jan Hoogveld verkocht. Het was een
ruin met een kolletje, dat de weinig elegante naam de "Bulter" droeg.
Het bracht maar f 14,- op, de voerhooi f 2,- en 10 stuivers. De 32 lammeren brachten f 136,- op, dat is f 4,- en 5 stuivers per stuk; de varkens ongeveer f 8,- per stuk. Vrachten koren werden naar Nijmegen gereden en
daar verkocht. Erwten f 7,- het mud, tarwe f 5,- en 10 stuivers, gerst / 4,en 6 stuivers het mud.
Er werden alle soorten belastingen betaald, de meeste niet gespecifi-

De Park te Eist.
ceerd. Ook bij verkoop van vee moest belasting worden afgedragen, voor
paarden en schapen heette dit oorgeld, voor koeien hoorngeld.
Het paarden-oorgeld voor de drie paarden, verkocht op het erfhuis, bedroeg f 7,- en 10 stuivers.
Het menu van de weduwe kan men afleiden uit de aankopen van levensmiddelen. Het laat zich niet bijzonder smakelijk lezen: "Door de weduwe geconsumeerd: oly, sout, seep, knolle, wortelen, aerdappelen,
kool, azijn, als andere f 32,- en 14 stuivers". In de loop van het jaar werd
een koe geslacht, de ene helft verkocht voor f 12,- en 10 stuivers, de andere helft voor eigen gebruik gereserveerd.
Ook werden er varkens geslacht. Vers vlees kwam niet veel op tafel, alles ook het rundvlees, werd ingezouten en dan gerookt. Een gerookt stuk
rundvlees heette een "nagelstuck". Brood bakte men zelf, ook at men
veel pap. Kaas werd niet gemaakt en boter alleen voor eigen gebruik.
Voor de begrafenis van Geurt moest boter worden bijgekocht. Men
dronk bier, veel bier, dat per vat werd ingekocht, en koffie, maar op 26 november werd de meid erop uitgestuurd om voor M,- en 4 stuivers jenever
te halen. Op 19 december werden "sout, kruynagel en beschuit" voor de
feestdagen in huis gehaald. Soms haalde de meid de winkelwaar in Arnhem, soms bij Evert Schuilingh in Eist.
Omstreeks 28 november werden de beesten opgestald; bij Frank Petter,
de touwslager, werden 7 koeietouwen en 2 bindtouwen gekocht.

In december stormde het hevig met gevaar voor overstroming; op 17 december werd de knecht 5 stuivers en 8 duiten uitbetaald voor vertering
tijdens de dijkwacht en op 19 december moest meester Theunis den
Decker er aan te pas komen om de schade aan het rieten dak te herstellen.
Tenslotte: er werden regelmatig kleine bedragen aan de armen gegeven.
De erfenis
De erfenis werd fel betwist. De broers en zusters van Geurt de Haert
vochten de inventarisatielijst aan. Om te beginnen misten zij baargeld.

Afgaande op de afbeeldingen uit die tijd leken de
paarden van t yen het
meest op wat nu het Friese paard wordt genoemd.
Let op de volle staart, manen en vetlokken, de hoog
opgerichte hals en de
stepgang die ook op deze
afbeelding - een tegeltableau uit later tijd -tot uitdrukking komt.
Vroeger kwam dit paard in
vele kleuren voor, van dit
soort vindt men nu alleen
nog zwarte paarden.
Zij beweerden dat het "geensints denkelijk off te vermoeden is, dat in
soo een weigestelden boedel doenmaal geen gereet geld geweest souden sijn".
Op onbelangrijke punten werd gewezen zoals "twee goede en twee
kwaede roosters, samen drie roosters". Zeer triomfantelijk werd erop gewezen dat twee en twee nog altijd vier is.
Ook op belangrijke punten bestond verschil van mening. Op de inventaris komt een halve morgen grond voor "onder Eist aan de Sandgriftdijk"
gelegen; dit moet een hele morgen zijn. De interessante geschilpunten
zijn echter die welke handelen over het "voordeelgoed", omdat die enige
informatie geven over de persoon van Geurt de Haert.
Volgens " 's lants wetten" kreeg de oudste zoon het zogenaamde voordeelgoed. Dit bestond uit de meest persoonlijke bezittingen van de overleden vader: alle kleren, zijn beste rijpaard met hoofdstel en zadel, en de
pistolen die de overledene gewoon was te dragen. De oudste zoon was
gerechtigd deze goederen uit de boedel te halen voor deze verdeeld
werd. Geurt bezat een paar zilveren sporen en de tegenpartij betwiste
het feit dat deze tot het voordeelgoed zouden behoren, omdat "des overledens staat niet toereikend was die te draegen". Hij was er dus mee boven zijn stand gekleed. In het verweer staat dat Geurt volkomen gerechtigd was deze sporen te dragen "aangesien denselven die spooren als
roskammer voor 't brengen van 't beste koppel rijpaarden ter merckt verdiend had".

Dan de pistolen. Eerst werd met een juridische spitsvondigheid getracht
om deze wapens buiten het voordeelgoed te houden door erop te wijzen
dat volgens de wet het beste koppel pistolen daartoe behoorde. Aangezien de overledene slechts één koppel bezat, was er geen sprake van
"het beste koppel" en vielen de pistolen er dus buiten. Nadat dit - met tal
van voorbeelden van soortgelijke gevallen - was weerlegd, beweerde de
tegenpartij dat Geurt de pistolen bijna nooit gedragen had.
Zeer verontwaardigd werd daarop medegedeeld dat al degenen die de
overledene goed gekend hadden, konden getuigen "dat wijlen Geurt de
Haert in zijn leven dickwijls, jae selfs tot enkel vermaack pleeghe te
peerd te rijden en pistolen aen zijn sadel te hebben".
Omdat ook al zijn kledingstukken uitvoerig beschreven staan, kunnen
wij ons enigszins een voorstelling maken hoe de krijgshaftige Geurt
naar Eist "ter merckte" reed. Gezeten op zijn beste rijpaard, de panden
van zijn lakense rokjas naast het paard afhangend. Een kniebroek met
een riem met zilveren gesp, een hemd met zilveren knoopjes. Op het
hoofd een driekanten hoed met daaronder een witte pruik, om de hals
een das. Aan zijn schoenen de zilveren sporen en aan iedere kant van het
zadel een lang pistool.
De begrafenis van Geurt de Haert
Geurt was een rijke boer en zijn begrafenis in het najaar van 1720 was
geen gebeurtenis die aan de inwoners van het dorp Eist onopgemerkt
voorbij ging. Van de kosten die daarvoor gemaakt werden, is nauwkeurig
boekgehouden.
Allereerst de doodskist:
"voor de dootkist met nagels en linne om te bekleden aan
meester Anthony Berns
ƒ 11,00
aan Jan Bremer smid schroeven en hantvaaten
f 8,10
custos luyde
f 1,12
Ongeacht of men katholiek of protestants was, men werd begraven in of
rondom de Grote Kerk; als men rijk was binnen, had men minder geld
dan buiten het kerkgebouw. Geurt kwam onderdak te liggen.
"Aan Gerrit van Usseldijk (de koster) de gerechtigheijdt van het
graffin de kerck
f 6,00
Derk Aldersdootgraver
f 2,10
Voor de begrafenis werd de kist meestal op een boerenwagen gezet;
over de kist kwam een zeer groot kleed. De begrafenisgasten volgden in
een lange stoet te voet, behalve de weduwe die vaak op de kist plaatsnam.
Het kleed over de kist werd altijd gehuurd, het geld kwam aan de armen.
Gerechtigheijdt van het dootkleed
f 1,00
Voor de begrafenis werden de gasten "gebeeden", dat is uitgenodigd
door een daarvoor in gehuurd persoon, de "doodbidder". Deze ging in
zwarte rouwkleren rond bij de buren, familie, vrienden en bekenden om
hen plechtig en zeer officieel voor de begrafenis uit te nodigen.
"Aan Claas Maters voordat denselve te groef gebeede heeft
/ 4,00"
Voor het begrafenismaal werden wel wat voorbereidingen getroffen en
levensmiddelen ingeslagen. In de zestiende eeuw was het de gewoonte
dat er met dopen, trouwen en begraven vreselijk veel gegeten en gedronken werd. Velen staken zich hopeloos in de schulden om dit soort gelegenheden op gepaste wijze te kunnen vieren. De overheid trachtte hieraan paal en perk te stellen en zelfs te verbieden dat meer dan een be-

paald aantal gasten werd uitgenodigd. Ook de geestelijken ageerden vanaf de kansel tegen deze "slemperijen". In de loop der eeuwen matigden
de mensen zich en onze koffietafel is een laatste overblijfsel van het begrafenismaal uit vroeger tijden.
Uit de boekhouding blijkt overduidelijk dat men in 1720 in de Betuwe nog
ver verwijderd was van het kopje-koffie-met-broodje in de hal van een
crematorium. Allereerst werden vier schapen en een vet kalf geslacht
daarnaast werden nog vier stukken gerookt rundvlees, twee achterhammen en een schouderham geconsumeerd. Ook liet men een mud rogge
malen om tot brood gebakken te worden. Uit een mud rogge bakt men
ongeveer 120 broden zoals wij die kennen. Bij vrouw van Doesburgh
werd 60 pond Edammer kaas gekocht, voor 6 gulden boter en voor vier
stuivers mosterd. Dit alles moest natuurlijk ook worden weggespoeld. In
die tijd was Nijmegen beroemd om zijn bier. Het beste Nijmeegse bier
heette "mol" en werd in grote hoeveelheden verkocht naar Arnhem en
naar grote steden in Holland. Volgens de kenners uit die tijd smaakte de
mol vers - binnen 14 dagen gedronken - het best, dus liet men voor de begrafenis drie tonnen bier met de schuit uit Nijmegen komen. Tenslotte
werden 2 pond tabak en 8 dozijn "tabaxpijpen" ingekocht. Deze korte
stenen pijpen braken nogal gauw en ze werden meestal tegelijk met de
tabak uitgedeeld. Ze kostten weinig: 96 stuks voor 6 stuivers.
In die tijd dampten de vrouwen er even hard op los als de mannen.
De armen werd een mud tarwe geschonken, het roggebrood voor de begrafenisgasten - dus gebakken van een goedkopere graansoort - was
een oude traditie; ook ontvingen de armen nog f 4,00.
De pastoor ontving voor zijn diensten 4 gulden, 13 stuivers en 8 duiten.
Zonder twijfel zijn er veel gasten bij de ter aarde bestelling van Geurt de
Haert aanwezig geweest. Wij moeten echter wel bedenken dat de grote
hoeveelheden en drank niet in één maaltijd werden genuttigd.
Tijdens de doodswake werd er door de buren stevig gegeten en gedronken.
Familie van ver kwam vaak eerder en bleef langer en het begrafenismaal
werd soms meerdere dagen aangericht. In ieder geval zal deze begrafenis in oktober 1720 toch een hele gebeurtenis geweest zijn voor de inwoners van Rijckerswoert, het buurtschap tussen Eist en Arnhem, waar
Geurt de Haert bij leven woonde.
F.J.G. Hoogveld
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Les en gres
In het oude Kerkeboek van Kesteren (Spruit, 1985) komt enkele keren de
uitdrukking "les en gres" voor. Deze, in onbruik geraakte, uitdrukking betekent: "het gelezene (= het verzamelde, opgeraapte fruit oftewel het
valfruit; vergelijk: aren lezen) en het gras" (Van de Westeringh, 1979a).
De uitdrukking geeft goed weer, hoe vroeger de boomgaarden — dat waren hoogstamboomgaarden — gebruikt werden.
De hoogstamboomgaarden werden voor twee doeleinden gebruikt: voor
fruitteelt en als grasland. Er kon vee in die boomgaarden geweid worden, omdat de bomen hoog van stam waren. Deze beweide hoogstamboomgaarden lagen meestal dicht bij de boerderijen. Vandaar dat ze wel
huis- en fruitweiden genoemd werden. Ook namen als varkens- of kalverboomgaard en koebongerd kwamen veel voor.
Het fruit dat geteelt werd, kon op twee manieren geoogst worden, namelijk als plukfruit en als valfruit. Het plukfruit was van betere kwaliteit dan
het valfruit en kon ook bewaard worden. Het valfruit moest direct gekonsumeerd of verwerkt worden, bijvoorbeeld tot appelmoes of appelstroop, tot jam of vruchtesappen.
Fruit was in de 17de eeuw nog geen algemeen konsumptieartikel, maar
voor velen eerder een luxeartikel. Vandaar dat bij de vaststelling van een
nieuwe grondslag voor de verponding (= soort onroerend goedbelasting) in het Kwartier van Nijmegen in 1649 de boomgaarden vijf keer
zo hoog als het beste bouwland en twee keer zo hoog als het beste grasland gewaardeerd werden. Alleen hopland werd nog hoger aangeslagen
(Van de Westeringh, 1979b).

Een beweide hoogstamboomgaard.

Gemiddelde geëstimeerde of geschatte pachtwaarde*
in 1649 t. b. v. de verponding (in guldens per morgen)
bouwland

weiland
boomgaard (zonder huis)
hopland
rijswaard
elzenpas

5- 8
12 - 18 a
40
60
20
6

20

*Van deze bedragen moest voor los land de 6de penning (= 1/6 deel) als
belasting betaald worden.
Het is daarom begrijpelijk dat, hoewel het plukfruit het waardevolste
fruit was, ook het valfruit belangrijk was. Het gebruik van boomgaarden
komt goed tot uiting in de verschillende manieren waarop deze verpacht
werden. Het oude Kerkeboek van Kesteren geeft hiervan enkele voorbeelden.
Een (hoogstam)boomgaard kon, met al zijn funkties, gepacht worden,
dus voor het plukfruit, het valfruit en het gras (voor beweiden of hooien).
Ook kon de eigenaar van de boomgaard alleen het fruit "op het hout"
verkopen, waarbij hij dan vaak zelf enige bomen behield. Die bomen werden dan door hem uitgezocht en gemerkt. De verpachter kon ook een
deel van de opbrengst in natura bedingen. Bij verpachting of verkoop
van alleen het fruit bleef het gebruik van het gras aan de eigenaar. Als hij
het gras zelf niet gebruikte, kon hij het verpachten om beweid of gehooid
te worden.

Een andere vorm van gebruik van hoogstamboomgaarden was, dat er onderscheid gemaakt werd tussen het plukfruit en de grasondergroei met
het valfruit ("gres en les"). De eigenaar kon de boomgaard "les en gres"
verpachten en het fruit aan de bomen zelf plukken of ook verpachten.
De uitdrukking "les en gres" schijnt volgens Verwijs en Verdam (1899)
van Gelderse herkomst te zijn. Hoewel deze uitdrukking al lang niet
meer gangbaar is in het spraakgebruik, zou de uitdrukking toch binnen
afzienbare tijd in onbruik raken, omdat de ouderwetse dubbelfunktie van
hoogstamboomgaarden verdrongen is door moderne laagstamboomgaarden. In de moderne intensieve fruitteelt is beweiden van boomgaarden niet meer mogelijk.
W. van de Westeringh

(De schrijver houdt zich aanbevolen voor vermeldingen van "les en gres"
in archiefstukken e.d. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen, hoewel het
niet onmogelijk is, dat "les en gres" in verband stond met "lezen" of verzamelen van gras = hooien en "gras" = beweiden. In dat geval zou de
uitdrukking betrekking hebben op de graslandfunktie van boomgaarden
en wel op twee gebruikswijzen ervan. In dat geval zou de uitdrukking eerder: les en gres in een bongerd, dan: bongerd met les en gres, geweest
zijn.
Vergelijk: te hooi en te gras.)
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Bronnen:
Spruit, D. (1985).

De Kerk van Kesteren; transcriptie archief
vóór 1700.
Osenvorenreeks, nr. 1.

Verwijs, E. en J. Verdam, 1899.

Middelnederlandsch Woordenboek, deel IV.

Westeringh, W. van de, 1979a.

Les en gres.
In: Driemaandelijkse Bladen voor taal en
volksleven in het oosten van Nederland,
31ste jg., nr. 1, blz 29-30 en nr. 4, blz 144.

Westeringh, W. van de, 1979b.

Een dorp in 1649: Heteren (Over-Betuwe).
In: Nederlandse Historiën, 13de jg. nr. 5/6,
blz 175-185.
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Een landtol bij Opheusden
Men zegt wel de tijden veranderen, maar het heeft er alle schijn van dat
de tijd eeuwig dezelfde blijft en juist mensen en omstandigheden steeds
wisselen. Zo is Opheusden in de Over-Betuwe tegenwoordig zeker geen
verkeersknooppunt van interregionaal belang, maar in de late midde
leeuwen zag dat er heel anders uit.
Het dorp lag, zoals ook nu nog, aan de Rijn, die de aartsbisschoppelijke
metropool Keulen via de Kromme Rijn verbond met de bisschopstad
Utrecht. In het laagland werd die aan weerszijden vergezeld door natuurlijke oeverwallen van zandige klei, sinds de prehistorie bescherming biedend tegen hoog water. Hierop legde men in latere tijden bij voorkeur dijken aan, maar ze hadden al veel eerder de functie van belangrijke doorgaande wegen. Kooplieden met hun lastdieren en karren vol kostbare
goederen maakten er gebruik van en bovendien werden ze als jaag- of
lijnpad benut om schepen stroomopwaarts te trekken.
Rivier en weg vormden zo min of meer een eenheid.
De weg over de zuidelijke oeverwal van de Rijn, waaraan Opheusden lag,
was in etappes verdeeld. Dit blijkt duidelijk toen op 9 mei 1301 koning Albrecht de tollen, zowel te land als te water, van graaf Dirk VIII van Kleef
hernieuwde en bevestigde. Deze waren door de koning en zijn voorgangers geschonken en werden van hen in leen gehouden.
De graaf zou zich daardoor beter aan de door Albrecht opgelegde vrede
kunnen houden, de koning en het Rijk onbelemmerd dienen en de grenzen van zijn geleide efficiënter verdedigen. Het geleide, een recht om op
een bepaald wegtracé te gebieden en verbieden, was een Rijksleen en
gold van Essenberg aan de Rijn tegenover Duisberg tot aan Ravenswaaij
("terminos conductus sui ... videlicet ab Esmersteyne usque Ravenswade").1 Deze maatregel was expliciet gericht tegen de aartsbisschop van
Keulen en daarmee tegen zijn bondgenoot de graaf van Gelre.
Het is daarom nog maar de vraag of Dirk VIII het geleide ook op gebied
van de Gelderse landsheer heeft kunnen uitoefenen; die was immers
toen zijn vijand. Eveneens blijkt uit de oorkonde niet duidelijk of het
recht gold voor de Rijn of voor de landweg aan de linker oever.
De latijnse tekst van de oorkonde laat vermoeden dat het beide betrof.
Later vinden we een gedeelte van de weg, tussen Meinerswijk tegenover
Arnhem en Ravenswaaij, weer terug in een uittreksel uit het tolregister
van de Gelderse hertog Willem van Gulik (1371-1402).
Ongeveer halverwege het traject in Opheusden werd toen een landtol
geheven.2
Hoe strategisch deze plaats gekozen was wordt pas duidelijk wanneer
men een petitie aan de Gelderse landsheer erbij betrekt, die waarschijnlijk dateert uit 1406. Hierin getuigen Wijnand van Arnhem en Dirk Ploech,
pachters van het Praatse of Arnhemse veer, dat zij naast de pacht aan
het kapittel van de kerk van Sint Pieter te Utrecht nog een "pont groet"
aan de landsheer moesten betalen sinds de tijd van Otto II.
Dit was vanwege het voorrecht dat kooplieden alleen op de Praats en bij
Opheusden overgezet mochten worden, hetgeen de tollen en het wéggeld van de hertog begunstigde en zeer nuttig was voor Arnhem en Wa-

geningen.3 Wijnand van Arnhem en Dirk Ploech verzwegen zeer taktvol,
dat door deze maatregel natuurlijk ook de opbrengst van hun veer en dat
van Opheusden aanmerkelijk toenam. Kooplieden waren de beste en
12

rijkste klanten. Niet alleen het oost-westverkeer passeerde zo Opheusden, maar ook de kooplui die met hun wagens van de Betuwe naar de Veluwe of het Utrechtse wilden; een ideale plaats voor een landtol.
De oudste vermelding daarvan, tenminste die ik ken, dagtekent echter
pas van 1343/1344. De tolopbrengsten moesten toen in twee termijnen
aan de hertog van Gelre afgedragen worden, namelijk op het feest van
Sint Lambert (17 september) en van Sint Walburg (1 mei).4 Het is opmerkelijk dat de tol niet eerder genoemd werd; hangt dit misschien samen
met aanspraken van de Kleefse graaf op het geleiderecht en daarmee de
tolheffing?
Er valt nog veel te onderzoeken op het gebied van de economische en
verkeersgeografische geschiedenis van het Nederlandse rivierengebied
vooral wanneer men bedenkt dat gedurende de volle middeleeuwen belangrijke veranderingen kunnen hebben plaatsgevonden. Ook toen
stond de tijd niet stil.
R.C.M. Wientjes
Noten
1.
2.
3.

4.

D. Kastner, Die Territorialpolitik der Grafen von Kleve, Düsseldorf 1972, p. 179 - 180, nr. 9.
Vergelijk voor een juiste lezing van de tekst: M. Scholz-Babisch, Quellen zur Geschichte des
Klevischen Rheinzollwesens vom 11. bis 18. Jahrhundert, Wiesbaden 1971 (2 delen), nr. 51.
Oud Archief Nijmegen, inventarisatienummer 578, folio 59 verso.
De volledige tekst van het uittreksel volgt als bijlage l.
Oud Archief Arnhem, inv. nr. 2418 (A) omslag.
De volledige tekst van de petitie volgt als bijlage II.
Zie ook: R.C.M. Wientjes, Arnhem, Wageningen en het veer op de Praats,
in: Bijdragen en Mededelingen Gelre 76 (1985).
Rijksarchief in Gelderland, Hertogelijk archief, inv. nr. 208, f.33 en 35.

Bijlage l
(1402-1423)
Uittreksel uit het tolregister van hertog Willem van Gulik (1371-1423).

