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Boekbandjes uit de zestiende en zeventiende eeuw
in een Tielse beerput

Inleiding
Bij grondwerkzaamheden aan de Koninginnenstraat te Tiel, ter voorbe-
reiding van de bouw van het nieuwe bibliotheek/archief-complex, was er
gelegenheid voor de archeologische werkgroep van de Vereniging Oud-
heidkamer voor Tiel en Omstreken een onderzoek in te stellen (1983/84).
Hierbij werd een beerput aangetroffen, waarvan de overwegend zestien-
de en zeventiende eeuwse inhoud werd geborgen. Naast voorwerpen en
delen van o.a. aardewerk, metaal, hout en been, werd leer aangetroffen.
Zoals gewoonlijk het geval is, bestaat het grootste deel der leren arte-
facten uit schoendelen. Nu echter kwamen ook een onversierde mes-
schede, delen van een riem en zeven boekbandjes te voorschijn.
Het zijn juist deze boekbandjes, waarvoor dit artikel Uw aandacht vraagt.
Een ieder zal het er over eens zijn, dat het vinden van boekbandjes in een
beerput en dan nog wel op deze plaats, iets bijzonders is.

Conservering van het gevonden leer
Het natte leer wordt van vuil ontdaan door middel van een overvloed aan
water. Vervolgens wordt het ontwaterd en in een bad met conserve-
ringsmiddel gebracht. De structuur van het weefsel van leervezels is
door het lange verblijf in de bodem in meer of mindere mate, afhankelijk
van de omstandigheden, aangetast.
Oorspronkelijk was het leerweefsel opgebouwd uit leervezels zonder be-
gin en einde, waarbij ook dwarsverbindingen optraden.
Als een deel van deze verbindingen door het lange verblijf in de bodem is
verbroken en als tevens, door o.a. biochemische processen, een deel
van de vezels is "doorgeknipt" of zelfs is afgebroken, is het duidelijk dat
de oorspronkelijke spanning in het leer verloren is gegaan en dat het
natte geborgen leer, mede onder invloed van de bodemdruk, een opper-
vlaktevergroting heeft ondergaan.
Droogt men het leer nu zonder conserveringsmiddel, dan krimpt het
sterk en kleven de nog aanwezige vezels aan elkaar. Na droging krijgt
men dan een harde substantie, die zich in allerlei bochten gewrongen
heeft en die bij buigen breekt.
Het conserveringsmiddel bestaat daarom uit een vettige substantie, die
na drogen de leervezels uit elkaar houdt (opvullend effect) en er tevens
voor zorgt, dat de vezels enigszins langs elkaar kunnen glijden.
Algemeen wordt aangenomen, dat het oppervlak van het natte leer het
beste overeenkomt met de oorspronkelijke maat. Gerestaureerde schoe-
nen b.v. zouden een kleinere maat hebben dan de oorspronkelijke. Uit
het bovenstaande blijkt echter, dat dit niet zo voor de hand ligt.
Welke opvatting is nu juist?
Een vergelijking van de door ons gerestaureerde boekbandjes, met boek-
bandjes, die bovengronds bewaard zijn gebleven en die met hetzelfde
plaatstempel zijn bedrukt (de afmetingen van het plaatstempel zijn dus
exact bekend), wijzen erop, dat de gerestaureerde boekbandjes hun oor-
spronkelijke maat hebben behouden. In natte toestand was de maat der
boekbandjes dus groter! Of deze uitkomst tot een algemene regel mag
worden verheven is een andere vraag, daar zowel de bodemomstandig-
heden als het materiaal zeer verschillend kunnen zijn.



Kenmerken van de boekbandjes
De kenmerken, die gerubriceerd kunnen worden, zijn in de onderstaande
tabel opgenomen.

CD c
£3
S 335-<D
G" ~*
01 <
3 01
Q.=>

-c0 CD

£§
CTCQ
OJ CD 5'S

3?

•o g
«TT

Leer

dikte
in mm soort

Sloten op 3/4 ware grootte
en aantal

achterplat voorplat

CD 3
CO *
o

8,0 5,0 1,5 1,7 0:8 geit

13,7 9,8 4,5 0,7 kalf

8,0 4,7 1,5 1,0 0,7 geit

9,8 7,0 1,0 0,9 geit

9,4 6,7 1,5 0,9 geit

9,8 7,0 1,5 0,9 geit

12,7 8,1 4,0 4,3 0,8 kalf

/ betekent: niet aanwezig
Verdere kenmerken
Boekband l
Versiering voorplat
Rechthoek met afmetingen 4,0 x 6,8 cm, samengesteld uit in het leer ge-
drukte lijnen. Binnen dit kader een wapen met ovale omlijsting. Tussen
het ovale en rechthoekige kader rankenversiering.
Door de sluitingen is een messing schrijfstift met kop gestoken; lengte
stift 6,7 cm, diameter stift 1,3 mm en diameter knop 3,3 mm.
Versiering achterplat
Rechthoek met afmetingen 4,0 x 6,5 cm, samengesteld uit in het leer ge-
drukte lijnen. Binnen dit kader een wapen met ovale omlijsting. Tussen
het ovale en rechthoekige kader rankenversiering.
Door de slechte toestand van het leer is het wapen niet goed te onder-
scheiden.
Beide versieringen zijn door middel van een plaatstempel ingedrukt.

Boekband 2
Voorplat
Slechts langs de rechter- en de onderrand is nog leer aanwezig. Langs
deze randen zijn twee evenwijdige lijnen aangebracht, die 1,1 cm van el-
kaar lopen.
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Aan de kant van de rug zijn 3 paar gaten geboord ca. 0,5 cm van de rand.
Afstand van de gaten binnen één paar ca. 2,0 cm, de afstand tussen
twee paren ca. 4,0 cm. Diameter gaten ca. 0,4 cm. Aan de binnenzijde
van het plat zijn de gaatjes van één paar, ter halver dikte van het plat, ver-
bonden door een ruw uitgesneden geul. Door deze gaten met verbinden-
de geul werden de einden van de bindriemen getrokken.
Deze bindriemen werden door middel van klosjes in de gaten vastgezet.
Geultjes met gaatjes bij de rechter hoekpunten.
Achterplat
Enkele leerresten langs de binnenranden. Ook hier twee evenwijdige lij-
nen langs de rand. Op het plat leerresten met een plaatstempelversie-
ring. De bovenkant van het stempel laat een band met ranken zien.
Ook hier geulen voor de bindriemen. Uit het aantal gaten blijkt, dat het
boek drie ribben had. In één der gaten was een klosje aanwezig. De plat-
ten zijn gemaakt van eikehout. Het plaatstempel heeft een indruk nage-
laten op het plat.

Boekband 3
Versiering voorplat
Rechthoek met afmetingen 3,9 x 6,5 cm samengesteld uit twee, evenwij-
dig lopende, in het leer gedrukte lijnen. Afstand der lijnen 3,0 mm; tus-
sen de lijnen een kanteelachtige versiering. Binnen dit kader een wapen
met leeuw. Onder het wapen staat: "Hollandia".
Tussen wapen en kader ranken. Een speld van 2,5 cm is door het on-
derste slot in het leer geprikt.
Versiering achterplat
Rechthoek met afmetingen 4,2 x 6,5 cm. Boven en onder gevormd door
twee lijnen, links en rechts door één. Tussen de lijnen, boven en onder,
een versiering door middel van punktering. Binnen de rechthoek een
slecht te duiden wapen. Tussen wapen en kader ranken. Versiering
d.m.v. één plaatstempel.

Boekband 4
Voorplat ontbreekt

Versiering achterplat
Rechthoek met afmetingen 6,1 x 8,5 cm, samengesteld uit twee, evenwij-
dig lopende, in het leer gedrukte lijnen. Afstand der lijnen 3,0 mm. Tus-
sen de lijnen een versiering door middel van punktering. Binnen dit ka-
der een wapen van hetzelfde type als op het voorplat van bandje 6. Om-
dat de aanwezige punktering op precies dezelfde plaats ligt, zal hetzelf-
de plaatstempel gebruikt zijn. Tussen wapen en kader ranken.

Boekband 5
Versiering voorplat
Rechthoek met afmetingen 5,9 x 8,2 cm, samengesteld uit twee, evenwij-
dig lopende, in het leer gedrukte lijnen. Tussen de lijnen een versiering
d.m.v. een afwisseling van een x eni. Binnen dit kader het wapen van
stadhouder Willem II. Rond het wapen staat: "Hony soit qvi mal y
pense". Tussen het wapen en kader ranken.
Versiering achterplat
Rechthoek met afmetingen 5,3 x 8,0 cm, samengesteld uit in het leer ge-
drukte lijnen. Binnen dit kader het wapen van Tiel. Boven het wapen
staat: "TIEL".
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Ook hier zijn beide versieringen door middel van steeds één plaatstem-
pel verkregen.

Boekbandje 5

Boekband 6
Versiering voorplat
Rechthoek met afmetingen 6,1 x 8,5 cm. Hier is hetzelfde plaatstempel
gebruikt als op het achterplat van bandje 4.
Versiering achterplat
Rechthoek met afmetingen 5,4 x 8,0 cm, samengesteld uit in het leer ge-
drukte lijnen. Binnen dit kader het wapen van Zaltbommel. Onder het wa-
pen staan op een wapperend lint de initialen S B. Boven het wapen staat:
"SALT.BOMMEL". De gehele versiering is door één plaatstempel verkre-
gen.

Boekband 7
Versiering voorplat
De versiering wordt gevormd door drie panelen, die waarschijnlijk zijn
samengevoegd tot één blokstempel.
Het bovenste paneel is een rechthoek met afmetingen 4,0 x 6,0 cm,
waarbinnen een rechthoek met afmetingen van 3,1 x 5,1 cm. Deze recht-
hoek bevat twee rijen van elk 4 (fabel)dierfiguren, verbonden door ran-
ken, die hier en daar knoppen en bladeren dragen. De ranken vormen sa-
men een soort staande golf. Binnen de zo ontstane cirkelvormige uitspa-
ringen zijn de (fabel)dieren geplaatst. De golven in de twee rijen zijn el-
kaars spiegelbeeld. De dieren in dezelfde vertikale lijn gelegen kijken el-
kaar aan. Een omschrift rond deze rechthoek, uitgevoerd in Gotische let-
ters, luidt (linksonder beginnend en lezend met de wijzers van de klok
mee): oia si perdas//niet aanwezig//qua semel(slecht leesbaar)//amissa
nula remsio erit//.
De middellijn van de "cirkels" is 1,0 cm.
Het middelste paneel is een rechthoek met afmetingen 1,5 x 6,0 cm. Dit
paneel bevat vier rechthoekjes.



Boekband/e 6

Nummeren we van links naar rechts, dan bevatten de rechthoeken 1 en 2
een naar rechts kijkende hond.
Rechthoek 3 bevat een naar links kijkend everzwijn.
Rechthoek 4 bevat een naar links kijkende hond.
Het onderste paneel is een rechthoek, die op het eerste gezicht veel lijkt
op het bovenste paneel.
De afmetingen zijn eveneens 4,0 x 6,0 cm. Ook hier een binnenrechthoek
met afmetingen 3,1 x 5,1 cm, waarbinnen twee rijen van elk 4 (fabel)dier-
figuren.
Het zijn dezelfde dieren als boven, maar met hier en daar een andere
rangschikking.
Het verloop der ranken is identiek met het bovenste paneel. Ook hier kij-
ken de dieren elkaar weer aan.
Het omschrift luidt, linksonder beginnend: de profundis//clamavi ad te
domine//domine//niet aanwezig//. (Opmerking: Het Gotische schrift der
teksten is in Latijns schrift afgeschreven. Dat brengt met zich mede, dat
een Gotische u soms een v wordt, zoals bij clamavi. Fouten in de tekst
zijn ook fout afgeschreven, zoals bij remsio. Dit om een vergelijking met
plaatstempels, die in de literatuur genoemd worden, mogelijk te maken.)
Het drieledige paneelstempel is gevat in een kader van twee rechthoe-
ken, elk opgebouwd uit dubbele lijnindrukken met een tussenruimte van
ca. 1,5 mm. Langs de rugkant vervalt de dubbele lijn van de buitenste
rechthoek. De afstand der rechthoeken is langs de bovenkant ca. 1,5 cm,
langs de onderkant ca. 1,8 cm en langs de rechterkant ca. 1,1 cm.
De lijnen van de binnenrechthoek hebben de tekst boven en onder totaal
uitgewist, links en rechts is een gedeelte verdwenen. Schijnbaar was het
plaatstempel te groot voor dit kleine boekje.



Het hout van de platten is eikehout. Ook hier zijn weer drie paren gaten
door het plat geboord. Aan de binnenzijde een verbindende geul. De bui-
tenste gaten liggen op 0,4 cm van de rug. Diameter gaten 0,4 cm. Af-
stand van de gaten binnen één paar 1,5 cm. Afstand tussen de paren 4,0
cm. Breedte van de ruw gesneden geul ca. 0,5 cm. De drie paren gaten
betekenen, dat dit boek drie ribben had. Er zijn geen gaten in de hoek-
punten. Wel zijn insnijdingen te zien, die het gevolg zijn van het wegsnij-
den van het overtollige leer, dat vrij komt bij het vouwen van het leer om
de platten.
Alvorens verder te gaan zullen we nog een andere beschrijving der ran-
ken proberen.
Bij de bovenste rij (fabel)dierfiguren wordt, bij beide panelen, beginnend
bij het linkse dier, rond dat dier een deel van een cirkel beschreven, be-
ginnend bij O°, tegen de wijzers van de klok in. Bij ca. 315° wordt de cir-
kel verlaten en steekt de lijn over naar de volgende cirkel, zodanig, dat
hij deze cirkel raakt bij ca. 180°. De tweede cirkel wordt beschreven om
het tweede dier en start bij O°, de draaiïngszin is nu echter met de wij-
zers van de klok mee. Ook deze cirkel wordt niet afgemaakt; de lijn
steekt nu over bij ca. 45° om vervolgens bij 180° aan te komen bij cirkel
3. Hierna herhaalt zich het patroon.
Zoals we reeds weten is het golvenpatroon in de onderliggende rij het
spiegelbeeld van de bovenliggende.
Dit betekent, dat de cirkel rond het eerste dier van de tweede rij even-
eens start bij 0°, maar nu met de wijzers van de klok mee.

Versiering achterplat
Het leer van het achterplat is in slechte toestand.
Een deel van het rugleer is nog aanwezig.
De versiering is dezelfde als aan de voorkant.
Resten van de slotriempjes. Delen van de bindriemen in de gaten aanwe-
zig; breedte van deze riemen 0,5 cm, dikte 1,7 mm.

Boekband 7



Bespreking van de boekbandjes
We zullen de boekbandjes 1,3,4,5 en 6 gezamenlijk bespreken.
Zij bevatten alle aan één zijde een stadhouderlijk wapen.
Het formaat van de bandjes en ook het type sloten duiden waarschijnlijk
op een gebruik als almanak.
De herkomst van de wapens aan de voorzijde van plat 3, op de voorzijde
van plat 6 en op de achterzijde van plat 4 (de twee laatstgenoemde wa-
pens zijn trouwens gelijk) en tevens de slecht te lezen wapens op bandje
1, moeten nog worden opgespoord.
Het achterplat van bandje 3 draagt het wapen van de Staten van Hol-
land, terwijl onder het wapen de naam HOLLANDIA vermeld staat.
Interessant is met name het (almanak)bandje van Tiel, met het wapen
van stadhouder Willem II. Het opschrift: "Hony soit qvi mal y pense"
maakt een datering van dit bandje mogelijk.
Stadhouder Willem II was in 1641 gehuwd met Henriëtte Mary Stuart,
dochtervan Karel l van Engeland. Hij volgde in 1647 zijn vader (Frederik
Hendrik) op als stadhouder van alle gewesten, behalve Friesland. Wil-
lem II stierf in 1650.
Het opschrift: "Hony soit qvi mal y pense", staat op het teken (een blau-
we fluwelen kouseband) van de hoogste Engelse ridderorde: de Orde van
de Kouseband.
Het bandje kan dus gedateerd worden tussen 1641 en 1650 en misschien
nog nauwer, tussen 1647 en 1650. Het wapen van Tiel moet dus ook het
model uit ca. 1650 zijn.
De-initialen onder het wapen van Zaltbommel (S B), zouden Saltbommel
kunnen betekenen, maar zij zouden ook de beginletters van de
drukker/binder kunnen zijn. In het algemeen was het zo, dat almanakken
door de drukker zelf werden ingebonden en van een band werden voor-
zien.
Het zou belangrijk zijn te weten of de almanakken van Tiel en Zaltbom-
mel uit hetzelfde atelier stammen, wie de drukker/binder was en waar hij
woonde.
Voor alle genoemde bandjes geldt, dat zij stammen uit een periode, die
vlak voor het midden van de zeventiende eeuw ligt.

Boekband 2
Het is bijzonder jammer, dat het leer van dit boekbandje in een zeer
slechte toestand is en zelfs voor het grootste deel is verdwenen.
Het gebruikte plaatstempel zou kunnen duiden op een Vlaamse of
Noord-Nederlandse herkomst. Het bandje stamt waarschijnlijk uit het
begin van de zestiende eeuw.

Boekband 7
Laten we eerst eens kijken naar het type van de Gotische letters, die
voor de omschriften zijn gebruikt.
Bij de overgang van de rondbogige Romaanse stijl naar de Gotiek met
haar spitsbogen, verandert in de twaalfde eeuw het Karolingische letter-
type. Het brede ronde karaktervan de Karolingische letter gaat plaats
maken voor de hoekige gebroken lijnen van het Gotische schrift.
Dit schrift ontwikkelde zich in Noord-Frankrijk, de Nederlanden, Duits-
land en Engeland en werd Textura genoemd. De Textura kwam reeds
rond 1300 voor. In Italië, Spanje en Zuid-Frankrijk vond dit schrift geen
navolging; daar ontstond de Rotunda. Als gevolg van de toenemende ac-
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tiviteiten aan de universiteiten in Italië, Frankrijk en Engeland ontstond
een schrift met meer versieringen, de Bastarda genaamd. Ook ontston-
den er mengvormen. Zo kwam aan het einde van de vijftiende eeuw,
vooral in de Rijnstreek, de Schwabacher op, een mengvorm tussen de
Textura en de Bastarda.
In de zestiende eeuw werd de Schwabacher op zijn beurt weer verdron-
gen door de Fraktur.
Kijken we nu naar het lettertype van onze boekband, dan blijkt dat dit ty-
pe het beste overeenkomt met de Textura.
Als we alleen op het schrift letten (we leggen de andere kenmerken van
onze boekband even terzijde), dan zou ons boekbandje kunnen dateren
uit een periode, die ligt tussen de dertiende en de zestiende eeuw. De
band moet van een Noord/Midden-Europese origine zijn.

We gaan nu de andere kenmerken beschouwen, die onze band vertopnt.
Allereerst vallen de (fabel)dierfiguren op. Afbeeldingen van (fabel)dieren
komen reeds zeer vroeg voor; ze begeleiden als het ware een gedeelte
van de geschiedenis van de mensheid en zijn waarschijnlijk in Azië ont-
staan. We zullen deze ontwikkeling niet volgen, doch constateren, dat
op Romaanse kapitelen fabeldieren worden afgebeeld.
Trouwens de (fabel)dieren waren toen reeds opgenomen in de christelij-
ke symboliek. Ook op Romaanse boekbanden komen (fabel)dierfiguren
voor. Ze verschijnen verder o.a. op leren kistjes en foudralen, op houten
schrijnen, op tinnen kistjes en op natuursteen. Een hoogtepunt waren de
dertiende en veertiende eeuw. Eerst verschijnen los geplaatste
(fabel)dieren in een cirkelvormige lijst, vervolgens ontstaan combina-
ties. Tenslotte zorgen ranken voor een verbindend element.
Deze laatste combinatie komt aan het einde van de vijftiende eeuw en
aan het begin van de zestiende eeuw weer op.
Voor de middeleeuwer hadden de afgebeelde symbolen een duidelijke
betekenis, zelfs de plaatsing van de dieren tegenover elkaar had een die-
pere zin. Of de oorspronkelijke betekenis (ook het tegenover elkaar zet-
ten van dieren stamt uit het oosten) altijd gelijk gebleven is, is een ande-
re vraag; het was oorspronkelijk een geluks- en vruchtbaarheidssym-
bool. De door de ranken gevolgde golflijn heeft eveneens een betekenis,
die in de oudheid geworteld is.
Met de komst van de Renaissance, werden de middeleeuwse opvattin-
gen verdrongen en kwamen ze op boekbanden niet meer voor.
Nog zijn niet alle kenmerken genoemd, die er toe kunnen bijdragen de
herkomst van een boek te vinden. Bij de kenmerken dient zeker ook nog
het sluitwerk genoemd te worden en de wijze van inbinden en bewerking
van de platten.
Na het voorgaande wordt het eens tijd na te gaan in welke periode wij
onze band moeten plaatsen. Het zou helemaal mooi zijn als we ook de
binder zouden kunnen achterhalen.
Hiertoe moet de literatuur worden geraadpleegd, waarbij we op weg ge-
holpen worden door verschillende bandhistorici.

In het "Gutenberg-Jahrbuch" 1958 staat een bijdrage van LUC Indestege
over: "Schmuckformen auf Flamischen Einbanden im ausgehenden Mit-
telalter beschriftete Rankenplatten" (blz. 271 tot en met blz. 287). Vol-
gens Indestege maken de dieren-in-rankenplaatstempels op ons de in-
druk een synthese te zijn van de eeuwenlang gebruikte losse stempels,



Gehele boekband 7 buitenkant

Gehele boekband 7binnenkant

die meestal afbeeldingen van dieren of fabelfiguren vertonen. Naast de
normale plaatstempels maakten veel Vlaamse boekbinders gebruik van
drieledige plaatstempels, bestaande uit twee panelen met ranken, ge-
scheiden door een fries. De meeste omschriften zijn teksten uit de Bij-
bel, in het bijzonder uit het Boek der Psalmen. In geringere mate schiet-
gebeden, spreuken en zelfs disticha. Indestege geeft een opsomming
van verschillende plaatstempels. Bij nummer 33 (blz. 279) staat een plaat
beschreven, die bestaat uit drie delen. Twee panelen bestaan uit twee
rijen van vier (fabel)dierfiguren in ranken, gescheiden dóór een rij recht-
hoeken met dieren van het ons bekende type. Het paneel van nummer 33
heeft als omschrift: de profundis//clamavi ad te domine//domine//exaudi
vocem meam//.
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Het andere paneel staat bij nummer 52 vermeld en draagt als omschrift:
Omnia si perdas//famam servare memento//quia semel//amissa nulla re-
misio erit//.
Het eerste omschrift is een bijbeltekst en wel Ps. 129 uit de Vulgaat en
Ps. 130 uit de Statenvertaling.
De tekst luidt: "Uit de diepte roep ik tot U, Heer. Heer, hoor mijn stem.
De vertaling van de tweede tekst luidt: "Als je alles verliest denk er dan
aan je goede naam te bewaren, want als je hem eenmaal verloren hebt
krijg je hem nooit meer terug". Dit is geen bijbeltekst. Hij wordt in de lite-
ratuur wel aan Cato toegeschreven, verder als naamloos aangeduid en
ook wel opgevat als een wapenspreuk (waarvoor hij trouwens wel een
beetje te lang lijkt).
Indestege vermeldt dat de afgebeelde dierfiguren op de beide platen
identiek zijn. Hij verwijst naar het artikel: "Boekbanden uit 's-
Hertogenbosch" opgenomen in "Het Boek", 1933 van P. Verheyden en
de daarin opgenomen afbeelding 5. Op deze afbeelding is duidelijk te
zien, dat het plaatstempel overeenkomt met dat op ons boekbandje. Zo-
als reeds gezegd was de rangschikking der dieren een andere en kunnen
ze dus niet identiek zijn. Het paneelstempel zou gebruikt zijn door Ge-
raert van der Hatart. Hij was drukker en boekverkoper in 's-
Hertogenbosch. Van der Hatart drukte van 1529 tot 1541.
Een paneelstempel is een metalen plaat, die bevestigd kan worden op
een houten blok door middel van spijkers. De koppen van de spijkers
kunnen dan sporen nalaten op het leer. Naast de plaatstempelcombina-
tie 33/52 geeft Indestege ook nog een combinatie van de nummers 34 en
53. Zij verschillen alleen daarin, dat bij de laatste combinatie geen spij-
kersporen in het leer voorkomen.
Het is uit de bijdrage van P. Verheyden dat we vernemen, dat Van der Ha-
tart drukker en boekverkoper was, maar slechts boekbinder bij name. Hij
woonde aarïde Kerkstraat in 's-Hertogenbosch.
Het zijn de Bossche Broeders des Gemeenen Levens (Fratres Domus
Sancti Gregorii), die "pers, ploeg en pap" voor hem hanteren.
Dit was de mening van Verheyden in 1933. Aan het eind van deze verhan-
deling zullen we zien, dat hij toch niet helemaal zeker was.
De Bossche boekbanden, die ons paneelstempel vertonen, zijn te onder-
scheiden van elders gebruikte gelijke paneelstempels door bovenge-
noemde spijkersporen.
Het zijn er twee, één bij het woord vocem en één bij het woord servare.
Paneelstempels zonder spijkergaten zouden gebruikt zijn in Leuven en
ook door de boekbinder Jan Tijs (binder van 1508 tot 1537) te Mechelen.
Verheyden kent in 1933 twaalf banden, die met deze Mechels-Leuvense
plaat zijn geprent en wel aan beide zijden; deze banden zijn uit de jaren
1519 tot 1530. Een dertiende band bevat een spijkerindruk op elke hoek.
Wat onze band betreft is het jammer, dat vanwege de aangebrachte filet-
lijnen door een gedeelte van de tekst, juist de woorden vocem en servare
zijn weggevallen. Op grond hiervan kunnen we onze band op dit moment
niet met zekerheid als een Bossche aanmerken.

Hoe kwam Verheyden er toe bepaalde banden met ons type paneelstem-
pel aan de Broeders des Gemeenen Levens toe te wijzen?
Het zou in het kader van dit artikel te ver voeren, daar te diep op in te
gaan. Tot nu toe hebben we steeds te maken gehad met boekbanden, zo-
als ook ons bandje, waarbij aan beide zijden hetzelfde paneelstempel
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voorkomt. Er zijn echter ook banden bekend met verschillende stempels
aan beide zijden. Het andere type paneelstempel kan dan indrukken ver-
tonen, die kenmerkend zijn voor een bepaalde binder. Bovendien kan de
inhoud van een boek ons ook nog op een spoor brengen. Jammer ge-
noeg bevat het Tielse bandje geen boekblok meer.
We moeten tefvergelijking nu nog even de teksten van de omschriften
geven, zoals Verheyden ze in zijn bijdrage in Gotisch schrift heeft opge-
nomen.
De teksten luiden: de profundis//clamavi ad te domine//domine// exaudi
vocem meam// en oia si perdas//fama servare memento//qua
semel//amissa nula reuisio erit//.

Het verschil in de teksten, die verschillende onderzoekers opgeven, is
een gevolg van een aantal factoren.
Ten eerste zijn de (Gotische) letterindrukken soms moeilijk te lezen en
moet men er rekening mee houden dat de Gotischeu soms een u en dan
weer een v betekent.
Ten tweede worden er in de tekst afkortingen gebruikt, die door sommi-
gen als afkortingen worden afgeschreven en door andere voluit worden
weergegeven.
Georges Colin (bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek Albert l te
Brussel) meent, dat alle tot nu toe bekende paneelstempels van ons type
identiek zijn. Ze vertonen dezelfde omschriften, hebben dezelfde voor-
stelling en hebben op 2 mm na, dezelfde afmetingen.