1 Sumptum ex Registro Theolonii Domini mei (?) Ducis Gelrie
In deser vurwerden hier nae beschreuen plecht men die lantholle
tot hoesden te verpachten van wegen mijns genedigen heren van
gulich ende van gelre etcetera van meynerswijck nederwart tot
Rauenswade
5 toe na den alden rechten gewoenten ende herkomen
Item men sal alle comans guet tollen vytgesacht die vyer hoeftstede vanden lande van gelre voert Tyel Bomel ende den Graue die
daer burgeren sijn
Item die Stede in veluwen die gheuen tot hoesden alden toll ende
in
10 veluwen nyet
Item Campen Swolle. Deuenter die gheuen in veluwen nyen ende
tot hoesden alden toll
Item te weten soe boert men tot hoesden van twe comans perden l
vlemsche plack van vier runderen l vlemsche plack van eyn ton
15 herinx l plack van eyn corf vysch j plack van eyn vat botteren enen
alden vlemschen van eyn Cupe weeden eyn vlemsche plack van
enen zack vlass l plack van enen sack wollen II plack van enen ternynck gewands l plack van enen wagen gewants j vlemsche gulden
Een wagen mit kremeryen l vlemschen gulden ende alle ander
20 comanschap dear na gerekent
Oud Archief Nijmegen, inv. nr. 578, f.59 v. (Legerboek Nijmegen).
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Bijlagell
Petitie van Wijnand van Arnhem en Dirk Pfoech.

(1406)

1 Copia,. Copie,.
Wynant van Arnhem ende Derrick ploech gerechticheit op(t) veer
tot Arnhem oeck van des Meeren Thins
Dit is alzulcke recht als wynant van Arnhem ende derrick ploich
5 heb(be)n tot dat veerstadt op die Praest Als dat ons die heren der
kercken van sinte Peter tot vüijtricht bewesen ende getoent
heb(be)n mit brieüen van driehondert ende dartich laeren van oeren
Recht des waters ende des veerstadt op die Praest In welcke bryeuen de keysen doe ter tyt als aüer driehondert ende dartich laeren
gegeuen heeft
10 mit Broickerhoff dat water off dat veerstadt op der Praest mit vischscherie vuytganck ende mit wederganck ende mit allen nütticheyden die men gedencken genomen ofte geschriüen kan der kercken
van sinte Peter toe Vtricht dat sij sint der tydt als voers(chreuen) is
lllc en(de) XXX laeren gebrüickt vnde beseten
15 hebben welcke water ende veerstadt voers(chreuen) wy wynant ende derck voers(chreuen) ende onsse alderen gebrüickt beseten ende gehouden heb(be)n tot eenen Lehen en(de) in pacht by hondert
laeren vand(en) He(ere)n der kercken van s(in)te Peter voers(chreuen) van welcke veerstadt wy gheüen ende gegeuen heb(be)n laerlicx onssen
20 lyeuen genedighen Meeren van gelre een pont groet Sint der tyt dat
Arnhem gevryt wordt, baeuen alle recht dat wij heb(be)n vand(en)
He(ere)n van sinte Peter voers(chreuen), vmb dat egheen koepmans
goedt auer vaeren en zoude tussen Hoesden ende westervoert dat
Alsoo geordineert is, vmb die nütticheidt der Tollen ende
25 wechgelt ons lyeffs Meeren voers(chreuen), die daer nae geseth
syn te reyntlicker te wesen Ende vmb orbaerheyd(en) wille der steden Als Arnhem ende Waeghenynghen die sich vmb des koemans
straet zeer beterden die zy daer heer gaende hedden, voert soo
gheüen die van Meijnerswick die van Oesterbeeck ende
30 die va(n) Heteren oeren thins. Ende die van Randwick XVIII d(enarios) te thins laerl(icx) onssen lieüen Meeren voers(chreuen), vmb dat
sy een kerckscnip moegen houd(en) te kercken mede te vaeren
Voert meer soo en plach toe Randwick egheen koemans goedt auer te vaeren, noch enich pünct te wesen eer Heer Henrick van Homoet dat
35 kerckschip kocht toe Randwick voers(chreuen) Waeromme wy Wynant van Arnhem ende Derrick Ploich voers(chreuen) bidden onsen
lieüen genedigen Heeren voers(chreuen) dat hy nae alle heerkomen zyn heerlicheidt syn Renten ende syn Steden niet en will
v(er)korten noch ons Arme luyden niet verontrechten
Oud Archief Arnhem, inv. nr. 2418 (A) omslag
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De leeftijd waarop men trouwde
De gezinsvorming werd vroeger in hoge mate bepaald door de leeftijd,
waarop - zeker wat de vrouw betreft - het gezin gestart werd. Hoe later
men trouwde, hoe minder kinderen men kon verwachten. Naast andere
faktoren hebben de welstand van de echtgenoten en de konjunktuur invloed gehad op het besluit over het huwelijkstijdstip. Bij onderzoeken
hiernaar na 1700 in Vlaanderen en in Frankrijk bleef de gemiddelde leeftijd, - eningszins afhankelijk van het tijdperk, waarin het huwelijk werd
gesloten, - te liggen tussen ongeveer 26 en 30 jaar 1 ) . In een van de volgende nummers van de Osenvorenreeks is de gezinsvorming in Zetten
en Andelst tussen 1758 en 1733 volgende uit het doop-, trouw- en lidmatenboek van de nederduits-gereformeerde gemeenten in die beide dorpen nagegaan. Op grond van deze gegevens is figuur 1 samengesteld
voor 54 "jongemannen" en 77 "jongedochters". Zowel voor de mannen
als voor de vrouwen is de leeftijd, waarop het meest frekwent getrouwd
werd 27 jaar. Dit is goed vergelijkbaar met de door VAN DEN KERKHOVE
1)
in Vlaanderen gevonden "midscore".
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Fig. 1: De leeftijd waarop in Zetten en Andelst een (eerste) huwelijk werd
gesloten tussen 1679 en 1733 door vrouwen ("jongedochters) en
doormannen ("jongemannen"), en onafhankelijk van de beide sexe
(beiden).
De aantallen van 54 mannen en 77 vrouwen zijn te gering om een geheel
verantwoorde statistische grondslag te vormen voor een nauwkeurige
berekening. Ook het verloop van de grafieken van figuur 1 geeft dit aan;
het is te grillig van vorm. Een nadere analyse door splitsing van het tijdvak in gedeelten werd nochtans uitgevoerd in drie perioden; A) vóór
1700, B) tussen 1700 en 1720 en C) na 1720 (zie tabel l). De zo gevonden
cijfers zijn vergeleken met die uit Vlaanderen van VAN DEN KERKHOVE1'.
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TABEL l
Periode
Zetten-Andelst
1679-1733
A) voor 1700
6)1700-1720
0)1720-1733
Vlaanderen(l)
1700-1749

Gemiddelde huwelijksleeftijd in jaren
jongemannen jonge vrouwen
(aantallen tussen haakjes)

Verschil

28 (54)
28 (14)
28 (27)
271/2(13)

261/2 (77)
271/2 (16)
26V 2 (44)
25 1 / 2 (17)

1 1 / 2 jaar
1
/2 jaar
1 1 / 2 jaar
2 jaar

28,7

23,2

51/2 jaar

Een verschil in huwelijksleeftijd tussen jonge vrouwen en jonge mannen
is in Zetten en Andelst het duidelijkst aanwezig in de derde periode,
1720 - 1733. In figuur 1 valt verder op, dat er wel een aantal jonge vrouwen beneden 19 jaar is getrouwd, maar geen jonge mannen. De gemiddelde lagere huwelijksleeftijd van de jonge vrouwen blijkt daardoor te
zijn veroorzaakt, wanneer we de cijfers meer specifiek analyseren.
De jongst-trouwende is Cornelia Peters van Sledenburg in 1718; 15 jaar
en 8 maanden oud. Het gemiddelde in de periode 1700 -1720 wordt door
haar merkbaar verlaagd.
In de periode 1720 - 1733 komen een drietal zeer jong trouwende jonge
vrouwen voor A) Johanna Ponsen, 17 jaar en 10 maanden oud, B) Johanna Peters van Sledenburg, een jongere zuster van de hiervoor genoemde
Cornelia, en C) Leentjen Jansen, 18 jaar oud.
Zij doen het gemiddelde van die periode zo laag zijn.
Welnu: VAN DEN KERKHOVE - in navolging van VANDENBROEKE - konkludeert: "minimale leeftijden (vooral van vrouwen, die van kostschool
direkt in het huwelijk stapten) kwamen uitsluitend voor binnen de
hoogste klassen. Tevens onderscheiden deze groepen zich door de
grootste verschillen tussen de leeftijden van man en vrouw" 1). Zetten is
daarop geen uitzondering: zo waren de tieners "van Sledenburg" dochters van de zeer welgestelde boer, Peter Frerixs, die evenals zijn zoon en
hun broer Jan Peters "op het Slop" onder andere rotmeester was en de
rotmeester werden gekozen uit "de bequaemste inwoonderen" 2). Het
kostschooleffect zal in Zetten in die tijd minder belangrijk zijn geweest
dan in Vlaanderen, of verwaarloosbaar.
D. Spruit, Katwijk (NB)

Bronnen
1)
2)
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F. VAN DEN KERKHOVE, Peiling naar de gemiddelde huwelijksleeftijd van onze voorouders. Van
Vlaamse Stam, 21 (1985), 282-288.
G.J. MENTINK & JOHAN VAN OS, Over-Betuwe, Geschiedenis van een polderland, 1327-1977, uitg.
Walburg Pers, 1985, blz. 87.

Economische structuurveranderingen in het rivierengebied (slot)
De industrie els expanderende bron van werkgelegenheid (vervolg)
Om een vergelijking met de toekomst te maken, kunnen de beroepstellingen van 1930 en 1947 in de beschouwing worden betrokken.
In het onderstaande zijn voor 1909 achter de getelde (incomplete) cijfers,
ramingen gegeven voor de meest waarschijnlijke toestand. Ik doe dat nu
alleen voor de industrie. De landbouw groeide in Gelderland nog met ca
5.000 man waarvan nog met 1.000 man in het Rivierengebied (nl. van
ruim 26.000 tot ruim 27.000 man).
Beroepsbevolking industrie (mannen x 1.000)
toene'ming
1909
Veluwe
19.4
Rivierengebied 17.4
Achterhoek
14.3
Gelderland
51.1

% 1930 %
39 47.2 42
33 35.2 32
28 28.7 26
100 111.1 100

(27)
(23)
(19)
(69)

1947 % 1909-1930 1930-1947
54.7 44
+ 20.2
+ 7.5
37.8 31
+ 12.2
+ 2.6
31.3 25
+ 9.7
+ 2.6
123.8 100
+ 42.1
+ 12.7

Het gaat dus vooral om de eerste periode; crisis en oorlog lieten na 1930
geen sterke expansie meer toe.
1909

Oost-Betuwe
West-Betuwe
Bommerlerwaard
Maas en Waal
Rijk van Nijmegen
Rivierengebied

3.2
3.9
1.8
1.5
7.0
17.4

%

(4.2) 18
(5.2) 23
(2.4) 10
9
(2.0)
(9.3) 40
(23.1) 100

1930 %

1947

6.3
7.3
3.0
2.9
15.6
35.1

6.3 17
7.8 21
2.9
8
3.1
8
17.7 47
37.8 100

18
21
9
8
44
100

%

toeneming
+ 2.1 + + 2.1 +0.5
+ 0.6 -0.1
+ 0.9 +0.2
+ 6.3 +2.1
+ 12.0 +2.7

Wij zien in deze periode het Rivierengebied wat de industrie betreft teruglopen van 33 naar 31 % van het totaal en binnen het gebied de zaken
zich nog sterker dan voorheen concentreren op Nijmegen en omgeving,
waarvan het aandeel stijgt van 40 tot 47% van het totaal.
Periode l:
slechts 12.000 van het met 42.000 toegenomen aantal industriearbeidsplaatsen in het Rivierengebied en van die 12.000 ruim 6.000 in het
Rijk van Nijmegen.
Periode II:
van het met 13.000 toegenomen aantal arbeidsplaatsen in de industrie
slechts 2.500 in het Rivierengebied en daarvan weer 2.100 in en om Nijmegen.
Wij moeten dus constateren dat de industriële ontwikkeling relatief
sterk is achtergebleven. De vraag blijft dan over of de grote vertrekoverschotten daarvan het gevolg zijn geweest, dan wel de industriële ontwikkeling hebben verhinderd. Ik houd het voorlopig op de eerstgenoemde
samenhang.
Wij kunnen het beeld nog scherper tekenen door de ontwikkeling per be-
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drijfstak in de beschouwing te betrekken. Het blijkt dat de incompleetheid van de cijfers in 1909 vooral veroorzaakt wordt door de bouwnijverheid (tekort van ruim 3.000 of 16%) en de voedings- en genotmiddelen
(8.000 of 72%)
Voor de steenbakkerijen (telling 7.045, totaal Gelderland 8837) vinden
wij:
19Q9 1930 1947

Over-Betuwe
West-Betuwe
Bommelerwaard
Maas en Waal
Rijk van Nijmegen

1.8
0.7
0.4
0.4
0.9
4.2

(2.3)
(0.9)
(0.5)
(0.5)
(1.1)
(5.3)

2.9
1.1
0.8
0.9
1.4
7.1

1.5
0.9
0.6
0.6
1.2
4.8

Het blijkt dat de baksteenindustrie (en de glasfabricage) na 1909 slechts
een zeer beperkte bijdrage heeft kunnen leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied: ca 2.000 arbeidsplaatsen in
de eerste 20 jaar, die daarna weer grotendeels verloren gingen. Daarbij
hebben wij dan de grote sanering van de zestiger jaren nog niet in de beschouwing betrokken.
Met de voedings- en genotmiddelen is het statistisch gezien een moeilijk geval. In de telling van 1909 per gemeente zijn klaarblijkelijk al de
kleine ambachtelijke bedrijven weggelaten.
Met voorbehoud geven wij de opgehoogde cijfers (telling 3.100 op totaal
11.200 in Gelderland)

Interieur meubelfabriek Polumbus aan de Beusichemsedijk te Culemborg ca. 1930.
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Over-Betuwe
West-Betuwe
Bommelerwaard
Maas en Waal
Rijk van Nijmegen

1909

1930

1947

0.09 (0.3)
0.8 (2.9)
O
?
O
?
0.4 (1.4)

1.0
1.9
0.3
0.4
2.6

1.1
1.5
0.3
0.4
1.9

1.3

6.2

5.2

(4.6)

Ook hier is het wel zeer waarschijnlijk dat het grootste deel van de aanwas tussen 1909 en 1930 van 1 a 3.000 man voor 1947 weer was verdwenen.
In 1950 telden wij in de fruitverwerkende bedrijven ± 2.000 arbeidskrachten. In de sigarenindustrie was toen alleen nog sprake van Culemborg met ± 480 arbeidskrachten.
Na de bouwnijverheid (grotendeels van regionaal verzorgend karakter) is
de metaalindustrie met bijna 8.000 man in 1947 de grootste bedrijfstak in
het Rivierengebied; daarbij is het er een die ook na 1930 een flinke expansie te zien geeft (deze telling is voor 1909 vrijwel compleet)
Over-Betuwe
West-Betuwe
Bommelerwaard
Maas en Waal
Rijk van Nijmegen
Rivierengebied

1909
0.3
0.8
0.3
0.3
1.1
2.8

%

1930

%

1947

%

11
28
11
11
39
100

0.6
1.6
0.4
0.5
2.8
5.9

10
27
7
8
48
100

1.0
2.0
0.5
0.6
4.1
8.2

13
25
6
7
50
100

Wij treffen hier een toeneming van respectievelijk 3.000 en 2.500 man in
beide perioden, voor ongeveer de helft gerealiseerd in Nijmegen en omgeving. In dit geval blijkt dat ook de landelijke gebieden bij de ontwikkelingen waren betrokken, al was het maar in bescheiden mate.
Op de werven in het Rivierengebied werkten omstreeks 1950 1.000 man,
inclusief de scheepsschroevenfabriek in Zaltbommel.

De concentratie van de industriële bedrijvigheid, die reeds aanwezig
was in 1909, is sindsdien nog sterk toegenomen.
In 1950 treffen wij aan in:
Nijmegen:

Tiel:
Geldermalsen:
Culemborg:
Eist:

Nyma (1.900 arb.), steenfabricage (1.200 arb.), Smit transformatoren (1.000 arb.), papier (600 arb.), Automatic Screwworks (600 arb.), Splendor (lampen, 500
arb.), Dobbelman (zeep, 400 arb.), Honig (500 arb.),
PGEM (300 arb.), - tezamen 7.000 arbeiders.
metaalsector ruim 1.000 arbeiders (waaronder Daalderop 800 arb.), voedings- en genotmiddelen 1.000 arbeiders.
chamotte-unie (bijna 400 arb.) en electro-technische
bedrijven (ruim 200 arb.)
meubelindustrie (ruim 700 arb.) (waaronder Gispen
300)
conservenindustrie (ruim 400 arb.)
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De voormalige Kroetfabriek van Jan van Woerkom tegenover het veerhuis de Altena te Oosterhout, gebouwd in 1882.
Zaltbommel:
Druten:
Wamel:

metaal (ca 300 arb.)
metaal (ca 400 arb.)
meubelindustrie (600 arb.;

Wie deze lijst met enkele der belangrijkste bedrijven en bedrijfsgroepen
ziet, moet constateren dat daarna al weer vele activiteiten moesten worden gestaakt.
Daar staat tegenover dat de uitgesproken geïsoleerde positie waarin het
gebied in 1800 en voor een deel ook in 1900 nog verkeerde, sindsdien radicaal doorbroken is en de werkgelegenheid veel minder dan tevoran alleen in eigen gebied hoeft te worden te worden gevonden.
D. de Boer
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Rectificatie
De loop van de Waal in de Romeinse tijd

s
X"
afb. 1 Plattegrond van Tiel naar Jacob van Deventer.

In het vorige nummer van de Tabula Batavorum (III - 3 -1985) op pagina 6
is de foto op zijn kop afgebeeld. Onze excuses hiervoor. Hierboven is de
foto op de juiste stand weergegeven.
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's Zommers en 's wienters ien vroeger joare
i
Zach' zit de moeder op 't mos
Oan de kant van de grip;
Heur enigs' kiend, 'n jungske, zit
Nog zachter bij heur op slip.

Bang steet de moeder op d'n diek,
Ze dink oan 'n woaterramp;
Heur enigs' kiend, 'n jungske, hét zich
Oan heur vas'geklamp'.

Ze zegge niks, mar kieke blij
Nor de èndekuukes, pas uut 't nes',
Nor 't muske ien de blauwe loch',
Nor 't geitje ien 't gruune grès.

Ze zegge niks, mar kieke schouw:
Doar op die lezende plas
Kruut 't ies, wel 'n voajem dik
En brekend as glas.

Ze zien hoe 't zunneke ondergeet
En nog deur 't wulkske schouwt
Da krek nog as zilver blonk,
Nou vlamt as gloeiend goud.

De scholle schure langs d'n diek,
't Rommelt, gromt en roast;
De dikste knotwillige valle um,
Krek of ge koarte umbloast.

't Oavendklukske klink', moeder bidt, Gin oavendklukske, mar de noodklok

't Jungske duut as zien moe
En wins' heur dan mit 'n kus
'n Welteruste toe.

Geet nou mar hin en weer.
De moeder bidt en 't jungske bidt:
"Bewoar ons, Lieve Heer!"

Uit: "Kriekende Kriekske" van pater Bernard van Meurs (1835-1915)

met enige Over-Betuwse wijzigingen door Thijs van Woerkom.
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Agenda
25 februari

Historische Vereniging Marithaime en Historische
Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken.
Lezing door prof. dr. F.J.A. Huygen.
"Veranderingen in de praktijkuitoefening van een huisarts in de Betuwe tijdens de laatste 40 jaar".
20.00 uur, "Het Witte Huis", Pastoor van Laakstraat
54 te Lent.

6 maart

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken.
Lezing door J.J. Breunisse.
"Wijn maken, een leuke hobby".
20.00 uur, Dorpshuis "Beatrix" te Slijk-Ewijk.

8 maart

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Concert door Tijn van Eijk, clavecimbel en Monique
Bartels, cello. Oude muziek.
20.00 uur, streekmuseum "De Groote Sociëteit".
Plein 48 te Tiel.

10 maart

Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Lezing door Drs. F.M. van Hemmen.
"Enkele wetenswaardigheden over de overstromingen van 1809 in de Betuwe".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.

17 maart

Stichting Historische Kring Gente.
Lezing door M. Stahlie.
"Dijkverbeteringen"
20.00 uur, S.K.C. "De Lootakkers", Lootakkersestraat
1 te Gendt.

17 maart

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Lezing door Drs. H.M.J. Müter.
"Tiel, een schepping der Vikingen?"
20.00 uur, streekmuseum "De Groote Sociëteit",
Plein 48 te Tiel.

18 maart

Historische Vereniging Marithaime.
Lezing door W.N. Tuijn.
"Recente archeologische vondsten in Eist".
20.00 uur, "De Hucht", Stationsstraat te Eist.

20 maart

AWN. afdeling 15 en Oudheidkundige Vereniging
Voet van Oud Heusden.
Lezing door H. Sarfatij.
"Stadskernarcheologie".
20.00 uur, museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg.
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9 april

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken en Historische Vereniging Marithaime.
Lezing door H. van Heiningen.
"De Watersnood van 1926 in het Land van Maas en

Waal".
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.
19 april

AWN. afdeling 15.
Jaarlijkse Algemene Vergadering AWN, afd. 15.
Ochtendprogramma: korte lezingen door werkgroepleden.
Middagprogramma: rondleiding door Zaltbommel.

7 mei

AWN, afd. 15 en Historische Kring Oosterhout, SlijkEwijk en Omstreken.
Lezing door E. Milikowski.
"Luchtfotografie m.b.t. archeologie".
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

12 mei

Stichting Historische Kring Gente.
Lezing door Dr. J.F. van Oosten Slingeland.
"De kadastrale atlas en zijn belang voor het lokaal
historisch onderzoek".
20.00 uur, S.K.C. "De Lootakkers", Lootakkersestraat
1 te Gendt.

1 maart - 1 april

AWN, afd. 15.
Tentoonstelling "Stadskernarcheologie Culemborg,
Tiel en Zaltbommel".
Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg.

Inleveren kopij voor het juni-nummer: uiterlijk 30 april 1986.
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Bodemverkleuringen in Tiel-Noord.
In november 1982 kwamen bij werkzaamheden aan de toen nieuw aan te

leggen Rivierenlandlaan in Tiel-Noord bodemverkleuringen op 50 cm
diepte voor. De Rivierenlandlaan vormt de verbinding tussen Burgemeester Meslaan en Laan van Westroyen.
De bodemverkleuringen vormden voor de Archeologische Werkgroep

Tiel aanleiding om enig vooronderzoek te doen.
Na dit onderzoek leek er een "reddingsoperatie" gerechtvaardigd.
Van de gemeente Tiel, via de heer Vogelenzang, kregen we zodanige medewerking dat we op twee opeenvolgende zaterdagen genoemde verkleuringen konden onderzoeken. Nadat ook de heer Hulst, provinciaal
archeoloog van Gelderland ons toestemming verleend had, stond niets
een opgraving meer in de weg.

Het gedeelte van het vlak waarin de verkleuringen voorkwamen hebben
we schoongeschaafd om ze zo duidelijk mogelijk zichtbaar te maken (foto 1).
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Foto 1. Plaats van de opgravingen
Deze verkleuringen hebben we spoor l, II en III genoemd. De sporen l en

III kunnen resten van middeleeuwse verkavelingssloten zijn waarin afvalmateriaal terecht is gekomen. Spoor II is hoogstwaarschijnlijk een afvalput geweest. Deze hebben we gedeeltelijk kunnen uitgraven. De put
bleek niet dieper dan 30 cm.

Vondsten
Het grootste gedeelte van de vondsten bestaat uit verschillende soorten
aardewerk. Verder werden er voorwerpen van been en ijzer, fragmenten
van maalstenen, stukjes huttenleem en botresten (slachtafval) gevonden.

Aardewerk
De opgraving leverde enkele scherven van het Pingsdorftype (foto 2) op,
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Foto 2. Pingsdorfaardewerk

vervaardigd van ijzerarme, witbakkende klei. Zij behoren tot de tuit-en
voorraadpotten en werden beschilderd met motiefjes van rood, ijzerhoudend slib. Het materiaal moet afkomstig zijn uit het Duitse Rijngebied,
want een vergelijking met kenmerken uit de Limburgse ovens leverde
niets op.
Ook vonden we een paar scherven van het Andennetype uit het Belgische Maasgebied. Het is, naar gelang het ijzergehalte van de klei, geelwit van kleur en voorzien van loodglazuur op de schouders.
Blauwgrijs aardewerk komt in de opgravingen als kogelpot vrij veel voor.
Deze kogelpotten werden hoofdzakelijk gebruikt als voorraadpotten.
Door reducerend bakken krijgt het aardewerk een grijs- tot grijswitte tint.
Een ander kenmerk is de blauwe metaalglans aan de buitenkant.
Het merendeel uit onze opgravingen van het blauwgrijze aardewerk behoort tot het zg. Paffrahtaardewerk en wordt gekenmerkt door het schilferige breukoppervlak (bladerdeeg). Tussen deze scherven troffen we
ook een lokaal kogelpotfragment met roetaanslag aan.
In het Duitse Rijnland ontwikkelde het Pingsdorfaardewerk zich langzamerhand tot steengoed. Door de baktemperaturen op te voeren vond sintering van het aardewerk plaats. Hierdoor werd het klinkend harde aardewerk beter geschikt voor gebruik als drink- en schenkgerei. De porositeit is vrijwel geheel teruggedrongen. Deze ontwikkeling zien we ook bij
materiaal uit onze opgravingen terug, al gaat het hier om een tiental
scherven.
Tevens vonden we scherven van lokale produktie. Het betreft hier roodbakkend aardewerk, gemaakt van jonge, ijzerhoudende klei.

Been

We vonden een gepolijst bot, een zogenaamde glis. Naast het gebruik
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als glijder onder de slede, werden glissen ook toegepast als schaats,
waarbij men zich met een prikstok voortbewoog.
De door ons gevonden glis is waarschijnlijk als schaats gebruikt omdat
er geen doorboring heeft plaatsgevonden (foto 3).

Foto 3. Benen schaats

In een helft van een benen mesheft met puntcirkelversiering zijn twee
gaatjes zichtbaar, waarin nagels werden aangebracht om samen met
het andere mesheft het mes te omsluiten (foto 4).

Fofo 4. Benen mesheft
Uzer
Diverse spijkers van verschillende lengten en breedten kwamen voor.
Een ruiterspoor van het prikspoortype met daarbij waarschijnlijk een onderdeel van een paardebit (foto 5).
Twee mesfragmenten, waarvan er een met versmalde angel.

Maalstenen
Er werden twee maalsteenfragmenten van basaltlava uit het gebied bij
Mayen in de Eifel gevonden. Het grootste blok is aan het oppervlak volkomen glad.
Datering
Exacte datering van het materiaal is niet mogelijk, daar het hier geen
gesloten vondstcomplex betreft. Globaal is het materiaal te dateren tussen 1200 en 1300/1350 voornamelijk door het aardewerk.
De glis echter, komt in de 17e eeuw nog voor en kan daardoor ook niet
een exacte datering opleveren. Maar hij kan met het benen mesheft
reeds in de 13e eeuw voorkomen.
Het prikspoor geeft meer aanleiding tot exacte datering, want het kan in
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Foto 5. Links ruiterspoor; rechtsboven knoop; onder deel van een paardebit
ieder geval voor 1300 geplaatst worden daar het radspoor in de laatste
jaren van de 13e eeuw het prikspoor verdrongen heeft.
Archeologie is er niet alleen voor geleerden en musea
Archeologie vereist naast aktiviteiten van mensen die zich beroepsmatig (en deskundig!) met de archeologie in de musea en in de universiteiten bezig houden, inzet van vele vrijwilligers. Zij verrichten veldverkenningen, werken mee aan opgravingen, doen veel (voor-) onderzoek en verwerken een deel van de vondsten. De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland bundelt hen al sinds 1951.
De A.W.N, is de grootste vereniging op archeologisch gebied in Nederland.
Zij telt ruim 2300 leden, verspreid over heel het land. Zij biedt de leden
kursussen, lezingen, excursies, opgravingen en zesmaal per jaar het tijdschrift Westerheem.
De vereniging is verdeeld in tal van afdelingen en werkgroepen met eigen aktiviteiten, waaronder vaak opgravingen, restauratie-avonden en
plaatselijke kursussen.
Wilt u meer weten of lid worden? Schrijf dan naar AWN, Postbus 100,
2180 AC Hillegom.

Sjouke Bakker
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Bericht voor de historische verenigingen in het Gelders rivierengebied
Graag wil ik u inlichten over de gedachten die in de vergadering van de
Stichting Geschiedschrijving Gelders Rivierengebied (SGGR) van 28
april jl. over het werk van de SGGR in relatie tot de historische verenigingen zijn ontwikkeld.
Gedachten - geen vastomlijnde plannen - want wij willen de ideeën die
bij de historische verenigingen zelf leven bij de gedachtenontwikkeling
betrekken.
Dp heer Mentink, rijksarchivaris in Gelderland te Arnhem, heeft voor ons
een inleiding gehouden, waarbij hij begon met de vraag: "Wat kan de
SGGR doen ter ondersteuning van het werk van de historische verenigingen?"
Anders geformuleerd: "Wat kan de toegevoegde waarde van de SGGR
zijn voor de historische verenigingen?" In deze vraagstelling werd nadrukkelijk het uitgangspunt betrokken dat de SGGR geen "koepel"organisatie wil en kan zijn, en zich ook op geen enkele wijze moet en kan
bemoeien met het eigen werkprogramma van elke historische vereniging. Als dit het uitdrukkelijk uitgangspunt is, wat kan de SGGR, zo vroegen we ons met de heer Mentink af, dan doen?
Onze gedachtenontwikkeling ging in de volgende richting. Uit een inventarisatie van de programma's van de historische verenigingen blijkt dat
de activiteiten veelal de historie van eigen plaats of streek betreffen.
Zou het niet mogelijk zijn dat de historische verenigingen - in goed overleg - per jaar voor een van de - vele - geplande activiteiten hetzelfde lokale thema kiezen? Het thema, het onderwerp blijft op die manier in eerste
instantie van belang voor de historische verenigingen zelf, maar dient tegelijk een wijder doel; door gezamenlijke voorbereiding, uitdieping en
presentatie van hetzelfde onderwerp ontstaat - vanzelf - "meerwaarde".
Concreet werden als mogelijke onderwerpen genoemd o.a.:
1. vastlegging van de geschiedenis van oude "ambtswowoningen", te denken ware b.v. aan het doktershuis, de notariswoning of de pastorie;
2. geannoteerde beschrijving van alle markante en zichtbare
punten aan een bepaald stuk weg of dijk, in volgorde van verschijning;
3. vastlegging van het kaartbeeld van het hele rivierengebied
vanaf circa 1800, in dia's.
Onze vraag aan u is of u over deze gedachten in uw historische vereniging of kring wilt nadenken en er uw ideeën aan wilt toevoegen. Wij zouden graag met de besturen van de historische verenigingen op maandag
6 oktober 1986 te 20.00 uur in de Oudheidkamer te Tiel bijeenkomen om,
na een gedachtenuitwisseling, mogelijk te kunnen komen tot een concreet plan.
Mag ik u vragen aanwezig te willen zijn op 6 oktober 1986? U krijgt voordien nog een aparte uitnodiging.
Mr. O.W.A. baron van Verschuer
voorzitter SGGR
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Landverovertje bij Echteld en Medel, 1650 tot 1723
De veranderingen in de waterlopen door de Betuwe zijn - uiteraard - vele
malen ter sprake gekomen in de Tabula. Door de bedrijvigheid van de
mensen werd steeds meer land op het water veroverd en voor hun
doeleinden geschikt gemaakt. De landerijen werden een bron van inkomsten. En als bron van inkomsten werden ze ook beschouwd door de
overheden, die er belasting op konden heffen. Aanvankelijk gebeurde
dat nogal oppervlakkig. Maar de behoefte tot een betere registratie werd
circa 1645 zodanig dat men overging tot een nauwkeurige opname van
landerijen en onroerend goed voorzover daar inkomsten uit werden verkregen. Deze opname heette de "verponding" en werd in 1650 afgerond.
Schatters - zetters geheten - hadden het land opgemeten en de waarde
ervan bepaald. Het was voor die tijd een ingrijpende organisatie. Geld en
middelen om het na een aantal jaren grondig te herhalen - "vernieuwen" was er pas ruim een eeuw later.
Maar een dergelijke vernieuwing was al eerder beslist noodzakelijk op
sommige plaatsen; speciaal waar buitendijks op de rivieren land werd
aangewonnen of verloren ging. De overheid - in casu de Gedeputeerden
van de Staten van het Kwartier van Nijmegen - gaf daartoe aan landmeters opdracht om bijvoorbeeld het buitendijks gebied bij Echteld op te
meten. Het gebeurde in 1670,1694 en 1723. De kaarten, die door de landmeters Passavant in 1694 en Leempoell in 1723 werden gemaakt, zijn bewaard gebleven en aanwezig in het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem onder de nummers 57 en 58. Zij geven ons een inzicht hoezeer de rivier door de mensen weggedrongen en verlegd werd.
"Rivier, blijf ver weg van onze dijk" en "Hoe krijg ik meer land" zijn drijfveren geweest, die redelijk kapitaalkrachtigen kribben deden aanleggen
om de rivier te dwingen tot een loop op groter afstand van de eigen dijk
en tegelijk door aanslibben achter die kribben land te winnen. De kribben stonden daartoe niet loodrecht op de waterloop van de rivier, maar
onder een hoek van circa 45° met die waterloop stroomafwaarts gericht;
zie figuur 1. Daaruit is ook te zien, hoe de rivierloop tussen 1694 en 1723
werd verlegd. De tekst van de verponding van 1650 en die beide kaarten
zullen worden gepubliceerd in de Osenvorenreeks.
noorden
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Figuur 1: Buitendijks gebied bij Echteld - Medel volgens kaarten van landmeters uit 1694 en
1723.
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Analyse van de kaarten uit 1694 en 1723 leert nog het volgende:
1: Het oudere buitendijkse gebied A werd in 1723 een weinig groter gemeten (3 morgen, 3 hont, 58 roeden =3 1 /2%) dan in 1694. De reden
daarvan is niet echt duidelijk;
men zou verwachten dat dit gedeelte even groot gebleven zou zijn.
2: In het nieuwere gebied B, dat als "rijsweert" werd aangeduid en in
1694 groot 39 morgen 4 hont 74 roeden, is de aanwas van land in
1723 13 morgen, 1 hont, 1 roede.
Deze aanwas ligt als een lint langs de rivieren stroomafwaarts naar
het westen.
Bij de kleine Reduijt was een nieuwe krib aangelegd, welke een flinke aanslibbing stroomafwaarts daarvan deed ontstaan.
3: Volgens deze beide tekeningen zou aan de zijde van het Land van
Maas en Waal bij Wamel over een even grote lengte uiterwaard zijn
afgekalfd als hij aan Echteldse zijde was aangewassen. Het veerhuis van Wamel zou volgens die tekeningen in 1723 in de rivierloop
zijn komen te liggen en dus verdwenen zijn. Of de tekeningen wat dit
betreft helemaal korrekt zijn, kan worden betwijfeld. Maar de rivierbedding zou daarmee wel even breed zijn gebleven als hij tevoren
was.
De landaanwinst tussen 1694 en 1723 was niet zo groot als hij daarvoor
was; in het bijzonder tussen 1670 en 1694 was hij aanmerkelijk groter, zie
figuur 2. Men kan slechts gissen welk land toen werd aangewonnen. Er
zijn geen tekeningen van aangetroffen. Het lijkt waarschijnlijk dat de
loop van enkele strangen (fig. 1) de oude rivierbedding weergeven. Er is
dan sprake geweest van een soort "bochtafsnijding" van de Waal, die na
1694 nog iets rechter getrokken werd. Een modern, lofwaardig streven?
De aanleg van de laatste krib - het dichtst bij Tiel bij de kleine Reduijt haalt ons uit die droom. Deze krib buigt de Waal duidelijk tot een haakse
bocht naar de andere oever; van Echteld en Medel af. Dat lijkt meer op
het jongensspel "landverovertje"!
oppervlakte in

150-1 morgens
138

100
50.57'

69

0.

Jaar

1650 1670 1694

1723

Figuur 2: Aanwas van buitendijks gebied bij Echteld.

De rivierbedding werd zeker door de mensen verlegd en naar de tegenoverliggende oever gedwongen . Daar kon men ook niet stil zitten, want
de bedreiging van het water werd groter. Het moet aanleiding zijn geweest tot protesten en maatregelen aan die overzijde om deze gang van
zaken te stoppen en mogelijk om te keren. Het strijdpunt is duidelijk.
Maar in de periode 1650 tot 1723 gelukte het in Echteld om tot een
belangrijke buitendijkse landaanwinst te geraken.
D. Spruit, Katwijk (NB)
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Twee opgravingen in Gendt
Een van de problemen waarmee (amateur)-archeologen bij opgravingen
te maken krijgen is het gebrek aan tijd. Voor u ligt het verslag van twee
geheel verschillende opgravingen door de archeologische werkgroep
van de Historische Kring Gente die hierop geen uitzondering vormden.
Het waren beide noodopgravingen die dankzij de medewerking van derden -zij gunden ons wat tijd- veilig gesteld konden worden.
Romeinse opgravingen in een drijfstal
De eerste opgraving werd gedaan in de Angerensestraat te Gendt in het
voorjaar van 1984. Men begon daar met de aanleg van een drijfstal in een
bestaande schuur. Deze is gelegen op een zandige oeverwal langs een
oude rivierarm. In de naaste omgeving van deze vindplaats zijn in het verleden regelmatig sporen van bewoning, beginnend vanaf de vroege Ijzertijd, aangetroffen. (±600 v. Chr.)

af b. 2
Het eerste deel van de opgraving bestond uit een gedeeltelijk verstoord
graf, gelegen in vette bruingele klei. Crematieresten werden aangetroffen op een diepte van 95 cm onder het maaiveld. Houtskoolresten waren
hier aanwezig met hier en daar een zoetwaterslak.
De bijgaven van dit graf bestonden uit:
aantal
TerraNigrakom
1
Holwerda, De Belgische Waar in Nijmegen, vorm 52a. (afb. 1)
Terra Nigra-achtig kommetje
1
Holwerda, De Belgische Waar in Nijmegen, type 55c, ruwwandig grijs,
(afb. 2)
Ruwwandig bord met ongeprof i leerde rand
1
Stuart, type 218, zeer waarschijnlijk tot dit graf behorend, (afb. 3)
Bot- en etensresten werden aangetroffen in het ruwwandig bord.

afb. 3

afb. 4

Het tweede deel omvatte een geheel intakt zijnd graf, gelegen op sterk
zandige klei. Op een diepte van 44 cm werd de. bovenkant van het graf
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afb.5

afb.6

aangetroffen en op 66 cm de onderkant ervan.
Hierbij werden enkele zoetwaterslakken en crematieresten aangetroffen, maar geen houtskool.
De bijgaven bestonden ditmaal uit:
aantal
Bekertje van beschilderde waar
1
Brunsting, type 2a, kleur grijs met gries bewurf (zandbestrooiing).
(afb. 4)
Gesmoord oorpotje
1
Stuart, type 213a. (afb. 5)
Fibula (kledingspeld) met in doorsnede driehoekige beugel. (Afb. 6) 1
Van het laatste graf hebben we helaas alleen maar de plaats, een aantal
scherven van een grote beker van geverfde waar met Barbotine versiering en de hals van een kruik kunnen achterhalen.

Alle vondsten kunnen gedateerd worden begin 2e eeuw.
Door een eerder gedane grafvondst (2e eeuw, romeins, dhr. Hulst 1977)
op ongeveer 125 m ten zuidwesten van deze opgraving, mogen wij voorlopig concluderen dat we hier te maken hebben met een uitgestrekt grafveld.

afb. 9

Laat-middeleeuwse afvalkuil
De tweede opgraving was het gevolg van de bouw van een nieuw postkantoor aan de Dorpsstraat in augustus 1985.
Tijdens de graafwerkzaamheden - op 14 augustus - werd een duidelijke
grondverkleuring in de bodem van de bouwput waargenomen. Al gauw
bleek bij het afschaven dat we hier te maken hadden met een afvalkuil
gelegen in zavelige klei.
Na opmeting en intekening werd verder onderzoek gedaan. Hieruit bleek
dat ± 1/3 deel van de vondstvoerende laag verstoord was. Het nog aanwezige materiaal bestond voornamelijk uit steengoed en rood- en grijsbakkend aardewerk uit de tweede helft van de 15e eeuw.

O

afb. 10
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af b. 11
Hieronder volgt een opsomming met een korte beschrijving.

Steengoed.
Langerwehe kan
radstempel, ijzerengobe, zoutglazuur
Langerwehe kan
(waarvan 2 compleet)
(Afb. 7 en 8)
Langerwehe (?) veldfles
Siegburg kan

Siegburg pul
Siegburg (?) veldfles
Roodbakkend aardewerk.
Voorraadpot (afb. 9)
Grape
Kookkan(afb. 10)
Grijsbakkend aardewerk.
Voorraadpot
Kan -1 geverfd exemplaar
Kan
Kom-1 exemplaar getekend (afb. 11)
Uzer.
Mesjes (fragmenten) (afb. 12)
Heft (afb. 12)
Gesmede spijkers
Ring, diameter 60 mm, dikte 6,5 mm, het
geboorde gat in het midden heeft een
diameter van 24 mm.
Glas.
Gebruiksglas (fragment)

Botmateriaal.
Rund
Varken
Paard
Kip of gans
Schaap, geit
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aantal
1

5
1
4
1
1

1
2
1
2
2
1
9
3
1
4

1
1

:een groot aantal botten van niet volwassen dieren.
:in aantal minder botten, maar van volgroeide dieren.
:onderpoot.
2
:botjes (fragmenten)
3
:niet vertegenwoordigd.

^
b

u
a f b. 12

Verklaring genoemd steengoed. Bron: J.G.N. Renaud, Middeleeuwse Ceramiek, Den Haag 1976 (A.W.N, monografie nr. 3).
Siegburg:
aardewerk genoemd naar deze plaats, gelegen 20 km
oostelijk van Bonn. Hier werd het steengoed vervaardigd. Hoogtepunt: 14e eeuw. Verspreidingsgebied:
van het oosten van Engeland tot in de landen om de
Oostzee.
Langerwehe:
plaats tussen Aken en Duren, waar produktie van dit
aardewerk plaats vond. De start hiervan was in de
tweede helft van de 14e eeuw. Het heeft een zeer
groot verspreidingsgebied, (nog in onderzoek).
Er is sprake van steengoed(werk) indien het baksel gesinterd is: het baksel wordt daarbij zo dicht, dat het geen vocht meer opneemt. Dit kan alleen bereikt worden bij hoge temperaturen.
Om een dergelijk produkt te kunnen vervaardigen moet men:

1. over klei beschikken die grote hitte kan verdragen en niet tot een slak
verschrompelt.
2. over een oven beschikken die men kan opstoken tot een temperatuur
van ±1200°C.
Met dank aan J.R. Thijssen en W. Tuyn voor hun hulp bij de determinatie.