Daar waar misverstanden mogelijk zijn geeft Colin als juiste tekst:

-- oia _ (afkorting van omnia, met een kleine slordigheid; het afkor-
-- fama tingsteken boven de i werd steeds vergeten)
-- qua
-- nula
-- reuisio

Dat het laatste woord over het paneelstempel op ons boekbandje nog
niet gesproken is, werd duidelijk uit enkele mededelingen, die Colin ver-
strekte uit een nog niet gepubliceerd boek van Staffan Fogelmark ("Prin-
ciples of Flemish and related panelstamped bindings").
Hieraan ontlenen wij het volgende:
Alhoewel alle paneelstempels gelijk lijken te zijn, verschillen ze toch in
kleine details, waarvan de spijkersporen de meest opvallende zijn. Ver-
heyden kende slechts één soort sporen, terwijl Fogelmark 5 varianten
met sporen onderscheidt en 3 varianten zonder sporen.
Eén van de varianten met sporen werd zeker te 's-Hertogenbosch ge-
bruikt. In 1930 dacht Verheyden (Tentoonstelling Antwerpen nr. 69 bis),
dat deze paneelstempel aan Geraert van der Hatart toebehoorde, maar
drie jaar later herzag hij zijn mening: deze paneelstempel zou door de
Broeders des Gemeenen Levens voor Geraert van der Hatart zijn ge-
bruikt.
Op dit moment geeft Fogelmark de voorkeur aan Verheyden 1930 en wel
om een zestal redenen, die Colin overtuigd hebben, maar, die te ingewik-
keld zijn om hier te worden samengevat.
De andere varianten met sporen hebben misschien ook aan Van der Ha-
tart toebehoord, maar dat kan niet bewezen worden. Volgens Colin is Fo-
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Voorplat
boekband 7

gelmark hier te voorzichtig; hij heeft gelijk te laten aanvoelen, dat zijn
voorkeur naar de eerste hypothese uitgaat: al de sporen met varianten
zijn van Geraert van der Hatart.

Eén van de varianten zonder sporen is waarschijnlijk door Jan Tijs te Me-
chelen gebruikt.
Aangezien onze vondst zich tot een fragment beperkt, waardoor het on-
mogelijk is te beweren dat er spijkersporen te zien zijn of niet en daar er
bovendien zoveel varianten bestaan (volgens Colin misschien nog meer
dan tot nu toe bekend), is het vrijwel onmogelijk, op dit moment, een
plaats van oorsprong van onze boekband aan te geven. Wel kunnen we
zeggen dat ons bandje ontstond in de eerste helft van de zestiende
eeuw.

Zijn er aanwijzingen, waarom de gevonden boékbandjes in een beerput
terecht zijn gekomen?
De door ons gevonden beerput lag op het terrein van het voormalige St.
Agnietenklooster. Uit de literatuur weten we, dat in 1656 de voormalige
kapel van dit klooster werd ingericht als Latijnse school. Deze school
werd in 1562 door de gemeente overgenomen van de ridders van de Duit-
se Orde en was gevestigd aan de Achterweg (zie kaart van Blaeu).
In 1656 vond dus een verhuizing plaats van de Achterweg naar de Agnie-
tenkapel. De rector van de Latijnse, school kreeg een ge'deelte van het
klooster tot woning. Rector was in die tijd Johannes van Aelhuijsen.
Ter voorbereiding van de verhuizing zullen overbodig geachte zaken zijn
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opgeruimd. Als de beerput van de oorspronkelijke school aan de Achter-
weg nog bestaat, zal daar ook nog wel iets inzitten!

Eenmaal aangekomen bij de Agnietenkapel ontdekte men, zoals dat
meestal gaat, dat toch nog te veel was meegenomen, met het resultaat,
dat wij onze ontdekking konden doen!

Om ons lange verhaal wat vrolijk te beëindigen, hebben we tot slot deze
"hypothese" bedacht.

Guus Taconis, Kerk-Avezaath

Naschrift.
Omdat het doen van een archeologische vondst en het beschrijven en
publiceren van het gevondene twee zaken zijn, die bij elkaar horen, heb
ik me tot het schrijven van dit artikel verplicht gevoeld.
Wel met enige schroom overigens, omdat het schrijven over boekband-
jes niet tot mijn dagelijkse taak behoort.

Ik zou dit artikel dan ook niet hebben kunnen schrijven, als ik niet de
hulp had gehad van ter zake kundige personen.

Met name zou ik willen noemen:
dr. Jan Storm van Leeuwen, conservator boekbanden van de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage,
Georges Colin, bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek Albert l te
Brussel en
dr. Kees van der Oord te Vlijmen.

Geraadpleegde literatuur:
dr. Günter Gall,
Hanns Ulrich Haedeke
Ludwig Mory,
Timon Stevens,
Heinz Mode,
P. Verheyden,
LUC Indestege,

Staffan Fogelmark,

'Leder im Europaïschen Kunsthandwerk".
'Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber von Zinn".
'Schönes Zinn".
'Kalligrafie van A tot Z".
'Fabeltiere und Damonen".
'Boekbanden uit 's-Hertogenbosch" in "Het Boek" XXI.
'Schmuckformen auf Flamischen Einbanden im ausgehenden Mittelalter be-
schriftete Rankenplatten" in "Gutenberg-Jahrbuch 1958".
"Principles of Flemish and related panelstamped bindings" (nog te verschij-
nen).
"Lustrum Stedelijk Gymnasium Tiel 1562 - 1962".
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Veranderingen in de huisartsenpraktijk in de laatste
halve eeuw (slot).
De toeneming van het inroepen van de hulp van de huisarts door de be-
volking
Over dit onderwerp is een interessante studie verricht door Ruhe,
huisarts in Hilvarenbeek. Hij vergeleek daartoe in zijn praktijk de jaren
1938 en 1954. Het bleek dat het aantal ter behandeling komende aandoe-
ningen in de loop van deze zestien jaar vrijwel verdubbelde. Dit gold zo-
wel voor ernstige als voor minder ernstige ziektegevallen. Het aantal vi-
sites bleef ongeveer hetzelfde, maar het aantal spreekuurconsulten ver-
drievoudigde.
In 1938 raadpleegde tweederde van het aantal personen de arts in het
geheel niet, in 1954 was dit slechts éénderde. Het percentage verwijzin-
gen naar specialisten steeg van drie naar bijna twaalf. Ruhe toonde aan
dat het beroep van het gezinshoofd van grote betekenis was voor de be-
hoefte aan medische hulp. Bij de notabelen was deze behoefte in de bei-
de vergeleken jaren het grootst en veranderde niet.
De overigen, die in 1938 belangrijk achterbleven, bereikten in 1954 nage-
noeg het peil dat de notabelen reeds in 1938 hadden bereikt. Alleen de
boerenbevolking bleef duidelijk achter in deze ontwikkeling. Ruhe wijst
in dit verband op de eigen mentaliteit van de boerenbevolking, met een
traditie van soberheid en zelfvoorziening.
Als verklaring voor de sterke toename van medische consumptie wijst
hij op de enorme stijging van het percentage verzekerden van 11 naar
72%. Bij degenen die reeds in 1938 verzekerd waren bleek er geen spra-
ke te zijn van een toename. Degenen die zich inmiddels verzekerd had-
den hebben hun achterstand op de notabelen in de onderzochte tijdspe-
riode ingelopen.
In de periode die door het onderzoek van Ruhe wordt bestreken is er heel
wat veranderd. De slechte economische toestand, met veel werkloos-
heid en armoede, heeft plaats gemaakt voor algemene welvaart. Het zie-
kenfondswezen heeft zich zeer sterk uitgebreid en verbeterd. De Kruisve-
reniging heeft zich ontwikkeld, de medische en pharmacotherapeuti-
sche mogelijkheden zijn veel groter geworden.

In mijn eigen praktijk heb ik ook een sterke toename van de vraag naar
medische hulp kunnen vaststellen. Evenals Ruhe beschikte ik over een
nauwkeurige registratie van alle verrichtingen en bevindingen. Het bij-
houden hiervan had mijn voorganger mij geleerd. Dit was in het begin
van de veertiger jaren betrekkelijk uitzonderlijk. De meeste huisartsen
hadden toen nog geen goed kaartsysteem van hun patiëntenpopulatie.
Men werkte vanouds op zijn geheugen en aan de hand van recepten.
Dankzij het voortzetten en geleidelijk uitbouwen van het geërfde kaart-
systeem kon ik een studie ondernemen waarbij het aantal vastgestelde
aandoeningen per persoon werd vergeleken voor (globaal genomen) de
jaren 1945-1955,1955-1965 en 1970-1975. Daarbij bracht ik onderverdelin-
gen aan naar leeftijd en geslacht van de patiënten. In figuur 1 en 2 kan
men zien hoe voor alle onderzochte leeftijds- en geslachtscategorieën in
de observatieperiode kan worden gesproken van een verdubbeling van
het aantal aandoeningen waarvoor medische hulp werd ingeroepen. On-
derscheid naar de aard van de aandoeningen laat zien dat deze toename
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Een hartpatiënte

voor sommige, zoals verkoudheidsziekten (fig. 3 en 4) veel sterker is dan
voor andere, zoals huidinfecties (fig. 5 en 6), waarbij in de laatste periode
zelfs een duidelijke afname zichtbaar is.
Het eerste heeft vermoedelijk te maken met de sterk toegenomen vraag
naar (door de verzekering betaalde) medicijnen op doktersvoorschrift,
het tweede met een inmiddels opgetreden verbetering van de hygiëne en
behuizing. Nerveuze klachten (fig. 7 en 8) zijn lang niet zo sterk toegeno-
men als dijkwijls wordt gedacht. Voor volwassen vrouwen blijken deze
klachten in de laatste periode zelfs af te nemen. Mogelijk heeft dit te ma-
ken met de afnemende druk op vrouwen door het kleiner worden van de
gezinnen. Dank zij de mogelijkheden van medische hulp blijkt dit ook te
gelden voor aandoeningen waarbij objectief verifieerbare criteria voor
de diagnose werden gehanteerd, zoals acute middenoorontsteking bij
kleine kinderen (fig. 9 en 10) en blaasontsteking bij meisjes en vrouwen
(fig. 11).
Deze waarnemingen bevestigen het beeld dat door Ruhe werd beschre-
ven. Zij wijzen erop dat dit proces van toename van de vraag naar medi-
sche hulp zich ook na 1954 heeft voortgezet.

Effecten van de medische zorg
In de loop van deze eeuw is het beroep van de bevolking op de huisarts
dus sterk in omvang toegenomen. Dit geldt niet alleen voor de huisarts,
maar voor de gehele curatieve gezondheidszorg. Het aantal specialisten
waarnaar huisartsen kunnen verwijzen, rond 1900 nog slechts enkele
honderden, overtreft nu zelfs dat van de huisartsen duidelijk en het getal
aan bedden in ziekenhuizen en verpleeghuizen is verveelvoudigd. Onze
medische kennis en mogelijkheden zijn zéér veel groter geworden.
Betekent dit nu dat we de spectaculaire daling in sterftecijfers van de
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Figuur 12

bevolking, zoals zichtbaar in fig. 12 aan deze ontwikkelingen mogen toe-
schrijven? Eén blik op deze figuur, maar misschien nog meer op fig. 13
omtrent de sterfte t.g.v. ziekten van de ademhalingsorganen mogen dui-
delijk maken dat dit niet het geval is. De antibiotica zijn pas na 1940 ter
beschikking gekomen. Een effect hiervan is zelfs niet eens in de curve
terug te vinden. Men zou eerder het tegendeel kunnen vaststellen d.w.z.
kort na de introductie hiervan is de voortschrijdende daling in sterfte op-
gehouden!
Een autoritair als McKeown, die een grondige studie maakte van de
ziekte- en sterftecijfers in Engeland en Wales gedurende de laatste
eeuw komt dan ook tot de conclusie dat de sterke sterftedaling niet zo-
zeer aan de vorderingen in de geneeskunde, als wel aan de verbetering
van de sociale omstandigheden moet worden toegeschreven. Tot een
analoge conclusie komt ten onzent ook Verdoorn, die zijn omvangrijke
studie ironisch genoeg juist begonnen was om aan te tonen hoe groot
de effecten van de ontwikkeling van de geneeskunde wel waren ge-
weest!
Natuurlijk, het is duidelijk dat wij veel meer weten en kunnen dan vroe-
ger. Er zijn zelfs zeer spectaculaire mogelijkheden gekomen, zoals de
openhart-operatie. Dit neemt echter niet weg dat de sterfte aan ziekten
van de organen van de bloedsomloop (zie fig. 14) in de afgelopen eeuw
zéér sterk is gestegen. In de allerlaatste jaren is er wat dit betreft wel
een lichte daling ingetreden, maar deze is veeleer aan preventieve activi-
teiten op het gebied van leef- en voedingswijzen te danken.
Men zou zelfs kunnen beweren dat de ontwikkeling van de geneeskunde
met zich heeft meegebracht, dat de frequentie van ziekte is toegeno-
men. Het aantal officieel als zodanig erkende zieken en invaliden in de
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samenleving is in de laatste halve eeuw in ieder geval duidelijk en
gestaag gestegen.
Ziekte en invaliditeit zijn relatieve begrippen, de opvattingen daarover
zijn in de loop van de tijd aan duidelijke veranderingen onderhevig.

F.J.A. Huygen
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Tielse munten uit de elfde eeuw (1)
Inleiding
In de Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in suecia repertis
(Onderzoekingen naar de in Zweden gevonden munten van de negende
tot de elfde eeuw), deel 2, zijn in 1968 een aantal studies gepubliceerd.
Ik zal mij beperken tot een bespreking van de bijdrage van Gert Hatz over
de Tielse denariën van de elfde eeuw uit de Zweedse muntvondsten. In
het Streekmuseum te Tiel zijn nog vier exemplaren van dergelijke mun-
ten te zien.
Gert Hatz kon over 1082 exemplaren beschikken, voldoende om een ver-
antwoord wetenschappelijk onderzoek te doen en daaruit conclusies te
trekken. Bij zijn studie zijn inbegrepen de uit de literatuur bekende
vondsten van Tielse munten, die zich in musea van Kopenhagen (54
stuks), Berlijn (47 stuks) en Den Haag (24 stuks) bevinden. Uit de Noorse
vondsten zijn 41 stuks overgeleverd en uit de Finse vondsten nog 96
stuks. Van de munten in Den Haag komen 17 uit Polen. Tielse munten
zullen vermoedelijk ook nog in Baltische en Russische musea voorko-
men. Het aaat dus in totaal om meer dan 1000 exemplaren!

Geschiedenis
Alvorens op de Tielse muntenreeks nader in te gaan, acht Hatz het doel-
matig heel in het kort aan de hand van de beschikbare literatuur de be-
richten over de vroege tijd van Tiel te verzamelen en in het bijzonder de
economische voorwaarden voor het muntwezen te bezien.
In tegenstelling tot oudere industrieplaatsen van het naburige Maasge-
bied met zijn rijke muntslag (bijv. Huy) verkreeg Tiel zijn betekenis niet
als uitvoerplaats van een produktiegebied, maar als plaats van doorvoer-
handel.
Wanneer Tiel in het economische leven een rol begint te spelen, is on-
duidelijk.
Terwijl enerzijds betoogd is, dat in de schriftelijke overlevering alle ver-
meldingen en berichten over deze plaats voor het einde van de negende
eeuw niet geloofwaardig zijn (H. Müter), heeft men anderzijds zelfs kort
geleden Merovingische munten voor Tiel voorgesteld (J. Lafaurie).1
Maar voor de studie van Hatz behoeft deze kwestie - namelijk wanneer
begint Tiel in het economische leven een rol te spelen? - hier niet verder
nagegaan te worden. Feit is, dat Tiel tegen het einde van de negende
eeuw duidelijk kenbaar naar voren komt, dus na de ondergang van Do-
restad in 863. Tiel is daarom ook steeds weer als een erfgenaam van Do-
restad aangezien.
Jahnkuhn2 stelt, dat de topografie van Tiel en Emden een zekere gelijk-
heid aangeeft; voor Emden kon een planmatige kooplieden-nederzetting
worden aangetoond en hij werpt de vraag op of gelijke invloeden ook
niet in Tiel in de late 9e eeuw een rol hebben kunnen spelen.
Volgens Boeles3 deelden Tiel, Deventer en Stavoren in de erfenis, die
Dorestad naliet.
Het Rijnverkeer verlegde zich in deze tijd van het oorspronkelijk mon-
dingsverloop (Oude Rijn en Lek) naar de Waal; Tiel beheerste deze weg.
Het was allereerst (in 893 wordt het reeds als oppidum genoemd) in han-
den van plaatselijke machthebbers. Maar reeds in het jaar 896 verkreeg
de bisschop van Utrecht er tolvrijheid. Er moet dus reeds - evenzeer in
navolging van Dorestad - een tol bestaan hebben, die van nu af aan tot in
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de 12e eeuw herhaaldelijk genoemd wordt en die de rol, die Tiel in de
Rijnhandel gespeeld heeft, duidelijk maakt. Tiel werd bijvoorbeeld in de
uitzonderingen van de tol samen met de belangrijkste rijkstollen in Keu-
len, Mainz en Bardowich4 genoemd.
De zekerstelling van de tolinkomsten mag mede veroorzaakt hebben, dat
koning Otto l in 944 aan graaf Hatto, die in de gouw Teisterbant zetelde
en ook Tiel bezat, zijn goederen ontnam.
Er was in Tiel naast de grafelijke hofstede nog een eigen klooster van de
graaf, dat reeds in 892 gesticht was. Dit kloosterterrein, dat - daar zij met
nadruk op gewezen - als een "nova atque lapidea civitas" (een nieuwe en
stenen civitas) aangemerkt werd, schonk Otto l in het jaar 950 aan de
bisschop van Utrecht. Rothoff5 ziet het blijkbaar als een nieuwe kerkelij-
ke civitas naast een oudere grafelijke, die met het overige bezit een "cur-
tis imperatoria" (een koningshof) wordt. Een koningshof kwam in 972
voor een korte tijd (tot 991) als een bruiloftsgift aan keizerin Theophanu
en werd daarna in 997 en 1000 door Otto III aan de Mariakapel in Aken
geschonken ("locus et curtis"). Hendrik II herriep deze schenking blijk-
baar; in ieder geval bevond Tiel ook later (bijvoorbeeld in 1059 en 1065)
zich nog steeds onder het Rijksgoed en wel onder het bestuur van een
keizerlijk prefect.

De bloeitijd van Tiel lag in de elfde eeuw. Gelijk aan het begin van deze
periode, voor het jaar 1006, schilderde Alpertus van Metz zeer plastisch
een Noormannenoverval en liet daarbij de rol van Tiel als handelsplaats
duidelijk worden.6 Men ervaart uit deze graag geciteerde plaats, dat er in
Tiel naast de gemelde koninklijke (keizerlijke) en bisschoppelijke vesti-
ging nog een haven en een onversterkte koopliedennederzetting aan de
rivier was. Dat de plaats in 1006 niet volledig verwoest werd, maar ook
dadelijk weer bewoond ging worden, bewijst het feit van een hernieuwde
overval door de Noormannen in het volgend jaar.
Dezelfde kroniekschrijver bericht ook over de vermaarde gildeachtige
aaneensluiting van de Tielse koopmanschap, die een eigen recht ge-
noot, een eigen kas bezat, bijzondere feesten vierde en dergelijke meer.
De rol van Tiel in het handelsleven kon nauwelijks meer indringend ge-
schilderd worden.
In de algemene exceptie van de tol voor Maagdenburg uit het jaar 975
werd Tiel tot de meest betekenende tollen gerekend, waarvoor een tol-
vrijdom niet gold. Kortgeleden is gesteld, dat deze exceptie de feitelijke
aanwezigheid van Maagdenburgers in Tiel weerspiegelen zou, want in
het volgend jaar, 976, verkreeg de Maagdenburgse aartsbisschop onder
andere de jurisdictie over al zijn kooplieden "exceptis in Tielo manenti-
bus" (= uitgezonderd die in Tiel verblijven). De in Tiel verblijvende
Maagdenburgse kooplieden vielen dus onder de jurisdictie van de Tielse
keizerlijke prefect.
De verdere berichten over Tiel duiden echter voor alles op de deelname
in de handel tussen het Rijngebied en Engeland. Misschien zochten de
Maagdenburgers in Tiel voor alles aansluiting aan deze verbindingen.
Schwineköper7 deelt mee, dat de gelijktijdige verbindingen tussen
Maagdenburg en Deventer vooral worden verklaard uit de noodzaak van
visinvoer voor de vastentijd.
Men kan deze handel op Engeland van Tiel met enige zekerheid ook in de
Ursula-legende ontdekken, die juist in de tiende en elfde eeuw een
beslissende ontwikkeling en voltooiing kreeg.8
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In de Ursula-legende weerspiegelt zich de van het handelsverkeer beken-
de reisroute, waar Tiel centraal lag als halte, als tol en als overslag-
plaats.
De in het eerste kwartaal van de elfde eeuw opgetekende wonderverha-
len van de heilige Walburg, van wje relikwieën in 892 naar het Tielse
klooster overgebracht waren, weten te vertellen, dat zieken in Tiel gene-
zing zochten; eenmaal kwamen zij op een koopvaarder uit Engeland aan.
Een duidelijke verwijzing naar de Engelandhandel geeft ook de klacht
van Tiel uit het jaar 1018 bij Keizer Hendrik II aan over de graaf van Ken-
nemerland, die aan de Maasmonding eigenmachtig een tol had opge-
richt. Het werd nadrukkelijk gesteld, dat de graaf door zijn maatregelen
het Tielse verkeer van en naar Brittannië gevoelig verstoorde.
Rijnopwaarts kwamen de Tielse kooplieden tot Koblenz toe vaak voor,
zoals de tolrol van die plaats uit het jaar 1104 uitwijst.
Ook in het midden van de 12e eeuw werden Tielenaren nog in het Lon-
dense handelsverkeer genoemd en zelfs in de vrijheidsbrief van Lübeck
van het jaar 1226 trad Tiel naast Keulen als een in de Engelandhandel
werkzame stad op. Maar deze vermeldingen behoren reeds tot de tijd van
verval van de Tielse handel, die in de 12e eeuw daardoor begon, dat het
scheepsverkeer zich van de tol en de overslag in Tiel vrijmaakte en
rechtstreeks tussen Engeland en Keulen, respectievelijk over Dordrecht
verliep. Het uiterlijk zichtbare teken van deze neergang was de verleg-
ging van de rijkstol van Tiel naar Kaiserwert (vóór 1174); de plaats zonk in
de dertiende eeuw terug tot een vergaand mindere betekenis, ofschoon
zij later nog in de Hanze werd opgenomen.9

Opgemerkt zij, dat Lübeck, pas in 1143 werd gesticht door graaf Adolf II
van Holstein op de plaats van een vroegere Wendische nederzetting. Na
de verwoesting van de stad door de Wenden (1148) werd Lübeck in 1158
weer opgebouwd door Hendrik de Leeuw. Bij diens val werd Lübeck een
vrije Rijksstad en verkreeg een eigen territorium. Sinds ongeveer 1282
stond Lübeck aan het hoofd der Hanzesteden. Deze Duitse hanze werd
voor het eerst zo genoemd in 1343 en was ontstaan in de tweede helft
van de 12e eeuw als een groepering van kooplieden uit Noordduitse ste-
den, die in de 13e eeuw lokale hanzen vormden. De Hanze nam om-
streeks het midden van de 14e eeuw de gestalte aan van een organisato-
risch tamelijk losse, maar solidaire commerciële vereniging van steden
in een gebied, dat zich uitstrekte tussen de Zuiderzee, de Finse Golf, de
Baltische Zee en Thüringen.
In haar bloeitijd (14e-15e eeuw) omvatte zij meer dan 150 steden, waar-
van Lübeck de meest invloedrijke was. In de Nederlanden behoorden
o.a. Groningen, Deventer, Harderwijk en Arnhem tot deze Duitse hanze.
Het verval trad in tijdens de 15e eeuw toen het aandeel van de concur-
rentie, in het bijzonder de Hollandse en Zuidduitse, in het nochtans
groeiende handelsverkeer steeds groter werd en het handelsmonopolie
van de Hanze geleidelijk verdween.
Naast de Duitse hanze bestond ook nog een Vlaamse hanze van Londen,
die behalve Doornik, alleen kooplieden van Vlaamse steden groepeerde
onder leiding van Brugge en die bevoegd was voor de handel op Enge-
land en Schotland.
De teruggang van de actieve Vlaamse handel op het eind van de 13e
eeuw luidde ook het verval van deze hanze in.
De Hanze der XVII steden, tot 1344 kortweg "de XVII steden" geheten,
omvatte 17 steden in Vlaanderen en Noord-Frankrijk, waarbij zich later
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nog Doornik en Huy voegden, had ten doel het handelsverkeer met de
voor de handel met Italië hoogst belangrijke jaarmarkten van Champag-
ne te bevorderen en vooral de export van de produkten van de lakennij-
verheid in de hand te werken. Tegen het einde van de 13e eeuw raakt ook
deze hanze in verval.10

Dat Tiel in die tijd tot de (Duitse)hanze werd toegelaten, zegt dus niet zo-
veel; er waren in de 14e eeuw immers meer dan 150 steden hanzestad of
ze stonden met een hanzestad in relatie!

Het lijkt mij daarom enigszins misleidend wanneer Tiel er zich thans op
beroemt een hanzestad te zijn geweest; het doet onrecht aan de bloei-
tijd, die Tiel reeds in de elfde eeuw - dus een paar eeuwen eerder - door-
maakte en aan de vooraanstaande plaats, die het toen innam.
Men sprak toen ook niet van een hanzestad, maar van een
koopmansgilde11 en van een civitas. Wat moet men onder een civitas ver-
staan?
Hatz (blz. 118) merkt op, dat op Merovingische en Karolingische munten
op zijn minst de aanduiding civitas naast andere, zoals vicus, castra en
andere vaak gebruikt werd; in de tiende en elfde eeuw zijn dergelijke
aanduidingen maar uiterst zeldzaam. Het moet daarom opvallen, dat nu
zowel urbs als civitas juist in Tielse muntschriften onder de verschillen-
de regeerders in de elfde eeuw voorkomen.
Uit de literatuur over stadsgeschiedehis blijkt, dat in de Merovingische
tijd (430-751) met civitas een nederzetting van Romeinse oorsprong -
meestal met een bisschopszetel - bedoeld wordt. Waar zo'n wortel ont-
breekt zoals ook bij Tiel, betekent civitas later eenvoudig een versterkte
curtis en burcht, waar meestal een handelsplaats of een oppidum bij-
kwam.
In de tiende/elfde eeuw tenslotte betekent civitas volgens de definitie
van Schlesinger: "zowel de burcht als een stad of een stadachtige ne-
derzetting". Daarbij schijnt urbs steeds als een synoniem voor civitas
gebruikt te zijn. De term civitas heeft dus, ook wanneer deze term in een
rand- of omschrift van een munt zeer opvalt, geen bijzondere betekenis.
Belangrijker zou de formulering urbs regalis zijn, die ook in de schriftelij-
ke overlevering voor Tiel niet te vinden is, maar wel op bepaalde Tielse
munten voorkomt. Zou hierin een tegenstelling tot het bisschoppelijk
gedeelte van de plaats tot uitdrukking zijn gebracht, waar misschien ook
een muntslag plaats vond? In ieder geval begon de werkzaamheid van
deze kerkelijke munters - wanneer men deze slechts in Tiel of in Zalt-
bommel lokaliseert - ten tijde van de urbs regalisdenariën (1014-1024).
De verwijzing naar de koning ("regalis") weerlegt zeker de vermoedens
van sommige schrijvers, dat alle munten uitgaven van de Utrechtse bis-
schoppen zouden zijn.