W. Otemann
J. Hulshoff
A. Hendriks
H. Hendriks
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Bijeenkomst 44 R.l. Ochten, 11 mei 1985
Ter gelegenheid van het 45ste jaar na de Duitse inval kwamen de mannen van het 44ste Regiment Infanterie voor het eerst na 10 jaar weer in
Ochten bijeen om de meest dramatische meidagen uit hun leven nogmaals te herdenken.
De heer W. Jonasse, destijds luitenant in bovengenoemd legeronderdeel, keerde in gedachten naar mei 1940 terug en hield een toespraak tot

de reünisten.
Het lijkt ons goed zijn herinneringen aan die periode in ons blad af te
drukken.
De redactie

Waar denk ik aan bij: "meidagen 1940"?
Als ik aan de meidagen van 1940 terugdenk, trekken de herinneringen
als een niet aflatende reeks aan mijn geestesoog voorbij.
Het begon eigenlijk op 9 mei.
De troepen waren gekonsigneerd: geen verloven. Graad van strijdvaardigheid 2a, maar dat hadden we al méér gehad.
Om de soldaten wat vertier te bieden, was ik op 9 mei met kapitein Hazenberg in zijn DKW naar Arnhem gereden om een film te huren. Over de

brug, die toen nog niet te ver was, maar na enige uren wel opgeblazen
zou worden, reden we met "De Charge van de Lichte Brigade" naar Ochten terug.
's Avonds in de kantine - de film was nét halverwege - kwam door het
duistere middenpad een ordonnans naar mij toe en hij overhandigde mij
een klein papiertje waar alleen maar op stond: graad van strijdvaardigheid 3!
Ik voelde mijzelf trillen van de schrik. 2a was routine, maar bij 3 dreigde
akuut oorlogsgevaar, moesten de stellingen worden bezet, de bevolking
geëvacueerd, enz. enz.
Licht op: alle officieren naar het regimentsbureau. Ik zie nog de verbaasde gezichten. Overste Hotz vertelde van de onrust aan de grens, zei dat
hij verwachtte dat iedereen tot het uiterste zijn plicht zou doen en beval
dat de stellingen onmiddellijk bezet zouden worden.
Enige dagen daarvoor hadden de officieren hun handtekening op een
stuk gezet, waarmee ze nog eens bevestigden, dat het hun bekend was
dat er geen "terug" was........
Het parool was: standhouden, of anders ter plaatse sneuvelen!)
Daarna naar mijn kwartier. De dochters van kleermaker Lazet waren nog
niet naar bed. Ze waren net klaar met een grote schaal kroketten want
morgen zou de vrouw van de "luit" komen! "Eén jaar getrouwd Luit, dat
wordt morgen echt Betuws "smierken en sloeken", met gebak, vele potjes weck en andere heerlijkheden!"
"Niks feestjes, jongens. Laat vader en moeder nog maar even slapen,
want over een paar uur moeter) jullie weg in de aak die op de Waal op
stroom ligt."
De kroketten zijn nooit opgegeten. Ik zie ze een paar dagen later, als ik in
de buurt ben, staan met lange ruige schimmelharen. De kanarie is er óók
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Militairen aan het werk bij de herbouw van de Linie te Ochten
nog, levend op een berg zaad; die kan voorlopig voort......
Ik neem een paar potjes pruimen mee naar de kommandopost. Ik zie ook
de jongens van mijn oude 2e sektie uit het fruitschuurtje bij Buddingh:
soldaat Wegh met zijn tien kinderen en 'f. 21,-- kostwinnersvergoeding,
korporaal Van Dijk, de postbode uit Heerde en korporaal Somer uit
Brummen. Hij zal de strijd niet overleven, maar in het verzet voor het
vuurpeloton sneuvelen - maar dat is nog vér weg..... En Ponstein, pas getrouwd met zijn Hendrikje, maar nog zonder vergoeding en daarom betaalt de sektie voorlopig de huur van hun kamertje, /. 1,57 per week.
Wat kon die Ponstein spitten en dat was nodig ook! In de avond van 10
mei zag ik ze met lappen om de handen lopen, vanwege de blaren. Ze
hadden in één dag hun bovengrondse steunpunt in de tussenverdediging moeten bouwen. Het materiaal was er wel geweest, maar hun stelling mocht pas gemaakt worden bij direkt oorlogsgevaar. De vergoeding
vanwege de beschadiging van de mooie tuin en het smetteloze gazon
van "Huize Lindenhof" zou anders te hoog zijn geweest.....
Ik zie ook de vele dikke kersebomen nog staan, waarachter de Duitsers
méér dekking konden vinden dan achter die hele dunne, maar die waren
goedkoper en mochten uit het schootsveld geruimd worden....
Ik zie nog de automatische wapens naast enkele stalen kazematkoepels
staan, vrijwel zonder dekking. Het schootsveld moest anders zijn, maar
kon niet gewijzigd worden. Een draaibare koepel zou ruim tweeduizend
gulden duurder zijn geweest......
Ik zie nog de soldaten van de rivierbatterij van kapitein Van Iterson met
man en macht hun oude scheepskanonnen op de hoge bandijk in kamouflagekleuren schilderen.
Ze zijn er pas een goede week. Ze weten nog niet dat ze de grote verrassing voor de Duitsers zullen zijn. De spionage loopt een paar weken achter. Ze zullen enkele vijandelijke boten op de Waal tot zinken brengen,
waarbij vele Duitsers omkomen en ze zullen de resterende schepen tot
een snelle aftocht dwingen, onder achterlating van een rookgordijn.
Ik zie nog de soldaat in voorste lijn, een Veluws boertje. Hij rookte kalm

39

zijn pijpje en tuurde door zijn schietsleuf naar de vijand bij de boerderij
"De Zwarte Ruiter" even vóór de frontlijn van de 3e compagnie. Als hij
wat zag bewegen, legde hij zijn pijp snel weg, richtte en loste een schot,
soms twee, om daarna weer rustig van zijn pijp te gaan genieten. Ik denk
terug aan die soldaat van ons stafdetachement, die op 9 mei naar zijn
huis in Friesland mocht reizen. Het was eigenlijk tegen de voorschriften,
maar je wordt ook niet elke dag vader van een tweeling.
Hij mocht even gaan kijken, maar na de inval hadden we hem in feite afgeschreven. Doch op de 11e mei was hij weer terug. Onmiddellijk had hij
in de vroege morgen van 10 mei vrouw en tweeling verlaten en was hij in
de richting Afsluitdijk gegaan. Met een grote omweg had hij ons weten
te bereiken. Terug van weggeweest, om méé te helpen vechten! Ik hoor
nóg de radio bij de groepsschuilkelder spelen. Soms muziek dan weer
berichten, maar ook liederen van Johannes de Heer als "Ga niet alleen
door 't leven; die last is u te zwaar". Mijn moeder zong dat ook altijd en
vele soldaten wisten dat. 's Zondags in de kerk, vooral 's avonds was het
net één groot grijs-groen mannenkoor. Het was indrukwekkend en in gedachten hoor ik het opnieuw.....
De muziek werd soms overstemd door angstig loeiende koeien. De
meeste waren afgevoerd, maar er waren er ook achtergebleven. Onze
soldaten, van wie velen boer waren, probeerden ze te melken. Als er Duitse vliegtuigen laag overkwamen - en dat gebeurde nogal eens - dan renden ze binnen de dekking om even later weer dóór te gaan.
Ik herinner me de gefluisterde gesprekken 's nachts in de loopgraven.
De wereld is dan klein en de gesprekken zijn vertrouwelijk. De eerste
mooie nachten was er niet voortdurend iets te doen. Zo nu en dan werd
er wat geslapen, maar er werd ook gepraat over thuis en hoe het daar
zou zijn.... Er werden 's nachts veel brieven geschreven. Ze konden regelmatig verzonden worden, maar er is nooit post ontvangen. Ook ik heb 's
nachts brieven geschreven aan de vrouw waar ik precies één jaar mee
getrouwd was - en waar het wel bij zou blijven, dacht ik. Want we wisten
dat er géén weg terug was.

Dit alles zie ik weer tegen die onuitwisbare achtergrond: de rosse gloed
van het brandende Rhenen en temidden daarvan en hoog boven de vlammen uit het silhouet van de Cuneratoren.
Ik herinner mij de verbijstering, toen vroeg in de morgen de overzijde, het
Land van Maas en Waal ontruimd bleek. Het terugnemen van brigade B
was aan de eenheden aan onze kant van de Waal niet tijdig meegedeeld.
Ook de teleurstelling over het niet begrijpen van het vertrek van koningin
Wilhelmina. Later zou blijken, dat het een zéér juiste, ja de enige juiste
beslissing was, maar desondanks was het een bericht, waar we toen
niet goed raad mee wisten......
Ik zie in mijn geest die bloeiende fruitbomen weer. Als er tijdens één van
die schitterende dagen - prachtig Pinksterweer! - een granaat explodeerde, dan was het één grote konfettiregen van duizenden bloesemblaadjes. Ik herinner mij die Duitse luchtarmada. Wat is er geschoten - en met
sukses! Er kwamen er veel brandend neer.
Eén grote Junker in onze inundatie, een andere dicht bij onze kommandopost. Het leek of hij ons verpletteren wilde, maar hij viel toch enige
honderden meters verder.
Telkens kwamen er maar één, hoogstens twee man uit. De rest verbrandde mét de exploderende munitie.
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Middelste stuk rivierbatterij op de bandijk voor het huis van de familie
Buys vlak bij de Dorpsstraat

Toen hij zich overgaf hield één van die Duitsers een foto van vrouw en
kinderen voor zich uit....
Ik denk terug aan die spion en vijfde-kolonneman, Diederix, die bij zijn
aanhouding, toen hij de tekeningen van Dorfhuis bekeek, spontaan mijn
naam noemde en die ik in Ingen liet opsluiten in het krijgsgevangenenverzamelkamp (voorlopig een kamertje in een textielzaak), maar die ik
anderhalve dag later in Everdingen opnieuw tegenkwam.
Ik denk aan zijn fout, het hakenkruis aan de binnenzijde van zijn
broekriem; hoor in gedachten nog steeds zijn smoesjes, en betreur het
nog steeds dat hij het toen overleefde. Zijn latere liquidatie door het verzet in Leiden, heeft veel Nederlanders het leven gekost, toen zij als represaille werden doodgeschoten. Zou hij ook de man geweest zijn die
herhaalde malen in ons verbindingsnet probeerde te infiltreren en die
zich als pseudoluitenant Molenaar voordeed en verwarrende en onjuiste
berichten spuide? Met de echte luitenant Molenaar, mijn kollega in de
regimentsstaf, die dezelfde funktie als ik bij het bataljon vervulde en die
in Amsterdam bij mij in de buurt woonde, sprak ik af elk kontakt met een
persoonlijke vraag te beginnen, waarvan over en weer mocht worden
aangenomen dat de pseudo-Molenaar er het antwoord op schuldig zou
blijven. Ik heb de pseudo-luitenant een paar keer van de lijn moeten
schelden (De geluidskwaliteit van het net was niet altijd even goed en
maakte normale stemherkenning niet altijd mogelijk).
Uit zuinigheidsoverwegingen waren een paar stukken PTT-kabel in ons
net opgenomen. Met de daardoor uitgespaarde militaire telefoondraad
hadden een paar geïsoleerd gelegen kazematten toch een telefoonlijntje
kunnen krijgen. Induktie was echter mogelijk en een paar keer bleken er
enkele draden moedwillig doorgesneden te zijn.
Na een stafbespreking werd besloten een centrale in het dorp te vernielen, méér lijn-patrouilles te laten lopen en veelvuldig gebruik van ordonnansen te maken. Een feit is, dat na al deze maatregelen de valse en verwarrende berichten en vernielingen uitbleven.
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Ik herinner me, dat ik als bevelsontvanger naar de brigadestaf in Lienden
moest en het bevel kreeg voor de terugtocht naar de vesting-Holland
achter de Hollandse Waterlinie. Dus toch terug? Ik begreep er eerst
niets van.....
Die nacht vergeet ik nooit. De luitenant Bolhuis en ik moesten met het
stafdetachement naar Everdingen. Het was meer dan 50 km.
"Zie fietsen te vinden", had de bataljonskommandant gezegd en na verloop van tijd reden we allemaal.....
Ik herinner me troepen en nog eens troepen, over smalle wegen in de
mist. Wat was het druk en chaotisch in Buren, maar wij kwamen er toch
door. We reden ook een tijdje met gasmaskers op. Er was plotseling een
prikkelende geur geweest. We deden ze weer af toen we langs de weg
posten zónder gasmaskers ontmoetten.
Ik denk aan die man, die ik op de vroege morgen een houten waterkering
te lijf zag gaan met een grote bijl. Op mijn vraag wat hij deed, zei hij alleen maar: "Inundatie stellen". "Hoe lang duurt het dan vóór het water
op peil is?". "Eén of twee dagen".
Was dat nu die sterke Hollandse Waterlinie? En al die onvoltooide kazematten dan, met hun stalen skeletten, die nog met beton afgestort
moesten worden? En dan Everdingen. Plotseling viel ik, overmand door
slaap van de fiets. Ik herinner me mijn verwondering toen ik mezelf plotseling horizontaal op de weg terugvond. Er was een beetje paniek in het
dorp. Een geestelijke liep over de weg te roepen: "Mensen vlucht maar!"
We hielden halt in de omgeving van het cafeetje op de driesprong. Na
het vertrek van de kastelein sloegen we uit veiligheidsoverwegingen de
flessen met sterke drank stuk en lieten veel van de voorraad
weglopen.....
Enkele uren later kwam het bericht van de kapitulatie, dat we eerst niet
wilden geloven. Later kwam het drama waarbij op bevel van kapitein
Turkstra de vaandrig D. standrechtelijk werd doodgeschoten, nadat deze, aangeroepen door eigen posten één van hen in de buik had geschoten..... En dan plotseling, omstreeks middernacht, een bus met geïnterneerde Duitse burgers, onder begeleiding van een tweetal Amsterdamse
motoragenten op weg naar Amsterdam. Ze stopten op de driesprong, net
lang genoeg om één van hen mijn adres in Amsterdam te geven. De politieman hield woord en bracht midden in de nacht eerst schrik, maar
daarna blijdschap aan een vrouw, die de volgende dag van Utrecht naar
Everdingen liep en als eerste echtgenote het bataljon bereikte.
Ze kon niet meer terug en ik herinner mij hoe ze die nacht naast mij sliep,
temidden van al die anderen, daar in een hoekje van een lattenzolder van
een onbekende boerderij, uitgeput maar gezond.
En toen begon de nacht van de bezetting.
En dan de vraag naar de zin van dit alles. Zeker in het begin, kort na de
meidagen, hadden velen een katterig gevoel. Ondanks alle moeite en onze Hollandse Waterlinie hadden we na 5 dagen de strijd moeten staken.
Pas veel, soms jaren, later dringt het tot velen door dat de bijdrage van
ons land en onze strijdkrachten een zeer belangrijke is geweest.
De opzet van de vijand lukte niet zoals men gewild en gehoopt had. Het
regeringscentrum Den Haag werd niet bereikt en Koningin Wilhelmina
niet gevangen genomen. De Duitse parachutisten verloren de slag om de
Residentie en 1200 van hen konden nog via Umuiden als gevangenen
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#SM^HK:

Voorste stuk rivierbatterij bij Waalzic'ht, waarmee kapitein van Iterson
vijandelijk boten vernietigde
Rechts eerste luitenant Bolhuis
naar Engeland worden overgebracht.
De marine kon tijdig met vrijwel alle schepen uitwijken en voegde 18.500
man aan het Britse oorlogspotentieel toe en bleef doorvechten. Ook de
meeste van onze koopvaardijschepen ontsnapten en die 800 koopvaardijschepen met meer dan 2.500.000 bruto-registerton zijn op het hoogtepunt van de duikbootoorlog in de slag om de Atlantische Oceaan van
moeilijk te overschatten betekenis geweest.
En hoeveel vliegtuigen schoten wij niet neer; honderden Duitse transportvliegtuigen gingen verloren, namelijk 37% van alle Duitse vliegtuigen die in die 5 dagen boven ons land in actie zijn geweest. In de 5 oorlogsjaren is nergens ter wereld dit gemiddelde van onze 5 meidagen
meer gehaald.
Een paar maanden later bij de luchtslag om Engeland moest Duitsland
deze honderden vliegtuigen missen, wat voor Engeland, maar ook voor
de hele vrije wereld van onschatbare betekenis is geweest en waaraan
wij in onze strijd in de meidagen veel hebben bijgedragen.
Maar de overmacht aan materiaal, aan tanks en vliegtuigen, bombardementsvliegtuigen die onze steden zouden wegvagen, was te groot en
deed ons buigen, maar niet breken.
En toen begon het verzet, passief, maar ook actief en met vreugde kan
geconstateerd worden dat het de vijand nimmer gelukt is ons volk als
geheel tot het nationaal-socialisme over te halen en te bekeren.
En dan komt met behulp van onze geallieerde bondgenoten na jaren van
onderdrukking, terreur en harde strijd de bevrijding. Een harde strijd
waarbij de meesten van onze strijdmakkers die wij nu gaan gedenken,
reeds in het eerste begin zijn gevallen.
Wij kunnen aan hen terugdenken als soldaten strijdend voor hun land en
volk tegen een direkte vijand vlak voor hun steunpunten. Soldaten met
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geringe opleiding en middelen en zonder gevechtservaring, ouderwets
vechtend vanuit stellingen, die zij schop voor schop zelf tot stand
moesten brengen.
De burgerij daarbij buiten schot latend, niemand met straling besmettend, niemands nageslacht bedreigend, maar vechtend tegen de stoottroepen van de Gruppe Bruckner met alle toegevoegde extra onderdelen
en wapens, aanvallend op de strook tussen inundatie en rivierdijk tot
aan de "Zwarte Ruiter" met 4 compagnieën tegelijk. Maar de vijand werd
te land en ook op de rivier teruggeslagen en terecht getuigt het bord in
de 44 R.l.-straat van de heldhaftige strijd van onze mannen.
Het spreekwoord zegt: "Wie niet meedijkt in nood, verbeurt zijn erf".
Zij dijkten mee en ons Nederlandse erf werd na jaren toch weer bevrijd
en vrij; zij vielen als soldaten in de laatste te rechtvaardigen oorlog.
En wij, de overlevenden, hun strijdmakkers, zijn hen dankbaar voor het
offer dat zij brachten en waarbij wij ons nog steeds afvragen waarom zij
wel en wij niet.
Wij konden tot op deze dag blijven leven, met kinderen en kleinkinderen
in een vrij Nederland. Hun offer is niet vergeefs geweest en daarom verdienen zij de oprechte dank van ons, hun strijdmakkers, die
overleefden.....
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Is de Heilige Ursula in Tiel geweest? (1)
Rink zegt in zijn "Beschrijving der stad Tiel" dat het vrij zeker schijnt, dat
Tiel in het jaar 453 bestond.1 Immers wanneer Sigebert de Gembloers
verhaalt van de reis der 11000 maagden uit Engeland, haar verblijf in Tiel
en vertrek naar Keulen, meldt hij uitdrukkelijk, dat Tiel toen een haven
van Gallië was en blijkt - de legende daargelaten - van het bestaan van
Tiel in die tijd overtuigd te zijn geweest. Het verhaal van Sigebert de
Gembloers - in het Latijn gesteld - vindt men in een voetnoot weergegeven en daarin staat onder het jaartal 453, dat de Britse koningsdochter
met haar gezelschap in Tiel aan land is gegaan (ad portum Galliae, qui
Tieladicitur).
Deze tekst heeft het Tielse gemeentebestuur aanleiding gegeven om in
1950 het 1500-jarig bestaan van Tiel te vieren en dat is op een uitbundige
wijze geschied.
Het programma van de festiviteiten in de week van 7 -17 juni 1950 vermeldt een concert van de Gelderse Orkestvereniging in de Gustaaf Adolf
(het Spaarbankgebouw was door het oorlogsgeweld verwoest en het
Cultureel Streekcentrum Agnietenhof bestond toen nog niet), een herdenking in de pas gerestaureerde St. Ceciliënkapel, waar de Commissaris der Koningin Jhr. Dr. C.G.C. Quarles van Ufford en de Burgemeester
N.F. Cambier van Nooten het woord heben gevoerd na een welkomstwoord van Dr. C.J.J. Hoogenboom, voorzitter van het hoofdcomité der
Eeuwfeesten (laatstgenoemde was een algemeen geachte chirurg in
Tiel).
Voorts was er een tentoonstelling van de resultaten van oudheidkundige
opgravingen o.a. bij de St. Maartenskerk, die door het oorlogsgeweld
ook volkomen verwoest was. Ook oude documenten over de geschiedenis van Tiel zoals oorkonden, gildebrieven. zegels e.d., die zich o.a. in het
Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg bevinden.
Er werden gymnastiekdemonstraties, atletiek-, hockey- en voetbalwedstrijden georganiseerd, een Waal-Merwede zeilwedstrijd (van Tiel
naar Gorinchem), zwemwedstrijden, een kaartleesrit door de Betuwe
voor automobilisten en motorrijders, een winkelweek, jeugdspelen, een
kampvuur, een boerenbruiloft, gildefeesten, een lunapark en vuurwerk.
Tenslotte een historische optocht, waarbij verschillende momenten uit
Tiels rijke verleden werden uitgebeeld. De eerste van de tien praalwagens beeldde de komst van de Batavieren in ons land uit, de tweede de
intocht van de heilige Ursula in Tiel in 453.
De herdenking van het 1500-jarig bestaan van Tiel trok de aandacht van
velen, niet alleen uit de Betuwe, maar uit het hele land; ook van de regionale en de landelijke pers, hoewel hier en daar wel kritische geluiden
werden vernomen.
Heeft Tiel wel 1500 jaar bestaan?
Zo verscheen een artikel van H. Müter onder de titel "Het ontstaan van
de stad Tiel" in Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, deel
IX, aflevering 34, blz. 162, waarin deze toegeeft, dat Sigebert van Gembloers van het bestaan van Tiel in 453 wel overtuigd was, maar dat het
een tweede kwestie is of die overtuiging van Sigebert wel beantwoordt
aan de realiteit.2
De Ursula-legende - aldus Müter - heeft ongetwijfeld een historische
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kern. Ze betreft niet elfduizend Engelse maagden, maar enkele Keulse
martelaressen, die onder Keizer Diocletianus gedood werden. Om dit gegeven is in de loop der eeuwen de legende geweven, welker groei door
Levison (Wilhelm Levison, Das werden der Ursula-legende, Keulen 1923)
is bestudeerd. De Engelse afkomst en dus ook de reis van Engeland naar
Keulen over Tiel behoren tot de legendarische amplificatie en Levison
meent, dat deze in de tiende eeuw ontstaan is. Nu mag men niet verwachten, dat de legendeschrijver voor zuiver accidentele bijzonderheden historische studies gemaakt heeft of heeft kunnen maken; hij heeft
zijn verhaal ongetwijfeld een eigentijdse aankleding gegeven. Er blijkt
dus uit, dat Tiel in de tiende eeuw sinds mensenheugenis de normale
tussenhaven was aan de waterweg van Engeland naar Keulen. De mensenheugenis zal echter zeker in die tijd geen vijfhonderd jaren zijn teruggegaan. We - aldus Müter - kunnen zelfs de vermoedelijke tijd bepalen,
waarop Tiel aan die waterweg kwam te liggen; dit moet geweest zijn in
het midden van de 9de eeuw.
Na een bespreking van enkele andere geschiedkundige bronnen, die
door Rink aangehaald worden en waar Müter geen waarde aan toekent,
komt hij tot de conclusie, dat er vóór de Noormannentijd geen enkele
aanwijzing is voor het bestaan van Tiel en hij is van mening, dat we ons
moeten bepalen tot het aandeel, dat graaf Waltger heeft gehad bij de
stichting van de versterkte havenplaats Tiel. Dat er een stad ontstaan
kan uit of liever rond een sterkte, is een zeer normaal verschijnsel en dat
de wel voorkomende combinatie van een klooster en een burcht daarvoor nog geschikter is, kan men met vele voorbeelden aangetoond vinden bij Gosses (Gosses: Vorming van het Graafschap Holland). Tiel is
één van zijn voorbeelden.
Graaf Waltger bouwde zijn civitas lapidea (stenen stad?) zeker vóór 24
juni 896, want toen gaf Zwentibold aan Utrecht een bevestiging van zijn
tolvrijdom;3 terwijl vroeger alleen Dorestad genoemd werd, worden nu
ook Tiel en Deventer vermeld. Müter gaat dus niet verder terug dan tot
het midden van de negende eeuw.
Dat ik het hiermede niet geheel eens ben, heb ik laten blijken in mijn artikeltje over de Muntvondst te Escharen (bij Grave) van 1897 in de Tabula
Batavorum van juli 1983. blz 21; omstreeks 600 zijn volgens erkende numismatici in Tiel solidi en trientes (gouden muntstukken) geslagen, zodat deze plaats toen reeds van belang moet zijn geweest.

Wanneer Tiel werkelijk is ontstaan, is echter een vraag, die nog steeds
niet opgelost is. Wellicht zal de archeologie hier in de toekomst het antwoord kunnen geven.
Intussen heeft het verhaal over de heilige Ursula mij aanleiding gegeven
om nadere informatie in te winnen bij de pastoor van de St. Ursula-kerk
te Keulen en daarbij gewezen op vorenvermeld artikel van Müter en op
het boek van Mr J.W. Staats Evers over de voormalige Gelderse steden
uit 1891, waarin wordt vermeld, dat in de Ursula-kerk in Keulen op een
schilderij Ursula en haarXIM (martelaressen) gezellinnen worden weergegeven met daarbij het volgende gedicht:
"Sie landen ahn zu Tiel
Ein wohlberümte Stadt
Alwo die clerici
Sie wohl empfangen hat
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Ad Hollandos deportata
Christo Deo desponsata
Dum in Tiel decrevit Sedem
Ponit hic ad litus pedem"

Dr H.J. Herkenrath, pastoor van de basiliek (hoofdkerk) van St. Ursula
aan het Ursulaplein te Keulen verwees mij naar het boekwerk "Dié Legende der hl Ursula" van Solzbacher/Hopmann.4 Tijdens een zomervakantie in 1976, die mijn vrouw en ik in Zuid-Limburg doorbrachten, hebben we een bezoek aan de St. Ursulakerk in Keulen gebracht. Hij had in
de Tweede Wereldoorlog zware schade geleden, maar was weer geheel
gerestaureerd. Op de muur naast de ingang van de kerk is een gedenksteen aangebracht met het volgende opschrift:
St Ursula
Entstanden über römischen Gröberfeld Erste Kirche vor 400.
Zweiter Bau durch Clematius (Inschrift) um 400 errichtet.
881 durch Normannen zerstört. Dritter Bau 922.
Heutige Kirche aus der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts.
Gothischer Chor und Veranderungen im 13. und 14. Jh.
Grabmal der Hl Ursula. Holztafeln und Darstellungen der Legende der Hl
Ursula aus der Schule Stephan Lochnes (gestorben in 1456).
In der Goldenen Kammer zahlreiche Reliquienbüsten des 14. bis 17.
Jahrhunderts und Artheriusschrein von 1180. Bronzeportal an der westseite von Theo Heiermann ( f1959).
In het koor van de kerk bevindt zich - ingemetseld in de westelijke muur de beroemde steen van Clematius met de volgende inscriptie:
DIVINIS FLAMMEIS VISIONIB(US) FREQUENTER ADMONIT(US) ET VIRTUTIS MAGNAE MAIESTATIS MARTYRII CAELESTIUM VIRGIN(UM) IMMINENTIUM EX PARTIB(US) ORIENTIS EXSIBITUS PRO VOTO CLEMATIUS V(IR) C(LARISSIMUS) DE PROPIO IN LOCO HANG BASILICAM VOTO QUOD DEBEBAT A FUNDATMENTIS RESTITUIT. SI QUIS AUTEM SUPER TANTAM MAIIESTATUM HUIUS BASILICAE UBI SANCTAE VIRGINUS PRO NOMINE .XPI. SANGUINEM SUUM FUDERUNT, CORPUS ALICUIIUS DEPOSUERIT EXCEPTIS VIRGINIB(US), SCIAT SE SEMPITERNISTARTARI IGNIB(US) PUNIENDUM.

Daaruit blijkt, dat een zekere eerbiedwaardige Clematius na herhaaldelijk aangemaand te zijn door vurige door God gezonden tekenen uit het
oosten gedreven werd door de kracht van het verheven martelaarschap
van de hem dreigend verschenen maagden naar zijn gelofte de kerk uit
eigen middelen en op dezelfde plaats van de grond af heeft hersteld.
Wanneer iemand op zo'n heilige grond van deze kerk, waar de heilige
maagden voor de naam van Christus hun bloed vergoten hebben, een ander lichaam dan die der maagden zou begraven, moet weten, dat hem
een eeuwige hellestraf zal overkomen.
Deze steen en deze tekst zijn in de loop der eeuwen onderwerp geweest
van vele onderzoekingen en beschouwingen. Vele geleerden hebben
zich aan de bestudering daarvan gewijd, maar de conclusie is toch wel,
dat de steen uit de 4de of 5de eeuw dateert en uitgangspunt is geworden
voor het ontstaan en de groei van de Ursula-legende.
Maar als de steen van Clematius inderdaad uit de vierde of vijfde eeuw
stamt, dan moet de marteldood van de Keulse maagden ook niet op 453,
maar veel vroeger worden gesteld. De Clematius-steen, die geen aantallen noch namen van martelaren noemt, spreekt immers van een herstel
van de oorspronkelijke grafkapel, die door gebrek aan onderhoud, tot
verval gekomen was. Wanneer de marteldood werkelijk plaats vond, is
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volgens Levison (blz 125) niet meer vast te stellen, maar hij acht het jaar
237 aanvaardbaar.5 In het jaar 1837 heeft men in Keulen nog de 1600jarige herdenking van de marteldood feestelijk gevierd. Vermoedelijk is
dat ook wel voor het laatst geweest.
Maar het jaartal 237 leert ons ook, dat het niet de Hunnen waren, die de
Keulse maagden om het leven hebben gebracht. De Hunnen, een ruitervolk uit Midden-Azië, zijn bekend door hun korte, doch stormachtige
aanvallen in het Europa van de 4de en 5de eeuw, waarbij veel schrik en
ontsteltenis is teweeg gebracht; de marteldood van de Keulse maagden
moet echter in de 3de eeuw worden gesteld. De veronderstelling ligt
voor de hand, dat de Keulse maagden door de Germanen, die daar woonden, zijn vermoord, door nog heidense Franken dus. Van deze nog heidense Franken is ook bekend, dat zij na 355 Keulen verwoest hebben en
vermoedelijk ook de buiten de stadsmuren gelegen martelarenkapel (Levison blz 18). Gaat men uit van het jaartal 237 als het jaar van de marteldood, dan moet het geschied zijn toen Gaius Julius Verus Maximinus,
bijgenaamd Thrax, Romeins keizer was (van 235 tot 238) en niet de meer
bekende Diocletianus, zoals Müter meent (blz 162); deze was keizer van
284 tot 305.6
Wie was Clematius?
Volgens Levison (blz 14) komen in de vroege Middeleeuwen drie personen in aanmerking, die de naam Clematius voerden. Het is een Griekse
naam, die in het Westen zeldzaam is en aan de Rijn niet voorkomt. De
Rhetor Libanius van Anthochië noemt deze naam voor drie personen en
Levison denkt, dat het bij de "steen van Clematius" gaat om de keizerlijk
gevolmachtigde in Anthochië, die van deze plaats uit ambtshalve het
Rijk in de jaren 354 en 357 doorreisde.
Hij kwam toen ook in het westen en nam een brief van Libanius aan Barbatus mee, die in 355 uit Italië als magister peditum7 tegen de Germanen
aan de Bovenrijn gezonden werd en hier naast de latere keizer Julianus
een weinig roemrijke rol speelde (t359); op deze betrekkingen van een
Clematius van het oosten (ex partibus orientes) tot aan de Rijn kan men
wijzen met het oog op de Keulse inscriptie. In 357 werd Clematius consul van Palestina.
Wanneer Clematius dus 120 jaar na de marteldood op de plaats, waar de
grafkapel in vervallen toestand verkeert of verwoest is, een nieuwe kerk
bouwt, beleeft West-Europa nog roerige tijden. Waarom Sigebert van
Gembloers het jaartal 453 noemt is daarom wel begrijpelijk; hij heeft vermoedelijk de schuld aan de marteldood van de Keulse maagden de Hunnen in de schoenen willen schuiven, ten onrechte echter, zoals uit het
voorgaande blijkt.
De Ursula-legende
Aan de oostelijke wand van de St. Ursula-kerk te Keulen vindt men tegenover het altaar op 22 houten panelen momenten uit het leven van de
heilige Ursula geschilderd door de gebroeders Jürgen en Johan van
Scheven in 1456. Prof. Holzbacher geeft hiervan een beschrijving. Het is
vermoedelijk wel de laatste versie van het verhaal, zoals het in de tiende
eeuw is ontstaan en daarna herhaaldelijk is veranderd en uitgebreid.
Het eerste paneel laat zien hoe koning Notus en zijn vrouw in gebed verzonken zijn. Het kinderloos echtpaar bidt om een kind, dat God ook
schenken zal.
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Het tweede paneel laat de pasgeboren dochter zien, die gedoopt zal worden en de naam Ursula verkrijgt. Wanneer Ursula groot geworden [s,
blijkt haar liefde voor Jezus Christus zo groot, dat zij haar leven geheel
aan de Heer wil wijden en afziet van een eventueel aards huwelijk. Het
derde paneel laat zien hoe de ouders met hun dochter Gods zegen afsmeken over dit besluit van Ursula. Maar de roep van de mooie en deugdzame koningsdochter dringt door tot vele landen en bereikt ook het hof
van een machtige heidenkoning, die het plan opvat om prinses Ursula
voor zijn zoon Atherius te winnen. Dit plan wordt door Atherius enthousiast ontvangen en hij verheugt zich op de dag, dat Ursula zijn vrouw zal
worden. Het vierde paneel laat zien hoe de machtige heidenkoning
boodschappers met kostbare geschenken naar koning Notus stuurt. Een
weigering van zijn verzoek om de hand van de dochter voor zijn zoon zou
de machtige heidenkoning zeker niet accepteren; er zou dan oorlog komen.
Als koning Notus van de boodschappers verneemt wat hun heer verlangt, brengt hem dit in grote gewetensnood. Zijn dochter Ursula, die
met zijn instemming bruid van Jezus Christus is geworden, dwingen te
trouwen met een aardse echtgenoot, een heiden nog wel, is hem onmogelijk. Maar een weigering zou zijn volk in de ellende van een oorlog storten, want de heidenkoning overtreft hem in militair opzicht verre. In zijn
radeloosheid neemt koning Notus zijn toevlucht tot het gebed en Ursula
bidt en vast met hem. Dan verschijnt haar 's nachts in een droom een engel van God, die haar troost en haar zegt, dat haar vader zijn toestemming voor haar huwelijk met prins Atherius moet geven. God zal echter
alles ten goede leiden. Het vijfde paneel laat zien hoe de engel Ursula
troost en het zesde paneel toont hoe Ursula haar ouders mededeelt wat
de engel haar gezegd heeft. Naar Gods gebod zouden voor Ursula tien
gezellinnen uitgezocht moeten worden, voorts voor de tien gezellinnen
ieder duizend maagden, zowel uit het land van koning Notus als uit het
land van de heidenkoning.
Daarna zouden schepen gebouwd moeten worden, waarmee Ursula en
haar schare nog drie jaren vrij en onbekommerd de zee zouden bevaren
en zich over hun vrijheid zouden kunnen verheugen. Intussen moest
prins Atherius in het christelijk geloof onderwezen worden en zich op de
heilige doop voorbereiden. Na deze drie jaren zou dan gebeuren, wat
God behaagde. Het zevende paneel laat zien, dat de boodschappers
naar hun heidenkoning terugkeren; zij zijn accoord gegaan met de huwelijksvoorwaarden en berichten wat zij bij koning Notus bereikt hebben.
Prins Atherius is overgelukkig en is graag bereid zich in de christelijke
waarheden te laten onderrichten wanneer hij na de overeengekomen
drie jaren Ursula als echtgenote zal kunnen verkrijgen.
Het achtste paneel gaat over het uitzoeken van de gezellinnen voor Ursula.
De uitgekozen heidense en christelijke jongedames verheugen zich op
het vrolijke leven met prinses Ursula op de talrijke scheepstochten,
maar God in de hemel koos hen allen voor de hoge waarde van het martelaarschap en de hemelse heerlijkheid. De bouw van de nodige schepen wordt op het negende paneel weergegeven. Maar waarom zou Ursula te land wachten totdat de drie jaren voorbij zijn? Wanneer de kleine
vloot gereed is, verzamelt Ursula haar gezellinnen om zich heen en vertelt voor het eerst van de hemelse belofte, die haar gedaan is; zij zullen
allen de eer en genade van het martelaarschap verkrijgen; dit vooruit-
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zicht vervult allen met grote vreugde en zij beloven Christus liefde en
trouw tot in de dood. Nu beginnen zij zich ook in de zeevaart te bekwamen en mensen aan de kust zien hen zich steeds beter en stoutmoediger
op de open zee wagen. Op het tiende paneel neemt Ursula afscheid van
haar ouders voor haar vaart naar het land van Atherius. De drie jaren zijn
verstreken; het hart van Ursula is echter vervuld van zorg en benauwenis,
maar waar de reis werkelijk naar toe zal gaan, weet alleen God.

Het elfde paneel geeft weer hoe een geweldige storm de schepen doet
afdrijven, niet naar het heidense koninkrijk, waar prins Atherius hoopvol
op zijn bruid wacht, maar naar de monding van de Rijn en de Nederlandse stad Tiel. Ursula en haar gezellinnen komen hier heelhuids aan land
en danken God voor haar redding. Omdat in Tiel juist marktdag is, kopen
zij hier de nodige levensmiddelen in en gaan weer aan boord. In het gebeurde ziet Ursula de wil van God om verder stroomopwaarts te gaan.
Het gezelschap komt in Keulen aan en wordt daar door de bisschop, omgeven door zijn misdienaren, welkom geheten; ook alle Keulenaren begroeten de gasten allerhartelijkst. Dit wordt weergegeven op het twaalfde paneel. Uitgeput door de inspanning en overweldigd door de
merkwaardige gebeurtenissen na het vertrek van de vaderlandse kust,
begeven Ursula en haar metgezellinnen zich in Keulen ter ruste.
In haar slaap belooft een engel Gods haar en haar metgezellinnen het
martelaarschap in Keulen, maar eerst zullen zij ongedeerd in Rome aankomen en daar aan de graven van de apostelen en vele martelaren bidden. Wanneer zij op de terugreis weer ongedeerd in Keulen aankomen,
zal haar de kroon van het martelaarschap wachten.
De verschijning van de engel Gods wordt op het dertiende paneel weergegeven.
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De volgende ochtend deelt Ursula de nachtelijke verschijning van Gods
engel met haar boodschap aan haar metgezellinnen mee en dat vervult
hen met grote vreugde.
Vlug gaan zij weer aan boord en na een kort oponthoud in Mainz gaan zij
in Bazel aan land. Hier meren zij de schepen af, trekken te voet over de
Alpen naar Italië en komen in Rome aan. Deze tocht baart opzien; de
Paus had reeds gehoord, dat zij zouden komen en met zijn kardinalen begroet hij Ursula in het heilige Rome en zegent haar intocht. Dit wordt op
het veertiende paneel afgebeeld.
De heidense gezellinnen van Ursula worden in Rome gedoopt; reeds
lang hadden zij er naar verlangd door de doop met Christus verbonden te
worden (vijftiende paneel).
Het zestiende paneel laat zien hoe prins Atherius - bezorgd over het uitblijven van zijn Ursula - zijn vader dringend om toestemming vraagt om
naar haar op zoek te gaan. Met toestemmimg van zijn vader gaat prins
Atherius op reis en komt in Mainz aan, waar hij verneemt hoe het Ursula
en haar metgezellinnen vergaan is.
Ook wordt hem verteld, wat Ursula bij haar terugkeer in Keulen te wachten staat.
Zijn liefde voor Ursula beweegt hem haar ook in het martelaarschap te
volgen en hij laat zich in Mainz dopen in het christelijk geloof, dat hem
ook dierbaar is geworden. Het negentiende paneel laat de aankomst van
Ursula in Keulen zien aan de hand van prins Atherius; tot het gezelschap
van Ursula behoort ook de Paus zelf, die zijn ambt heeft neergelegd om
Ursula in de marteldood te volgen.
Op hun tocht van Rome naar Keulen hebben ook andere kerkelijke autoriteiten en mannen en vrouwen uit vele landen zich bij het gezelschap
aangesloten.
Nu werd Keulen belegerd door gruwelijke en goddeloze Hunnen, die zich
als wolven onder de vrome pelgrimsschare mengen. Door pijlen doorboord, door knuppels neergeslagen, door zwaarden neergesabeld, zinkt
de schare neer en haar bloed kleurt de grond. Dit gruwelijk gebeuren
vindt men op het twintigste paneel afgebeeld.
Maar wie door Goddeloze handen der heidenen om Christus wil zijn
bloed vergiet en zijn aardse leven verliest wordt door engelen naar
Christus geleid.
Op het moment, dat de Hunnenvorst prinses Ursula ziet, wordt hij door
haar schoonheid aangegrepen en wenst hij haar tot zijn vrouw. Hij laat
haar bij zich komen, belooft haar alle pracht en alle rijkdom van de wereld als zij maar zijn vrouw wil worden. Maar zij wijst zijn verzoek vol afschuw af; zij vreest de dood niet en wil bij Christus zijn. In toorn ontstoken spreekt hij het doodvonnis over haar uit. Als Ursula dodelijk getroffen neerzinkt gaat de dubbele belofte van de engel in vervulling. Christus
kroont haar met de dubbele kroon van de maagdelijkheid en van het martelaarschap. Dit wordt op het eenentwintigste paneel getoond.
Nauwelijks heeft de heilige Ursula met haar schare voor de Keulse torens het martelaarschap ondergaan en de kroon van het eeuwige leven
ontvangen of de Heer zendt op haar voorspraak hulp aan de Keulenaren;
zeldzame verschijningen vervullen de goddeloze Hunnen met schrik, zodat ze van de belegering van Keulen afzien en op de vlucht slaan. Spoedig komen de Keulenaren naar buiten, zien de lichamen van de verslagenen, herkennen de maagden van haar eerste bezoek aan Keulen, begra-
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ven haar op de plaats van de marteldood, richten over hun gebeenten
een grafkapel op en hebben Ursula met haar schare tot patronessen van
hun van ouds eerbiedwaardige vaderstad Keulen gemaakt. (22ste paneel).
Aldus de legende van de heilige Ursula, zoals zij in Keulen in de loop van
de eeuwen is ontstaan en zoals zij in oude boeken en op afbeeldingen
verteld wordt. Prof. Solzbacher (blz 48) voegt hier o.m. aan toe, dat de legende meer weet te zeggen dan de geschiedenis; zij weet ook meer te
vertellen dan de oude steen van Clematius; zij weet ook meer dan de vrome prediker wist, die in de negende eeuw een feestrede ter ere van de
heilige Keulse martelaressen hield. Deze zei in zijn feestrede, dat hij veel
nagevorst had, maar geen vaststaande, nauwkeurige berichten had gevonden. Zeker was echter, dat hier maagden hun leven aan Christus hadden gewijd en uit liefde voor Christus hun bloed vergoten hadden.
Namen en aantallen heiligen
Gelovige Katholieken willen graag heiligen vereren en hun gebeenten
worden als kostbare relieken beschouwd, maar zij willen ook graag weten aan welke personen die gebeenten hebben toebehoord. Kortom, er
was behoefte aan namen van heiligen.
De steen van Clematius noemt - zoals gezegd - geen namen noch aantallen. De legenden voorzagen echter in deze behoefte. Levison (blz 26 e.v.)
heeft na jarenlange onderzoekingen gevonden, dat voor het eerst in een
litanie (een gezongen smeekbede) van Corvey (Benedictijner abdij in
Westphalen) tussen 827 en 840 de namen van Saula en Martha werden
genoemd en in een Berlijns handschrift ook de namen Severin en Cunibert. Een monnik Usuard van St Germain des Pres noemt in 876 ook Maria. Vier namen verschijnen in dezelfde eeuw: Martha, Saula, Brittola en
Ursula. Een litanie van een Keuls domhandschrift.
Noten
1.

E.D. Rink, Beschrijving der Stad Tiel, Tiel 1836-1847, p.4.

2.

Sigebert van Gembloers leefde van 1030 tot 1112 en was monnik. Vele jaren, tot 1111, heeft hij gewerkt aan een wereldkroniek of Chronographia, die van belang is als bron van vooral de laatst behandelde eeuw. Hij geldt als een belangrijke Zuidnederlandse geschiedschrijver.
Zwentibold leefde van 871 tot 900 en was een bastaardzoon van de laatste Karolingische keizer Ar-

3.
4.

nulf van Karinthië. Hij is koning van Lotharingen geweest van 895 tot 900 en regeerde toen over
ons land.
Dit boekwerkje heb ik in Keulen kunnen kopen. Het is van de hand van Prof. Dr theol. Joseph Solzbacher, pauselijk huisprelaat en van Mater Veronika Hopmann, Ursuline in Haselünne, gedrukt bij
drukkerij Wienand in Keulen in 1963. Eerstgenoemde heeft het eerste deel "Die Legende der heili-

ge Ursula" geschreven en laatstgenoemde het tweede deel, "Die Geschichte der Ursula5.

verehrung"
Levison, die door Bruno Krusch als jongste medewerker aan de vermaarde Monumenta Germaniae

Historiae werd geplaatst, heeft bijna een mensenleeftijd aan het onderzoek van de heiligenlevens
(vitae) gewerkt; het werk "Das Werden der Ursula-legende" heeft hij opgedragen aan Bruno Krusch
op diens 70ste verjaardag op 8 juli 1927, die de nestor van deze moderne studies wordt genoemd.