Over het ontstaan van steden zegt Prof. Jappe Albers12, dat in de tweede
helft van de 12e eeuw, in verschillende gevallen zelfs veel eerder, in het
Gelderse gebied op verscheidene plaatsen nederzettingen, agglomera-
ties bestaan hebben, die in de 13e eeuw steden werden. Het vroegste be-
gin van deze agglomeraties is niet vast te stellen. Van sommige ervan
worden alleen de namen - voor het eerst in oorkonden of acten - ge-
noemd, van andere wordt bij gelegenheden iets meer gezegd, bijv. van
Tiel, waar een kolonie van kooplieden gevestigd was, van Zaltbommel,
waar de tol en de munt gevestigd was, van Arnhem, waar o.m. de abdij
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van Prüm een hof had en waar blijkens een Keulse bron vermoedelijk
reeds vroeg kooplieden woonden, van Zutphen, dat een centrum was
voor het grootgrondbezit van de graaf van Zutphen en van Roermond,
waar de graaf voogdij bezat. Vrijwel steeds - blijkt reeds uit de gegeven
voorbeelden - is er een kern, een pre-stedelijke kern, aan te wijzen, die
een aantrekkingspunt vormt voor handwerkers en voor kooplieden. De
oudere middeleeuwse steden in de Noordelijke Nederlanden zijn vrijwel
alle ontstaan bij een dergelijke pre-stedelijke kern: een burcht, een hof,
als het economisch en administratieve centrum van een grootgrondbe-
zitter, een klooster, een abdij of een kerkelijk centrum, als bijv. een bis-
schoppelijke residentie.
Op den duur gingen de bewoners van de onmiddellijke omgeving van
zo'n pre-stedelijke kern, onder wie ook de lieden, die tot die kern in een
nauwe relatie stonden, een bevolkingsgroep, een gemeenschap vormen,
die van het omringende land afwijkende kenmerken vertoonde. En hoe-
wel aan de individuen, die in deze agglomeratie woonden, geenszins een
rechtspositie ontbrak - immers zij leefden in verschillende rechtskrin-
gen, bijv. de kooplieden als "homines imperii", anderen onder hof- en
landrecht - ontstond de behoefte aan een gemeenschappelijke, afzon-
derlijke status, een van het omringende land afgescheiden rechtsposi-
tie. Dit verhindert niet, dat de meeste van deze nederzettingen - ook na-
dat zij tot stad geworden waren - de ene meer dan de andere - een agra-
risch karakter behielden.
Uit deze uiteenzetting van Prof. Jappe Albers kan worden afgeleid, dat
Tiel in de elfde eeuw nog geen stad was (en zeker geen Hanzestad), maar
een pre-stedelijke kern, waarvan een deel van de bewoners als "homines
imperii" (lieden van de koning) onder het gezag stonden van een keizer-
lijke prefect en een ander deel onder het gezag van de proost van het, St.
Walburgklooster (lieden van de Utrechtse bisschop).
De keizerlijke prefect zal ook wel de Tielse Rijkstol en de keizerlijke
munt onder zijn toezicht hebben gehad en in tijden van oorlog de plaats
militair hebben moeten verdedigen.

(Slot volgt)
W. Derksema

Noten
1 Zie hierover mijn artikel in de Tabula Batavorum van juli 1983 over de muntvondst in Escharen (bij

Grave) van 1897.
2 H. Jahnkuhn, Haithabu, 3e druk Neumünster 1956, blz. 38.
3 P.C.J.A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, 2e druk, 's-Gravenhage 1951, blz. 445.
4 Bardowich of Bardowick, een stad in West-Duitsland, Nedersaksen, op ongeveer 5 km van Lüne-

burg, was een belangrijke handelstad in de vroege Middeleeuwen, doch werd in 1189 door Hendrik
de Leeuw verwoest, waarna de plaats nimmer meer de oude betekenis heeft herwonnen (Grote
Winkler Prins encyclopedie, zevende druk, deel 3, blz. 192).

5 G. Rotthoff, Studiën zur Geschichte des Reichsgut in Niederlotnringen und Friesland wahrend der
Sachsisch-Salischen Kaiserzeit; Rheinisches Archiv 44, Bonn 1954, blz. 129.

6 Alpertus van Metz: De divertate temporum, prachtig vertaald door Hans van Rij met medewerking
van Anna Sapir Abulafia, uitgave Verloren te Amsterdam in 1980. Zie deze vertaling (Gebeurtenis-
sen van deze tijd), blz. 19 e.v.

7 Schwineköper, Anfange Magdeburgs, blz. 421 e.v.
8 W. Levison, Das werden der Ursula-Legende, Bonner Jahrbücher 132,1927, blz. 1-164. Zie ook mijn

artikel "Is de heilige Ursula in Tiel geweest?" in de Tabula Batavorum van juni en oktober 1986.
9 Wilkens, Niederlandische Handel, blz. 353.

10 Winkler Prins encyclopedie, zevende druk, deel 12, blz. 268 en deel 9, blz. 118.
11 In dit verband kan gewezen worden op het artikel van J.B. Akkerman "Het koopmansgilde van Tiel

omstreeks het jaar 1000".
12 Geschiedenis van Gelderland tot 1492, De Walburg Pers te Zutphen 1978, blz. 59.
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Agenda

7 maart

9 maart

10 maart

14 maart

16 maart

25 maart

30 maart

A.W.N, afdeling 15
Jaarvergadering met aansluitend een lezing met dia's
over de opgraving 't Hof/Mariëncroon te Culemborg
en een bezoek aan de kasteeltuin.
Nadere gegevens volgen.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door de heer W.H. Bakker.
"De afscheiding van 1834".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Keste-
ren.

Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling
"Betuwe"
Lezing door Jhr. mr. M.J. van Lennep.
"De stad Tiel en haar betrekkingen met het omliggen-
de gebied".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

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

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door mevrouw dr. M. Gijswijt- Hofstra.
"Wijkplaatsen van vervolgden: asielverlening in Cu-
lemborg, Vianen, Buren, Leerdam en Usselstein".
20.00 uur, streekmuseum "De Groote Sociëteit",
Plein 48 te Tiel.

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstre-
ken
Lezing door de heren Chr. van Kesteren, J. Casant en
R. Casant.
"De werkzaamheden op de boerderij voor de oorlog".
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

Stichting 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.
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13 april Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door mevrouw drs. M.L. Pop- Jansen.
"Hoe Tiel haar rechtbank verloor".
20.00 uur, streekmuseum "De Groote Sociëteit",
Plein 48 te Tiel.

14 april Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling
"Betuwe"
Lezing door de heer A.J.M. Groothuis uit Drunen.
"Het geslacht van de heren van Buren en hun relatie
tot het Oranje-huis".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

16 april Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstre-
ken
Dialezing door meester Jan Tornga.
"Een tocht langs oude plekjes in de Betuwe".
20.00 uur, Dorpshuis Beatrix.

6 mei Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstre-
ken.
Lezing door de heren Piet Degen, Bernt Krijnen en
waarschijnlijk Jan Houterman.
"Rivier- en kolkvisserij, netten boeten in Oosterhout".
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

9 mei Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Excursie, zeer waarschijnlijk naar Vianen met eigen
vervoer.

12 mei Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling
"Betuwe"
Lezing door de heer A. te Meij uit Amstelveen.
"De Verenigde Öostindische Compagnie en genealo-
gie".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

23 mei Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstre-
ken.
Excursie per bus naar de Ooypolder en De Duffelt.
Nadere gegevens volgen nog.

Inleveren kopij voor het juninummer: uiterlijk 15 april 1987.
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Tielse munten uit de elfde eeuw (2, slot)

Vindplaatsen
Tiel was dus volgens Hatz in haar bloeitijd van de tweede helft van de
tiende tot aan het einde van de elfde eeuw een belangrijke plaats in de
bemiddeling van de handel tussen Engeland en het Rijngebied. Het was
eveneens een van de belangrijke Rijkstollen. De plaats omvatte zowel
een koningshof (curtis imperatoria) als een versterkt kloostergebied
(met vele gebouwen), dat aan de bisschop van Utrecht toebehoorde; bo-
vendien was er een open koopmansnederzetting (oppidum) aan de oe-
vers van de Waal (men denke hierbij aan de aftakking van de Waal, die
tussen Zandwijk en Tiel naar Zoelen stroomde en later de (dode) Linge
werd genoemd.

Hoe passen daarin nu de resultaten van de numismatiek, zoals die nu ter
beschikking staan?
Van de muntwerkzaamheden in Tiel getuigen de door hun opschriften
onweerlegbaar vastgestelde munten zelf, die reeds lang bekend zijn.
Daarom gaat Hatz nog even kort op de overlevering van deze munten in.
Dat men "binnenlandse" vondsten van Tielse munten uit het gebied bin-
nen de toenmalige Rijksgrenzen (ons land maakte deel uit van het Duit-
se keizerrijk) of zelfs uit de naaste omgeving van de muntplaats, slechts
in geringe mate mag verwachten, is voor de tiende en elfde eeuw her-
haaldelijk gebleken.
Zo kwamen enkele stukken voor in Aurich, Bonn en Keulen; verder in
Corcelles (kanton Waadt) 16 stuks. Men staat hier voor het nog steeds
niet bevredigend verklaarde verschijnsel van het afvloeien van de Duitse
munten van de 10e en 11e eeuw naar het "buitenland", d.w.z. naar
Noord- en Oost-Europa. Deze periode is daarom treffend in de muntge-
schiedenis als de periode van denariën voor de verre handel aan te dui-
den, een onderscheiding van de Karolingische tijd en de volgende perio-
de van de regionale penningmunten.
De voor Tiel steeds weer aangetoonde handel op Engeland blijkt echter
zeker niet uit de muntvondsten. In Engeland zijn munten uit Tiel evenmin
gevonden als Angelsaksische pennies in of bij Tiel zijn aangetroffen.
Het nagenoeg volledig ontbreken van munten van de Saksisch-
Frankische keizertijd uit het Duitse Rijk in Brittannië is bekend en is
daardoor verklaard, dat door de Engelse muntwetten sinds de eerste
helft van de tiende eeuw de vreemde, op het eiland komende munten
reeds aan de kust ingewisseld moesten worden en daarna omgesmolten
werden.
Zeer groot is daarentegen het aantal Tielse denariën, dat in Noord- en
Oost-Europa gevonden is. De schriftelijke berichten over de handel met
Engeland weerspiegelt zich niet in het muntmateriaal, terwijl de oorkon-
den en annalen - afgezien misschien van de berichten over de aanwezig-
heid van Maagdenburger kooplieden - volledig zwijgen over verbindin-
gen van Tiel naar het oosten en het noorden.
De schriftelijke berichten over munten met vermelding van hun her-
komst zijn in de elfde eeuw nog uiterst zeldzaam. Maar in 1026, in de tijd
tussen 1076 en 1099, alsook in 1122 werden Tielse munten genoemd.
Bij de eerste vermelding ging het om "XX libras thielenses", dus een in-
drukwekkende som; bij de tweede vermelding waren gedurende de af-
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wikkeling van een schenking en terug-verlening van landerijen aan de
Utrechtse kerk "XII denarii Tielensis monetae" te betalen en in 1122 ging
het om een strafbepaling bij een overtreding van het tolrecht in Utrecht
("tria talenta Tielensis monetae"). Het wekt verwondering, dat hier - bij
de niet geringe eigen muntslag van Utrecht - Tielse munten ten
grondslag werden gelegd. Hierbij komt namelijk, dat voor de tijd om-
streeks 1122 Tielse munten niet meer aanwijsbaar zijn. Het kan dan zijn,
dat men onder de vele typen- en variantenrijke munten van het Nederlo-
tharingse gebied uit de vroege 12e eeuw nog enige voor Tiel in aanmer-
king zou kunnen laten komen; dat is echter volledig onzeker, want onder
de tot dusver bekende munten duidt geen op een Tielse herkomst. Meer
waarschijnlijk acht Hatz, dat het in de oorkonde van 1122 om een oude
bepaling ging, die steeds weer in een volgende oorkonde overgenomen
werd. In het stuk worden namelijk oudere rechten bevestigd en men zal
ook deze oude muntvermelding onveranderd overgenomen hebben.
In ieder geval laten de Tielse munten een zekere betekenis voor Utrecht
blijken.
Een indruk van de omvang van de Tielse muntslag geven slechts de
munten zelf.

Volgorde van de Tielse munten.
Aan het begin van de Tielse muntenreeks staan twee met een rand-
schrift ondubbelzinnig vaststaande zeer zeldzame denariën van koning
Otto III, die uit de vondst "Leissouwer Mühle" en een niet nader te bepa-
len Zweedse vondst stammen. Dit type (aan beide zijden een kruis) werd
in Tiel niet weer opgevat. Het gaat misschien om een eerste koninklijke
proefmuntslag in de opbloeiende handelsplaats zonder dat reeds dade-
lijk een massale muntslag volgde.
Tiel wordt daarna weer als een muntplaats genoemd op munten van
Hendrik II en wel in de vorm van Bona Tiele. Deze munten vormen een
grote groep. Zij tonen de voor Tielse munten zo karakteristieke uitbeel-
ding van een gekroond hoofd en face, een gezicht zonder halsstuk,
dikwijls ook zonder de zijdelingse omtrekken, met een naar de kanten af-
buigende diadeem, dat van punten is voorzien van welke drie punten elk
een bolletje draagt. Men spreekt daarom gewoonlijk van de "Tielse ko-
ningskop", die steeds weer op de denariën uit Tiel aangetroffen wordt.
Deze uitbeelding vindt men ook reeds op munten, die zeker uit de tijd
van koning Hendrik stammen, maar op de rugzijde Keulen noemen. Aan-
gezien deze talrijke munten volledig buiten de Keulse muntenserie val-
len, heeft Gaettens13 ze zeker terecht voor Tielse naslagen van Keulse
voorbeelden genoemd.
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Men moet deze munten daarom aan het begin van de massaproduktie
van de Tielse munterij in de 11e eeuw plaatsen. De uitwerking naar een
Keuls voorbeeld schijnt naar de tot nu toe gemaakte uitvoeringen ook
beslist duidelijk. Dat het om een belangrijk leidend type gaat, tonen de
talrijke verdere muntslagen tot in de tijd van keizer Hendrik II, dat als een
onveranderlijk type nog wel lange tijd nagevolgd werd. Voor het eerst
duiken ook bijtekens (kruistekens) naast de kop op. Bij de economische
betekenis van Tiel aan het begin van de elfde eeuw schijnt de op een ge-
differentieerde geldbehoefte duidende muntslag van obols begrijpelijk,
(obol is de Latijnse benaming van een in de Karolingische tijd en later
geslagen zilveren munt ter waarde van een halve penning. Denarius is de
Latijnse benaming van de sinds de Karolingische tijd geslagen zilveren
penning).
Nauw verwant aan deze munten verschijnt een type, dat ook, ofschoon
de naam van de keizer zonder titel wordt genoemd, in de keizertijd wordt
geplaatst.
Het onderscheid bestaat vooral in de bijtekens. Bijtekens zijn er ook in
andere groepen. Eén type is echter van geestelijke herkomst, wat door
een kromstaf duidelijk uitgedrukt wordt. Zeer gering schijnt de aanmun-
ting van het onder keizer Hendrik II voor het eerst optredende type ge-
weest te zijn, dat de weergave van de Tielse koningskop met een rechtop
gehouden hand verbindt. Door hun afwijkende maaksel laten tenslotte
enige Hendriksmunten zich als naslag kennen. Beslissend voor de ver-
binding met de Tielse denariën is ook hier de Tielse koningskop.
Onder Koenraad II zijn alle typen van zijn voorganger te vinden met uit-
zondering van één bepaald afwijkend type. Overigens is er geen Tielse
munt, die Koenraad II als keizer aanduidt. Aan het einde staat een dena-
rie, die wegens de breder wordende gezichtsvorm de overgang naar de
aanmuntingen van Hendrik III aankondigt. Het schrift aan de keerzijde
verandert van "Bona Tiele" tot de van kruisen en kringen ingesloten
vorm van "Tyela", die eveneens onder Hendrik III voorkomt. Zeer sterk is
ook onder Koenraad II de aanmunting van een nieuw type met een
kromstaf als bijteken. De overgang naar de munten onder Hendrik III is
moeilijk aan te geven. Nieuw in de reeks van Tielse denariën is het onder
koning Koenraad ingevoerde type met een afgewend hoofd. Lange tijd
zijn deze munten aan Hendrik II toegeschreven.
Gedurende de regering van Hendrik III liep de Tielse muntslag merkbaar
terug. De muntslag eindigde echter niet - zoals tot dusver werd aangeno-
men - onder de regering van Koenraad II. Ook uit de periode onder Hen-
drik III en Hendrik IV zijn Tielse munten bekend geworden.
Onder Hendrik III ging ook de kwaliteit van de Tielse munten achteruit;
de randschriften werden onduidelijk en het gewicht der stukken nam af.
De munten onder Hendrik IV daarentegen tonen een zeer fijne stijl, die
van de tot dan toe vervaardigde denariën afwijkt. Ook de randschriften
laten dan niets aan duidelijkheid te wensen over. Het produkt wijst op de
tweede helft van de elfde eeuw. In deze tijd wordt voor de koningskop
een klein zwaard aangebracht, dat nog vaker voorkomt op munten van
de graven van Leuven en Bouillon. Tenslotte blijven nog enige typen
over, die moeilijk aan een keizerlijke muntheer kunnen worden toege-
kend en door Gaettens aan de Utrechtse bisschop worden toegedacht.
Hatz meent hierbij echter een vraagteken te moeten plaatsen (blz. 112).

Voor de Tielse munten worden als muntheren achtereenvolgens vermeld
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Otto III, Heinricus (Hendrik) II, Conradus (Koenraad) II, Heinricus (Hen-
drik) III en Heinricus (Hendrik) IV.
Otto III, geboren juli 980 en overleden te Paterno 23 januari 1002, was
Duits koning van 983 tot 1002 en keizer van 996 tot 1002; hij was de enige
zoon van Otto II en van Theophanu en stond aanvankelijk onder het re-
gentschap van zijn moeder en na haar dood in 991 onder dat van zijn
grootmoeder Adeleide van Bourgondië. Aan hem is vermoedelijk de
oprichting van de keizerlijke munt te Tiel te danken.
Hendrik II, geboren 6 mei 973 in de burcht Abbach in Beieren en overle-
den in Gronau bij Göttingen 13 juli 1024, was Duits Roomskoning van
1002 tot 1024 en keizer van 1014 tot 1024. In zijn strijd tegen zijn Duitse
vazallen steunde hij vooral op bisschoppen, die hij een grote bestuurlij-
ke en zelfs militaire macht toekende. Hij was gehuwd met Kunegunde
van Luxemburg en stierf kinderloos. Hij werd in 1146 door Paus Eugeni-
us III heilig verklaard.
Koenraad II, geboren omstreeks 990 en overleden te Utrecht 4 juni 1039,
was Duits Roomskoning van 1024 tot 1039 en keizer van 1027 tot 1039.
Vooral in Italië wilde een aantal bisschoppen zich aan het keizerlijk ge-
zag onttrekken. Sommigen zochten daarom toenadering tot de hoge
adel.
Door deze blokvorming werd de macht van de keizer ondermijnd. Koen-
raad antwoordde hierop door zich te verzekeren van het bondgenoot-
schap van de lagere adel, zowel in Italië als in Duitsland. Hij vaardigde in
1037 de Constitio de feudis uit, waarbij de lenen erfelijk werden ver-
klaard, hetgeen de lagere adel ten goede kwam, daar de grote heren en
de bisschoppen zich reeds eigenmachtig dit voorrecht hadden toegeëi-
gend.
Tevens konden de kleine leenmannen ook steeds beroep doen op de kei-
zerlijke rechtbank tegen alle willekeurige ontvreemdingen vanwege de
grote leenheren en bisschoppen. Op deze'wijze luidde de regering van
Koenraad II het einde in van het Ottonische systeem, dat vooral steunde
op de bisschoppen, die volledig aan de keizer ondergeschikt waren (Dit
Ottonisch systeem was reeds begonnen onder Otto l, geboren 23 novem-
ber 912 en overleden 7 mei 973, Duits Roomskoning van 936 tot 973 en
keizer van 962 tot 973, die het klooster in Tiel als "nova atque lapidea ci-
vitas" in 950 aan de bisschop van Utrecht schonk).

Koenraad II, r.''±''<i, Q j^
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Hendrik III, geboren 28 oktober 1017 te Oosterbeek en overleden in het
kasteel Bodfeld in de Harz 3 oktober 1056, was Duits Roomskoning van
1039 tot 1056 en keizer van 1046 tot 1056; hij streefde er naar de geeste-
lijkheid van onwaardige elementen te zuiveren en de simonie (het ver-
handelen van geestelijke zaken) uit te roeien. Hij slaagde er in op de
Duitse bisschopszetels waardige en onderlegde personen te plaatsen,
die tevens trouw voorstanders waren van de keizerlijke politiek. Hij be-
vorderde, dat de bisschop van Bamberg, Suidgerus, die de naam Cle-
mens II aannam, paus werd. Deze kroonde vervolgens Hendrik III tot kei-
zer. De drie volgende pausen waren eveneens Duitse bisschoppen, ge-
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leerde, hoogstaande en hervormingsgezinde pausen, die echter spoedig
en onvermijdelijk de ergste tegenstanders van het keizerschap werden.
Zijn zoon, Hendrik IV, zou hiermee pijnlijke ervaringen opdoen.

S&Ji-j*. Hendrik IV ,•"'" A>
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Hendrik IV, geboren 11 november 1050 en overleden te Luik 7 augustus
1106, was Duits Roomskoning van 1056 tot 1105; hij moest veel strijd le-
veren tegen vele leenmannen o.a. tegen hen, die hem het keizerschap
betwistten, maar zij werden allen verslagen. Bekend is zijn strijd met
paus Gregorius VII (Investituurstrijd). Ook zijn zonen Koenraad en Hen-
drik (de latere keizer Hendrik V) kwamen tegen hem in opstand. Een en
ander had wel tengevolge, dat de macht en invloed van de keizer, ook in
ons land sterk verminderde. Hendrik IV is de laatste muntheer van het
Tielse muntbedrijf14.

Merkwaardig is, dat de naam Tiel op de munten zeer verschillend wordt
weergegeven, n.l. Tiola, Tiela, Tiele, Tyela en Tyla.
Hatz (blz. 115) gaat ook in op de muntplaats Zaltbommel, die door Prof.
Jappe Alberts wel als zodanig genoemd wordt, terwijl hij Tiel niet ver-
meldt.
Weliswaar is het privilege uit het jaar 999 met een bevestiging uit 1002
bekend, maar munten, die in deze tijd Zaltbommel als oorsprong laten
blijken, zijn tot nu toe niet gevonden. Voor Zaltbommel wordt ook een tol
genoemd. Onlangs heeft Puister15 voor de munten van Tiels type met het
opschrift "Traiectum" een muntslag in Zaltbommel voorgesteld. Dit
voorstel is zo uitgelegd, dat als muntheer wel bisschop Adelbold moet
gelden.
Wanneer echter ook de vermeende lezing op de keerzijde van "Traiec-
tum" door het Zweedse materiaal niet bevestigd wordt, moet deze lezing
afgewezen worden al kan de mening, dat in Zaltbommel munten op Tiel-
se wijze geslagen zijn, niet tegengesproken worden.
Daarvoor zouden vooral die munten in aanmerking komen, die zich door
een kromstaf als een bisschoppelijke muntslag tonen. Als men wegens
hun nauwe verwantschap met de Tielse muntslagen van de koning niet
aan een bisschoppelijk muntbedrijf in Tiel zelf wil denken, dan komt ei-
genlijk alleen Zaltbommel als oorsprong in aanmerking, een muntplaats
van de bisschop van Utrecht, zoals bewezen is. Overtuigend kan deze
kwestie nauwelijks opgelost worden. Denkbaar zou ook zijn - wanneer
men een bisschoppelijke muntsmid in Tiel zelf aanneemt - de lelina-
groep, die eveneens uit gedeeltelijk kerkelijke naslagen op Tielse
muntslag bestaat, naar Zaltbommel te verplaatsen. Maar ook dit kan niet
meer dan een voorstel zijn.
Tenslotte moet nog vermeld worden, dat Gaettens voor Utrecht de
geestelijke muntslag op Tielse voorbeelden in aanmerking genomen
heeft. Afgezien daarvan, dat de aangebrachte randschriften niet, zoals
Gaettens wil, een "Traiectum" duidelijk laten blijken, is in Utrecht ook
sedert de tijd van Hendrik II een eigen muntslag van een heel ander aan-
zien geweest, zelfs wanneer afbeeldingen op menige voorzijde een over-
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eenstemming met de Tielse koningskop oproepen, zodat de veron-
derstelling, dat zich achter de geestelijke muntengroep Utrechtse navol-
gingen van de Tielse denariën verbergen, uitgesloten moet worden
geacht. De aanleiding om zulke munten aan Utrecht toe te schrijven, is
vooral, dat voor de Utrechtse bisschoppen een verlening van muntrecht
in 936 bekend is. Maar de geslagen munten behoren tot de vroege 11e
eeuw en een bisschopsnaam blijkt eerst met Bernold (1027-1054). De
aanmunting op grote schaal ligt voor Tiel onweerlegbaar vroeger dan in
Utrecht; zij begint immers reeds onder koning Hendrik II (1002-1024).
Men heeft Utrecht evenals Tiel als erfgenaam van Dorestad aangezien
en gesteld, dat Tiel de handel op Engeland en Utrecht de handel op het
noorden heeft overgenomen, maar deze voorstelling van zaken moet al
te schematisch zijn. De vondsten van Tielse munten zijn immers ook in
Scandinavië zeer talrijk.
Hoe belangrijk Tiel in de 11e eeuw wel geweest is, blijkt ook uit de bere-
keningen, die Albrecht16 heeft gemaakt door het aantal munten, dat
geslagen is, te delen door het tiental jaren, dat het muntbedrijf gewerkt
heeft.
Het quotiënt dat dan verkregen wordt, bedraagt voor Keulen 50,26, voor
Tiel 22, voor Deventer 16,33, voor Groningen 14,27 en voor Dokkum 11,10.
De andere muntplaatsen binnen het (vroegere) Nederlotharingen, dus
ook in ons land, blijven beneden de 10. Terecht heeft Albrecht dit gege-
ven gezien als het numismatisch bewijs voor de in economisch opzicht
zo belangrijke plaats, die Tiel ingenomen heeft.
Hatz (blz. 123) merkt op, dat bij deze quotiëntenmethode nog geen
schommelingen in de activiteit van het muntbedrijf in beschouwing kun-
nen worden genomen.
Deelt men de tijd gedurende welke het Tielse muntbedrijf werkzaam was
in naar de perioden, gedurende welke een bepaalde koning of keizer re-
geerde, dan blijkt, dat het Tielse muntbedrijf tussen 1002 en 1038 een
zeer hoge produktiviteit toonde; het quotiënt was van 1002 tot 1024
23,73 en van 1024 tot 1038 zelfs 30,93! Vóór 1002 en na 1038 was het quo-
tiënt daarentegen beduidend lager. De bloeitijd lag dus in de rege-
ringsperiodes van Hendrik II en Koenraad II.