6.

Grote Winkler Prins encyclopedie (zevende druk) deel 12, blz 760: Gaius Julius Verus Maximinus,
bijgenaamd Thrax, werd bij Mainz door de troepen in Germanië in een muiterij tegen Alexander Severus tot keizer uitgeroepen. Als bestuurder was Maximinus onbekwaam (hij was daarbij hebzuch-

tig en wreed), doch des te groter waren zijn militaire bekwaamheden. Hij onderdrukte verscheide7.

ne opstanden en streed twee jaren tegen Germanen en Daciërs.
Betekent: bevelhebber van het voetvolk.

Mr. W.H.C. Derksema,
Oud-gemeentesecretaris van Tiel.
(slot volgt)
Inleveren kopij voor het oktobernummer: uiterlijk 31 augustus 1986.
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Is de Heilige Ursula in Tiel geweest? (slot)
Namen en aantallen heiligen.
Gelovige katholieken willen graag heiligen vereren en hun gebeenten
worden als kostbare relieken beschouwd, maar zij willen ook graag weten aan welke personen die gebeenten hebben toebehoord. Kortom, er
was behoefte aan namen van heiligen.
De steen van Clematius noemt, zoals gezegd, namen noch aantallen. De
legenden voorzagen echter in deze behoefte. Levison (blz. 26 e.v.)5 heeft
na jarenlange onderzoekingen gevonden, dat voor het eerst in een litanie
(een gezongen smeekbede) van Corvey (Benedictijner abdij in Westfalen) tussen 827 en 840 de namen van Saula en Martha werden genoemd

en in een Berlijns handschrift ook de namen Severin en Cunibert. Een
monnik Usuard van St. Germain des Pres noemt in 875 ook Maria. Vier
namen verschijnen in dezelfde eeuw: Martha, Saula, Brittola en Ursula.

Een litanie van een Keuls domhandschrift van dezelfde eeuw noemt er
acht: Brittola, Martha, Saula, Sabatia, Saturnina, Gregoria, Pinnosa en
Palladia. Een codex uit de tijd van 946 tot 962 bracht in zijn litanie het elf-

tal: Martha, Saula, Brittola, Gregoria, Saturnina, Sabatia, Pinnosa, Ursula, Sentia, Palladia, Saturia. Het valt op, dat Ursula wel genoemd wordt,
maar dan toch nog niet aan het hoofd van deze groep staat.
De kalender van het Düsseldorfse sacrament D2 uit Essen herhaalt in

het laatste kwart van de tiende eeuw deze elf namen bij 21 oktober met
geringe afwijkingen; dan staat Ursula in overeenstemming met de intussen ontstane legende wel aan het hoofd. Naast het elftal ontstaat echter
ook de legende van de 11000 maagden. Het zegevieren van het elfduizendtal heeft er toe geleid, dat er ook meer namen werden genoemd, zoals Grata, Florina en dementia. In de eerstvolgende eeuwen worden de
namen echter zeer zelden genoemd. Een kalender uit Ottobeuren verenigde omstreeks 1125 beide aantallen: "Coloma X1 milium et X1 virginum".
Levison (blz. 35)5 denkt, dat de namen afgeleid kunnen zijn van Romeinse grafschriften, die vaker verkeerd gehouden zijn voor christelijke grafschriften.
Zo heeft men de letters BM op een grafschrift in plaats van met " bonae
memoriae" of "bene merenti" opgelost met "beatus martyr". Zo heeft

men eveneens in Bergamo door misvatting van "BM" op graven geloofd,
in de kerk S. Alesandro niet alleen een reeks van martelaren te bezitten,
maar in de dertiende eeuw zelfs hun leven beschreven. Ook een in 521
gestorven zesjarig kind Proiectitius is op deze wijze tot martelaar geworden, omdat men in de inscriptie "Hic resqiescit in pace, b.m. Proiectitius" de afgekorte woorden "beatus martyr" las.
Bedenkt men, dat St. Ursula temidden van een Romeins grafveld ligt,
waarop ook inscripties aan de dag gekomen zijn, dan moet men in elk

geval met de mogelijkheid rekening houden, dat de Keulse namen weliswaar alle uit de latere Oudheid stammen, maar dat een groter of kleiner
deel van hen slechts bij vergissing in de reeks van martelaren is terecht
gekomen. Zo heeft men in 1893 bij de derde pilaar van het rechtse zijschip van de huidige Ursula-kerk onder het pleisterwerk een inscriptie
van een "innocens virgo Ursula" gevonden, die tamelijk verminkt en
moeilijk te lezen was. Het gaat om het graf van een onschuldig meisje,
Ursula, dat op de leeftijd van 8 jaar, 2 maanden en vier dagen, overleden
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was. De ontdekking van deze inscriptie zal destijds wel uitgangspunt
voor het ontstaan van de St. Ursula-legende geweest zijn; de kinderleeftijd werd daarbij kennelijk over het hoofd gezien. Deze inscriptie wordt
nu in de "Goldene Kammer" bewaard.
De verandering van het aantal martelaressen van elf in elfduizend is voor
Levison (blz. 39 e.v.)5 ook een punt van uitvoerig onderzoek geweest.
De Romeinen kenden voor cijfers geen afzonderlijke tekens, maarzij gebruikten daarvoor letters, zoals l, V, X, L, D en M. Deze konden afkortingen van woorden, maar ook getallen betekenen.
M kan de afkorting zijn van het woord martyr, maar ook het getal duizend
(milia). Uit het zinsverband moet men dan maar opmaken wat de bedoeling van de schrijver is geweest. Er zijn echter sedert de Romeinse tijd
nog meer manieren om duizend aan te geven, onder andere door het
plaatsen van een streep boven het met duizend te vermenigvuldigen getal, dus bijvoorbeeldTTT = 3000.
Dit gebruik van de streep om duizend aan te geven is ook in de middeleeuwen naast andere manieren in gebruik gebleven en zo vindt men het
ook bij de 11000 maagden. Het gebruik bestond ook om de streep boven
een getal te plaatsen om er de nadruk op te leggen, dat een getal en
geen woordafkorting werd bedoeld."TT kan dus betekenen elf of elfduizend.
Zoals gezegd is de legende van St. Ursula uitgegroeid van 11 naar 11000
maagden, een zo groot aantal, dat het onmogelijk alleen uit Keulse
maagden kan hebben bestaan. Men geloofde, dat zij dus van verre kwamen. Clematius kwam uit het oosten en het gezelschap van St. Ursula
zou daarom uit het westen zijn gekomen en wel uit Engeland, waar Keulen belangrijke betrekkingen mee onderhield, niet alleen door het handelsverkeer langs de Rijn, maar ook op cultureel en godsdienstig gebied. In de tijd van Karel de Grote kwamen in de negende eeuw al Angelsaksische zendelingen naar het vasteland om het christelijk geloof in
het noordelijk deel van Europa te verbreiden. De eredienst van de 11000
maagden was niet alleen in Duitsland, maar ook in Engeland en Frankrijk bekend. Het vrome geloof van de middeleeuwen had geen moeite
met het wonderbaarlijke aantal van 11000. Zou Christus, die vlees geworden, van God de Vader meer dan 12 legioenen engelen als bijstand
zou hebben verkregen (R.K. Bijbel: Matth. 25,53), in eeuwige majesteit
heersende, niet in staat zijn, minder dan 12000 maagden te bewegen
hem te volgen? (Levison, blz. 50)5. Van betekenis is ook geweest de strijd
om de macht over het Duitse rijk tussen Keizer Hendrik IV en zijn zoon,
de latere keizer Hendrik V. Omdat een belegering van Keulen, dat de zijde van Keizer Hendrik IV hield, werd gevreesd, besloot het stadsbestuur
de vestingwerken te versterken en de daarbuiten liggende bewoonde delen door een wal en een gracht binnen de vesting te trekken. De nieuwe
gracht doorsneed in het noorden
een uitgestrekt grafveld uit de Romeinse tijd (Levison, blz. 107)5. Had men vroeger geloofd graven en sarcofagen van de heilige maagden in haar kerk te bezitten, zo kon deze voorstelling al lang niet meer voldoen sedert het geloof aan duizenden maagdelijke martelaressen doorgedrongen was. Toen in de nabijheid van haar
kerk vele graven te voorschijn kwamen, trok men daaruit de echt middeleeuwse conclusie, dat daar de andere overblijfselen van de leden van de
elfduizend-schare gevonden zouden zijn. Maar er kwamen niet alleen ge55

beenten van vrouwen aan de dag, doch ook onmiskenbare resten van

mannen en kinderen; aan de fantasie werd de opgave gesteld hun aanwezigheid tussen de graven van de maagden te verklaren.
Voor critici en spotters gaf het aanleiding om te protesteren of bedenkelijke opmerkingen te maken. In ieder geval kon nu beter worden voldaan
aan de verzoeken om relieken van de heilige maagden, die van verschillende kloosters en kerken in binnen- en buitenland binnenkwamen. Deze
relieken werden verzonden in aarden vaten in de vorm van een borstbeeld van St. Ursula.
In Deutz bij Keulen hield de koster Theoderik nauwkeurig aantekening
van deze geëxporteerde borstbeelden met relieken; zij gingen naar tal
van landen, zoals Frankrijk, Engeland, Ierland, Spanje, Italië, Hongarije,
Bohemen, Polen, Zweden, Noorwegen enz. De Noordelijke Nederlanden
worden niet genoemd, wel de Zuidelijke Nederlanden, in het bijzonder
St. Truiden en Gent, waar St. Ursula vereerd werd. Dit neemt niet weg,
dat in Tiel wel relieken van deze aard ontvangen kunnen zijn door tussenkomst van abdijen of kloosters, die er genoeg in bezit hadden. Zo
worden door de abt van St. Truiden, Willem Rijckel, in de jaren 1270-1272
in vijf zendingen uit Keulen meer dan 130 hoofden verkregen, die hij ten
dele aan andere kerken afgaf (Levison, blz. 139)5.
Intussen moest ook nog voorzien worden in de behoefte aan namen van
de heilige maagden. Een grote rol heeft hierbij gespeeld de non Elisabeth uit het klooster Schönau in Nassau, die leefde van 1129 tot 1164.
Toen zij 23 jaar oud was, kreeg zij visioenen en openbaringen, die haar
broer, abt Éckbert, optekende en openbaar maakte. Er zijn later nog
meer "openbaringen" verschenen, zodat namen van maagden te voorschijn kwamen, maar verder dan tot het aantal van 70 is men niet gekomen. Het heeft niet veel zin de verdere uitgroei van de St. Ursula-legende
in de tijd van de kruistochten en de mystiek op het gebied van het geloof
aan wonderen, die alle perken te buiten ging, hier verder te volgen.
Men kwam geleidelijk aan op het terrein van de middeleeuwse parodie.
In dit verband kan de passie (lijdensgeschiedenis van heiligen) van een
anonymus, een zekere Notarius of frater Notarius uit de jaren 1183/87
worden genoemd, die met de reis van St. Ursula en haar gezellinnen eigenlijk de spot drijft. Zij wordt op haar reis vergezeld door een oom, die
zich allerlei grollen en scabreuse opmerkingen veroorlooft en zich aan
de drank te buiten gaat.
Uiteraard heeft dit aan de eredienst aan St. Ursula geen goed gedaan; in
de harten van vele gelovigen rees de twijfel. Dit alles neemt niet weg, dat
de invloed van de St. Ursula-legende geweldig is geweest.

De betekenis van de St. Ursula-legende in de middeleeuwen

Veronika Hopmann (blz. 49)4 merkt op, dat de verering van de heilige Ursula begon in een tijd vóórdat oorkonden het licht zagen en gedurende

de hele middeleeuwen levendig bleef. De verering verbreidde zich langzamerhand over heel Europa. Zij bevruchtte in toenemende mate liturgie, volksvroomheid, literatuur en kunst. Keulen was haar middelpunt en
dat is niet zonder betekenis voor de verbreiding van de cultus en de groei
van de legende geweest, omdat deze stad ook een brandpunt van de
middeleeuwse cultuurwereld was. De bloeitijd van de Ursula-verering

verviel tegen het einde van de middeleeuwen en ebde toen langzamerhand weg. Wanneer in de vijftiende eeuw een dieptepunt intreedt, kiest
de heilige Angela van Merici bij de oprichting van de Orde der Ursulinen
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in het Italiaanse Brescia als naamheilige en schutspatrones van haar orde de heilige Ursula met haar gevolg om haar dochters en allen, die opvoedster zouden worden, voorbeelden van geloof en reinheid als ideaal
voor ogen te stellen. De diepe verering van de heilige Angela voor de heilige Ursula en haar maagdenschaar, verzekerde de cultus van de heilige
martelaressen uit de vroegchristelijke tijd een blijvende plaats onder de
Ursulinen-orden en de haar toevertrouwde vrouwelijke jeugd.
Veronika Hopmann wijdt verder uit over het ontstaan en de verbreiding
van de Ursula-legende, de kerkelijke houding in de middeleeuwse
Ursula-verering, de Ursula-broederschappen en de betekenis van de heilige Ursula in de literatuur en de kunst. Voor de verering van de heilige
Ursula hebben ook de kloosterorden van de Benedictijnen, de Premonstratenzen en de Cisterciënzers zich veel moeite gegeven; men
vindt talrijke relieken van de heilige maagden in hun vele abdijen, verspreid over heel Europa. In Frankrijk was het aantal der legendeafschriften en relieken groot. De kerk van Sorbonne was aan de heilige
Ursula gewijd. Groot was ook de invloed van St. Ursula in Spanje, Portugal en Italië. Voorts worden kerken in Zweden, Finland, Noorwegen en
Denemarken genoemd, waar de heilige Ursula werd vereerd. Ook vond
men relieken van de heilige maagden in Riga, in Krakau en in Praag. De
export van de heilige gebeenten nam zo'n omvang, dat de Keulse raadsheren uitputting vreesden en aan Paus Bonifatius IV een bul vroegen,
die verbood verder hoofden de stad uit te voeren.
Omstreeks het midden van de vijftiende eeuw werd het gewoonte, dat de
stadsmagistraat zich aan de vooravond van het Ursulafeest plechtig met
muziek naar de abdis van het St. Ursulaklooster begaf om haar 11 grote
kaarsen te brengen. Hierbij sloten zich vele burgers en ook geestelijken
in optocht aan. Ook gaf de stadsmagistraat opdracht voor het maken
van een groot schilderstuk van de patrones van Keulen. Zo ontstond het
bekende schilderij in de Dom van Keulen van de hand van Stephan Lochner in de vorm van een triptiek, waarvan de rechtervleugel de heilige Ursula als aanvoerster van haar gezelschap voorstelt.
Op het stadswapen werden al vroeg symbolen van de stadpatrones Ursula aangebracht. Ook werden munten geslagen met afbeeldingen van
de tocht langs de Rijn van de heilige Ursula en haar gezelschap. Het getal 11 speelde in de verering van de heilige Ursula een grote rol. Men
hoorde en bestelde graag 11 heilige missen, beoefende 11 handelingen
van naastenliefde, bad 11 rozenkransen, offerde 11 kaarsen of aalmoezen. Men kende ook eigen Ursula-litanieën en rozenkransformules.
Uiteraard werd haar ook om bijstand gebeden bij oorlogsgevaar en ziekte. Een bijzonder soort van verering gold haar als patrones van de jeugd.
Men kende haar namelijk een drievoudige kroon toe, die van de maagdelijkheid, die van het martelaarschap en, duidelijk als de meest glorierijke, die van leermeesteres. Zij toch had duizenden jonge harten door de
macht van haar persoonlijkheid en door woord en voorbeeld tot God geleid; zij had hun de waarde van het geloof en van de jeugd getoond en allen op de weg naar de hemel meegenomen. Men beval haar de jeugd
aan, vooral de opgroeiende studerende jeugd, opdat zij, die zich met de
wereldse geleerdheid bezig hielden, de wetenschap der heiligen en de
ware wijsheid niet buiten beschouwing zouden laten. Zo kozen de Rijnlandse afdeling van de universiteit van Wenen, de universiteit Coimbra
in Portugal en de Sorbonne in Parijs de heilige Ursula tot patrones.
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Opmerkelijk is verder, dat Columbus bij de ontdekking van een groep eilanden in West-lndië daaraan de naam "Sancta y las once mil virgenes"
gaf, thans de Virgin Islands (Maagden-eilanden) geheten.
De beroemde Portugese zeevaarder Fernando de Magalhaes, die op 21
oktober 1520 een kaap aan de Zuidamerikaanse zuidpunt ontdekte, gaf
daar de naam aan van "Cabo de las 11000 virgenes".
Wanneer de eerste Ursula-broederschap in de dertiende eeuw is ontstaan is niet zeker: Keulen en Krakau betwisten elkaar de voorrang. Later zijn er meer broederschappen in andere Duitse steden opgekomen.
Het waren verenigingen, die St. Ursula en haar gezelschap in liederen
bezingen en haar met allerlei riten en gebruiken eer bewijzen.
Ook gedichten, fraaie handschriften, schilderijen, houtsnijwerk en
beeldhouwwerken hebben betrekking op de heilige Ursula, teveel om ze
hier alle op te noemen. Ik zou alleen de aandacht willen vestigen op het
Ursulaschrijn van. Hans Memling van 1489 in het St. Jans-hospitaal te
Brugge, dat wereldvermaardheid geniet.
Veronika Hopmann zegt op blz. 494, dat de hedendaagse mens met zijn
rationele denkwijze de verering van de heilige Ursula en haar schare van
vraagtekens voorziet, alleen daarom al, omdat haar naam historisch niet
verzekerd is en andere bijzonderheden over haar en het martelaarschap
der maagden niet vastgesteld kunnen worden. Daarom is de Ursulacultus haast geheel verdwenen en zelfs in haar stad Keulen wordt haar
feest niet meer algemeen gevierd.
Welke betekenis had de Ursula-legende voor Tiel?
Men mag aannemen, dat Ursula ook in Tiel werd vereerd. Meyer8 deelt op
blz. 320 mede, dat er zich in de tweede helft van de zestiende eeuw 10 vicarieën in de Sint Walburgskerk te Tiel bevonden; als eerste wordt genoemd het altaar van de H. Petrus, gewoonlijk St. Ursula-altaar genoemd. Op blz. 332 lezen we, dat zich in de St. Maartenskerk zelfs 21 vicarieën bevonden; de vijfde wordt genoemd het altaar van de H. Thomas
en de 11000 maagden, ook genaamd: het schoenmakersaltaar. Aangenomen mag worden, dat de gelovigen bij deze altaren gebeden hebben en
dat op hoogtijdagen de lof van St. Ursula zal zijn gezongen.
De hoofdkerk van Tiel was niet aan de heilige Ursula gewijd, maar aan
St. Walburgis of St. Walburga. Deze was geboren in Engeland omstreeks
710, een Angelsaksische heilige en abdis, die op verzoek van St. Bonifatius hem kwam helpen bij zijn missiewerk in Duitsland. Zij overleed in
Heidenheim op 25 februari 779. Haar relieken werden in 870 overgebracht naar Eichstatt en vandaar verspreid over tal van plaatsen in
noordwest-Europa,9 waar zij in de middeleeuwen tot de meest vereerde
heiligen behoorde .
De St. Walburgskerk bestaat nu niet meer en ook de altaren in de St.
Maartenskerk zijn met de Reformatie verdwenen.
Verder kan gewezen worden op de 9 klokken van de St. Maartenskerk, zoals die in 1554 werden samengesteld tot een klokkenspel, te weten de
klok Maria, wegende 8000 pond, de Salvator 5000 pond, de Martinus 3500

pond, de Ursula 2000 pond, de Jezus (afkomstig van de St. Walburgskerk) 1500 pond, de oude klok Maria 1000
pond, de Laurentius, de Wal8

burga en de Vincentius (Meyer, blz. 327) .

Tenslotte is er geen straatnaam, plein of gebouw in Tiel, dat aan St. Ursula herinnert. Wel kennen wij de straatnaam St. Walburg, St. Wal58

De H. Ursula met haar maagden zoals zij te zien was in de historische
optocht te Tiet in 1950.
burgstraat, de St. Walburgbinnen- en de St. Walburgbuitensingel.
St. Walburga heeft werkelijk bestaan, een historisch persoon dus en dat
kan van de Britse koningsdochter Ursula niet gezegd worden. Vastgesteld kan worden, dat zij in werkelijkheid nooit heeft bestaan en dus
ook nooit in Tiel aan land is gekomen.
Mr. W. Derksema
Noten
(Zie ook Tabula Batavorum, nummer 2, juni 1986)
4. Mater Veronika Hopmann, Die Geschichte der Ursulaverehrung, Keulen 1963.
5. Wilhelm Levison, Das Werden der Ursula-legende, Keulen 1923.
8. In het archief van het aartsbisdom Utrecht (deel 9 -1903) vindt men een artikel van G.A. Meyer, Orde
Praed., een artikel over kerkelijk Tiel vóór de Hervorming met een inleiding over de geschiedenis van
Tiel.
9. Grote Winkler Prins encyclopedie (zevende druk), deel 19 blz. 632.
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De Dakota KG 340 tijdens Market-Garden
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Dit toestel was één van de 30 machines, die na de heruitrusting op 29 februari 1944 bij het 271ste squadron op het vliegveld Down-Ampney in Engeland werd gestationeerd.
De hoofdtaken van dit squadron tijdens Market-Garden waren:
1° Tijdens de heenvluchten, het overbrengen van zweefvliegtuigen, type
Horsa gliders.
2° Het herbevoorraden (re-supply) van de mannen van de 1ste Airbornedivisie.
3° Bij het terugvliegen gewonden en gesneuvelden meenemen.
Dit alles symboliseert het embleem van het 271ste squadron: de helpende hand met daarin een rood kruis met 't onderschrift „Death and life"
(Dood en leven). Zie af b. 1.
Toen op 17 september 1944 de luchtlandingsoperatie Market begon,
moesten 24 Dakota's van het 271ste squadron 24 gliders brengen naar
landingszone "S", (zie afb. 2).
Deze landingszone "S" is noordelijk van de
spoorlijn Arnhem-Utrecht, in de omgeving van
de boerderij "Reyerskamp" gelegen. Vijf vliegtuigen moesten voortijdig terugkeren, de andere
19 hadden een goede vlucht. De Dakota KG 340,
"The Saint" (de heilige) genaamd, had die dag
de volgende bemanning: Piloot (P) J.L. Wilson,
Co- Piloot (C.P.) L.C.C. Laydon, Navigator (N) H.
Osborne, Radio-operator (WoP) R.F. Trent.
Op 18 september 1944 was de opdracht gelijk
aan die van de vorige dag.
De Duitse luchtafweer (FLAK) was die dag een
stuk heviger, maar alle 24 toestellen keerden behouden terug. Men was om 11.15 uur opgestegen en landde om 17.10 uur weer op de basis. De
KG 340 vloog nu met een andere bemanning:
F.W. Cuer (P), J.M. Bayley (C.P.), C.A. Anderson
afb. 1
(N) en B. Tipping (WoP).
Op 19 september 1944 stegen 17 Dakota's van het 271ste squadron pp
om voedsel en munitie voor de airbornes te brengen op droppingsterrein
"V", gelegen in de buurt van "De Warnsborn", noordelijk van de Amsterdamseweg tussen Arnhem en Oosterbeek (zie afb. 2). De KG 488 van F/L.
P.A.D. Hollem werd zwaar beschadigd en week uit naar Brussel.
60

rrn:^.™^, «r»-«F*. . , ,
— i:™

. -.

4 cros/w»*»** * J
U/.W*'# '..*

afb.2
Een andere pechvogel was de KG 374 van F/L. Lord, die al brandend de
nog aan boord zijnde manden dropte, om dan ten noorden van het spoorwegstation Wolfheze neer te storten.
Drie bemanningsleden en vier man van het Royal Army Service Corps
(RASC), die als helpers aan boord waren, sneuvelden. Alleen de navigator H.A. King overleefde deze ramp.
De KG 340 "The Saint" vloog deze dag met de bemanning J.G.
Cooke (P), J.S. Sargent (CP), I.M.
Cloutt (N) en H.E. Robertson
(WoP).
Op 20 september 1944 moesten
16 toestellen voedsel droppen
op zone "V", die nog steeds in
Duitse handen was.
Men kreeg veel vuur, maar er
werden geen verliezen geleden.
De KG 340 werd weer gevlogen
door de bemanning van Piloot
Cuer.

Op donderdag 21 september
1944 namen 12 bemanningen
deel aan de herbevoorrading.

L: Bert Tipping R.: Jim Bayley
Foto van begin 1944
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Voor de derde keer naar het door de Duitsers bezette SDP "V".
Van verschillende kanten kreeg men vuur van licht en zwaar luchtafweer-

geschut. Na de dropping werden de Dakota's door vijandelijke jagers
bestookt. Ongelukkigerwijze was het geallieerde jagersescorte niet op
tijd ter plaatse om te helpen deze aanval af te slaan.
Dakota KG 340 "The Saint" werd

gevlogen door Piloot F.W. Cuer,
Co-Piloot J.M. Bayley, Nav. C.A.
Anderson en radio-operator B. Tipping, en vier RASC despatchers

als helpers. Het toestel raakte bij
die aanval in brand, vloog in zuidelijke richting en stortte in Heteren
neer, daar waar nu de afrit van de
ASO is.

Op afbeelding 3 zien we, vanaf de
Rijn, eerst de plaatsen waar Jim
Bayley en Bert Tipping met hun parachute neerkwamen. Navigator

Anderson had het toestel al eerder
verlaten. Toen deze zijn "chute"
wilde pakken en omdoen, is hij
door een gat in het toestel naar
buiten gevallen en daarbij omgekomen.
Bayley en Tipping bereikten gewond de grond.

Daar werden ze door een onbekende en Geurt Slootweg achter op de
Af b. 3,
fietsen gezet en naar het noodWeg naar het noodhospitaal hospitaal aan de Dorpsstraat ge--- Vliegrichting K.G. 340 bracht (zie foto blz. 63).
l t''-TF

Daar heeft de dokter, mevrouw v.d. Burg- v.d. Poel, eerste hulp verleend
door de brandwonden te verzorgen.
Verder zijn ze verpleegd door mensen van de E.H.B.O. o.a. Geertje Slootweg. Toen de Duitsers kwamen om de mannen krijgsgevangen te maken, vertelde de dokter deze Germanen dat ze eerst hulp nodig hadden
en dat ze nog maar eens terug moesten komen.

De beide mannen zijn tot zaterdag 23 september 1944 in het noodhospitaal geweest en toen door de pas aangekomen Engelsen naar Nijmegen
gebracht en vandaar naar Brussel om overgevlogen te worden naar Engeland.
De piloot Frank Cuer heeft vermoedelijk al dood in zijn bestuurdersstoel
gezeten, omdat hij op aanspreken van de co-piloot niet reageerde. Van
de 4 RASC-despatchers, die als helpers aan boord waren, is alleen be-

kend dat driver High is gesneuveld en in Heteren begraven ligt. Vermoedelijk is driver G.P. Sleet ook aan boord geweest en gesneuveld. Deze
staat als onbekende genoemd op de zuilengalerij van het oorlogskerkhof in Groesbeek.
Over het lot van de 2 andere aan boord zijnde helpers is niets bekend.
In Engeland maakte mevrouw Tipping ook angstige tijden door, zij kreeg
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Noodhospitaal "Het wapen van Heteren"

in korte tijd 3 telegrammen over het lot van haar man.
1° Op 23-9-'44 de mededeling dat haar man tijdens een luchtoperatie op
21-9 vermist werd.
2° Op 30-9-'44 het bericht dat haar man o.k. was.
3° Op 1-10-'44 dat haar man op de basis Down-Ampney was teruggekeerd.
Op de Algemene Begraafplaats in Heteren rusten enige mannen die voor
onze vrijheid hun leven gaven en die wij nooit mogen vergeten.
Tot zover hetgeen er met de Dakota KG 340, "The Saint" en zijn bemanning gebeurde tijdens Market-Garden.
CUER, Pilot Offr. (Pilot) FRANK WILSON, 183590.
R A.F (V.R.). 271 Sqdn. 21st September, 1944.
Age 23. Son of Frank H. and Elizabeth (Lily) Cuer,

of Leioester; husband of Jean Margaret Cuer, of
Knighton, Leicester. Plot 2. Row A. Coll. grave 19.
ANDERSOM, Wt. Offr. (Nav.) CHARLES ALLEN,
581310. R.A.F. 271 Sqdn. 21st September, 1944.
Age 23. Son of Charles Peter en Emily Anderson,
of Liverpool. Plot 2. Row A. Coll. grave 19.
HIGH.

Dvr.

GEOHGE,

T/3716139.

223

Air

Despatch Coy., R.A.S.C. 21st September, 1944.
Age 34. Son of Thomas Henry en Agnes High;
husband of Ada High, of Kirkham, Lancashire.
Plot 2. Row A. Coll. grave 19.

Op 22 september 1984, 40 jaar na dato bezochten de heer en mevrouw
Tipping Heteren.
Er was in het bejaardencentrum "Liefkens hoek" een ontvangst georganiseerd voor de Engelse gasten, met als middelpunt de familie Slootweg
en vele bewoners.
Na het welkom door de direkteur van het centrum, de heer Krommenhoek, schetste de heer v. Hees, namens de gemeente Heteren, de reden
van de terugkeer van de heer Tipping. Ook oud-notaris Le Grand gaf een
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overzicht van hetgeen 40 jaar geleden gebeurd was. Hierna zong het bejaardenkoor enige liederen wat door de gasten zeer gewaardeerd werd.
Ondergetekende liet in een korte dia-serie zien wat er zich in deze omgeving had afgespeeld. De heer Tipping reageerde hierop met te zeggen
dat wij meer van zijn toestel wisten dan hij. Na het tweede kopje thee
dankte een van de bewoonsters de familie Tipping voor hun komst naar
Nederland. Van bijna allen die het woord gevoerd hadden, kregen de Tippings een klein aandenken.
Zichtbaar bewogen dankte de heer Tipping allen die meegewerkt hadden aan de ontvangst en de cadeaus.
Hierna gingen de genodigden mee naar het kerkhof, waar door Mrs. Tipping bij de graven van de 3 omgekomen mannen uit de Dakota KG 340
bloemen werden gelegd.
Na dit eerbewijs aan de gevallenen werd het gemeentehuis bezocht.
Hier kon men vanaf de bovenverdieping goed de plaats waarnemen waar
Tipping en Bayley daalden.
Daarna, via de Dorpsstraat, langs het Wapen van Heteren gereden, waar
in 1944 het noodhospitaal gevestigd was.
Bij de afrit van de ASO in de Achterstraat, de plaats waar het vliegtuig

neerkwam, werd afscheid genomen van de familie Slootweg.
De heer Looyen en ik gingen nog mee langs de landingsterreinen en namen op de Schelmseweg afscheid van Mr. en Mrs. Tipping en hun gastvrouw mevr. Hoevers en haar twee zoons die zeer verdienstelijk als tolk
hadden gefunctioneerd.
Zo eindigde het bezoek van een radio-operator van de R.A.F., die 40 jaar
geleden per parachute hier neerkwam.

Samengesteld door C.B. Troost naar gegevens van:
Werkgroep 2° W.O. van de Historische Kring Kesteren en Omstreken
Gemeentearchief Heteren,
B. Tipping

Engeland,

H. Duinhoven Oosterbeek,
A. Elands

Opheusden,

Airborne Museum Oosterbeek,
Fam. Slootweg Heteren,
J. Sieperman Wageningen,
M. Looyen Dodewaard,
J. v. Vliet Eist

Vele andere ooggetuigen.
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De moeder als doophefster voor en na 1815
in Zetten.
De burgerlijke stand is omstreeks,1811 ingesteld. Gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden van vóór deze tijd moet de genealoog ontlenen aan kerkelijke archieven zoals doop-, trouw- en begrafenisregisters. Een exacte datum van de geboorte is dan vaak niet te verkrijgen
omdat meestal alleen de datum van de doop en niet die van de geboorte
wordt vermeld. Wel wordt algemeen aangenomen, dat de doop snel na
de geboorte plaats vond.
De zuigelingensterfte was vroeger groot. Pas vanaf ongeveer 1750 kon
tengevolge van een betere hygiëne en voedingstoestand een vermindering van de zuigelingensterfte worden ingezet, zij het langzaam 1.
Op religieuze gronden achtte men - zeker voor 1750 - een snelle doop gewenst en wachtte men niet tot de moeder weer naar de kerk kon gaan.
Voor haar was het bijwonen van de doop van haar kind daardoor in het
algemeen niet weggelegd.
In het doopboek van Zetten van de Nederduits Gereformeerde - nu Hervormde - Kerk zijn voor de periode van 1772 tot 1830 behalve de data van
de doop ook de geboorte-data en wie het kind ten doop hielden vermeld.
Deze gegevens zijn statistisch bewerkt om een indruk te krijgen van de
duur tussen geboorte en doop en ook of de moeder zelf fungeerde als
doophefster.

1800

Figuur 1

Figuur 2

1772-1800

In de periode van 1772 tot 1800 werden 246 kinderen ten doop gehouden;
dat is gemiddeld 9 per jaar. In alle gevallen werden de geboortedata genoteerd. De in echt geboren kinderen werden binnen 26 dagen na de geboorte gedoopt met een gemiddeld tijdsverloop van 51/4 dag.
In het algemeen werd het kind op de eerste zondag na de geboorte gedoopt. Slechts twee moeders komen in deze periode als doophefster
voor. Het zijn Evertje Groenen- Stevens in 1780,1781 en 1783 resp.: 19,14
en 8 dagen na de geboorte van haar kind. En Jacoba Everts- Jacobs die
in 1782 veertien dagen na de geboorte bij de doop aanwezig was. Er werden ook 5 buitenechtelijke kinderen gedoopt. Uiteraard konden in zo'n
situatie problemen optreden en de gemiddelde tijd tussen geboorte en
doop was dan ook 16 dagen (tussen 6 en 28 dagen). Bij deze dopen was
de moeder in 4 van de 5 gevallen aanwezig.
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1800-1805

In de periode van 1800 tot 1805 werden 37 dopen geregistreerd, waarbij
de moeder in slechts één enkel geval vermeld staat bij de doop aanwezig
te zijn. Dat was op 8-6-1800, 214 dagen na de geboorte van haar kind.
Hier staat bij aangetekend dat de kerkeraad van Dodewaard akte van indemniteit heeft gegeven voor de helft van de alimentatie van dit kind.
1805-1820

De periode van 1805 tot 1820 kenmerkt zich door een steeds frequenter
vermelding dat de moeder als doophefster aanwezig was (zie figuur 1).
Omstreeks 1815 komt dit al bij de helft van de dopen voor. Het tijdsverloop tussen geboorte en doop neemt nu ook geleidelijk toe (zie figuur 2).
In de aanvang van deze periode werd de doop nog redelijk snel na de geboorte toegediend. Pas aan het einde van dit tijdvak komt men er toe
met het dopen gemiddeld een maand te wachten. In 90% van de gevallen houdt de moeder dan het kind ten doop. Naast de 141 echtelijke zijn
er 5 buitenechtelijke kinderen, die 10, 12, 26, 88 en 160 dagen na hun geboorte werden gedoopt. In 4 gevallen is de moeder daarbij doophefster.
1820-1830

In de periode van 1820 tot 1830 is het gebruik dat de moeder doophefster
is gestabiliseerd op 90%. Er werd niet meer binnen een week na de geboorte gedoopt. In deze tijd waren er naast de 107 gewone dopen van
echtelijke geborenen nog 4 dopen van kinderen uit een buitenechtelijke
verhouding, respectievelijk 12, 27, 46 en 520 dagen na de geboorte en
dan was er nog de doop van een jongeman van 19 jaar, nadat hij zijn belijdenis had gedaan.
Na 1830
Na 1830 vindt de dominee het kennelijk zinloos om steeds weer te schrij-

ven dat de moeder doophefster was. Hij vermeldt geen doopgetuige en
geen doophefster meer. De moeder is helemaal geaccepteerd als doophefster.
Conclusie
In de zogenaamde Franse tijd treedt er een vrij snelle verandering op in
de gebruiken rond het dopen van kinderen in de kerk. De urgentie van het
snelle dopen wordt niet meer zo gevoeld, wat ten goede komt aan de
plaats van de moeder bij deze plechtigheid. De vraag kan worden
gesteld of dit een plaatselijk verschijnsel was of dat ook elders in de Betuwe hetzelfde waargenomen kan worden. In Zetten ligt het keerpunt
rond 1815.
D. Spruit.
Noten
1) A.H. HUUSSEN, Geboorteregeling in de moderne tijd; Spiegel Historiael 1981, blz. 67
2) M. FAIPOULT, préfet du Département de l'Escaut, Mémoire statistique du Département de l'Escaut;
zie P. DEPREZ, Oostvlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis, Documenten Nr. 3, Gent
1960, blz. 24.
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De dokterspraktijk een eeuw geleden
Door het lezen van boeken als die van Verdoorn over de geschiedenis
van de geneeskunde in Amsterdam, van Greidanus over zijn ervaringen
in Friesland, van Scheltema in Haarlem en de aantekeningen van Scheidelaar in Hilvarenbeek, kan men zich een vrij goed beeld vormen hoe het
zo'n honderd jaar geleden in de algemene praktijk toeging. De medische
wetenschap was hoofdzakelijk van beschrijvende aard. Van de oorzaken
van ziekten wist men nog weinig. De bacteriologie maakte indruk door
de ontdekkingen van Pasteur en Koch. Van een rationele therapie kon
echter nog nauwelijks worden gesproken. Wel begon de chirurgie op te
komen waarvan de resultaten verbeterden door het begin van de ontwikkeling van een aseptische werkwijze. Tot 1875 was de sterfte van barenden door kraamvrouwenkoorts in een stad als Amsterdam echter nog
een kleine 10%! Keizersnede had in die tijd in ±80% van de gevallen de
dood tot gevolg! In 1880 zette in Nederland, evenals in de meeste WestEuropese landen de sterftedaling in, die daarna geleidelijk is voortgeschreden.
In tegenstelling tot wat dikwijls wordt gedacht kan deze daling niet of
nauwelijks worden geweten aan de effecten van de geneeskunde, maar
moet deze vrijwel geheel worden geschreven op het conto van de geleidelijk optredende verbetering in de sociale omstandigheden en aan wijzigingen in het gehele cultuurpatroon.
Hierover komen wij later nog te spreken.
Geneeskundigen waren er destijds genoeg. Zo ongeveer één per 2000 inwoners, dat wil dus zeggen dat de praktijkomvang van de medicuspracticus minder omvangrijk was dan die van de huidige huisarts. In
sommige delen van Nederland was er zelfs sprake van een medische
overbevolking. Dit was met name het geval in Zeeland, Noord- en ZuidHolland en in Friesland, dat wil zeggen in streken waar een welvarende

Zelfportret als student (olieverf):
zo zag ik er uit toen ik in Lent

kwam.
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boerenstand aanwezig was. De boeren en de middenstand konden hun
medische hulp zelf bekostigen, al werd daarbij wel een zuinig beleid gevoerd. Tussen de artsen onderling was dikwijls duidelijk sprake van onderlinge concurrentie. De Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst hield er toezicht op dat dit met gepaste middelen geschiedde.