W. Derksema

Noten
13. R. Gaettens, Fd Ludwiszcze, blz. 30.
14. Winkler Prins encyclopedie, zevende druk, deel 14 blz. 743, deel 9, blz. 279 en deel 11 blz. 201.
15. Van Gelder- van der Meer - Puister "Waar is in ons land munt geslagen?" blz. 45.
16. Albrecht, Niederlotharingen, blz. 124.
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Latijn uit een beerput

Nadat G. Taconis in de vorige aflevering van Tabula Batavorum (5/1,
1987, 2-14) een boeiend artikel heeft gepubliceerd over 'Boekbandjes uit
de zestiende en zeventiende eeuw in een Tielse beerput', zijn er ten aan-
zien van die verrassende ontdekking nog enige problemen overgebleven.
Dit betreft o.a. de bovenste Latijnse spreuk op het voorplat van boek-
band 7. Met behulp van gegevens die te vinden zijn op bladzijde 5, 7, 11
en 12, kan men de tekst als volgt reconstrueren:

0(mn)ia si perdas fama(m) servare memento.
Qua semel amissa nul(l)a rem(is)sio erit.

In de laatste zin verdient rem(is)sio ongetwijfeld de voorkeur boven het
zeer vreemde woord revisio (Taconis p. 12, naar G. Colin); remissio vormt
een tegenstelling met het daaraan voorafgaande amissa. De beide La-
tijnse regels blijken een distichon te vormen, d.i. een tweeregelig 'klas-
siek' vers, dat achtereenvolgens bestaat uit een hexameter(van zes 'voe-
ten') en een pentameter (van vijf 'voeten'). De maker van deze strofe is
niet bekend. Het Latijn wijst naar de middeleeuwen. De eerste regel
komt o.a. voor in: J. Werner, Lateinische Sprichwörter und Sinnsprüche
des Mittelalters aus Handschriften gesammelt, 2. Auflage von P. Flury,
Darmstadt 1966, 87, nr. 62. Maar als deze hexameter gevolgd wordt door
een pentameter, dan is de volledige tekst van het distichon - afgezien
van enige kleine varianten - steeds:

Omnia si perdas, famam servare memento.
Qua semel amissa postea nullus eris.

Zie H. Walther, Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi. Lateini-
sche Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer
Anordnung 3, Göttingen 1965, 618, nr. 20064. Met zo goed mogelijk be-
houd van de oorspronkelijke versmaat zouden deze twee Latijnse regels
op de volgende wijze - min of meer vrij - vertaald kunnen worden:

Zorg, als je alles verliest, nog je gunstige naam te bewaren.
Als je die eenmaal verspeelt, ben je daarna slechts een nul.

Het tweeregelige gedicht dat te lezen is op de boekband uit Tiel en op
andere dergelijke banden, bevat eveneens een alledaagse levenswijs-
heid, maar het is nog de vraag wat het precies betekent. De 'normale'
versie van het distichon (zie boven) suggereert dat in dit geval - met de
ten dele unieke tweede regel - bedoeld zou kunnen zijn:

Alles verloren? Maar zorg dan je gunstige naam te bewaren.
Heb je die eenmaal verspeeld, dan is voorgoed alles weg.

Vergelijk hiermee de door Taconis op bladzijde 11 gegeven vertaling.
In de vorm van een distichon zou die kunnen luiden:

Zorg, als je alles verliest, nog je gunstige naam te bewaren.
Als je die eenmaal verspeelt, krijg je hem nooit meer terug.

J.E. Bogaers, Nijmegen
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Capt'n Harry

Terwijl de geallieerde legers met het meest vreemde oorlogstuig dat wij
ooit hadden gezien, massaal over de Waalbruggen trokken, deden de
Duitsers verwoede pogingen deze bruggen weer in handen te krijgen.
Luchtgevechten, artilleriebeschietingen op de voorbij trekkende colon-
nes, spionageaktiviteiten, vuur van 'snipers', dit alles speelde zich af in
het, sinds 21 september 1944, gedeeltelijk bevrijde Lent.
Wij twijfelden er geen moment aan dat de doorstoot naar Arnhem zou
lukken. Spoedig zou de oorlog afgelopen zijn. Maar zover was het -zo
bleek later- nog niet.
Lent liep vol vluchtelingen en in de weilanden lag veel dood en gewond
vee; de bevolking in de grote schuilkelders van "Huize St. Jozef" moest
worden verzorgd en gevoed, N.S.B.-ers moesten gevangen worden gezet.
Wij hadden, onder verantwoordelijkheid van de ordedienst, een aantal
vrijwilligers gevraagd om allerlei zaken te regelen die ontstaan, als een
klein dorp bekneld raakt tussen twee machtige legers. Wij hadden hier-
voor de leegstaande villa van Everdij (de huidige woning van Dr. Huygen)
tot commandopost gemaakt en, voor het eerst sinds 10 mei 1940, de Ne-
derlandse driekleur triomfantelijk uitgehangen.

De Irish Guards van generaal Adairs "Guards Armoured" trekken met
hun Shermantanks over de juist veroverde Waalbrug op 21 september
1944.
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Engelse Rode Kruissoldaten op doortocht in Lent. Okt. 1944.

Onverwacht bezoek
Door het gordijnloze raam zag ik dat een jeep zich uit de lange colonne
militairen losmaakte en met gierende remmen stopte. Er sprong een jon-
ge, knappe officier uit, die naar mij vroeg. Hij stelde zich voor als kapi-
tein Bestebreurtje. Hij was als verbindingsofficier toegevoegd aan Ja-
mes Gavin, de moedige jonge generaal van de Amerikaanse 82ste Air-
borne Divisie. Samen met de generaal was hij in Groesbeek 'gedropt' op
17 september. Snel vertelde hij dat er op de doortrekkende legers werd
geschoten uit één der huizen aan deze straat, richting Waalbrug.
Wij wisten dat er nog wat Duitse soldaten rondzwierven, die de aktivitei-
ten van de geallieerde legers doorseinden, maar wij waren niet van plan
en ook niet in staat er wat aan te doen. En dat vertelde ik hem.
Hij was het daar volstrekt niet mee eens. In Groesbeek immers had hij de
gehele illegaliteit ingeschakeld die volop meegevochten had om de be-
vrijding van het dorp te bewerkstelligen en die ook in Nijmegen waarde-
volle akties had ondernomen.
Hij verwachtte van mij, als hoofd van de Ordedienst (O.D.), dezelfde hulp.
En weg was hij.
Bernhard Visser, die dit soort zaken zou regelen, stuurde wel een paar
man weg maar ze kwamen onverrichterzake terug.
De volgende dag stormde een zeer boze Bestebreurtje de commando-
post binnen en riep dat uit hetzelfde huis weer geschoten was en dat wij
ons werk beter moesten doen. Hij had een paar Amerikaanse soldaten
meegebracht en ik moest mee om de weg te wijzen. Veel zin had ik daar
niet in, maar de hele situatie had mij overrompeld en ik kroop in de wach-
tende jeep. De jonge soldaten zagen al gauw dat dit voertuig voor mij
nieuw was, en voor ik goed en wel zat, gaven ze een stoot gas en vloog
de jeep de kant op, die ik hun gewezen had. Ik greep naar alles wat ik in
de buurt vond en half liggend kwamen wij aan bij het huis van de archi-
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tect Van Eek: het huis van waaruit vermoedelijk was geschoten. Hier had
een pro-Duitse familie gewoond die wij in staat achtten zo iets te doen.
Elkaar dekkend doorzochten de militairen, al schietend, het huis, zoals
ik van achter een dikke kastanjeboom kon zien. "No people there", rie-
pen ze, startten de jeep en even later stond ik weer bij de post. Mijn
eerste tocht met het militaire vervoermiddel, waar wij zoveel over had-
den gehoord, had ik overleefd. Ik had de paratroopers van nabij meege-
maakt en was onder de indruk van hun vastberadenheid.
Ook hun bewapening en kleding was superieur aan die van de Duitsers.
In hun hoge bruine schoenen stak een lang mes. In een soort dubbele
overall hadden ze handgranaten en een pistool gestoken. Een Tommy-
gun completeerde de bewapening en om hun schouders droegen ze één
of twee banden met kogels.
Uit het huis werd niet meer geschoten.....

Het "Wilhelmus" in de tunnel
Ik zou Capt'n Harry (de Amerikanen hadden moeite met het uitspreken
van de naam Arie Bestebreurtje) nog vaak ontmoeten, want hij hielp zo-
veel hij kon.
In de spoortunnel, aan het einde van het Molenpad, zat het tjokvol met
mensen uit de buurt. Strobalen hadden de onderdoorgang wat tocht- en
scherfvrij gemaakt. Kaarsen en een enkele petroleumlamp zorgden voor
een weinig licht. De mensen waren angstig. Enkele dagen geleden had-
den de Duitsers hier dood en verderf gezaaid, toen ze in de tunnel ge-
vluchte oorlogsmoede "eigen" soldaten en burgers neerschoten.

De kapitein wilde zich op de hoogte stellen
van de situatie en samen gingen we de tunnel
in.
Hij schrok van de in het stro liggende mensen
die, al biddend, elkaar zoveel mogelijk hiel-
pen. Hij deelde wat chocolade en sigaretten
uit, sprak de mensen moed in, zei hun dat het
gauw voorbij zou zijn en vertelde verder hoe
het hem vergaan was en wat hij nu deed. De
stemming klaarde zienderogen op en het in-
gezette volkslied is door de ingeslotenen
waarschijnlijk nooit zo ontroerd gezongen.

Kapitein Arie Bestebreur-
tje, een Nederlandse offi-
cier die ter beschikking
werd gesteld van de Britse
SOE, Special Operations
Executive.
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Het gestolen varken
De naast de hervormde kerk wonende oude koster Ysenbrandt had een
varken laten slachten dat, zoals gebruikelijk was, met de kop omlaag op
een ladder werd gebonden en buiten tegen de muur werd gezet om af te
koelen. Terwijl de koster met zijn vrouw en de slager koffie zaten te drin-
ken, zag hij in een flits, dat soldaten bliksemsnel het varken, met ladder
en a-I, op een jeep smeten en er razend snel vandoor gingen.
Op kousevoeten rende hij erachteraan, kon gelukkig het nummer van de
jeep zien en onthouden. Buiten adem kwam hij bij ons op de post aan en
deed zijn relaas.
De kapitein die zijn hoofdkwartier in hotel "Sionshof" in Groesbeek had
werd gewaarschuwd. Hij was vrij snel ter plekke en vond de aantijging
ongelofelijk. Hij dreigde mij met strenge straffen als het niet waar bleek
te zijn.
Hij veranderde toen ik hem de nummers van de jeep doorgaf. Het bleek
geen Amerikaans nummer te zijn. Snel schakelde hij de Militaire Politie
(M.P.) in die korte tijd later aanwezig was.
De koster werd netjes naar huis gebracht en weinige uren later had de
M.P. de dieven opgespoord.
Ze brachten de ladder terug met de rest van het varken. Inmiddels was
capt'n Harry vertrokken met de boodschap dat hij spoedig terug zou ko-
men. Nog dezelfde avond kwam er een hoge officier met hem mee. Hij
maakte zijn verontschuldigingen voor het gebeurde, regelde wat met de
koster en kondigde strenge maatregelen af, zowel voor stelers als voor
helers.
Door de M.P. werden op het gehele manneneiland "plakkaten" opgehan-
gen met de korte maar veelzeggende tekst:

NO LOQTING PENALTY DEAD
(niet roven/stelen) (straf) (dood)

Het zal de eerste dagen wel wat geholpen hebben, maar uit de dagrap-
porten van de O.D. en later van de politie blijkt, dat tot onze grote ver-
wondering en teleurstelling Amerikanen, Canadezen en Engelsen alles
wat los en vast zat, roofden. We hadden en hebben veel respect voor hun
koelbloedige inzet om ons te bevrijden, maar diefstal was een schand-
vlek op hun banieren.
De laatste keer dat ik de kapitein zag was, toen hij stopte voor onze post
omdat hij de grote vlag niet meer zag. Ik vertelde hem dat wij bang waren
voor Duitse patrouilles die zelfs tot het spoorviaduct waren doorgedron-
gen. Ze waren nog lang niet verslagen en deden alle moeite om de Waal-
bruggen weer in handen te krijgen of te vernietigen.
De waterstand in de rivieren was bijzonder hoog. De vele regens hadden
de Betuwe tot één grote modderpoel gemaakt, waarin het voor het zware
geallieerde materiaal moeilijk rijden werd. Zelf had ik maatregelen ge-
troffen om snel aan de andere zijde van de Waal te komen. Hij had er be-
grip voor en voorspelde een lange periode van stilstand aan het front.
In november vertrok de 82ste Airborne Divisie; de Canadezen namen hun
plaats in. Ik zag de kapitein niet meer.
In de volgende maanden en jaren gebeurde er zoveel dat ik Arie bijna ver-
geten was. Zestigduizend Betuwnaren waren uit hun huizen verjaagd en
toen ze na vele maanden terugkeerden, waren hun dorpen veelal ver-
woest. Berooid en verarmd begonnen ze aan de wederopbouw.
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Arie weer in het nieuws
De directie van hotel "Sionshof" had capt'n Harry in mei 1981 uitgeno-
digd om het geheel verbouwde hotel-restaurant te heropenen. Wij waren
juist teruggekomen van vakantie toen ik dit las. Laat op de avond kreeg
ik hem nog aan de telefoon. Natuurlijk herinnerde hij zich mij niet maar
toen ik hem vertelde dat wij in de spoortunnel vol angstige mensen het
"Wilhelmus" hadden gezongen en hem van het gegapte varken van de
koster vertelde dat met ladder en al gestolen was, herinnerde hij zich mij
weer.
We maakten een afspraak voor de volgende morgen in het hotel.
De kennismaking, ook met zijn vrouw, was allerhartelijkst. Arie zelf zag
er zeer goed uit voor zijn leeftijd. Hij was slank en kwiek en dezelfde
snelle verteller van 37 jaar geleden. Zijn vrouw, die hij Truitje noemde,
was benieuwd hoe wij elkaar hadden leren kennen en hoe het met mij en
mijn gezin was vergaan. Ik vertelde hun volop bezig te zijn met het boek
"Het Mannen Eiland" wat hen bijzonder interesseerde.
Natuurlijk kwamen wij te spreken over de enorme diefstal van de geal-
lieerde soldaten in de oorlogswinter van 1944-1945. Hij gaf toe dat de le-
gerleiding dit nooit goed onder ogen had gezien en ook niet onder con-
trole had kunnen krijgen.

I6É*

Teunissen Bestebreurt/e

Heropening Sionshof

Pijnenburg
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Hij dacht dat het te maken kon hebben met de eerste grote stagnatie van
het front sinds juni 1944, toen ze in Frankrijk geland waren.
Ik liet het maar zo, want het was niet waar. Vanaf de eerste dag werd er
gestolen, zo weet ik uit eigen ervaring. Gebrek aan discipline was waar-
schijnlijk de oorzaak. Maar ik moet reëel zijn. De geschiedenis laat zien
dat in de vele oorlogen die gewoed hebben, er vrijwel altijd geroofd en
gestolen is. Het schijnt bij een oorlog te horen.
Toen ik hem vroeg hoe het hem was vergaan, vertelde hij mij zijn levens-
verhaal, dat nu onuitwisbaar in mijn geheugen gegrift staat.

Een ridder zonder vrees of blaam
Hij was in Rotterdam geboren en ging in 1924 met zijn ouders naar Ber-
lijn. In 1931 verhuisden ze naar Zürich, waar hij rechten studeerde.
Hij deed veel aan allerlei takken van sport, liep in die periode meermalen
de Nijmeegse Vierdaagse mee en logeerde dan bij zijn tante in de stad.
In 1941 trouwde hij met Gertrude Bersch en ging via Portugal naar Ameri-
ka. In Canada meldde hij zich bij de Prinses Irene Brigade. In Engeland
kreeg hij zijn militaire opleiding en een commando-opleiding in led-
burgh, Schotland. Omdat hij Nijmegen en omgeving goed kende werd hij
toegevoegd aan het leger van Gavin.

Terug in Holland
Op 17 september landde hij samen met de generaal in Groesbeek. Zijn
uitstekende opleiding kwam hem goed van pas. Een Duitser die het op
de generaal gemunt had, schoot hij vanaf de heup neer.
In april 1945 parachuteerde hij met een stel vrijwilligers bij Hooghalen in
Drente om het kamp Westerbork te bevrijden. Hij viel bijna tussen de
Duitsers in en brak zijn been. Met pijn en moeite kroop hij onder het
struikgewas en verstopte zich onder de bladeren. De Duitsers bleven
zoeken en liepen bijna over zijn handen, vertelde hij.
Vier dagen en nachten lag hij daar tot boer Schutte uit Hooghalen hem
vond en in zijn boerderij een zolderkamertje in gereedheid bracht, waar
hij verpleegd werd tot de bevrijding kwam. Ongemerkt heeft in Drente
zijn leven een wending genomen.

Terug naar Amerika
In 1946 ging hij, beladen met medailles en linten, terug naar Amerika.
Hij hervatte zijn rechtenstudie, promoveerde tot doctor in het internatio-
naal recht en begon een advocatuur. Weldra had hij een grote praktijk.

Capt'n Harry
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De Heer riep
Wat niemand had voorzien, ook Prins Bernhard niet die zeer met hem be-
vriend was, gebeurde.
Hij had genoeg roem, eer en geweld vergaard, volgde Gods stem, ver-
kocht zijn bloeiende praktijk en ging..... theologie studeren. Na het
beëindigen hiervan werd hij beroepen tot predikant in Charlottesville in
de staat Virginia. Trots vertelde hij dat hij de kerk vol kreeg zonder zal-
vende of retorische preken. In zijn preken vertelde hij veel over Holland-
zijn onstuimige jeugd- de oorlog- boer Schutte in Drente- hoe hij daar in
de eenzaamheid van die moeilijke dagen had begrepen dat God andere
plannen met hem had. Hij had er tegen gevochten, wilde roem, eer en
geld. In ruime mate had hij die verkregen, maar hij bleek er niet gelukkig
mee te zijn.
Ademloos had ik geluisterd naar dit geweldige verhaal en de manier
waarop hij het vertelde. Zijn vrouw die mijn verbazing bemerkte zei: „Dat
had U waarschijnlijk nooit van hem verwacht." Ik zei: „Nee, waarschijn-
lijk niemand, u wel?" Toen zei ze, na een lichte aarzeling: „Jawel, mij ver-
wonderde het niet."
Mijn tweede ontmoeting met hem was op die manier bijna even specta-
culair als de eerste, al waren de omstandigheden totaal anders.
Ik kon het nog moeilijk vatten. Ik zou Arie niet meer zien.
Nog éénmaal zou zijn naam de voorpagina halen.
Op 20 januari 1983 namelijk, op 66-jarige leeftijd verongelukte hij.
Schaatsend met een vriend raakte hij in een wak en verdronk. Een man
die in de oorlog geen vrees kende, roekeloos met zijn leven omsprong,
het gevaar opzocht, ten koste van alles de vijand wilde verslaan, ver-
dronk met schaatsen. Zijn vrouw, drie dochters, een zoon en kleindoch-
ter achterlatend.

HERDENKING
Op 30 januari daaropvolgend werd in de kapel van Nebo aan de Groes-
beekseweg, een herdenkingsdienst gehouden.
Daarop aansluitend werd een documentaire van Jan van Hillo vertoond
over het leven van de majoor van de 82ste Airborne Divisie, Mr. Dr. A.D.
Bestebreurtje, de dominee van Charlottesville.
Een groot en gedreven man.

Epiloog
Als blijvende herinnering aan hem werd op 27 oktober 1985 door de be-
roemde Amerikaanse journalist een commentator Walter Cronkite, in
het bevrijdingsmuseum te Nijmegen zijn standbeeld onthuld.
Zijn vrouw stond hiervoor zijn originele kapiteinsuniform af.

Herman Jansen

Bronnen:
1. De luchtlandingsoperatie in Nederland (herfst 1944) door A.D. Bestebreurtje, reserve majoor der infanterie.
2. Rapport over de belevenissen van den kapitein A.D. Bestebreurtje gedurende zijn missie voor B.B.O. bij Hooghalen.

Drente, van 7 t/m 14 april 1945.
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VAN WEL IJ

De oudste Van Wely's

Het was op 20 november 1983, een koude en natte zondag in het najaar,
dat ik voor het eerst kennis maakte met de voormalige kasteelplaats We-
ly, gelegen in de buurtschap van die naam. Vanaf die dag heeft het mij
blijvend bezig gehouden.

tooHir.

Af b. no. 1: Beknopt overzicht van de Buurtschap Wely.

De buurtschap is gelegen binnen de gemeente Dodewaard onder de
rook van de kerncentrale.
Ten noorden van de buurtschap, van nu af toch maar dorp te noemen, be-
vindt zich een groot perceel met daarop een uit het midden van de 18e
eeuw stammende boerderij, "de Toren" genaamd.
Hier bevinden we ons op de plaats, waar zo rond het jaar 1680 nog het
adellijke huis "de Toren" stond.
Het door de actieve leden van de Werkgroep Verdwenen Kastelen in de
Betuwe uitgevoerde archeologische onderzoek toont aan, dat de laatste
restanten van dit adellijke huis omstreeks 1740 moeten zijn afgebroken.
Genoemd onderzoek is eigenlijk nog steeds niet afgerond.
Mettertijd zal uitvoerig verslag gedaan worden door middel van een op
handen zijnde publikatie.
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In het voor u liggende artikel echter wil ik wat nader ingaan op de eerste
bewoners van dit adellijke huis, n.l. het geslacht Van Wely, een geslacht
van zogenaamde eigengeërfden en uit dien hoofde riddermatig te
noemen1.
Sterker nog, het is mijns inziens niet onmogelijk dat in de voor mij
vroegst bekende periode (begin 14e eeuw) sprake is van een heerlijkheid
(dus een zelfstandig rechtsgebied) Wely.
De vroegste Van Wely's die ik heb kunnen vinden zijn drie broers, name-
lijk Sander, Maes en Dibbolt van Wely.
De eerste twee komen voor in een akte die in 1313 uitspraak doet in een
vredesbreuk, een ruzie dus.
Dibbolt komen wij voor het eerst tegen in 1326, wanneer hij een stuk
grond in leen ontvangt van de graaf van Gelre. Dit perceel was gelegen
te Ooy bij Nijmegen.
Deze Dibbolt is ongetwijfeld een belangrijk heerschap geweest, aange-
zien hij in 1327 ook als richter te Deest wordt genoemd en in de schat-
ting van 1369 wordt betiteld als her Dibbold van Wely, waarbij hij voor
het hoogste tarief wordt aangeslagen, zowel voor zijn bezittingen in We-
ly en Hien als voor zijn goederen in Lent en Herveld2.
Van Dibbolt van Wely zijn mij twee zoons bekend, namelijk Coenrad van
Wely en Henric van Wely3.
Ook zij worden in de eerder genoemde schatting vermeld. Van beide
broers heb ik geen verder nageslacht kunnen vinden.

We gaan weer terug naar de twee broers van Dibbolt van Wely, te weten
Sander en Maes.
De laatste had één zoon, ook Maes geheten. Deze wordt in 1380 te Hien
beleend. Na deze vermelding heb ik niets meer van deze familietak kun-
nen vinden.
De derde broer, Sander van Wely, heeft wat meer nakomelingschap.
Van hem heb ik twee zoons kunnen vinden, Jan en Heyno van Wely.
Heyno komt in 1353 voor in Arnhem. Nakomelingen van hem zijn mij niet
bekend.
Jan, de eerstgenoemde zoon van Sander, doet meer van zich spreken.
Deze Jan van Wely was gehuwd met Elisabeth van Lewen en komt in
1376 voor als ambtman van "Maes en Wael", dit natuurlijk vanwege zijn
alliantie met het machtige Maas-en-Waalse geslacht Van Lewen.
Genoemde Jan had vier zoons, achtereenvolgens Jan (Janszoon), Wil-
lem, Sander en Helmich van Wely.
Deze vier broers ondertekenen mede de Landvrede van 1377 (voor Mech-
teld van Gelre en Jan van Blois).

De tweede zoon, Willem van Wely, is de stamvader van het geslacht Van
Wely Van Heze1.
In het begin van de 15e eeuw komen leden van deze tak voor bij een ver-
koop in 1437 te Eist in de Over-Betuwe. In 1454 vinden we weer een Wil-
lem van Wely van Heze als "peynder" in de Over-Betuwe.
Tevens vinden we Willem van Wely van Heze als schepen te Nijmegen in
1432.
Bij de verbondsbrief tussen de ridderschap en de steden van Gelre in
1436 wordt laatstgenoemde als Willem van Heze genoemd.
De nakomelingen van deze tak hebben de naam Van Wely laten vallen en
zetten zich voort in de naam Van Heze.
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De derde zoon van Jan van Wely is Sander. Deze is de stamvader van de
hoofdtak van het geslacht. Hierop kom ik nog terug.

De vierde zoon, Helmich van Wely, komt in 1382 voor als gerichtsman te
Kesteren. Mogelijk is hij de stamvader van de Van Wely-tak die gegoed
was in de buurt van Rijswijk. Hiervoor heb ik echter geen bewijzen kun-
nen vinden.

Keren we terug naar de eerste zoon van Jan van Wely, namelijk Jan Jans-
zoon van Wely. Hij was gehuwd met Helmborch Brandsdochter van De-
len. Hij moet overleden zijn omstreeks 1405.
Deze Jan had een zoon, Johan genaamd en een dochter, Griet.
De dochter schijnt met een Van Lewen gehuwd te zijn geweest.
Verdere bijzonderheden over haar ontbreken.
Johan komt voor in 1402 en in 1424. In die jaren wordt hij genoemd bij be-
leningen in Wely.
Hij liet, voor zover bekend, twee dochters na, namelijk Mechteld en Jut-
te.
Mechteld werd in 1411 beleend in Wely en was gehuwd met Derk Jans-
zoon (ook een Van Wely?).
Jutte (± 1440) was gehuwd met Gerritz van Beynhem (van de Appelen-
burg).
Met de twee dochters sterft deze tak Van Wely uit.

Zoals hiervoor reeds werd vermeld, wil ik nu wat verder ingaan op de
hoofdtak van het geslacht, namelijk de derde zoon van Jan van Wely,
dus op Sander en zijn nakomelingschap.
Sander wordt o.a. genoemd in de Zoenbrief van 1376. Hij had aanzienlij-
ke bezittingen te Gendt en Hien. Bij de schatting van 1369 wordt hij voor
deze goederen aangeslagen.
Een zoon van hem, eveneens Sander geheten, is de gerichtsman te Hien
en Dodewaard in 1402.
Ook deze Sander heeft weer een zoon van dezelfde naam. Deze wordt in
1436 genoemd als de mede-ondertekenaar van eerdergenoemde Ver-
bondsbrief tussen de ridderschap en de steden van Gelre.
Hij was gegoed te Andelst. Broers of zusters zijn mij niet bekend.
Laatstgenoemde Sander had twee zoons. Wie schetst onze verbazing
als de eerste wederom Sander heet.
Aanvankelijk wordt hij genoemd in Andelst, maar in 1481 staat hij ver-
meld in betrekking tot het huis Bemmel te Bemmel.

De tweede zoon van Sander is Rutger van Wely. Hij komt in 1444 voor te
Andelst en is gehuwd met..... Van de Poll (voornaam onbekend). Via de-
ze Rutger van Wely vervolgen we de tak.
Rutger van Wely en...Van de Poll hadden twee zoons, Rutger en Hendrik,
alsmede twee dochters, Johanna en Clara.
De tweede zoon, Hendrik, komt voor in 1504 en wordt dan beleend met
een perceel, de Rym genaamd, in Heteren.
De eerste van de beide dochters, Johanna, is gehuwd met Peter Borre
van Amerongen. Dit echtpaar wordt in 1486 en 1493 beleend met grond
in Wageningen.
Clara, de tweede dochter, is gehuwd met Alard van Isendoorn en komt
voor in 1505.

46



De oudste zoon, Rutger, is gehuwd met Woltera van Ambe (Aam bij Eist).
Zij worden genoemd in 14954.
Vermoedelijk had bovengenoemd echtpaar geen bindingen meer met
het dorp Wely. Althans, ik heb geen enkele aanwijzing in deze richting
kunnen vinden.

Rutger en Woltera hadden twee zoons, Dirk en Johannes en twee doch-
ters. Geertruyd en een met een niet bekende voornaam.
Deze laatste "Joffer" van Wely werd in 1527 op last van hertog Karel van
Gelre veroordeeld tot de brandstapel wegens vermeende ketterijen. De
terechtstelling vond plaats in Arnhem.
Geertruyd was gehuwd met Dietriech van Hessen. Omstreeks 1535 wor-
den zij genoemd in Gendt.
In 1544 vinden we Johannes van Wely in Angeren. Hij staat dan blijkbaar
in betrekking tot de kerk aldaar en wordt genoemd als getuige bij een
voordracht.

Dirk van Wely is de meest bekende van zijn geslacht. Hij is ambtman van
de Over-Betuwe gedurende het tijdvak 1540 -1553.
Hij is gehuwd met Christina van Hackfort5.
Evenals bij Jan van Wely die in 1376 ambtman in Maas en Waal was, is
ook hier sprake van inhuwelijking in een vooraanstaand geslacht waar-
door belangrijke posities verkregen werden.
Dirk en Christina hebben twee zoons en een dochter gehad.
De dochter, Aleida, huwde met Johan van Meeteren, Heer tot Schorren-
berg. Het echtpaar woont omstreeks 1578 en 1588 op het huis Schorren-
berg te Puflick (Puiflijk in Maas en Waal).
De tweede zoon van Dirk en Christina, Cornelis, was getrouwd rnet Wal-
rave van Galen. Zij worden vermeld in 1565 en 1586.
Dit echtpaar had minstens een zoon, Allard geheten. Zijn echtgenote is
niet bekend. Het echtpaar had twee zoons, Cornelis en Jan. Beide broers
worden in 1636 beleend met goederen van de Hemmense leenkamer.
Hun vader (Allard) en moeder zijn dan reeds overleden, daar zij als min-
derjarigen onder voogdij van hun oom Dirk van Wely worden genoemd6.

Keren we weer terug naar de hoofdtak, dan vinden we als oudste zoon
van ambtman Dirk, Oliphier van Wely, die gehuwd was met Eva van Poel-
wijk. Dit echtpaar komt o.a. voor in 1598 wanneer zij beleend worden met
het huis ,,de Poelwijk" te Gendt en wat later met "het Guet Hoekelum"
te Berinchem (Bennekom).
Dit echtpaar had drie zoons, Dirk (de stamhouder), Oliphier en Rutger
van Wely.
De derde zoon, Rutger, was gehuwd met Fredrika Beens.
Zij worden genoemd in 1608.
Deze Rutger en Fredrika hebben waarschijnlijk wederom in betrekking
gestaan tot het stamgoed Wely.
Archeologisch onderzoek leverde ons namelijk de vondst van een Delfts
blauw bordje, wat gedateerd moet worden in het begin van de 17e eeuw,
waarop in gestileerde vorm het monogram R.v.W. is aangebracht,
(zie afbeelding 2)
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Af b. no. 2: Het vroeg 17e eeuwse bordje met R.v.W. (Rutger van Wely)
monogram.
Blauwe opdruk op witte achtergrond.
Diameter ca. 222 mm, hoogte ca. 23 mm.
Gevonden te Wely, november 1985.

Tevens komt deze Rutger van Wely voor het voetlicht in 1610, dan name-
lijk heeft hij met Helena Kempink een geschil over de Tiend te Herveld.
De tweede zoon, Oliphier, komt nog voor in 1640. Hij is waarschijnlijk
nooit gehuwd geweest.
De oudste zoon van Oliphier en Eva van Poelwijk, Dirk, was gehuwd met
Johanna van Smalleveld.
Diverse malen komt deze voor als "geadmiteerd" in de ridderschap, het
laatst in 1649.
Deze Dirk van Wely, was voogd over de twee onmondige kinderen van
zijn neef Allard van Wely bij een belening in 1636.
Het echtpaar Dirk van Wely en Johanna van Smalleveld had twee zoons.
De oudste, Rutger, wordt genoemd in 1649. Verder heb ik van hem niets
kunnen vinden.
De tweede zoon is Hendrik van Wely. Hij is geboren in 1640 en ook van
zijn verdere lotgevallen is mij niets bekend.

Hier wil ik mijn artikel (voorlopig) eindigen. Het aan mijzelf gestelde doel
heb ik in bovenstaande zinnen kunnen verwoorden.
De "oudste Van Wely's" heb ik aan u voorgesteld.
Ongetwijfeld zal er nog het nodige aangevuld (of zelfs afgevoerd) kun-
nen worden.

Al uw reacties zijn welkom.
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Met dank aan,
de leden van de Werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe,
G. de Kruiff, R. Hofs en de huidige eigenaars van boerderij "de Toren",
de familie van Capellen te Wely.

Stamreeks van de oudste Van Wely's

Sanderv. W. (1313) Maesv-W. (1313)

Maesv.W.(1380)

Dibboltv. W. (1326)

Coenrad v. W. (1369) Henric v. W. (1369)

Heyno v W- (1353) Jan v. W. (de ambtman) (1376)

Janv.W.(1377) Willemv.W. (1377) Sander v W. (1377) Helmich v. W. (1377)

l
Sanderv. W. (1402)

Sander v. W. (1436)

l
Rutgerv. W. (1444)

Rutger v. W-(1495)

l
Dirk v. W. (de ambtman) (1540)

Oliphierv.W.(1598)

Dirk». W. (1630)

Rutger v. W. (1649)

K. van Ingen

Noten
1 Leden van het geslacht Van Wely worden tot de 2e helft van de 17e eeuw regelmatig beschreven in de ridderschap

van Nijmegen, (zie 'd Ablaing v. Giesenburg).
2 Schatting van den Landt van Gelre, voor het Overkwartier en de Betuwe van 1369, uit het staatsarchief van Dussel-

dorp. (uitgegeven door P.N. v. Doornick 1903).
3 Betiteling als Her Dibbolt (v. Wely), plaatst genoemde op dezelfde hoogte als de heren van de andere Betuwse heer-

lijkheden, zoals Isendoorn, Lynden en Loenen.
4 Woltera van Ambe was een kleindochter van Jacob van Arnbe, ambtman in de Over-Betuwe tussen 1445 en 1449
5 .Christina (van) Hackfort was een dochter van Olivter Hackfort en Stina Ridder.
6 Op dit punt spreken de ten dienste staande gegevens elkaar tegen:

Dirk van Wely wordt hier "oom" genoemd, echter, Dirk is geen broer van Allard of oom van deze kinderen, hij is een
neef van de vader Allard v. Wely.
Denkelijk wordt de beschrijving "oom" gebruikt vanwege de nauwe betrekking waarin deze familieleden fen opzich-
te van elkanden stonden.

Bronnen
P.N. v. Doornick
Nijhoff
Nijhoff
Nijhoff
Belaerts van Blokland
Werken van Gelre
J. Anspach
A.J. Maris
'd Ablaing van Giesenburg

Schatting van de Landt van Gelre 1369 1903
Gedenkwaardigheden no. 1 1830
Gedenkwaardigheden no. 3 1839
Gedenkwaardigheden no. 4 1847
Stichtse, Gaasbeekse en Overijsselse lenen in Gelderland 1907
Register op de ieenaktenboeken: Kwartier v. Arnhem 1937
Her. Bibliotheek, bijlagen geslacht Mom. 1883
Reformatie der Kerkelijke goederen in Gelderland 1939
De ridderschap van het Kwartier v. Nijmegen.
Register op Ieenaktenboeken van het Vorstendom Gelre in
het Graafschap Zutphen.
Het Kwartier van Nijmegen.

De Navorsche 1876
De Navorsche 1877
De Navorsche 1888
De Navorsche 1889
De Navorsche 1890
De Navorsche 1895
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Oude woongrond in Leuth in de Duffelt

Eerder verschenen in het jaarverslag 1986 van AWN, afdeling Nijmegen
e.o.

In 1986 bracht de Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA) de bodem
van de Ooypolder en de Duffelt in kaart. Zij deed dit in opdracht van de
Landinrichtingsdienst te Arnhem als voorbereiding op de toekomstige
herinrichting "Ooypolder".
Tijdens het veldwerk kwam een aantal nog onbekende oude woongron-
den aan het licht. Een ervan ontdekten we in Leuth op een terrein, de
Haafakker genaamd. Dit terrein was bestemd voor woningbouw en bij
het bouwrijp maken gaven de zwarte hopen grond, afkomstig uit een aan-
tal sleuven, aanleiding tot nader onderzoek.
Een eerste duidelijke aanwijzing voor een oude woongrond vormden de
talloze geelgroene fosfaatvlekken in de ondergrond. Verder wezen grote
donkere vlekken onder in de sleuven op afvalkuilen. Na wat peuterwerk
hadden we al spoedig scherven te pakken. Zowel ROB uit Amersfoort als
de AWN, afd. Nijmegen e.o. schakelden we in om het terrein nader te on-
derzoeken.
De vondsten duiden op een vrijwel continu bewoond terrein vanaf de Ro-
meinse tijd. Het lijkt erop, dat de Romeinse bewoning zich op het weste-
lijke deel van de Haafakker heeft geconcentreerd, de middeleeuwse op
het oostelijke deel. Een mogelijke verklaring hiervoor vinden we wellicht
in de bodemgesteldheid van de Haafakker.
De oude woongrond bevindt zich op twee verschillende grondlagen, na-
melijk op kalkrijke zavel en klei in het westen, en op het kalkloos grof
zand in het oosten.
Het grove zand dateert hoogstwaarschijnlijk uit de vorige ijstijd, het
Weichselien, waar het door een voorloper van de Rijn in een vlechtend
systeem is afgezet.
In het Holoceen kregen de rivieren een meer meanderend karakter. Ze
sneden zich diep in, waarbij grote hoeveelheden zand en grind naar het
westen werden getranporteerd en daar tot bezinking kwamen. De rivie-
ren verlegden hun beddingen herhaaldelijk en de verlaten dode rivierar-
men raakten geleidelijk aan opgevuld met zavel en klei, plaatselijk met
veen en bagger.
De Romeinse woongrond bevindt zich op zo'n opgevulde verlaten bed-
ding. Kennelijk is dat gebied na de Romeinse tijd natter geworden en
hebben de bewoners hun toevlucht gezocht op het wat hoger gelegen
deel van de Haafakker, namelijk op het grove pleistocene zand.
Na de bedijking zijn de Haafakker en zijn omgeving herhaaldelijk over-
stroomd geweest door dijkdoorbraken.
De sporen daarvan zijn duidelijk in de bovengrond terug te vinden in de
Door ploegen en bemesten is de bovengrond zwart geworden. De eigen-
lijke oude bewoningsniveaus liggen op ca. 70 tot 90 cm beneden het
maaiveld.

J.R. Mulder
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Een schijffibula uit Leuth

Eerder verschenen in het jaarverslag 1986 van de AWN, afdeling Nijme-
gen e.o.

Eind 1986 is een aantal bouwputten onderzocht van een nieuwbouwwijk
te Leuth, gelegen op een oude stroomrug.
Door op verschillende plaatsen wat schaafwerk te verrichten, ontdekten
we bewoningssporen: fosfaat (afkomstig van organisch afval) en aarde-
werkfragmenten tot op een meter diepte, gemeten vanaf het maaiveld.
Op een nabij gelegen akker kregen we hetzelfde te zien door een diepe
kuil te graven.
Ook aan de oppervlakte werden veel aardewerkfragmenten gevonden,
waaronder een Romeinse dakpan. De aardewerkfragmenten lieten een
bijna complete aaneenschakeling zien van permanente bewoning vanaf
de Ijzertijd tot aan de 14e eeuw.
Tenslotte kon er nog tussen de enorme hoeveelheden granaatscherven
uit W.O.II een bronzen, vroegmiddeleeuwse Karolingische schijffibula
(afb. 1) worden geborgen.

9

Afb. 1: schaal 1:1

Dit is een zog. "heiligenfibula", waarvan de rand en de zwarte inkleurin-
gen, rood geëmailleerd zijn. Het geëmailleerde stelt het gezicht en de
schouders van Christus of een heilige voor.
In Nederland zijn dergelijke fibulae gevonden in Beverwijk, Domburg,
Kootwijk, Escharen, Hengelo, Kinkhoven, Nijmegen en 3 exemplaren in
Friesland.
Zie: P.J. Woltering, Archeologische Kroniek van Holland over 1984, l
Noord-Holland, in: Holland 17, 1985, pag. 341 en afb. 18 en 19.

M. Verrijt
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Rechtzetting

In Tabula Batavorum, jaargang 4, nummer 3 staat in het artikel "De Da-
kota KG 340 tijdens Market-Garden" op bladzijde 62, de zesde regel van
onder:
"Vermoedelijk is driver G.P. Sleet ook aan boord geweest en gesneu-
veld. Deze staat als onbekende genoemd op de zuilengalerij van het oor-
logskerkhof in Groesbeek. Over het lot van de 2 andere aan boord zijnde
helpers is niets bekend.

Echter, in "Roll of Honour" van J.A. Hey, uitgegeven door de vrienden
van de Airborne in Oosterbeek, staat op bladzijde 86:
"Survivors: F/sgt. (co-pilot) J.N. Bayley, F/sgt. B. Tipping (W.O.P.), as well
as the air despatchers lance corporal Heywood, driver Robinson and
corporal Slade, all escaped to Allied lines."

Hier zien we dat de drie RASC-mannen zich ook in veiligheid hebben
kunnen stellen.

C.B. Troost

Agenda

14 september

3 oktober

12 oktober

9 november

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing.
Nadere gegevens volgen.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Jaarlijkse excursie.
"De onbekende schoonheid van de Gelderse Vallei'
Vervoer per eigen auto.
Voor meerijden kan bemiddeld worden.
Vertrek 09.00 uur vanaf station Kesteren.
Einde excursie ± 16.00 uur.
Opgeven bij M. Broekhuizen, tel. 08886-1504 of
K. van Ingen, tel. 08887-1741.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing.
Nadere gegevens volgen.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing.
Nadere gegevens volgen.
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Jubileum

In dit eerste lustrumjaar van de Tabula Batavorum als gemeenschappe-
lijke uitgave van een aantal historische verenigingen en stichtingen uit
het Betuwse, prijst de redactie zich gelukkig een bijzondere editie het
licht te kunnen doen zien.
De Historische Kring Kesteren en Omstreken bestaat op 25 oktober a.s.
20 jaar en in het kader van de feestelijke viering heeft een aantal leden
van deze vereniging zich beijverd om een bijdrage te leveren voor het ok-
tobernummer van ons blad.
Het resultaat ligt voor u.
Aan de opdracht om zich niet te beperken tot Kesteren, maar het hele
werkgebied van de Historische Kring te bestrijken, hebben de schrijvers
goeddeels voldaan.
Wij weten hoe moeilijk het is om amateur-historici zover te krijgen dat zij
hun bevindingen ook te schrift stellen en voor publicatie gereed maken.
Met zoveel te meer waardering bezien wij dan ook het resultaat van de
aansporingen van het bestuur van de H.K.K. en O.
Overigens laten de jubilarissen het niet bij deze bijzondere uitgave.
Naar wij ons lieten vertellen is er ook een extra nummer van de Osenvo-
renreeks, een tijdschriftenserie van de Kring Kesteren met historische
bronnen, in voorbereiding.
Daarnaast wordt, zoals ook al in de agenda van dit blad aangegeven is,
op zaterdag 24 oktober "Open Huis" gehouden in het station te Keste-
ren, waar de vereniging voor het eerst belangstellenden gelegenheid
geeft kennis te maken met het nieuwe onderkomen.
De redactie wenst de H.K.K. en O. veel geluk en hoopt dat de jubileum-
datum het begin zal zijn van een minstens even succesrijke periode als
de afgelopen twintig jaar.

ti.,
fc*;

Een
van
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Enige notities aangaande de gemeente Echteld

De huidige gemeente Echteld bestaat uit het dorp Ochten met de buurt-
schap Eldik; het dorp Echteld met de buurtschappen Ooij, Medel, Het
Sluisje, Den Akker, De Kikvors en het dorp Uzendoorn. Genoemde dor-
pen en buurtschappen (behalve de drie laatstgenoemde, die als neder-
zettingen van landarbeiders ontstaan zijn in de 19de eeuw) hebben een
lange, soms rijke geschiedenis. Echteld bestond vroeger uit de "dage-
lijkse heerlijkheid" Echteld, de "hoge heerlijkheid" Uzendoorn en het
kerspel Ochten met de buurtschap Eldik, als deel van het panderambt
Dodewaard.
De gemeente Echteld dateert van 1 januari 1818; daarvoor heette de ge-
meente Ochten. De gemeente Uzendoorn, die op 1 mei 1923 met Echteld
werd samengevoegd, scheidde vroeger de gemeente Echteld in twee de-
len. Het gemeentehuis bevindt zich in Ochten.

Echteld
In een brief van 850 komt de naam Wia voor, die als Wijhe verstaan zou
kunnen worden, waarmede dit de vroegste vermelding met betrekking
tot Echteld zou zijn. Het Germaanse woord "win" betekent heiligdom,
tempel, en daarvan zou Wia of Wijhe afkomstig kunnen zijn. De eerste
oorkonde, waarin Echteld genoemd wordt, dateert uit 1178. Uit deze oor-
konde zou men kunnen opmaken, dat Echteld destijds een hof was, die
toebehoorde aan de geestelijkheid. Dit wordt gebaseerd op het feit, dat
Echteld tot 1495 een allodiaal ( = niet leengoed =niet leenroerig) bezit
was. Een heer van Echteld was hiervan voogd. Waarschijnlijk zijn de Van
Echtelds van het Huis te Ooij verwant aan deze heer. Hij zou deze voog-
dij aan zijn nakomelingen gelaten hebben, en zo zou de latere heerlijk-
heid in het bezit van de familie Wijhe gekomen zijn.
Oorspronkelijk hadden de Van Wijhes, waar nu het kasteel de Wijenburg
staat, slechts een woontoren, die zij op den duur wisten te vergroten tot
een kasteel.
Behalve de reeds genoemde huizen van de Van Wijhes en van de Van
Echtelds te Ooij, waren er ook huizen van andere families, nl. huis Medel
en huis Latenstein. Hoogstwaarschijnlijk waren de Van Wijhes rijker en
machtiger doordat zij banden met de kerk waren aangegaan. De andere
huizen gingen in de loop der eeuwen erop achteruit en niets rest er meer
van dan hun namen, gegeven aan straten en percelen. Zo weten we van
het buurtschap Ooij, dat het vroeger veel meer te betekenen had maar
dat het verloren is gegaan door zijn ligging aan het water. Evenals vele
andere rivierdorpen heeft Ooij veel van overstromingen en dijkdoorbra-
ken te lijden gehad. In 1438 werd besloten de dijk te verleggen. Een deel
van de dijk kwam op het kerkhof te liggen.
Ooij was in 1573 nog kerspel, in 1614 niet meer. Nu omvat Ooij een paar
huizen bij de Waalbandijk.
De geschiedenis van het dorp Echteld valt voor een groot deel samen
met die van het kasteel en die van de kerk.

Het kasteel
In 1271 wordt voor het eerst gesproken over een versterkt huis in Ech-
teld, dat door een huwelijk van een jonkvrouwe van Echteld in de familie
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Van Wijhe zou zijn gekomen. Deze familie heeft gedurende 500 jaar het
kasteel bewoond. Over de eerste Van Wijhes is zeer weinig geschreven.
Van de zevende heer van Echteld, Otto van Wijhe weten we meer. Hij
schijnt een opmerkelijk figuur geweest te zijn. Deze Otto werd in 1492 bij
een twist over een beboeting bij de dijkschouw verraderlijk opgelicht en
gevangen gezet in Wageningen. Zijn huis werd in brand gestoken en het
dorp geplunderd. In die tijd probeerden de Bourgondiërs hun gebied uit
te breiden, waarbij ze Gelre, waartoe ook Echteld behoorde, op hun weg
vonden. Echteld was onafhankelijk van de graven van Gelre en nu is het
vermoeden, dat Otto uit wraak voor het gebeurde zijn kasteel openstelde
voor de Bourgondiërs. Deze daad werd niet gewaardeerd en Otto werd
gedwongen ermee in te stemmen, dat zijn goed voortaan leen en open
huis voor de hertog van Gelre zou zijn (1495). Het laatste houdt in dat in
tijden van oorlog het huis ter beschikking van de hertog zou staan. Vanaf
dat moment was Echteld zijn onafhankelijkheid kwijt. De zoon van Otto
en zijn kleinzoon hebben zich steeds tegen deze afhankelijkheid verzet.

Uiteindelijk werd in 1570 Echteld een "onsterflick erff- en stamleen",
waarvan de erfopvolging nauwkeurig werd geregeld en kreeg het een
stukje onafhankelijkheid terug. Blijkens een akte uit 1596 werd het leen
met vele tot dusver nog allodiale goederen vergroot. Tot 1751 bleef het
kasteel in het bezit van de Van Wijhes, vervolgens kwam het in bezit van
de Van Wassenaars. Zij gebruikten het als buitenhuis. In 1817 ging het
huis over naar de Van Balverens, waarvan de laatste twee freules nog tot
1928 het huis hebben bewoond. Bij een openbare verkoping is het huis in
bezit van baron van Verschuer gekomen, wiens moeder een van de
laatste Van Balverens was. In de laatste oorlog werden in het huis eva-
cues ondergebracht en later Duitse militairen gelegerd.
De Wijenburg raakte danig in verval. Tenslotte heeft baron van Ver-
schuer het kasteel overgedragen aan de Stichting van Vrienden van Gel-
derse Kastelen en is men in 1958 met de restauratie begonnen. Thans is
het in gebruik als restaurant.
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De kerk
Het oudste deel van de kerk van Echteld dateert mogelijk nog uit de 10de
eeuw. Voor het eerst wordt hij echter genoemd op de kerkelijst van de
domfabriek (domfabriek = beheerders van het kerkvermogen) in 1395.
Het jongste deel van de kerk dateert uit de 19de eeuw. Algemeen wordt
aangenomen, dat Sint Johannes Baptist (de Doper) de patroon was en
niet Sint Catnarina, aan wie de kerk van Uzendoorn gewijd was.
Wel ontvangt de kerk van Echteld nog ieder jaar geld uit de bezittingen
van een vicarie, "genaemt Sint-Cathryn-altaer, staende aen die noerden
syde inder kerspelkercken tot Echteld", die door de derde heer van Ech-
teld, Johan van Wijhe en diens vrouw, Hille van Riviere, gesticht was.
De parochiële indeling in onze streken was in de 9de eeuw begonnen en
rond 1200 voltooid. Hoe men tot het stichten van de kerk is gekomen ge-
ven de historische bronnen niet aan. In Echteld was de kerk niet het ei-
gendom van de landheer maar van het kapittel van Oudmunster. De land-
heer zal de kerk wel niet gesticht hebben, maar aannemelijk is dat de

Ku?rk ««* EdbteLd.

aanwezigheid van een plaatselijke heerser wel heeft bijgedragen tot het
stichten ervan. Nog in 1453 stichtten zeven jonkers van Wijhe een Onze
Lieve Vrouwe-vicarie ter collatie van de Van Wijhes. Hieruit blijkt dat de
Van Wijhes het geestelijk gezag wilden vergroten.
Het collatierecht van de predikant verkregen ze eerst in 1596. Dit recht
werd pas in 1922 bij de wet afgeschaft. (Collatierecht = het recht tot
schenking van kerkelijke ambten met de daaraan verbonden inkomsten).
De band tussen de kasteelheren en de kerk blijkt o.a. uit de graftombe
van Reinoud van Wijhe (1657) en de inscriptie in de kerkklok, waarop
staat: Otto van Wijhe (1672).
Zoals reeds vermeld is het schip het oudste deel van de kerk (10de tot
12de eeuw). De muren zijn in hoofdzaak van tufsteen.
Deze stenen werden met vlotten uit Duitsland gehaald.
Baksteenindustrie was er haast nog niet en bovendien stond baksteen
in die tijden niet in hoog aanzien. Maar in de 12de eeuw was een deel van
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het kasteel wel van baksteen. Het koor -14de eeuws- is van baksteen,
met tufsteen bekleed. De spitsbogige vensters zijn ontstaan door een
vergroting van de romaanse vensters. De ingang bevond zich oorspron-
kelijk aan de zuidzijde.
Het schip wordt gedekt door een houten tongewelf op trekbalken, dat in
1897 werd vernieuwd. In 1835 stortte de 12de-eeuwse toren in en met de
toren is een deel van het schip verwoest. Onmiddellijk is men met de
herbouw begonnen en heeft men het schip ingekort. Nu gaat men de
kerk via de toren naar binnen. In de 19de eeuw is aan de noordzijde een
consistoriekamer aangebouwd. De torenklok is in 1672 ter plaatse gego-
ten. De voor de klokoven benodigde stenen kwamen uit Ravenswaaij.
Mogelijk waren er vroeger twee kerkklokken. Bijna niets van het interieur
herinnert nog aan de tijd van voor de Reformatie. Tijdens de restauratie
van 1959 vond men onder het pleisterwerk een muurschildering uit de
15de tot 16de eeuw en een gave rondbogige hagioscoop, een nis van
waaruit de mis ongezien gevolgd kon worden.