Arbeiders konden hun geneeskundige behandeling in het algemeen niet
zelf betalen. Er bestonden toen reeds vele honderden fondsen in Nederland. De meerderheid daarvan waren ondersteuningsfondsen, maar er
waren ook een kleine 200 ziekenfondsen. De verstrekking van geneesmiddelen werd ook toen al dikwijls belangrijker geacht dan die van
medische hulp, terwijl zij volgens huidige maatstaven vrijwel alle onwerkzaam waren!
Voedingsvoorschriften speelden een grote rol in de adviezen, zowel in
de curatieve als in de preventieve sfeer. Een probleem was dat vasten
vrijwel onuitvoerbaar bleek, omdat met name de plattelandsbevolking
dit zéér gevaarlijk achtte.
Voor kinderen en ook voor vrouwen werd in de lagere sociale lagen veel
minder vaak hulp ingeroepen dan voorde kostwinner, daar de inkomsten
van het gezin geheel van hem afhankelijk waren. Bij kinderen was het
zelfs zo dat de dokter soms pas werd gewaarschuwd als de dood reeds
was ingetreden. Dit hing ook samen met de wijze van verzekering. Vele
arbeiders waren namelijk verzekerd bij begrafenisfondsen, die een premie uitkeerden bij een geval van overlijden in het gezin. Een sterfgeval
kon daardoor soms worden beschouwd als een lot uit de loterij, dat onverwachts verlichting bracht in armoede en ellende. Herhaaldelijk rezen met name in volksbuurten van de grote steden - daardoor zelfs vermoedens van opzet bij de dood van kinderen, met name in grote gezinnen.
In de steden dankten de artsen hun bestaan aan de hogere en de middenstand.
De medicus-practicus ontving zijn patiënten wel bij zich thuis, dikwijls in
zijn* salon, maar maakte in de regel veel meer huisbezoeken, ledere dag
was er spreekuur, ook op zaterdag en dikwijls zelfs op zondag. Dit
laatste gold vooral voor het platteland, waar de boerenbevolking kerkgang en doktersbezoek gaarne combineerde. Er waren geen praktijkassistentes, laat staan verpleegsters. Een goede dienstbode die betrouwbaar boodschappen kon aannemen en op de lei schrijven was van kardinaal belang. Telefoon was er nog niet. Huisbezoeken werden gedeeltelijk te voet afgelegd, bij enige welstand van de dokter met een rijtuig en
op het platteland herhaaldelijk te paard, als slechte of ontbrekende wegen gebruik van het rijtuig niet toelieten. De koetsier van de dokter
speelde een belangrijke rol bij het bepalen van de route bij nachtelijke visites en bij het aannemen en doorgeven van berichten onderweg. Dit alles klinkt ons zeer romantisch in de oren. In werkelijkheid was de dokter
echter vele uren onderweg en in veel opzichten sterk afhankelijk van zijn
koetsier, o.a. van diens maathouden bij alcoholgebruik. Ik weet nog heel
goed hoe mijn grootvader, die huisarts was in Leeuwarden, vertelde het
als een bevrijding te hebben ervaren toen de eerste fietsen (met een
enorm voorwiel!) beschikbaar kwamen. Hij kon toen ook met goed fatsoen zijn obligate hoge hoed en geklede jas met lange panden aan de
kapstok hangen.
* Voetnoot: gemakshalve zal in deze bijdrage over de dokter als "hij"
worden gesproken, om het omslachtige hij/zij te vermijden.
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Deze beleving wordt geheel bevestigd door het relaas van Scheltema uit
Haarlem.
De behuizing van de meerderheid van de bevolking in de steden was
abominabel. Men leefde dicht opeen in bekrompen, stinkende ruimten
en de hygiënische en sanitaire omstandigheden tartten iedere beschrijving. Geen wonder dat infectieziekten, waaronder vrij geregeld zelfs cholera en typhus, hoogtij vierden.
De sterfte was hoog. Óp het platteland woonden arbeiders nog dikwijls
in primitieve plaggenhutten. Mens en dier deelden vaak dezelfde leefruimte. De buurtschap speelde een belangrijke rol bij de onderlinge
hulpverlening bij geboorte, ziekte en dood. Geloof in de onafwendbaarheid daarvan, in lotsbeschikking van boven, maar ook in magische middelen en in kwakzalverij vierden hoogtij. Besmettelijke huidziekten kwamen zeer veel voor, vooral bij kinderen. Stuipen waren heel gewoon. Ik
herinner mij zelf nog dat mijn voorganger me bij mijn inwerkperiode in
1943 bij een boodschap voor stuipen zei dat ik daar niet zo meteen hoefde heen te hollen, omdat het meestal vanzelf overging. Daar had hij zeker ook gelijk in. Toen ik even later arriveerde bleek deze zuigeling echter al overleden. Het was het zoveelste kind in een zeer groot gezin en
het verlies hiervan werd gemakkelijk en ook zonder enig verwijt geaccepteerd.
De huisdokter had het vroeger enerzijds gemakkelijker en anderzijds
moeilijker dan nu. Hoewel hij weinig effectiefs kon doen was zijn gezag
zeer groot. Natuurlijke genezingen werden vaak aan zijn kunde toegeschreven en een slechte afloop aan de onvermijdelijkheid van de loop
der dingen in de natuur of aan de wil van God. Het kunnen van de dokter
werd dikwijls grovelijk overschat, hij hoefde niemand rekenschap te geven en bekommerde zich weinig om inspraak. Autoritair ging hij zijn
gang, de bevolking verwachtte niet anders. Er werd, gerekend per persoon in de bevolking, veel minder vaak een beroep op de dokter gedaan
dan tegenwoordig. Naar onze huidige begrippen had hij een vrij kalm
bestaan, al vond men toen (en ook hijzelf) dat hij het erg druk had. Op
specialisten kon hij zelden terugvallen voor hulp of advies, daar deze
slechts sporadisch in grote (universiteits)steden voorkwamen. Hij stond
er dus meestal alleen voor. Wel gebeurde het vrij dikwijls dat een collega
bij een patiënt thuis in consult werd gehaald. Het maakt de indruk dat dit
vooral om psychologische redenen gebeurde.
Plattelandsheelmeesters waren in sommige gevallen verplicht een academisch opgeleide arts te hulp te roepen. In de steden hielpen de algemene artsen elkaar dikwijls bij chirurgische ingrepen of kunstverlossingen. Deze werden zonder narcose en soms thuis op de keukentafel verricht.
Over zijn inkomen had de arts in het algemeen geen klagen, al was het
dikwijls ook geen vetpot. In het begin had hij het bij een vrije vestiging
wel moeilijk, daar dan op de komst van patiënten moest worden gewacht. Goodwill werd 100 jaar geleden nog niet verhandeld, dat is pas later in zwang gekomen en verdwijnt heden gelukkig weer van het toneel.
Dichotomie (het samen delen van het honorarium bij onderlinge verwijzing) is in ons land spoedig als onethisch afgeschaft. Dit is bij sommige
van onze buurlanden langer blijven bestaan, terwijl daar het verhandelen
van praktijken veel eerder is verworpen dan hier te lande.
F.J.A. Huygen
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Veranderingen in de huisartsenpraktijk in de laatste
halve eeuw
Toen ik in 1943 met de praktijk begon bestond er nog geen zondagsdienst. Dag en nacht en week in week uit moest je bereikbaar zijn. Er
was ook geen sprake van dat de bevolking zich uit eigen beweging tot
een eerste hulppost van een ziekenhuis of tot een specialist kon wenden, 's Morgens hield ik enkele uren spreekuur, maar het merendeel van
de dag werd doorgebracht met visiterijden. Aanvankelijk ging dat voor
mij (als in de oorlog beginnend huisarts) per fiets, later met een gehuurde motorfiets en nog later met een tweedehands auto.
Telefoon was er slechts op enkele plaatsen. Toch moest je voortdurend
bereikbaar zijn. Dat betekende dat de visiteroute zorgvuldig gepland
werd en dat de volgorde thuis werd achtergelaten met geschatte tijden
en directieven voor punten van telefonische bereikbaarheid, 's Avonds
moesten d£ medicijnen dan nog in het apotheekgedeelte van de spreekkamer worden klaargemaakt.
Het palet van ziekten dat je zag verschilde sterk van nu. Tal van infectieziekten, die nu vrijwel zijn verdwenen, vierden toen hoogtij. Zo kreeg ieder kind mazelen. Om de paar jaar, als er weer genoeg kinderen waren
geboren die nog niet immuun waren, was er een epidemie. Het aantal
bacteriële complicaties was niet gering. Ongeveer 10% van de kinderen
kreeg middenoorontsteking en een even groot aantal longontsteking.
Ook de kinkhoest-epidemieën waren een ramp. De gezinnen gingen
maandenlang gebukt onder de dag en nacht optredende benauwde
hoestbuien van de kinderen met gierende inademing en eindigend met
braakpartijen.
Wij stonden hier machteloos tegenover. De algemene toestand van de
aangetaste kinderen ging achteruit en ik zag sommigen hieraan sterven.
Roodvonk, nu een zeer lichte ziekte, was toen ernstig en soms zelfs dodelijk. Polio-epidemieën teisterden het land. Hiervan zag ik zelfs volwassenen het slachtoffer worden, met levenslange invaliditeit en soms de
dood tot gevolg.
Ik verloor ook een patiënt aan tetanus. Diphtherie was onder de oorlog
een zeer gewoon beeld. Ik zag massale epidemieën met heel karakteristieke afwijkingen. Nu zullen de meeste huisartsen en studenten nooit
een dergelijk geval meer meemaken en het misschien niet eens herkennen. Bij besmettelijke ziekten als roodvonk en diphtherie moesten vroeger plakkaten op de woning worden geplakt. Alle kinderen worden nu
systematisch ingeënt tegen mazelen, kinkhoest, diphtherie, tetanus en
polio.
Longontsteking kwam vroeger veelvuldig voor, men was er lang en
ernstig ziek van. Hieraan stierven niet alleen kinderen, maar ook veel bejaarden. De komst van de eerste antibacteriële middelen bracht verlichting. Deze sulfa's veroorzaakten zelf echter ook lelijk giftige bijwerkingen. Het was een uitkomst toen penicilline na de Tweede Wereldoorlog
beschikbaar kwam.
Tuberculose was een gevreesde ziekte, die vooral in sommige families
voorkwam. Het gaf een stigma, een zekere schande, waarover slechts
fluisterend en met de afkorting T.B. werd gesproken. Veel families hadden iemand in een sanatorium. Het kuren thuis was echter vooral in dorpen heel gebruikelijk en dan dikwijls in een houten tentje in de tuin, dat
via een kruisvereniging beschikbaar werd gesteld. In ieder dorp zag je
wel enkele van die ligtenten in de tuin staan.
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Haarziekten als trichophytie en favus waren geen uitzondering.
Zweren op de hoofdhuid berustten meestal op luizen. Deze kwamen erg
veel voor, evenals scabies (schurft).
Etterige huidziekten waren schering en inslag. Reeds op straat zag je
veel kinderen met "krentenbaard". De krappe behuizing en de kinderrijkdom van de gezinnen droeg hieraan bij, samen met het gebrek aan hygiëne en aan zeep. Per arbeidershuis was er in de regel slechts één kraan,
kinderen sliepen dikwijls met meerderen in één bed. Van het gebruik van
anticonceptionele middelen was in grote delen van de bevolking geen
sprake o.a. omdat dat door de katholieke kerk werd afgewezen.
In tal van gezinnen werd dan ook jaar op jaar een kind geboren. Bevallingen vonden als regel thuis plaats. De meeste huisartsen bedreven zelf
nog actief verloskunde. In plaatsen waar geen verloskundige praktizeerde gaf dat een flinke werkbelasting, maar ook een grote voldoening en
een sterke band met de huisgezinnen. Zelf leidde ik vele jaren meer dan
100 bevallingen per jaar. In totaal bereikte ik een aantal van meer dan
3000 thuisbevallingen, een getal wat voor een huisarts thans vrijwel ondenkbaar is. In de regel verliepen deze bevallingen zéér vlot en zonder
complicaties.
Het was zo'n beetje gewoonte dat het tiende kind waarbij je de moeder
zelf had geholpen naar je werd genoemd.

Geboorte,
na de duizenden malen dat ik
hierbij mocht helpen voor mij
nog steeds een wonder.

Een kraamvrouw moest vroeger 10 dagen plat in bed blijven liggen, ingesnoerd in een nauw sluitlaken. Je werd geacht iedere dag een kraamvisite te maken. Het honorarium voor een bevalling, inclusief voor- en nazorg, bedroeg in mijn eerste jaren slechts / 25,-. In Utrecht en in Rotterdam vond het onderwijs aan medische studenten in de praktische verloskunde nog grotendeels plaats door middel van het helpen leiden van
thuisbevallingen.
Het eerste kind waarbij ik mocht helpen stierf na enkele dagen aan een
snel toenemende geelzucht. De oorzaak daarvan - Rhesus-antagonisme was toen nog niet bekend, wisseltransfusie dus evenmin.
Als vrouwen op het spreekuur kwamen en onderzocht moesten worden
gaf dat wel heel wat moeilijkheden, omdat in de regel vele lagen kleding
en machtige corsetten verwijderd moesten worden. De kleding van mannen bestond meestal ook uit diverse lagen, die ongaarne werden afgepeld. Centrale verwarming van huizen was voorbehouden aan rijken. De
meeste huizen moesten het doen met één fornuis of één kachel voor het
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hele gezin. Wintertenen en winterhanden waren in het koude jaargetijde
zeer frequent, vooral bij schoolgaande kinderen. Deze moesten dagelijks ook dikwijls grote afstanden lopen en fietsen naar school. Uitzending naar vakantie- en koloniehuizen van kinderen wier gezondheid en
ontwikkeling te wensen overliet was toen algemeen gangbaar en wordt
nu zelden meer nodig geacht.
Bij volwassenen waren maagklachten, vooral bij mannen, veel frequenter dan thans. Vermoedelijk hing dit samen met de aard van het voedsel.
Er werd veel meer zware kost gebruikt. Groente werd in grote keulse potten voor de winter ingezouten. Erwten, bonen, spek en roggebrood waren volksvoedsel. Veel klachten werden ook in het maagdarmstelsel geprojecteerd. Mogelijk speelde de zwaarte van de lichamelijke arbeid een
rol. Dit geldt zeker voor de vele klachten van mannen over hun bewegingsstelsel. Tendovaginitis ("knerppols") kwam dikwijls voor, zowel bij
mannen als bij vrouwen, door overbelasting met zich steeds repeterende
bewegingen bij het lichamelijke werk, zoals wringen.
Bij vrouwen waren er meer gynaecologische klachten: menstruatiestoornissen, spontane abortus. Borstabcessen in het kraambed en in de lange zoogperiode kwamen vaak voor. Bloedarmoede was zeer gewoon.
"Open benen" door spataderen waren aan de orde van de dag, vermoedelijk samenhangend met de frequente zwangerschappen,
ledere huisarts had een groot aantal chronische patiënten die hij geregeld thuis bezocht. Deze visites werden van maand tot maand in het visiteboekje doorgeschreven. Het ging daarbij voor een belangrijk gedeelte
om patiënten met een ongeneeslijke aandoening van hart, longen of
gewrichten, mensen na een beroerte of ernstige aftakeling door ouderdom. De geregelde huisbezoeken hadden dijkwijls een meer sociale reden dan een medische. Verpleeghuizen waren er praktisch nog niet en
verzorgingshuizen waren alleen beschikbaar voor degenen die dat konden bekostigen. Het aantal ziekenhuisopnamen was een fractie van tegenwoordig. Een dergelijke opname werd beschouwd als een ernstige
ingreep en had, vooral bij ouderen, een zeer ongunstige klank, daar de
prognose dan in het algemeen ongunstig werd geacht. Ook het aantal

Na de beroerte.
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verwijzingen naar specialisten was aanzienlijk geringer.
De huisarts werd geacht de meeste ziekten zelf te kunnen behandelen
en op verwijzing werd slechts zelden aangedrongen.
Een en ander had tot gevolg dat de huisarts meer met curatief werk bezig was dan thans. Hij zag relatief meer ernstige zieken thuis en had veel
meer chronische patiënten onder zijn hoede.
De diagnostische en therapeutische middelen die hem daarbij ter beschikking stonden waren wel aanzienlijk minder. Voor een groot deel
moest hij het hebben van zijn zintuigen, van een goede klinische blik,
van ervaring en gezond verstand. Bovenal was het van groot belang dat
hij zijn patiënten goed kende, dat hij hen vertrouwen inboezemde en dat
hij goed met hen kon omgaan.
De arts-patiënt relatie was duidelijk meer verticaal dan thans.
Dit was niet alleen voor de dokter, maar zeker ook voor de doorsneepatiënt vanzelfsprekend. Tegelijkertijd was er toch ook sprake van een
grotere vertrouwelijkheid dan thans. Hoewel je als huisarts patiënten
had die door de bank genomen duidelijk ernstiger ziek waren dan thans,
had je toch minder te doen, hoewel de praktijken aanzienlijker groter in
omvang waren wat het aantal "zielen" betreft. Dit kwam omdat de mensen duidelijk minder vaak een beroep op de huisarts deden dan thans
het geval is.
F.J.A. Huygen

De dag van de Nederlandse amateur-archeologie
De Archeologische Werkgemeenschap bestond op 6 september 1986 35
jaar, een goede gelegenheid om de Nederlandse amateur-archeologen
in het zonnetje te zetten. Dit zal gebeuren op zaterdag 25 oktober 1986.
Voor de vele geïnteresseerden in de archeologie is er een veelzijdig programma opgezet, dat zowel voor AWN-leden, als voor anderen boeiend
is. De dag bestaat uit twee delen:
Archeologische verkenningen.
In de Rijksuniversiteit Leiden zal een serie van vijf lezingen gehouden
worden voor en door AWN-leden. Dit programma begint om 9.30 uur en
eindigt om 13.15 uur.
Archeologische markt.
In de hal van het Rijksmuseum van Oudheden begint ca. 12.00 uur een
grote presentatie van de Nederlandse archeologie. Hier tonen de AWNafdelingen en acht landelijk of provinciaal werkzame archeologische
verenigingen een aspect van hun werk. Tegelijkertijd vindt een aantal demonstraties plaats:
Vuursteenbewerking, computergebruik, restauratie- en tekentechniek,
vervaardigen van kleipijpen, prehistorische weeftechniek, verder zijn
een aantal deskundigen uit de vakwereld aanwezig die vragen willen
beantwoorden, met name over determinatieproblemen. Aan de tafels zitten niet alleen specialisten voor aardewerk uit alle perioden, maar ook
een vuursteenkenner en een archeo-zoöloge. Het geheel zal worden opgeluisterd door een muziekgezelschap dat middeleeuwse muziek ten gehore brengt. Tot slot zijn er nog enige kramen met boeken, graaf- en
meetapparatuur.
De markt sluit om 17.00 uur.
Nadere inlichtingen: - Westerheem XXXV-3-1986 - Secr. AWN-afd. 15
Sj. Bakker
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Boekaankondiging.
In november verschijnt er een boek over de sigarenindustrie in Culemborg. Op bescheiden schaal begonnen in de jaren '30 van de 19e eeuw,
bereikte deze tak van nijverheid honderd jaar later haar hoogtepunt en
verschafte zij aan zo'n 840 arbeiders in het stadje werk.
Na een inleidend hoofdstuk over tabak en tabaksteelt, die reeds in de
17e eeuw in het oude graafschap Culemborg werd beoefend, wordt stilgestaan bij de werkgelegenheid in het algemeen. Naast veeteelt en landbouw, zorgden stoelenmakerijen, klompenmakerijen en de geneverstokerij met de daaraan verbonden glasblazerij voor brood op de plank. Na
1880 zouden vooral de tientallen sigarenmakerijen de toon aangeven.
In het boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de arbeidsomstandigheden,
het verdiende loon en het beruchte "maandag houden". Een apart
hoofdstuk is gewijd aan de eerste grote staking die Culemborg in 1891
trof, na een geschil tussen sigarenmakers en patroons. De gemoederen
raakten zodanig verhit, dat de burgemeester de noodtoestand afkondigde. Uiteindelijk werd het conflict door de sigarenmakers verloren. Het
boek is ook het verhaal van de fabrikanten, van wie sommigen tot grote
welstand wisten te komen. Te noemen vallen de familie Dresselhuijs,
Cornelis Laan en de gebroeders De Jager. Anderzijds werkten de kleine
bazen tegen nauwelijks meer loon met hun knechts mee.
Hoewel de schrijvers bij het verrichten van hun studie enige moeilijkheden ondervonden door het ontbreken van archivalia als bedrijfsarchieven en voldoende vakbondsgegevens, zijn zij er toch in geslaagd deze lacune te vullen door gebruik te maken van de Culemborgsche Courant
(sinds 1860) en mondelinge gegevens. Tientallen sigarenmakers werden
geïnterviewd. Deze vraaggesprekken leverden vooral stof voor de zeer
leesbaar geschreven korte tussenhoofdstukjes met titels als "het maken van een sigaar", "de fabrikanten" en "Hilversum 3 bestond nog
niet". Dit laatste hoofdstukje gaat over een stukje folklore in de fabrieken. Door het ontbreken van lawaaiige machines, het monotone werk en
de grote zalen met sigarenmakers was een sfeer geschapen, waarin verborgen talenten een kans hadden: soms droeg er eentje een boek voor,
een ander zong een lied of vertelde een anekdote.
Na 1960 was het afgelopen met de Culemborgse sigarenindustrie. Verminderde vraag naar sigaren en de compleetmachine hadden voor een
enorme concentratie in de bedrijfstak gezorgd. Momenteel is nog
slechts een bedrijfje over: de handwerk sigarenfabriek Havana waarin
vader en zoon Van der Donk op vooroorlogse wijze sigaren maken. Het
172 pagina's tellende, schitterend geïllustreerde boek, waarin bovendien een alfabetische beschrijving wordt gegeven van alle Culemborgse
sigarenmakerijen met hun merken, is voor f 29,50 te bestellen bij de uitgever G.J.L. Koolhof (03450 - 15750).
Het boek wordt begeleid door een tentoonstelling in het museum Elisabeth Weeshuis, Herenstraat 29 te Culemborg. De expositie duurt tot 10
januari 1987.

A. Eillebrecht, J. Grimbergen en P. Schipper, De Sigarennijverheid in Culemborg. Mensen en Fabrieken; ed. Koolhof Culemborg 1986.
P. Schipper.
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Agenda
15 oktober

A.W.N., afdeling 15 + Historische Vereniging Bommelerwaard
Lezing door Dr. H.J.A. Berendsen E.A., geograaf.
"De bodem en oude bewoning van de Bommelerwaard".
20.00 uur, Huis Brakel, Blauwe Zaal te Brakel.

18 oktober

A.W.N., afdeling 15 + Historische Vereniging Bommelerwaard
Excursie door de Bommelerwaard.
In aansluiting aan de lezing van 15 oktober zal de heer
Berendsen 's middags de excursie begeleiden.
13.00 uur, vertrek vanaf Stationsplein Zaltbommel.
De excursie duurt tot ± 17.00 uur.
Inlichtingen: secretariaat A.W.N., afdeling 15.

20 oktober

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door Dr. E. Smit.
"De geschiedenis van Tiel na de middeleeuwen".
20.00 uur, streekmuseum "De Groote Sociëteit",
Plein 48 te Tiel.

22 oktober

Historische Vereniging Marithaime
Lezing door A. de Vries.
"De geschiedenis van het gasthuis van de hervormde
gemeente te Eist vanaf 1830 tot heden".
20.30 uur, De Hucht, Stationsstraat 24 te Eist.

25 oktober

Historische Kring Gente
Bezoek aan de tentoonstelling in de Zwanentoren te
Kleef.
"Huissen, eine Klevische Stadt in den Niederlanden,
2500 Jahre Geschichte".
12.30 uur, vertrek vanaf de parkeerplaats bij de bibliotheek in Gendt.
Inlichtingen: bestuursleden H.K.G.

25 oktober

Dag van de Nederlandse Amateur Archeologie
Zie bladzijde 73 in dit blad.

27 oktober

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door leden van de H.K.K. en O.
"Lienden en omgeving"
20.00 uur, zaal "Torenzicht" te Lienden.

10 november

Historische Kring Kesteren en Omstreken + A.W.N.,
afdeling 15
Lezing door Drs. R.S. Hulst, provinciaal archeoloog
van Gelderland.
"Het Romeinse grafveld bij Zoelen".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.
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19 november

Historische Vereniging Marithaime + Historische
Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken
Lezing door W.J. Mulder, conservator van het anatomisch museum van de rijksuniversiteit te Leiden.
"Van rariteitenkabinet tot onderwijscollectie.
De geschiedenis van de anatomie van de mens".
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

26 november

Historische Kring Gente
Lezing door Drs. J.R.C, van Zijll de Jong uit Nijmegen.
"Romeinse ovens".
20.00 uur, zaal "De Herberg", Nijmeegsestraat 6 te
Gendt.

9 december

Historische Vereniging Marithaime + Historische
Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken
Lezing met dia's door J.N.B. Poelman.
"De verdwenen kastelen in de Over-Betuwe".
20.00 uur, "De Hucht", Stationsstraat 24 te Eist.

10 december

A.W.N., afdeling 15 + Oudheidkamer Tiel en Omstreken
Lezing door N. Roymans.
"Het zuiden van de Lage Landen rond de komst van
de Romeinen".
20.00 uur, Streekmuseum Tiel.

1987
26 januari

Historische Kring Gente
Foto's kijken.
20.00 uur. S.K.C., "De Lootakkers. Lootakkersestraat
1 te Gendt.

25 februari

Historische Kring Gente
Dia-serie, verzorgd door H. KLaassen uit Gendt.
"De Waaldijk vanaf Fort Pannerden tot de Haalderense kolken".
20.00 uur, zaal "De Herberg". Nijmeegsestraat 6 te
Gendt.

30 maart

Historische Kring Gente.
Lezing door de heren C.B. Troost uit Andelst en J. van
Vliet uit Eist.
"Operatie Market-Garden van 21 t/m 26 september

1944".
20.00 uur, S.K.C., "De Lootakkers", Lootakkersestraat
1 te Gendt.

Inleveren kopij voor het februarinummer 1987: uiterlijk 2 januari 1987.
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De Tabula Batavorum is een gezamenlijke uitgave van:
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,
Afdeling 15, West- en Midden-Betuwe en Bommelerwaard.
Secr.: Sj. H. Bakker,
Dorpstraat 3, 4003 EA Tiel. Tel. 03440 - 19101.

Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Secr.: Mevr. M.L. Broekhuizen- Nieuwenburg,
Jacob Catsstraat 9, 4041 XV Kesteren. Tel. 08886 -1504.
Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken.
Secr.: J.R. Mulder,
Warmoesstraat 4, 6678 BC Oosterhout. Tel. 08818 -1503.
Historische Veretiiging Marithaime.
Secr.: G. Janssen,
De Griend 35, 6662 XS Eist. Tel. 08819 - 74607.

Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied (S.G.G.R.).
Secr.: Mevr. Mr. Y.C. Swartling,
p/a kantoor Mr. Bierman, Oudenhof 18, 4191 NW Geldermalsen. Tel.
03455-4241.

Stichting Historische Kring Gente.
Secr.: Mevr. D. van den Bergh- Rensen,
Markt 2, 6691 BK Gendt. Tel. 08812 - 1519.
Vereniging „Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken".
Secr.: Mevr. W. Taconis- v.d. Tuin,
Tielseweg 18, 4012 BK Kerk-Avezaath. Tel. 03448 - 1573.