Het dorp
Omstreeks 1900 bestond het dorp uit een 15-tal huizen, een herberg en
een schaapsschuur. Het inwonertal steeg in de eerste helft van de 20ste
eeuw nauwelijks. Het oude Echteld bestaat uit twee straten, die vorksge-
wijs op elkaar aansluiten. Het oudste huis uit het dorp dateert uit 1739.
De eerste steen ervan werd gelegd door een juffrouw Philippine van Wij-
he. Ook zijn er nog twee aan elkaar gebouwde woningen met jaarankers
uit o.a. 1774.
Verder staat er nog de oude pastorie uit het midden van de 19de eeuw.
Na de Tweede Wereldoorlog is er een 80-tal woningen gebouwd (o.a.
plan Ommerstein). Het dorp Echteld wordt ontsierend doorsneden door
de in de zeventiger jaren aangelegde weg naar de Prins Willem
Alexander-brug. Het voor sloop geredde station wordt thans door parti-
culieren bewoond en voor verder verval behoed.
Het werd in de vorige eeuw (1882) gebouwd en deed dienst tot in de jaren
dertig en nog eventjes tijdens de mobilisatie 1939-1940.
Het beheer van de laatste freules van Balveren heeft de groei en de bloei
van Echteld zeker niet bevorderd.
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Uzendoorn

Op 12 december 1281 kocht ridder Rudolf de Cock van Hendrik en God-
fried van Ochten al hun in Uzendoorn liggende goederen.
Rudolf de Cock was de grootvader van Willem de Cock Willemszoon, die
in 1318 voor het eerst vermeld wordt. Van hertog Reinoud III ontving deze
Willem op 11 november 1345 in leen "tHuys tYsendoren ende tgericht
van den dorpe tYsendoren hoge ende lege, behaeldelic onser halver ho-
ge heerlicheyt, dat aent lijf dreget".
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Van "tHuys tYsendoren" bestaat nog een gewassen tekening naar C.
Pronk uit 1728. Dit slot stond hoogstwaarschijnlijk buitendijks, daar,
waar nu hel opgespoten industrieterrein ligt.
Op oude kaarten treft men op bedoeld terrein de Slotwaard aan.
De zoon van Willem, Wouter de Cock van Uzendoorn volgde hem op.
Wouter van Uzendoorn stichtte tezamen met zijn zoon Willem de Cock
van Uzendoorn op 6 april 1384 een parochiekerk op de plaats, waar daar-
voor een kapel stond. Deze kapel werd destijds door de pastoor van Ech-
teld bediend. Wouter en Willem verklaarden deze kerk niet alleen te
stichten ter ere Gods, "schepper hemelrijcx ende aertrijcx", Maria, "zijn-
de gebenedijden moeder", "Sinte Catharina, ende voorts alle Godts hey-
ligen" en tot uitbreiding van de godsdienst, maar ook, "omme groote
noodsaeke wille". De kerk te Echteld toch, "die tot noch toe onse
carspelekerke geweest heeft", ligt op zo'n grote afstand van "onser ca-
pelle tot Isendoorn", dat het dikwijls voorgekomen is, dat "onse onder-
saten" stierven zonder gebiecht te hebben en zonder van de Heilige Sa-
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Het S/of van Uzendoorn. Gewassen tekening naar C. Pronk.

cramenten voorzien te zijn. Jonggeborenen overleden, "ongekerstent",
ongedoopt. "Oock om andere noodsaecken, die ons sonderlinge aenlig-
gen", die evenwel niet genoemd werden en waarschijnlijk op naijver van
de Uzendoornse ten aanzien van de Echteldse heren berustten, hadden
de heren Wouter en Willem met toestemming van de proost van Oud-
Munster en de heer Johan, pastoor te Echteld, besloten "onze capelle 't
Isendoorn" tot een parochiekerk te verheffen.
Na Willem Wouterszoons dood kwam de halve heerlijkheid aan de Van
Riemsdijks en via deze familie aan de Van Balverens. De rechtsmacht
over het dorp Uzendoorn was niet verbonden aan het bezit van Den Hof
maar aan het (leen)bezit van Het Slot. De familie De Cock Van Isendoorn
è Blois verhuisde naar het kasteel "De Cannenburg" te Vaassen, dat
door vererving (via Maarten van Rossum, de roemruchte Gelderse maar-
schalk en legeraanvoerder) in hun bezit was gekomen.
Een ander adellijk huis te Uzendoorn was "De Pottem", dat o.a. be-
woond werd door de families Van Delen. Van Riemsdijk en Cattenburg.
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De heerlijkheid kwam in 1545 in het bezit van de familie Pieck. Van 1636
tot 1682 werd de heerlijkheid gedeeld door de families Van de Poll en
Vijgh. In 1682 was Gerhard Huibert van de Clusen weer alleen in het be-
zit ervan. Hij verkocht het in 1700 aan de Van Wijhes te Echteld en via de-
ze familie kwam het in het bezit van Frederik Hendrik baron van Wasse-
naar. Deze baron verkocht de heerlijkheid in 1774 aan Carel Lodewijck
baron de Pagniet, die hem overdroeg aan zijn schoonzoon Alexander Di-
derick van Omphal, die daarvoor heer van Uzendoorn werd en op grond
daarvan ingeschreven kon worden in de Gelderse ridderschap. De
laatste heren van Uzendoorn waren uit de familie Visser, afkomstig uit
Leerdam. De laatste heer Visser van Uzendoorn heeft in de jaren vijftig
nog een bijdrage geschonken voor de restauratie van de he-
renbank in de Hervormde kerk van Uzendoorn.

De kerk.
De Hervormde kerk ligt vrij aan het oude kerkhof onder aan de Waaldijk.
De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente, de kerk behoort aan
de Hervormde gemeente.
In 1598 is de kerk overgegaan naar de gereformeerden. In 1714 heeft het
bouwwerk ernstige stormschade opgelopen, doch deze werd hersteld.
Een restauratie volgde in 1829. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de
kerk zwaar beschadigd. Van het koor en het schip bleven slechts de mu-
ren gespaard en de toren werd van zijn spits beroofd. Onder leiding van
ir. J.B. baron van Asbeck zijn kerk en toren in de jaren 1949-1955 her-
steld.
Het gebouw is samengesteld uit een eenbeukig bakstenen schip met
een, door drie zijden gesloten, bakstenen koor en een bakstenen toren.
Schip en koor hebben een houten overwelving.
De toren is in drie geledingen opgebouwd, waarvan de benedenste door
een bakstenen waterlijst in tweeën wordt gedeeld. Aan de zuidzijde ver-

Nederlands Hervormde Kerk te Uzendoorn. Mei 1945.
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rijst een uitgemetselde, rechthoekige traptoren met een bedekking van
leien tot halverwege de tweede geleding. De gevelwanden worden inge-
nomen door drie lange, ondiepe spitsboogspaarvelden met rechte dag-
kanten, waarvan die van de onderste geleding iets spitsere bogen heb-
ben dan de bovenste. Aan de westzijde is een diepe nis met rechte dag-
kanten, waarin een, dooreen segmentboog gedekte, ingang. Het boven-
licht is ook na de restauratie dicht gebleven. In de bovenste geleding be-
zitten de middelste spaarvelden gekoppelde galmgaten. De toren wordt
door een leien tentdak gedekt.
Van de vier schiptraveeën is de oostelijke aanzienlijk breder dan de drie
overige. Het muurwerk wordt door tweemaal versneden, tot de daklijst
opgaande, steunberen geschoord en heeft smalle vensters, waarvan de
drie westelijke aan de noordzijde tot 1945 in vrij gave toestand gedicht
waren; zij hebben eenvoudige afgeschuinde dagkanten. Aan de zuidzijde
waren grote vensters ingehakt. Een ingang valt onder een dichtgemet-
seld venster in de derde travee noordzijde te bespeuren.
In de derde travee zuidzijde is een rechthoekig portaal uitgebouwd,
waardoor twee steunberen kwamen te vervallen. De waterlijst is boven
de brede, open en dooreen korfboog gedekte ingang met rechte hoeken
omgetrokken. Het portaal is in het bezit van een bakstenen, ribloos
kruisgewelf. In de binnenmuren twee, door keperbogen gedekte nisjes.
Het portaal heeft een met lei bekleed dak gekregen.
Blijkens het ontbreken van de steunberen op de daartoe geëigende
plaatsen aan de noordzijde, moet hier vanouds de sacristie gestaan heb-
ben, waarvan tot aan de oorlogsverwoesting de dakoplegging te zien
was. De grondvesten zijn bij de restauratie en het bodemonderzoek
blootgelegd. Thans is hier een dienstvleugel opgetrokken. Van de, door
eenmaal versneden beren ingesloten, spitsboogvensters met smal hol-
profiel zijn die aan noordoost- en zuidoostzijde smaller dan die in de
koorsluiting.
Het koor kreeg bij de restauratie een leien dak, waarop het oude lelie-
kruis weer een plaats kreeg.
De toren heeft geen gewelven. De wanden van de begane grond zijn ge-
detailleerd door aan de noordzijde twee, aan de zuidzijde, naast de trap-
toren, een bredere hoog aanvangende nis tot gelijke hoogte als de uit-
wendige siernissen. De traptoren is thans als oorspronkelijk slechts van
de kerk uit toegankelijk.
De spitsboogvensters van het schip staan tot de volle hoogte opgaand,
in segmentbogig gedekte nissen. Een nieuw, houten tongewelf dekt het
schip en vervangt de vroegere vlakke zoldering, waarvan de moerbalken
om de vier neerkwamen op de korte muurstijlen.
Bij de herstelwerken van het koor zijn in de noordmuur twee dichtgemet-
selde doorgangen aan het licht gekomen. De meest oostelijke, die laag
is gelegen, zal vermoedelijk de oudste toegang tot de sacristie zijn ge-
weest, die buiten gebruik werd gesteld, toen de vloer verhoogd werd en
een nieuwe toegang gemaakt diende te worden. Deze nieuwe, de weste-
lijke, verbindt thans het koor met de consistoriekamer. Aan de zuidzijde
vallen één en aan de noordzijde twee spaarnissen op. Bovendien is hier
nog de grote door een flauwe boog gedekte nis, ter berging van het sa-
crament te zien.
Hoog in de koormuren, in de koorsluiting tussen de vensters en in de
noordermuur, komen vijf groepen van drie z.g. klank- of kogelpotten
voor. Deze klankpotten van grijs gebakken aardewerk, met geribbeld
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randprofiel, waren met de openingen in het muurwerk geplaatst en had-
den tot doel de acoustiek te verbeteren. Het koor is gedekt door een hou-
ten tongewelf zonder trekbalken.
In het westelijke gedeelte van het schip is een laat-middeleeuwse klok-
kengieterij te voorschijn gekomen, gebouwd van baksteen. De restanten
hiervan zijn naar het Openluchtmuseum te Arnhem overgebracht.
De kerk bezit:
- Een preekstoel, waarvan de zeszijdige kuip toogpanelen heeft met eb-
behout langs de randen, waarboven een rand met ranken en verder ge-
torste zuiltjes op de hoeken. De onderste lijst van de kuip is met knorren
(blaasvormig siermotief aan meubelen en edelsmeedwerk) enacanthus-
bladeren versierd. De kuip vertoont veel overeenkomst met die van de
preekstoel te Ingen.
- een koperen lezenaar; een rad met spaken tussen takken en knoppen
op arm met veermotief.
- een grote en eenvoudige eikehouten bank, waarvan de kap gesteund
wordt door twee, zich naar boven verjongende zuilen. Op de kap het ge-
kroonde alliantiewapen Van Wijhe van Echteld- Van Brakell. Het allian-
tiewapen is dat van Christiaan Reinold van Wijhe, heer van Echteld en IJ-
zendoorn (1675-1749) en dat van zijn echtgenote, Henriëtte Philippine
van Brakell, vrouwe van Tedingsweerd (1693-1737), overleden op huize
Kermestein te Lienden.
- drie grafze^en: 1. Herman Pieck

2. Barbara van Middachten
3. Herman Pieck

Barbara van Middachten, geboren omstreeks 1520, trouwde tussen 1546
en 1551 met Herman Pieck, heer van Uzendoorn, overleden in 1561. Zij
hertrouwde in 1568 met jonker Arndt de Cocq van Opijnen.
- enkele kleine fragmenten van Baumbergersteen met nog vroeg XVIde
eeuwse ornament: de stukken van een retabel of memoriesteen. Deze
fragmenten werden bij de restauratie gevonden.
- twee koperen kronen, ieder met zes armen.
- een gladde avondmaalsbeker op standring, waarop gegraveerd is
VOOR: DE: KERCK: VAN: UZENDOORN: DEESE: BEEKER: WEEGT: 13
LOOT. 1765. De beker heeft een verminkt merk.
De kerk moet in het bezit zijn geweest van muurschilderingen, waarvan
enkele verspreide sporen aan het licht zijn gekomen, o.a. een gedeelte
van een figuur, vermoedelijk Sint Christoffel. In het portaal waren in 1886
nog resten van muurschilderingen te zien.
De kerk heeft vroeger een gebrandschilderd glas met het wapen van de
familie De Haas bezeten.
De klok heeft een diameter van 76,5 centimeter. Op de bovenrand staat:
TER EEREN GOES BEN IC GHEGOTEN INT IAER ONS HEEREN
MCCCCCXXVI. Op het lijf een wapenschild van 12 cm hoog; gepaald van
drie palen met een hartschildje, waarop een eenkoppige adelaar. Aan
weerszijden medaillons, links Maria met kind in stralenkrans op halve
maan, rechts het Laatste Avondmaal. Het uurwerk is 18de-eeuws.
De klok is afkomstig van de in 1837 afgebroken Oosterkaaypoort te
Edam en werd in 1856 met het uurwerk voor f 600,-- door de toenmalige
gemeente Uzendoorn gekocht. De oude gebarsten klok werd voor ƒ 1,06
per Nederlands pond aan de heren Raap & Zonen te Amsterdam ver-
kocht. Bij het herstel van de toren in 1856 is de oude wijzerplaat aan de
oostzijde gerepareerd en werd een nieuwe aan de westzijde aange-
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bracht. De klok werd door de Duitsers weggevoerd, maar kon na de oor-
log worden opgespoord en teruggebracht. De oude gebarsten klok zal
dezelfde geweest zijn die door Alexis Petit, "klockegietersbaas" te So-
meren in 1754 is gegoten en op 8 januari 1755 in de toren werd opgehan-
gen.
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Gemeentehuis van de voormalige gemeente Uzendoorn.

Ochten
Ochten is een zeer oud dorp. Het is dus geen wonder dat men aan oor-
sprong en naam sagen vastknoopt. Twee broers zouden op de Slotwaard
in Uzendoorn gestreden hebben om het bezit van Uchta, de schone
dochter van een Neder-Saksisch heer, die woonde op "De Pottem", een
adellijk huis te Uzendoorn. De jongere broer Dago zou de oudere over-
wonnen en gedood hebben en uit die ridderstrijd zou het vinden van ge-
broken wapens in die Slotwaard te verklaren zijn. De schone jonkvrouw
was de prijs voor Dago's dapperheid en zij bracht een groot stuk land,
een hele buurtschap, in het huwelijk mee. Deze bruidschat kreeg haar
naam (Uchta = Ochten). Dit verhaal zal wel afkomstig zijn uit een natuur-
mythe, waarin het gaat over de strijd tussen dag en nacht, licht en
duisternis, beschaving en onkunde in de Germaanse tijd, waarbij dan de
dag (Dago) of het licht overwint en zich de "uchtend" of morgenstond
van een betere dag toeëigent. Tot zover iets over de herkomst van de
naam Ochten.
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Het enige bekende kasteel in Ochten is "De Appelenburg", op de grens
met het dorp Dodewaard liggend. Van ongeveer 1500 tot 1700 moet het
bewoond zijn geweest door de familie Van Beinhem.
Ochten was vroeger een heerlijkheid die zijn eigen heren had, die als
edele heren betiteld werden. In 1240 wordt Ricold van Ochten, ridder,
vermeld, wiens beide zonen, Hendrik en Godfried, in 1281 hun in Uzen-
doorn gelegen goederen aan hun zwager, Rudolf de Cocq van Werden-
berghe (in eerste huwelijk met Aleid van Ochten getrouwd) verkopen, (zie
hiervoor onder Uzendoorn). Volgens brieven, die Van Spaen heeft opge-
nomen in zijn Cod. Dipl., beloven Hendrik van Ochten en zijn zoon Johan
respectievelijk in september 1299 en in december 1303 hun eigen goede-
ren in Ochten op te dragen aan de bisschop in Utrecht en van hem weer
in leen te ontvangen.
Het is mogelijk, dat Johan van Ochten kinderloos is komen te overlijden
en dat de heerlijkheid bij koop of anderszins aan de graven van Gelre is
gekomen.
In 1380 trad Frederik, graaf van Meurs, als leenman van de heerlijkheid
op, die hij in 1402 onder belofte van "wederbeleeninge op gesinnen" aan
hertog Reinald IV overdroeg.
Uit de nalatenschap van zijn ouders ontving Vincent van Meurs Ochten,
dat hij in 1454 opdroeg ten behoeve van zijn zwager Willem van Egmond.
Door het huwelijk van Anna van Egmond met Willem, graaf van den Berg,
kwam Ochten aan dit geslacht en bij het kinderloos overlijden van Os-
wald van den Berg in 1712, aan de minderjarige kleinzoon van zijn zuster
Maria Clara, weduwe van Maximiliaan, prins van Hohenzollern-
Sigmaringen. In de eerste helft van de 19de eeuw hebben de Hohenzol-
lerns de Ochtense goederen verkocht.
In de Tweede Wereldoorlog heeft Ochten zwaar geleden; feitelijk werd
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het van de bodem weggevaagd. Ochten stond de laatste maanden van
de oorlog voortdurend bloot aan artillerievuur van de bondgenoten, zo-
wel vanuit het oosten uit de Over-Betuwe, als uit het zuiden, van over de
Waal.
De kerk
Het zeer oude kerkgebouw maakte voor zijn vernieuwing in 1884 op de
toeschouwer een diepe indruk. Precies zoals de kerk van Uzendoorn, die
ook oud is, maar niet zo oud als deze, had zij aan de zuidkant, een dikge-
muurd en zwaar gewelfd voorportaal. Zo'n voorportaal vindt men ook
aan dezelfde zijde van de kerk te Maurik. Tijdens de watervloed van 1827,
die het kerkgebouw niet bereikte, viel dit voorportaal in, blijkbaar van ou-
derdom, maar werd in zijn oorspronkelijke vorm weer gerestaureerd.
Sporen van muurschilderingen, die in het voorportaal te Uzendoorn nog
duidelijk zichtbaar waren, waren hier niet te ontdekken.
Er werd verteld, dat de toren vroeger alleen stond; dat er een ronde kapel
was geweest, later door een schip met de toren verenigd; dat men dat
aan de door kalklagen overdekte stenen kon zien en dat men aan de zuid-
oostkant tegenover de preekstoel links, waar ook een ingang geweest
was, kon zien, waar dat schip aan het hoge koor was aangebouwd. Dat in
deze mededelingen een kern van waarheid zit, is duidelijk. Van vele ker-
ken in de Betuwe zijn de koren hoger en breder dan het schip (hier en
daar nog overeenkomstig de oorspronkelijke stichting het lage koor ge-
noemd).
Het schip met zijn voorportaal aan de zuidkant was het oudste gedeelte
van het gebouw, wat o.a. bleek uit het feit dat men van de begane grond
twee treden afdalen moest om er in te komen. Of de toren, die bij de
restauratie van 1884 bleef staan later aangebouwd is, valt te betwijfelen,
omdat van beneden tot boven op evenredige afstand lagen tufsteen wa-
ren ingemetseld. De toren was van schietgaten voorzien, waardoor het

De oude kerk van Ochten. Klok van de kerk van Ochten vóór
de afvoer naar Duitsland (1943).
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vermoeden rijst, dat hij gebouwd is om als wacht-, vlucht- en inlege-
ringstoren te dienen. "Als men de kerken binnentreedt", zegt O.G. Heid-
ring, "ziet men met welk eene zorg men een ronden boog heeft uitgehou-
wen, waardoor men het lage koor (het schip) aan het hooge koor heeft
gepoogd te verbinden". Dit gold de kerk te Hien, maar was ook toepasse-
lijk op de kerk van Ochten van vóór 1884.
Men wijst te Ochten een perceel grond aan bekend onder de naam van
Bagijnenhof. Hier moeten we een relatie leggen met het voormalig
"adellijk jufferenstift" te Opheusden. Op dat Bagijnenhof werd de toren-
klok gegoten. "Op de Bagijnenhof ben ik gegoten; Menig mens heb ik
dood geschoten; Nu doe ik ander werk; Ik roep de mensen naar de kerk".
Aldus de volksoverlevering.
Kanonmetaal werd klokmetaal.
De eerste protestantse predikant van Ochten was Sibrandus Sixti (1609-
1618). Ds. Philippus Sophius Niemeijer wijdde augustus 1884 de ge-
restaureerde kerk in. De kerk werd door oorlogshandelingen van 1944/45
verwoest. De toren, hoewel de spits er afgeschoten was, werd nodeloos
afgebroken. En zo verloor de Betuwe zonder noodzaak een waardig mo-
nument.
Buiten, tegen de oostmuur van de in de jaren '50 herbouwde kerk staat
een hardstenen zerk met in een vierkante cartouche: "ANNO 1605 OP
DEN 20 DACH DES MAENTS APRIL IS / GESTORVEN DEN EDELEN ERE-
FESTEN IONCKER HENRICK VA BEYNHEM / TEN APPELENBORGH
WIENS SIELE DIE HEERE GENAEDICH WYL WESE". In een ronde om-
lijsting een wapen, gevierendeeld: l en IV van Beynhem, II en III van
Meeckeren, geflankeerd door kwartierwapens: Beynhem, Bueren,
Pufflick, Roedenborch en Hackfort, Rymsdyck, Vaeck en Weelye. Hen-
drik van Beynhem was gehuwd met Hillegonda van Meeckeren en over-
leed kinderloos.
De door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog geroofde klok is op-
gespoord en weer teruggevoerd naar Ochten en hangt in de nieuwe to-
ren. Diameter 134 cm. Aan de bovenrand staat "DOOR DAT UVER BIN
ICK GEVLOTEN / PETER VAN TRIER ENDE IOHAN VAN TRIER SYNEN
SOON HEBBEN MY GEGOTEN". Onder een fries van arabesken, sprin-
gende paarden en herten, omvat door twee dunne parellijsten, lezen wij:
"GEVERT GYSBERTSEN ENDE HENRICK HENRICKSEN PELS KERCK-
MEYSTEREN INDEN TYT ANNO DOMINI 1643 / LUYDEN KLINCKEN
SYN MYN WERCKEN / D(AT ICK ROEP HET) VOLCK TER KERCKEN /
ICK LUYD HARDT DAT IS WAER / MAER GODS WOORD LUYDT MACH-
TIG KLAER IACOBUS PEREGRINUS PASTOR IN OCHTEN".
Jacobus Peregrinus was predikant te Wachtendonk en Kaldenkirchen in
het Gulikse (Duitsland). In 1639 kwam hij in Ochten, waar hij in 1672 over-
leed.
In 1799 zijn er te Ochten schanswerken opgericht, bekend onder de
naam van "De Ochtense Linie". Deze liep van de Waalbandijk door het
Hooge Veld (onder Kesteren) de Pottumsche straat (thans Tielse straat)
doorsnijdend naar de Rijnbandijk bezuiden de Spees. Ze werden in de
crisistijd van de jaren dertig geslecht en in de jaren 1939-1940 herbouwd.

A. Datema
Kesteren
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Ochten in last!

Inleiding
In de toelichting op de transcriptie van de verponding van Ochten van
1650 (Spruit 1986) werd reeds vermeld dat Ochten, volgens de zetters die
de verponding moesten uitvoeren, een plaats was waar de mensen ver-
armden en de lasten van de lange en zware dijken slechts met grote
moeite konden worden opgebracht. Een uitspraak van deze verpon-
dingstaxateurs heeft me niet losgelaten. Zij schuiven namelijk de inwo-
ners van Kesteren en Opheusden in de schoenen, dat deze door hun
landgebruik bijdragen tot de verarming van de inwoners van Ochten.

Probleempje
Letterlijk staat in de uiteenzetting het volgende: "wordt het voorschre-
ven dorp ten uijttersten niet grooter binnen dijcx bevonden dan 600 mer-
gen waervan noch wel 200 mergen dijckvrij sijn,......., welcke dijckvrij
mergentaelen meest alle tot Huesden ende Kesteren gebruickt worden,
als naest naer haerlieden dorpen aengelegen; soo dat de inwoonderen
van Ochten tot minder dan 400 mergen alle de voorschreven dijcken
moeten maecken, noch haer eijgen goederen langs ende aen de dijcken
gelege soo binnen als buyten sien uijtdijcken ende t'eenemael beder-
ven. Soo dattet daermede oock alsoo geleghen is, als men de costen der
dijcken soude reeckenen dat de landen naeuwelicx soo connen uijt-
brenghen, waerdoor men oock in deesen dorpe van Ochten veele lieden
van desselffs inwoonderen daegelijcx siet verarmen" (Verponding van
Ochten folio 5,6;).
Vraag is: "Moet je dit nu geloven of niet?"

Werkwijze
Van de landgebruikers, die in het verpondingsregister van Ochten staan
ingeschreven, is nagegaan of hun namen ook voorkomen in de registers
van Opheusden en/of Kesteren. Van deze groep is aangenomen dat ze in
Kesteren of Opheusden woonden en in Ochten land gebruikten. Van hen
is genoteerd hoeveel land dijklastig was (d.w.z. de rivierdijken moest on-
derhouden) en hoeveel land niet (dijkvrij genoemd). De vergelijking tus-
sen deze beide categorieën is niet in de gebruikelijke landmaat uitge-
drukt maar in de grootte van het te betalen bedrag in de verponding in
guldens, stuivers en penningen.

Genoemde werkwijze is vrij grof, omdat niet alle landgebruikers, die zo-
wel in Ochten als in Kesteren of Opheusden genoteerd staan alleen in
Kesteren of Opheusden zullen wonen. Er zullen ook in Ochten wonen,
die in Kesteren en/of Opheusden land gebruiken. Op deze wijze komt de
last teveel op Kesteren en Opheusden te liggen. Dit is ook zo wanneer
één zelfde naam op twee personen betrekking heeft. Vooral voor hen die
als achternaam een patroniem voeren is dat te verwachten. In de praktijk
blijken dit er echter maar een paar te zijn.

Als voorbeeld van een moeilijkheid, die wel opgelost kon worden, mag
hier Cornelis Jansen Udo worden genoemd. Deze heeft diverse stukjes
land in Ochten in bewerking. Hij komt in het verpondingskohier van Op-
heusden onder deze naam voor. In het Ochtense verpondingsregister
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wordt hij eenmaal genoemd: "Cornelis Jansen tot Neusden" en eenmaal
kortweg als "Cornelis Jansen". Aangenomen is dat het in alle gevallen
dezelfde boer betreft.
Een ander geval vormen Thonis Jansen opten Poll, Jan Gerrits opten
Poll en Bernt Hermens opten Poll. De eerste twee komen wel, de laatste
niet in het verpondingsregister van Opheusden voor. Toch duidt hun
achternaam er op dat zij woonden en boerden op een bepaald stuk land
in Opheusden ten westen van de Tielse straat. Daarom is aangenomen
dat Bernt een Opheusdense boer is geweest. Voor de doelstelling is het
immers beter om in twijfelgevallen eerder te veel dan te weinig te krij-
gen. Het is duidelijk dat rekening moet worden gehouden met een nogal
onvolledig resultaat.

Conclusie
Tot welke conclusies leidt dit onvolledige resultaat?
Uitgaande van de in de werkwijze genoemde stelling, blijken er 33 perso-
nen uit Kesteren en Opheusden in Ochten land in eigendom te hebben
met een totaal van 12,8% van het areaal van Ochten. Het gaat evenwel in
de eerste plaats niet om het land in eigendom. Er waren 50 personen uit
Kesteren en Opheusden die in Ochten land gebruikten en bewerkten
met een totaal van 26,7% van de totale taxatie van alle land in Ochten.
Dit cijfer duidt erop dat het zeer goed mogelijk is, wat in de inleiding van
hun rapport door de taxateurs van Ochten is gezegd, namelijk dat een
derde van de mergentalen gebruikt werd door de inwoners van Opheus-
den en Kesteren. Echter hun vermelding dat die mergentalen meest dijk-
vrij waren blijkt duidelijk overdreven. Uit onze berekening bleek 51,3%
van het door Opheusdenaren en Kesterense mensen gebruikte land wel
degelijk dijkonderhoudsplichtig te zijn. Dijkvrij is minder dan de helft
(48,7%) of 13,0% van hetgeen in Ochten aanwezig is.
De uitspraak van de taxateurs van de verponding van Ochten die inwo-
ners van Kesteren en Opheusden willen aanwrijven dat zij de verarming
van Ochten verergeren is dus wel wat overtrokken.
Een andere kwestie is de grootte van de dijklasten voor de Nederrijn of
voor de Waaldijken. De bewoners langs de Waal hadden duidelijk grote-
re lasten en werden vaak door de gevolgen van doorbraak en overstro-
ming geteisterd. De taxateurs in Ochten beseften dit goed, want zij stel-
len dat de inwoners van Hien en Dodewaard "met deselfde soppe over-
goten waren".
Hun opmerkingen hiervoor in de probleemstelling vermeld, moeten dus
gelezen worden als een aanduiding dat de dijklasten voor de Waaldijken
veel groter waren dan die voor de Rijn- en landdijken.

D. Spruit
Katwijk (N.B.)
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Een plaatje bij een praatje

.-,t*̂ .OJU?.̂ B.OA»*?M»BfliEJlJli.».

Wanneer u de letters onder dit plaatje niet had kunnen lezen, geloofde u
zeker niet, dat we hier te maken hebben met een afbeelding van een
dorpje in de omgeving van Kesteren.
Ga nu maar eens kijken!
Bijna niet te geloven.
Wat kan er in een tijd van twee eeuwen veel veranderen!
Op deze antiquarisch verworven gravure ziet u inderdaad de Dodewaard-
se kerk met een mooie torenspits. In 1842 werd de sterk vervallen toren
weer zo voordelig mogelijk gerepareerd. De slechte stukken in de houten
balken werden verwijderd en wat nog goed genoeg was, werd weer tot
een spits samengevoegd.
Vandaar het minder mooie en minder hoge geval van tegenwoordig. Het
was vroeger een kruiskerk. Maar wat is er nog van over? Het transept is
in 1920 ingekort, omdat de polder meende de dijk daar te moeten verzwa-
ren. Ook met het oog op het verkeer moest de kerk maar wijken!
Over de Romeinse grafsteen heeft professor Bogaers in de Tabula Bata-
vorum van oktober 1984 een interessant artikel geschreven. De steen,
die vanaf de torenbouw tot 1863 de zuidmuur heeft versierd, is thans in
het oudheidkundig museum in Leiden te bewonderen.
In de noordmuur bevond zich vroeger een venster. Dit raam is al zeer
lang geleden dichtgemetseld. Tussen de brokken steen bevond zich een
wijwaterbakje.
Alle oude kerken zijn vroeger rooms-katholieke kerken geweest.
Graaf Reinoud van Gelder noemde in zijn open brief van 1315 Dode-
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waard „een laage, onveilige, en zeer volkelooze plaatze, niet verre van
Aarnhem gelegen". In de parochiekerk stond „zedert lange tijden een
heilig kruys, 't welk ook wegens deszelfs kostelijkheid berucht was". En
daarom liet de graaf het kruis overbrengen naar Arnhem, (aldus de Histo-
rie ofte Beschrijving van 't Utrechtse Bisdom, deel III - 1719).
Aan de oostzijde van de kerk was het koor. Daar stond vroeger het altaar.
Na de Hervorming werd daar de preekstoel geplaatst.
Enige tientallen jaren later raakte het koor in verval. De kerk was te arm
om de koormuren te herstellen. In 1705 brak men het daarom af. De
tufstenen werden verkocht voor 800 gulden.
Daarvoor in de plaats werden drie kamers opgetrokken. De middelste ka-
mer werd de gerfkamer (= kleedkamer van de geestelijke), een van de an-
dere kamers werd verhuurd aan de chirurgijn en de schutter, tevens hon-
denslager, bewoonde de derde kamer.
Bijna anderhalve eeuw later, in 1842. werden de kamers weer afgebro-
ken. Men metselde met gewone bakstenen de oostkant van de kerk zo
op, dat er weer iets van een kruiskerk ontstond. Na de restauratie van
1981 zien we een geheel vernieuwd gebouw. Men kan nu alleen aan de
gerestaureerde toren (in 1957 opgeknapt) en de opnieuw gevoegde mu-
ren van het schip (in 1981 hersteld) ontdekken, dat we hier te doen heb-
ben met een zeer oude kerk. De mensen van het R.O.B, uit Amersfoort
hebben tijdens de restauratiewerkzaamheden in 1981 enige proefborin-
gen verricht. Ik vroeg aan Dr. Halbertsma, de wetenschappelijke leider,
wat hij dacht over de ouderdom van kerk en toren. Hij antwoordde, dat
het zeker was, dat het oudste deel van het kerkgebouw ± 1050 gesticht
was. De toren was niet door de Romeinen gebouwd. Dit hebben sommi-
ge boekjes en schoolmeesters (ook ondergetekende) wel eens (dus ver-
keerd) beweerd!!

Bekijken we het plaatje nogmaals. Het is een gravure uit de tweede helft
van de achttiende eeuw, vervaardigd naar een schets van J. Bulthuis.
Het prentje was opgenomen in de „Vaderlandsche Gezichten van Ben-
dorp". Het gebouw, dat rechts van de kerk op de achtergrond staat, komt
beter uit op een afbeelding van A. de Haan (in 1728) en opeen schets van
H. Tavernier. Op deze beide laatste afbeeldingen blijkt dit gebouw in de
verte de Hiense kerk en toren te zijn. In 1641 was door blikseminslag de
spits van de Hiense toren in brand gevlogen. Meer dan een eeuw lang
heeft Hien een stompe kerktoren gehad.
In het oude boek „De Tegenwoordige Staat van alle Volkeren" 13e deel,
uitgegeven in 1741 kan men lezen op bladzij 265: „Hien en Doodenweerd
zijn twee Dorpen digt by malkanderen, aan den Waaldyk, omtrent ter hal-
ven weg tusschen Nymegen en Tiel gelegen. De Gereformeerde
(= Hervormde ) Gemeentens van beide worden door eenen Predikant be-
diend. Hien legt in 't Geboomte. Beneden Hien en Doodenweerd, tegen
den Waaldyk, staat een Heeren-huis, Appelenburg genaamd.
Het kerkje van Hien heeft eenen stompen Tooren.
Doodenweerd, ook Dooiweerd genaamd, is een fraai Dorp, met een nette
Kerk en sierlyk Kerktoorentje. De wagen van Nymegen op Utrecht of te-
rug, rydt hier, by droog weder, langs een weg, den Dalwagen genaamd,
van den Dyk af, dwars door de Betuwe. De Kerk van Doodenweerd staat
zo digt aan den Waaldyk, die hier geen voorland heeft, dat er maar één
Rytuig te gelyk, tusschen dezelve en de Rivier, door kan. Rondsom het
Dorp heeft men goed Bouwland.
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Het Slot Doodenweerd, hier by gelegen, is een oud gebouw, met een
klein Toorentje". (Dit slot heeft gestaan bij de Hucht in Den Dreef).

Het Dodewaardse kerkgebouw heeft dus dienst gedaan om de gelovigen
te herbergen tijdens het bedienen van de mis en de prediking en sinds
de reformatie gedurende het preken van de dominee. De eerste predi-
kant was hier Hermannus Broeckhusius (1603).
Soms deed het kerkgebouw voor minder gepaste zaken dienst!
De Tielse Classis van 12 en 13 september 1642 had een klacht te behan-
delen van dominee Johannes Lamberti ab Heessel, v.d.m. tot Hien ende
Dodeweert. Hij doleerde ( = klaagde) "dat syn kerkcke met hooy, visnet-
ten ende turf ende andere vuylicheden wort ontreynicht".
De Classis besloot hierover de ambtman in te lichten.
Een andere klacht bereikte de Classis in 1674, toen dominee Lambertus
Brouwer en ouderling Jhr. Joost van Stepraedt uit Hien en Dodewaard
meldden dat de Franse soldaten, die wegtrokken, „de kercken en pasto-
riehuys, jae selfs de predickstoel en de bancken in de kercken afge-
broocken, verbrandt end geheelich verdestrueerd hadden".
Nog andere taferelen waren in de kerken te zien, toen de 15de januari
1643 de Waaldijk boven de Rietkamer was doorgebroken en de mensen
met hun vee naar de hoogste punten, de dijken, vluchtten maar ook in de
kerken een onderkomen zochten.

Het meest vreemde op de hiervoor getoonde afbeelding in vergelijking
met de tegenwoordige toestand is, dat de rivier op de gravure vlak langs
de dijk stroomt. Inderdaad is er in de tweede helft van de vorige eeuw
veel veranderd. Door aanleg van veel kribben en door de correctie van de
rivier ligt de Dodewaardse kerk niet meer aan de Waal. Waarschijnlijk
heeft zo'n 800 jaar jaar geleden de kerk ook niet aan de rivier gelegen. In
1952 heb ik hierover gecorrespondeerd met wijlen professor Edelman.
Op mijn vragen antwoordde zijn assistente, later zijn vrouw, mejuffrouw
Dr. Vlam, dat we moesten denken aan de gevolgen van stroomverlegging
van de Waal. De kerk, die oorspronkelijk wel in het midden van het oude
dorp zal hebben gelegen, ligt thans praktisch in de dijk. Het is dus aan-
nemelijk, dat een groot gedeelte van het dorp aan de rivier ten offer is ge-
vallen, (op gelijke manier als dat in oude stukken wordt beschreven voor
Wolferen).
Men sprak vroeger over de ambtskrib. Op een gemeentekaartje van 1865
kan men nog zien hoe er bij de Dalwagense afweg aan de buitenkant van
de dijk twee kribben zijn. Daartussen was het „Gatje van de Krib" (bij de
Dodewaardse kerk). De tweede krib, die iets ten westen van de Dode-
waardse kerk begon, liep evenwijdig aan de dijk naar het westen. Aan de
zuidkant waren verscheidene inhammen, waar schepen konden aanleg-
gen. Ten zuiden daarvan lag in de rivier een eiland, een zandbank, ge-
deeltelijk begroeid, De Plaat geheten.
De torens werden gebruikt om de schippers te waarschuwen door het
geven van noodseinen „bij ijsgang en hoog opwater".
Jan Schuiling verdiende voor het uitsteken en inhalen van de seinmidde-
len bij gevaar van ijsgang f 0,50.
Voor de Hiense toren bestelde de gemeente bij Jac. Schuiling in 1856
twee Noorse Juffers tot het uitsteken der seinen.
En bij Roukens te Nijmegen kocht de gemeente vier seinlantarens, gele-
verd in 1856 voor f 30.-.
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N. Hendriks, schipper, beurde / 0,20 vracht voor het transport.
Voor de Dodewaardse toren kocht men in Tiel „een heele Grote Nieuwe
Vierkanten Dubbelt blekken Seyn lantaarn a f 9,50.
In 1832 was er een lantaarn gevallen, (total loss). Deze gegevens zijn al-
le ontleend aan het gemeente-archief.

uy.t, t.'tv.A'-ibffff*. .'-i'.-f-i; fwisttst* < .«wy.-j'Kïy.-.

2WAAREN YSGANG IN BE WAAL.

De gravure hierboven afgedrukt hoeft geloof ik geen verklaring.
Het plaatje is uit de Kleine Wagenaar geknipt. Ontstaan ± 1780.
Op een tentoonstelling ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de
H.K.K. en O. in 1977, stond ondereen dergelijk plaatje het bijschrift „De
kerk van Ochten!" Wanneer u het tweede prentje met het eerste verge-
lijkt, dan weet u wel beter! Je kunt met een gerust hart zeggen, dat toen
de tekenaar deze schets maakte, het te koud was om buiten te tekenen.
Hij had de afbeelding van Bulthuhs bij de hand. Iets weggelaten! Wat ijs-
schotsen er bij gefantaseerd. En klaar was het winterse landschap bij
Dodewaard.
Van deskundigen heb ik vernomen, dat bij de aanstaande dijkverzwaring
rondom de Dodewaardse kerk een nieuw stuk dijk zal worden aangelegd,
zodat de kerk geheel los van de dijk zal komen te staan.

J.S.M. Tornga
Hien
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Ds. Honsingius (Johan Hoisingh)
Een dominee te Opheusden die van zich deed spreken.

Daar zijn examen in september 1703 wat te wensen overliet werd bij clas-
sicaal besluit van april 1704 bepaald, dat de inhoud van de preken van de
nieuwe dominee van Opheusden, Honsingius, onder de nabuur-
predikanten1 verspreid zou worden. De classis zou hem op deze wijze het
ambt te Opheusden al dan niet waardig oordelen. De door hem versprei-
de teksten werden uiteindelijk in september 1705 goedbevonden.
Maar omdat ds. Hoisingh aan de weduwe2 van zijn voorganger (Ds.
Specht t 1703) nog geen "penningen" betaald had, waartoe hij volgens
contract wel verplicht was, werd hij toch voorlopig onder "censuur"
gesteld. Dit werd opgeheven in september 1706 nadat hij aan zijn ver-
plichtingen had voldaan.
Ds. Honsingius laat wederom van zich horen in mei 1707, wanneer hij in
ernstige dronkenschap wordt aangetroffen. Hierdoor wordt hij in sep-
tember van dat jaar voor 6 maanden in ambt en bezoldiging geschorst.
Hij had zich o.a. "verlopen" te Rhenen, alwaar hij "dol en sat langs de
straat slingerende" onder het oog van de "gansche stadt, ter smael van
den gereformeerde godsdienst in deszelfs bedienaren" schimpte; "sie-
daer den dronken minister".
Uiteindelijk de stad via de Rijnpoort verlaten hebbend "vallende wijders
als doot neder op den gemeene wegh", wordt hij door een groep jongens
bij "eene Willem Huyberttse" naar binnen gesleept.
Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, blijkt dat hij op de avond voor 12
september 1707 aangetroffen wordt in herberg "de Kroon" te Tiel. Hij be-
vindt zich op dat moment, in "allerverderfelijkste staet van dronken-
schap, sodat de daer aanwesige papisten", er "selfs" de spot met hem
drijven. Naar het schijnt heeft hij zich na die tijd weer waardig gedragen,
want we lezen dat de 28ste december 1707 op verzoek van de kerkeraad
en van vele ingezetenen van Opheusden, zijne "suspensie" wordt opge-
heven, hoewel de censuur blijft bestaan. Per 1 januari 1708 mocht hij
weer voorgaan in de dienst. Het bewandelen van de "rechte weg" bleek
niet gemakkelijk voor hem te zijn, want op 17 april riep de kerkeraad vijf
nabuur-predikanten in en stelde hem weer onder censuur en schorste
hem in het voorgaan van de dienst tot "den eerscht volgenden paasch-
dag".
Dit alles omdat hij in dronkenschap had huisgehouden in herberg "de
Zwaan" en herberg " de Spees", beide in Opheusden, waarbij het ook
nog tot vechtpartijen was gekomen!
De classis van Tiel ging akkoord met de maatregelen die door de kerke-
raad en nabuur-predikanten genomen waren. "Op vertoon van zijn hert-
lich leetwesen" lieten zij verdere straf achterwege.
Kort daarop moet zijn aanzien wel bijzonder gestegen zijn want op het
einde van de classisvergadering van 5 en 6 mei 1710 wordt hij aan-
gesteld tot "examinator classis", alsof er niets was voorgevallen.
Blijkbaar heeft deze benoeming toch een positieve invloed op zijn ge-
drag, want lange tijd blijft hij in het rechte spoor.
Totdat in september 1724 de kerkeraad te Opheusden hem verbiedt deel
te nemen aan de classisvergadering te Tiel. Dit om reden van vermeende
malversaties met betrekking tot diakoniezaken. Dit wordt wederom „ in
der minne geschikt" bij de classisvergadering van april 1725 te Tiel.

73



In het voorjaar van 1727 weigert de kerkeraad hem de toegang tot de kerk
wegens dronkenschap op de kansel. Dit nu doet tenslotte de maat over-
lopen. Op de "hoogeerwaarde synodus van den hertogdom Gelre en den
graafschap Zutphen", die plaatsvindt te Zutphen in augustus 1728,
wordt hij uit zijn ambt "gedeporteerd" (ontslagen). In september 1728
verzoekt hij de classis Tiel enige ondersteuning voor zijn kroost en
vraagt hij voor de duur van de vacature in de pastorie te mogen blijven
wonen. Wederom halen zij de hand over het hart en beloven dat geduren-
de de vacature de inkomsten uit de gastpredikaties ten behoeve van het
onderhoud van zijn kinderen zal zijn.
Op 16 februari 1729 wordt 11 gulden en in september 1732 6 gulden toe-
gelegd "tot soulaes voor sijn kinderen".
Bij besluit van de Gelderse synode op 16 augustus 1730 te Nijmegen
wordt hij weer als lidmaat tot de kerk toegelaten en beroepbaar gesteld.
Daar zijn gezin nog in 1732 te Opheusden woonde en financiële steun
van de kerk ontving, heeft het er de schijn van dat beroepingen wijselijk
niet werden gedaan. Het buitensporige gedrag van "Eerwaarde" ds.
Honsingius zal ver buiten de dorpsgrenzen van Opheusden vernomen
zijn.

Kobusvan Ingen
Opheusden, juli 1987

1. Predikanten van Hien/Dodewaard en Kesteren.
2. Hillegonda Vollenhove t 1709.

Bronnen
Gelderse Volksalmanak 1888 Opheusden, J. Anspach.Wapenheraut nr. 1 1897 Opheusden, J. Anspach.
Osenvoren nr. 7 1986.Osenvoren nr. 10 1986.
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De geschiedenis van het Drielse veer

Inleiding
Brede waterstromen zoals rivieren en beken vormen al gauw een hinder-
nis bij het reizen van de ene plaats naar de andere. Sinds de mens ont-
dekte dat water ook bevaarbaar is, werden deze problemen minder
ernstig.
Naarmate het verkeer toenam ontstonden meer of minder frekwente
veerdiensten, die voor een behouden overvaart gingen zorgen.
Zo'n veerdienst over de Rijn ontstond ook tussen de dorpen Driel en
Oosterbeek. In het volgende zijn fragmenten uit de geschiedenis van dit
veer bijeengebracht om een indruk te geven van het ontstaan, de bezit-
ters, de veerbazen en de gebruikers.

Het ontstaan
De aloude Phoeniciërs en andere volken bouwden reeds schepen en
hebben, zoals men beweert, zelfs de kust van Zuid-Amerika bereikt.
Eerst gebruikte men voor de voortbeweging peddels, een soort
roeispaan en later ontdekte men dat de wind ook flink kan meehelpen,
door een zeil te gebruiken.
Dat kon een dierenhuid zijn, maar ook een ruw stuk weefsel.
Ook bij het Drielse veer heeft men eerst de wind te hulp geroepen, want
op een kaart van 1623 is te zien dat als veerschip een schip met zeil is ge-
bruikt. Ruw geschat vanaf het jaar 1000 zullen onze Drielse voorouders
van dit zeilschip gebruik gemaakt hebben, toen zij naar pastoor Bernulp-
hus in Oosterbeek gingen om te huwen, hun kinderen te laten dopen en
hun kerkelijke plichten te vervullen, want zowel Driel als Heteren en
Randwijk hoorden onder het diakonaat Velua, deel van het bisdom
Utrecht. En voor Driel was Oosterbeek de dichtstbijzijnde parochie. In
1257 was het Drielse veer tienden schuldig aan de Sint Pieterskerk van
Utrecht. Misschien hoorde het Drielse veer ook aan de Sint Pieterskerk,
maar zekerheid daarover ontbreekt ons.
Na 1460 werd Driel kerkelijk zelfstandig door het stichten van een eigen
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parochiekerk. Het kerkschip, eigendom van de parochie Oosterbeek
voer toen niet meer als kerkschip, maar bleef dienst doen als veerschip.
Na 1580, dus na de Hervorming, werd de Nederlands Hervormde Kerk
van Oosterbeek bezitster van het Drielse veer.

Verschillende eigenaren van het veer
In 1669 werd het veer verkocht aan de stad Arnhem voor / 4500,--, waar-
van f 3500,-- op een schuldbekentenis en de rest in contanten werd vol-
daan.
Deze verkoop werd op 20 februari 1669 door het Hof van Gelderland be-
vestigd.
De stad wilde graag weten wie vanouds de eigenaren van het veer waren
geweest. Daartoe kopieerde de secretaris J. Koets op 6 mei 1669 een ver-
klaring uit het Schepensignaat van 1548. Toen verklaarden de broers
Hendrik en Albert van Oert, dat hun vader van oudere mensen had verno-
men, dat er geen ander veerschip of pont voor het Drielse veer was ge-
bruikt dan alleen het kerkschip. Dit werd bevestigd door twee getuigen.
Ook verklaarden ze dat er vroeger mensen gevangen genomen werden
als ze de tol wilden ontwijken.
Kennelijk was er in de buurt een tol. De goederen, het vee en de paarden,
die in beslag werden genomen, werden in Arnhem verkocht.
In 1846 verkocht de stad Arnhem het veer voor f 11.310,--. De nieuwe ei-
genaar was de Oosterbeekse fabrikant Bakker. In 1912 blijkt een Schef-
fer eigenaar te zijn, want dan verkoopt deze het aan Terwindt in Nijme-
gen. De laatste is een bekende naam in de baksteenindustrie. Terwindt
is enkele jaren lang in een proces verwikkeld geweest met de Rijkswa-
terstaat. De strekdammen ontnamen aan de pont de kracht van de
stroom. Terwindt verloor de strijd en moest een dwarskabel door de ri-
vier leggen om te kunnen overvaren. Dit betekende voor hem grotere uit-
gaven, want een dwarskabel is nogal slijtzaam.
Toen in de zeventiger jaren van deze eeuw bij Driel een stuw met sluis
werd gebouwd, betekende dit het einde van het Drielse veer. Rijkswa-
terstaat onteigende het veer, maar verkocht later de rechten aan Wenne-
kes in Oosterbeek.
Deze vaart nu met een motorbootje om de enkele mensen die er nog ge-
bruik van maken naar de overkant te brengen.

De veerbazen
Het veer werd in het algemeen niet door de eigenaren geëxploiteerd,
maar aan anderen verpacht. De verpachting ging met hogen: elk bod was
2 gulden a 20 stuivers hoger, het schrijven ging met een teljoor (bord). Er
werd verpacht met het uitgaan der "keerse". De huur was ongeveer
f 130,-- a / 140,-- per jaar. Men pachtte voor 6 jaar, maar na 3 jaar kon
men met de huur stoppen mits dit vroegtijdig kenbaar werd gemaakt. De
betaling moest prompt op 1 mei gebeuren en de pachter moest voor
twee goede borgen zorgen. Hij moest ook zelf het schip, de pont, de
bochtaken en roeiboten hebben. Hoewel reeds in 1651 door hopman
Hendrick Heuck uit Nijmegen de gierpont was uitgevonden, is de eerste
aanwijzing dat ook in Driel zo'n gierpont werd gebruikt, pas uit 1809.
Zo'n gierpont is met een staalkabel via bochtaken midden in de rivier
verankerd en wordt door de stroom naar believen van de veerbaas van de
ene naar de andere oever gedreven.
In 1822 liet de toenmalige pachter van het Drielse veer, Hendrick San-
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ders, metingen doen. Er waren in de Rijn zandbanken ontstaan, waar-
door de pont niet meer kon varen. De oversteekplaats moest toen een
weinig naar beneden (naar het westen) worden verlegd.
Van de vele huurders die het Drielse veer heeft gehad, eigenlijk te veel
om op te noemen, is er één toch het vermelden waard. Zijn naam was
Gerrit Heijmericx. Het moet een lastig heerschap zijn geweest, dat met
iedereen ruzie had, tot in Arnhem toe. Hij woonde in het veerhuis „de Al-
tena" gelegen aan de Rijnbandijk in Driel. Hij woonde er als een roofrid-
der op zijn burcht en had maling aan alles en iedereen, ook aan huurcon-
tracten. Zo was hij verplicht bij het einde van het huurcontract alles in
die staat af te leveren, zoals hij het bij het aanvaarden aangetroffen had.
Zo te lezen brak hij echter van alles van het veerhuis af en nam bijvoor-
beeld de vensterluiken mee. Dit kon de goedkeuring van de Rekenkamer
niet wegdragen. Hem werd gelast alles te herstellen, zo niet, dan werd
het hersteld op zijn kosten. Ook eiste de magistraat van de stad Arnhem,
dat hij de balken die hij al had afgevoerd, terug moest brengen.
Hij had ook ruzie met dominee Jan van Gendt in Driel. Na een proces
werden twee van zijn koeien in beslag genomen. Toch won onze Gerrit
ook eens een proces en nog wel van de machtige heer van de Doorwerth.
Deze wilde hem in 1708 het vissen in de Rijn verbieden (XXI Raadssig-
naat blz. 412-413). Deze keer viste de machtige heer van Doorwerth ach-
ter het net.
Bij zeer hoog en zeer laag water moesten de passanten van het Drielse
veer over grondgebied dat Gerrit Heijmericx toebehoorde. Deze bedong
van de stad Arnhem dat hij en zijn gezin zijn leven lang vrije overtocht
zouden hebben in ruil voor een vrije overtocht voor de passanten van het
veer.

Het gebruik en de gebruiker
Zware wagens getrokken door paarden en geladen met passagiers en
speciale goederen, mochten vroeger niet via het Drielse veer overvaren
op straffe van 25 goudgulden bij overtreding. Het Drielse veer mocht al-
leen lichte wagens overzetten. Vermoedelijk waren deze voorwaarden
door de stad Arnhem gemaakt om de schipbrug en het overzetveer in
Arnhem te bevoordelen.
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Hoe waren de tarieven voor het overzetten bij het Drielse veer? In 1748
betaalde men 4 duiten per persoon, dat is ongeveer 21/2 cent. Een man
met paard kostte 11/2 stuiver. Een koets, cales, charet, een berlijner of
phaeton met 6 paarden bespannen bracht 16 stuivers op; een stok, imme
of korf met bijen was goed voor 2 duiten.
De leden van de Magistraat van Arnhem hadden vrije overvaart evenals
de bewoners van Oosterbeek als zij de Over-Betuwe bezochten. Gingen
zij er heen voor handel of moesten ze er werken, dan moest de overvaart
betaald worden. In de tijd dat er in Driel nog veel tabak werd verbouwd,
ging veel hiervan via het Drielse veer naar Arnhemse kooplieden.
In 1843 maakte ons roemruchte leger ook gebruik van het veer. Voor hen
golden de volgende tarieven: een kanon bespannen met 8 paarden
ƒ 1,50; een smidswagen met 6 paarden bespannen / 0,80; een kruitwa-
gen met 8 paarden bespannen f 1,00; een voorraadwagen bespannen
met 8 paarden f 1,00; voor een legerwagen voor de officieren werd
f 0,80 betaald. Het leger hield toen ook oefeningen en legde ponton-
bruggen bij het veer.
In 1920 waren de veergelden weer anders; toen betaalde één persoon 5
cent, voor een gans of kalkoen betaalde men een 1/2 cent, man en paard
was goed voor 15 cent; een mallejan met paard en baas werd voor 60
cent overgezet. Over tarieven voor fietsen wordt gezwegen, deze verhi-
kels waren toen zeker nog niet in zwang, althans niet in massa.
De kwaliteit van de Drielse veerpont was niet altijd optimaal; dit valt te
lezen in de rapporten van de Waterstaat in 1857: er werd zelfs gedreigd
om het pontveer uit de vaart te nemen als de kwaliteit niet beter werd.
Rond het jaar 1921 kreeg Gradus Berends bij het veer een ongeluk: zijn
paard kon de kar niet houden en liep terug de Rijn in en beiden verdron-
ken.
Peter Hensen was een bekende veerknecht, hij heeft zeer lang bij Busch,
de huurder van het Drielse veer gewerkt en wel van de jaren dertig tot ver
na de Tweede Wereldoorlog.
Behalve de veerdiensten van de ene oever naar de andere waren er ook
regelmatige beurtdiensten over de rivier, die door verschillende stoom-
bootrederijen, zoals de Concordia, en de Arnhemse stoombootmaat-
schappij onderhouden werden.
Het waren v.v.-diensten tussen Arnhem en Rotterdam. Ze worden al-
thans vermeld resp. in de jaren 1863 en 1897, maar ze hebben waar-
schijnlijk al langer bestaan.
De schroefboot Batauwer wordt in 1890 genoemd en verzorgt dan v.v.-
diensten tussen Wageningen en Arnhem. Al deze boten legden bij het
Drielse veer aan om goederen in en uit te laden. Op de Batauwer vond in
1890 een ongeval plaats: het mangat-deksel vloog open zodat de stoom
kon ontsnappen. Er vielen gelukkig geen doden of gewonden. De laatste
jaren leggen veel plezierboten bij het Drielse veer aan.
Van de vroegere grootsheid van het Driels veer is nu niet veel meer over.
Slechts een motorbootje vaart nog op geregelde tijden. Mochten hier-
voor de subsidies stoppen, dan betekent dat het einde van het Drielse
veer.

Th. Essers
Driel
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De hoge heerlijkheid Homoet en haar heren

Ligging
Het gebied van de voormalige hoge heerlijkheid Homoet ligt in het noor-
delijk deel van de gemeente Valburg in de Over-Betuwe en grenst in het
oosten aan de gemeente Eist en in het noordwesten aan de gemeente
Heteren. Langs de noordoostgrens loopt een weg van Eist via Valburg
naar Heteren en het is niet uitgesloten, dat het een oude Romeinse weg
is, die komend vanuit het zuiden naar Driel ging.
Homoet ligt gunstig op een stroomrug van een voormalige rivier.
Deze stroomrug werd reeds vroeg bewoond, zoals ook blijkt uit de arche-
ologische vondsten die hier op verschillende plaatsen zijn gedaan.

De Van Homoets
De eerste vermelding van het geslacht Homoet komen we in 1347 tegen;
waarschijnlijk zijn zij uit een ander geslacht gesproten en hebben zij bij
de afsplitsing de heerlijkheid Homoet gekregen en zich daarnaar ge-
noemd. Op 4 oktober 1347 werd ridder Johan van Homoet door hertog
Reinald van Gelre benoemd tot ambtman van de Over-Betuwe. Ridder
Johan werd al eerder vermeld als pachter van het kapittel van Utrecht
van de tienden van Andelst en Herveld. Ridder Johan van Homoet was
dus ambtman, een zeer belangrijke funktie, die vaak gekoppeld werd aan
andere, zoals die van "Overste Kirkmeister tot Eist" d.w.z. president-
kerkmeester van het kapittel van Eist.
In de oorkonde van 4 oktober 1347, waarin zijn benoeming vermeld staat,
werd aan ridder Johan van Homoet beloofd, dat hij niet uit het ambtman-
schap ontzet zou worden, eer hertog Reinald hem een som gelds van
5498 pond en 16 schillingen had terugbetaald.
Inmiddels werd hertog Reinald opgevolgd door zijn broer Eduard.
Op 23 juli 1355 vond er een briefwisseling plaats tussen ridder Johan van
Homoet en hertog Eduard. Deze briefwisseling ging over de pandver-
schrijving op het ambt van ambtman van de Over-Betuwe.
Hertog Eduard schreef, dat hij instemde met de inhoud van de brief van 4
oktober 1347. De som gelds was dus kennelijk nog niet betaald. Op 19
september 1361 werd de zoon van ridder Johan van Homoet, ook ge-
naamd Johan van Homoet, door de hertog van Gelre aangesteld als
ambtman van de Over-Betuwe als opvolger van zijn vader. De belofte van
hertog Reinald aan de eerste ridder Johan, hem noch zijn erfgenamen
als ambtman te zullen vervangen alvorens de schuld was voldaan, werd
ook door zijn broer Eduard gestand gedaan. De schuld werd zelfs nog
verhoogd tot 18.824 pond en 7 schillingen. Hertog Eduard had geld nodig
en leende dat bij de ridder Johan van Homoet II.
Ridder Johan had het recht een ander in zijn plaats het werk te laten
doen. Hierdoor was het mogelijk, dat terwijl het ambtmanschap door le-
den van het geslacht Homoet in bezit werd gehouden, de bediening van
het ambtman- en richterschap door andere personen werd waargeno-
men, uiteraard tegen betaling aan de Van Homoets.
Hertog Willem l van Gelre, graaf van Zutphen en sedert 1393 ook hertog
van Gulik, deed er nog een schepje boven op. Hij vergrootte de lening
met 2000 oude schilden. Het ambtmanschap van de Over-Betuwe was
wel wat waard!
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De Van Homoets worden beleend met de hoge heerlijkheid Homoet
Volgens een leenbrief van 2 december 1362 werd Reinald van Homoet
beleend met de gehele heerlijkheid en ook met het vruchtgebruik.
Hendrik van Oesterholt, zoon van de reeds overleden Hendrik van
Oesterholt gaf aan Reinald Homoet in leen, zoals zijn vader dat aan hem
had gedaan. Als getuigen werden opgetekend Reinbold Puls en Johan
van Appeltern.
Aangezien Homoet niet voorkomt in het Gelders leenboek, zou men er
uit op kunnen maken, dat het oorspronkelijk een allodiaal (= eigen) goed
was. Dit is echter in strijd met bovengenoemde leenbrief. Een feit is ech-
ter, dat Homoet in de late Middeleeuwen een hoge heerlijkheid was
evenals Loenen, Wolferen en Hemmen. De heer van Homoet bezat de ho-
ge en lage jurisdictie.
Van 1347 tot 1486 is de heerlijkheid in het bezit gebleven van de Van Ho-
moets.
Van Johan van Culemborg kocht Hendrik van Homoet (vermoedelijk Jo-
han (ll)szoon) "Het Huis de Nijerborg in de Rhijn, met vier morgen land,
geheten Dat Steenkempken en de Nedersten Weert, gelegen tegen de
Nijerborg in de Rhijn (de Nijburg te Heteren), 50 pond het jaar uit het
goed tot Alphen, 96 morgen land gelegen in het kerspel van Valburg". Dit
alles schijnt oorspronkelijk afkomstig te zijn van heer Hendrik van
Vlaenderen. Uit de leenakten blijkt, dat Johan van Homoet, zoon van
Hendrik, het zijn vrouw Elisabeth van Bronkhorst schenkt (1377-1397),
maar met de voorwaarde, dat als Elisabeth hertrouwt haar rechten op dit
goed vervallen.
Op 14 april 1486 verkocht Hendrik van Homoet en Wisch de heerlijkheid
Homoet en op 25 mei 1486 bovengenoemde goederen aan Oswald van
den Bergh.

Zegel van de Van Homoets.

De strijdlust van de Van Homoets
De heren van Homoet waren nogal eens bij gevechten betrokken. Hertog
Albrecht van Beieren beval heer Hendrik van Homoet met 50 man het
kasteel Ter Horst te bezetten en te verdedigen tegen Utrecht, waarvoor
hij per dag beloond zou worden met 11 oude schilden van 30 placken 't
stuk (3 juli 1374). Hij belooft dit goed te zullen nakomen. In het jaar 1376
zo rond de kruisvinding (omstreeks 3 mei) werden de heer van Borculo,
heer Hendrik van Homoet en velen van de Bronkhorster partij in de buurt
van Oosterbeek gevangen genomen en vandaar weggevoerd door heer
Reijnoud van Brederode, die daar een inval deed.
De kleinzoon van Hendrik, alweer een ridder Hendrik, heer van Homoet
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was in dienst van Jan van Beieren en werd te Gorinchem door Jacoba
van Beieren gevangen genomen.
Omstreeks Sint Willibrord op 7 november 1421 legden heer Hendrik van
Homoet, Dirk van Heumen, Jan van Wijhe en enkele andere Geldersen
een hinderlaag bij Rhenen (tegen de Utrechtenaren). De mensen van
Rhenen liepen in de val en de Geldersen namen 36 krijgslieden van Rhe-
nen gevangen, doodden er 6 en haalden buit binnen.
Doch in 1421/1422 was het krijgsgeluk Hendrik van Homoet minder
gunstig gezind, want in de nacht van Sint Maarten, 11 november 1421,
namen de Utrechtenaren bij verrassing en door verraad de stad Wage-
ningen in en namen daar Hendrik van Homoet met nog 100 anderen ge-
vangen. De stad legde men in as en de Utrechtenaren trokken zich on-
middellijk terug.

Hoe ging het verder met de Van Homoets?
Heer Hendrik van Homoet, zoon van Johan van Homoet, trouwde op 11
juni 1409 Stevina van Wisch, dochtervan Dirk, heer van Wisch. Zij kregen
twee kinderen Johan en Reinald. Zij hadden vele bezittingen in de Betu-
we o.a. een goed te Driel namelijk de Oldenhof. Robert van Dorenweert
was in 1402 met de Oldenhof beleend, daarna Dirk, heer tot Wisch en ver-
volgens - in 1426 - Stevina, vrouwe tot Homoet en Wisch. Zo kwam het in
de familie van de Van Homoets. Het goed werd tenslotte in 1431 door
Stevina getransporteerd op Rudolf Mom.

Johan van Homoet, heer van Homoet van Wisch beging verschillende
misdaden. Zo vermoordde hij met behulp van zijn ambtslieden Jordan
van der Lawick, reden waarom de ridderschap en de steden van Nijme-
gen en Arnhem zich tegen hem verbonden. Echter hij en zijn vrouw Ag-
nes van Cuylenburg verzoenden zich in 1446 met de hertog van Gelder
door tussenkomst van de bisschop van Utrecht, maar hij moest het ge-
hele ambt Over-Betuwe afstaan.
Johan van Homoet had drie kinderen:
1. Hendrik, heer van Homoet en Wisch. Deze had veel te verduren van
zijn zwager Goossen van Raesfeldt en verkocht daarom in 1488 Homoet
en half Wisch aan Oswald, graaf van den Berg. Hij stierf krankzinnig en
kinderloos.
2. Elisabeth. Zij trouwde in 1452 Sweder, heer van Voorst en Keppel.
3. Berta. Zij trouwde in 1461 Goossen van Raesfeldt.

Reinald van Homoet trouwde met Sophie van Bilant. (Sophie van Bilant
was een dochter van Johan Bilant en Sophie van Rossem, welke laatste
na de dood van Johan trouwde met Arent Pieck Frankensz.) Hun dochter
Margriet van Homoet huwde met Johan van Voorst in 1500, en zij hadden
weer een zoon Johan van Homoet. Sophie van Bilant krijgt van haar man
op 21 februari 1456 80 morgen land in het Weerbroek in het kerspel van
Heteren en van haar vader erft ze de halve tienden van Renwick (Rand-
wijk), van Ooyhuizen en van Lakemond ten Zutphense rechten. In 1453
erfde Sophie van haar vader bovendien de Darenburg (Doornburg) ten
Zutphense rechten.
Na de dood van de vader van Stevina van Wisch noemde Hendrik van Ho-
moet zich heer van Homoet en Wisch. Via de vader van Stevina van
Wisch, Dirk van Wisch, kwam het kasteel de Doorwerth in bezit van de
Van Homoets.
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Waar stond het adellijk huis van de Van Homoets?
Waar het adellijk huis van de Van Homoets heeft gestaan is een ondui-
delijke zaak. Van de Aa vermeldt in zijn woordenboek, dat het huis te Ho-
moet al in de vijtiende eeuw in onbruik was geraakt; dat op de plaats,
waar het kasteel zou hebben gestaan, thans een boerenhofstede staat in
eigendom van de heer Brienen van de Grote Lindt. We hebben echter
geen boerderij kunnen vinden, die van de heer Brienen is geweest. Men
kan wel aannemen, dat kerk en kasteel bij elkaar hebben gestaan. Het
verdwenen huis heeft waarschijnlijk alleen in de veertiende en vijftiende
eeuw vaste bewoners gehad. De heren uit het geslacht van Wisch woon-
den op het slot Wisch in Terborg. De heren van den Berg hadden er ook
geen belang bij in Homoet te toeven. Het huis zal wel verkocht zijn.
Wel is er in de heerlijkheid Homoet sprake van Einen Hoff, groot wezen-
de 49 mergen lants, dat o.a. in pand is uitgegeven aan Mr. Jacob Caniz,
burgemeester van Nijmegen. Enkele namen van percelen, die tot Einen
Hoff behoorden waren Stoppelecamp, het Werfholt en het Harteland.
Een zoon van Jacob Caniz, Gerrit Caniz werd door de graaf van de Bergh
begiftigd met de kosterij te Homoet en in 1582 benoemd tot plaatsver-
vangend richter in de heerlijkheid Homoet.

Het gedrag van de Van Homoets
De Van Homoets voerden in de Over-Betuwe een eigenmachtig bewind.
Aan de Ridderschap lieten ze zich steeds minder gelegen liggen.
Besluitvorming en andere procedures verliepen binnenskamers. Wie
zich tegen hen verzette, of in het openbaar een hun minder welgevallige
opmerking maakte, kon op een nacht de schout naast zijn bed aantref-
fen en werd gedwongen tot een rustkuur in de kerker van het slot van Ho-
moet. Geweld en mishandeling waren niet uitgesloten. De inwoners van
Homoet hadden van hun heer alleen maar zwendel, oplichting, uitzuige-
rij en mishandeling te verwachten. De moord op Jorden van Lawijck, eer-
der vermeld, is er een goed voorbeeld van.
Het harde bewind van de heren van Homoet stelde echter geen paal en
perk aan de criminaliteit te Homoet. In de ambtmanrekeningen en- ver-
slagen leest men:
- Gherrit de Gruter hat ene Magesant met een vuist bewerkt en Henrick

hat Gherrit weer gepakt;
- Herbert Beets hat zijn mes getrokken tegen Ruxken;
- in Driel was Everwijck de smid vermoord;
- Herman van der Haer liep agressief rond met een zwaard;
- Gheijrit Rhijnars had de kastelein een oplawaai verkocht etc.

Via de heren uit het huis Bergh kwam Homoet tenslotte in het bezit van
de Duitse familie van Hohenzollern-Sigmaringen, welke familie Homoet
in percelen verkocht.

Rian Hofs
Heteren
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Ligging en ontwikkeling van Heteren, aan de hand
van de ligging van lotgevallen van de kerk
(Bijdragen tot de geschiedenis van Heteren VIII)

1. Inleiding
Waarschijnlijk was de grens van het kerspel of dorp Heteren voor een
groot deel al in de 12de en 13de eeuw vastgelegd als gevolg van de ont-
ginning van het omringende gebied vanuit nederzettingen op een hoog
gelegen strook land (1). In het rivierkleigebied is dat een oeverwal of
stroomrug van de rivier, voor Heteren de zuidelijke oever van de Rijn.
Heteren ligt aan, bijna zelfs in, de Rijn en dichtbij de veel hoger gelegen
Veluwerand. Er zijn daarom twee mogelijkheden tot welke (hoger gele-
gen) streek Heteren oorspronkelijk behoord zou kunnen hebben: tot de
Betuwe (stroomrug) of tot de Veluwe (stuwwal).
Mentink en Van Os (1) geven aan dat in de Land- en Dijkbrief uit 1327 He-
teren wel eens niet tot het gebied van het Ambt Over-Betuwe behoord
zou kunnen hebben. In dat geval zou het onderdeel uitgemaakt kunnen
hebben van het graafschap Renkum en/of de Veluwe. Hierop zou kunnen
wijzen dat in de leenaktenboeken voor Gelderland enkele uiterwaarden
onder Heteren genoemd zijn onder de lenen van het Kwartier van de Ve-
luwe (2). Wanneer Heteren in dat geval wél tot het Ambt Over-Betuwe is
gaan behoren, is niet bekend, maar dat moet dan toch niet lang na de in-
stelling van het Ambt Over-Betuwe plaatsgevonden hebben.
In 1473 behoorde tot het leengoed Huis Grunsfoort in Renkum o.a. "ee-
nen wert, geheiten dat Middelsandt, tegen Heteren gelegen" (2). In 1611

1= lichte, kalkrljke kleigrond
2= overgangsgronden
3= zware, kalkloze kleigrond
4= Veluwe

Rijn
dijk
spoorlijn

F/gr. 1: Schets van de natuurlijke terreingesteldheid van de Noord-
Bet u we.
(naar: bodemkaart 1:50.000, blad 39-Oost en 40-West).
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heette het "eenen uterweert, tegen Heteren gelegen, suydwert langs
den Rijn". Van het "middelzand" (= zandplaat in de Rijn, dus omsloten
door twee stroomgeulen) was toen kennelijk de zuidelijke geul onbe-
langrijk geworden. Korte tijd later (1636-'37) werd de uiterwaard gesplitst
in "den bovensten utterweert, tot Heteren buytendicks gelegen" en "den
benedensten weyweert, gelegen in den ampte van Overbetuwen, kerspel
Heteren, buytendicks". Er werd niet meer gezegd dat de uiterwaard "te-
gen Heteren" lag, maar dat die behoorde tot "het kerspel Heteren, bui-
tendijks gelegen". Uit latere beschrijvingen en beleningen (o.a. het
geslacht Van Voorst) kan opgemaakt worden dat het ging om een uiter-
waard ten westen van het oude dorp (kerk) en bij het kasteel Heteren (3).
(Veronderstelling: Het later binnendijks gelegen kasteel van Heteren en
dit land dat later uiterwaard werd, vormden vóór de bedijking een een-
heid?).
Als Heteren een tijd Veluws of Renkums gebied geweest zou zijn, zou
het kom- of moerasgebied (broek: Weerbroek en Ressenerbroek) ten
zuiden van het dorp een natuurlijke grens (4) geweest zijn aan de zuid-
kant van dit Veluws gebied met de noordkant van de Oud-Betuwe (Val-
burg - Zetten). Niet onmogelijk zou het dan ook zijn dat het bezit van het
klooster van Renkum (w.o. " 't Hoff' te Heteren) hiermee samenhing. In
hoeverre we hierin een (kerkelijke) kolonisate vanaf de Veluwe van de
noordkant van de tegenwoordige Betuwe moeten zien, is een vraag die
hier niet ter zake doet (5). Het rivierkleigebied vóór de Veluwe, inklusief
de rivier de Rijn, zou dan minder een natuurlijke barrière of grens ge-
weest zijn dan de kom- of broekgebieden ten zuiden van de oeverwallen
waarop de Noordbetuwse dorpen liggen (4).

2. Bedijking
Vreemd blijft het dat, in het geval dat Heteren aanvankelijk misschien
Veluws gebied was, Heteren wél vanuit de Betuwe bedijkt lijkt te zijn, of-
tewel onderdeel is gaan uitmaken van een gebied dat door de ringdijk
om de Betuwe omsloten werd.
Er is niets dat erop wijst dat Heteren vanuit de Veluwe binnengedijkt
werd.

3) Natuurlijk landschap
(onbedijkt, Middeleeuwen)

b) Bewoning in bedijkt gebied
C M de eeuw)
Rijnloop en dijktracee: imaginair!

1- stroomrug of oeverwal :ZĤ  Ki.jnloop
? üvergangsqronden j - i .-, i 3 3 ^ ) jKxat di]klracoej- kom
4- Veluwe
F/g. 2: Lotgevallen van Heteren.
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In dat geval zou er minstens een oude meander of bocht van de Rijn ten
zuiden van Heteren gelopen moeten hebben. Bodemkundig is hiervoor in
het veld geen enkele aanwijzing. Mocht Heteren toch aanvankelijk Ve-
luws gebied geweest zijn (en met Heteren misschien de gehele strook
vanaf Driel tot aan Opheusden, waarop de (oude) kerkelijke indeling zou
kunnen wijzen (5) ), dan moet toch het landschap in het begin van de
14de eeuw al wel zodanig geweest zijn dat de vermoedelijk reeds
bestaande lokale bedijking van Heteren onderdeel kon gaan uitmaken
van de Betuwse ringdijk.
2.1. Achterdijk
Voordat de Betuwse ringdijk een feit werd, had elk dorp zelf al eerder
maatregelen getroffen om wateroverlast te beperken. Dit kon zijn hoog
rivierwater of hoogoplopend water in de kommen (tijdelijke "meren" of
waterbergingen). Om het rivier- of buitenwater te keren werden rivier- of
bandijken aangelegd, om het water uit de kommen of het binnenwater te
keren werden zgn. achterdijken aangelegd.
De oriëntatie van de dorpen was gericht op de rivier en de daarbij beho-
rende oeverwal, die samen de verbindingswegen over water en land
vormden. Het water in de kommen kwam "van achteren"; vandaar de
naam: achterdijk.
Nadat de ringdijk om de Betuwe gesloten was en nadat de binnendijkse
waterafvoer door middel van weteringen en leigraven, zegen, tochtslo-
ten e.d. verder verbeterd was, behoefden de achterdijken niet verder op-
gehoogd te worden. Daarom zijn ze meestal niet of nauwelijks meer als
een verhoogde weg terug te vinden. De Achterstraat-Boterhoeksestraat
in Heteren zou weieens zo'n achterdijk geweest kunnen zijn, bedoeld
dus om het water uit het komgebied, het broek of de haar, te keren. De
Boterhoeksestraat heette voor de laatste oorlog ook Achterstraat. Ach-
terstraten werden ook erfstraten genoemd, in dat geval dus een bena-
ming, gegeven vanuit de ligging van de erven, dat is het dorp. Nog vroe-
ger werd de Achterstraat te Heteren ook wel Haardijk genoemd (6).
2.2. Rijndijk
Daarentegen werd het gevaar van het hoge buitenwater in de loop der
eeuwen steeds groter. Naarmate er meer gebieden bedijkt werden, bleef
er minder gebied over om het water bij hoge rivierwaterstanden af te voe-
ren en te bergen. Ook de toegenomen ontginningen in het achterland
(Duitsland) vergrootten steeds meer de hoeveelheid die de Rijn moest af-
voeren. Gevolg van beide faktoren was dat de waterstanden van de rivie-
ren steeds hoger opliepen, waartegen men zich alleen teweer kon stel-
len door de rivierdijken steeds verder op te hogen. Al heel vroeg onder-
kenden de landsheren het toegenomen waterbezwaar. In 1165 verzoch-
ten de bisschop van Utrecht, de graven van Holland, Gelre en Kleef aan
de keizer om een kanaal door de Gelderse Vallei naar de Zuiderzee te
mogen graven ten behoeve van de afvoer van hoogwater van de Rijn (7).
In de eerste tijd zullen we ons die "rivierdijken" moeten voorstellen als
lage kaden, want vóór de bedijking had het hoge rivierwater de mogelijk-
heid zich te verdelen over het gehele gebied tussen de Veluwe - Utrecht-
se Heuvelrug en Nijmegen - Brabant. Nadat de lokale dijken ingepast
waren in de Betuwse ringdijk, werd hoog buitenwater als het ware "ge-
vangen" tussen bijv. de Noordbetuwse Rijndijk en de Veluwerand. De
waterstanden moesten dus wel hoger worden, waarmee de noodzaak
om de oude, lage kaden op te hogen tot dijken steeds dringender werd.
Hoe laag vroeger de rivierdijken waren, is nog mooi te zien aan sommige
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stukken van de Lingedijk voorbij Tiel. De Linge daar was oorspronkelijk
een Waalarm, totdat deze tak van de Waal in 1304 afgedamd werd. De
Linge daar verloor toen de funktie van rivier, vandaar de naam Dode Lin-
ge. Van toen af hadden die Lingedijken geen rivierwaterkerende funktie
meer en kreeg de Linge steeds meer de funktie om overtollig binnenwa-
ter van de Betuwe af te voeren. De Lingedijken behoefden toen niet meer
ten behoeve van de kering van hoog buitenwater opgehoogd te worden.
Ze zijn dus min of meer de gekonserveerde 14de-eeuwse toestand.

2.3. Heteren en de bedijking
De rivier- of Rijndijk die steeds verder opgehoogd moest worden, diende
en dient ervoor om het buitenwater te keren. Het binnenwater werd door
een stelsel van afvoerleidingen geloosd op een centrale wetering. Dit
was voor Heteren de Rijnwetering, gescheiden door een wal van de
Waalwetering (1).
Bij de naoorlogse verbetering van de waterafvoer is deze wal verwijderd
en zijn de Rijn- en de Waalwetering nu één gezamenlijke wetering, de
Lingewetering, geworden (1).
In het nu volgende gedeelte zal, in het licht van het voorgaande, behan-
deld worden wat er met het centrum van het (oude) dorp Heteren ge-
beurd moet zijn. In het dorp had de kerk een centrale plaats. Aan de hand
van de lotgevallen van de kerk (het kerkgebouw) kan daarom een stukje
van de oudste geschiedenis van Heteren gevolgd worden.

3. Lotgevallen van Heteren
3.1. Katastrofe
Wat betreft Heteren, doet zich het eigenaardige feit voor dat enerzijds
het oude dorp en de kerk ongetwijfeld binnengedijkt zijn, anderzijds dat
de kerk toch eeuwenlang buitendijks lag. De zgn. Groene of Nieuwe Dijk
in welks dijklichaam de toren nu binnendijks ligt, dateert pas uit het eind
van de vorige eeuw.
Er moet zich daar in de loop der eeuwen heel wat afgespeeld hebben,
wat de situatie er ingrijpend veranderd heeft. De oorzaak hiervan zullen
we zonder twijfel moeten zoeken in.....de Rijn. Waarschijnlijk kan gerust
het woord katastrofe of ramp gebruikt worden om deze gebeurtenis(sen)
aan te duiden.
Voor zover bekend, is dit (nog) niet in geschreven bronnen aangetroffen.
Deze katastrofe moet wel heel lang geleden plaatsgevonden hebben,
want als het enkele eeuwen geleden gebeurd zou zijn, was de kans veel
groter geweest dat het opgeschreven en overgeleverd was.
De kerk of parochie van Heteren wordt voor het eerst genoemd in een
oorkonde uit de 13de eeuw over een verzoek aan het Kapittel van St. Ma-
rie te Utrecht (8). De (tufstenen) kerk werd mogelijk al in de 11de eeuw
gebouwd, waarop nog stukken van de oostmuur van de toren ( = west-
muur van de oude kerk) wijzen (8). Of er ook al eerder een eenvoudiger
kerkje stond, is niet meer na te gaan. In elk geval stond de kerk er al
(lang) voordat de Noordbetuwse ringdijk voltooid werd. Omdat we ook
gezien hebben dat de dorpen binnengedijkt werden, moet de oudste
ringdijk zich daarom een eind noordelijker dan de kerk bevonden heb-
ben. De Rijn stroomt nu betrekkelijk kort bij de (jonge) Groene Dijk, zodat
we de oudste dijk misschien wel aan de noordkant of Veluwse kant van
de tegenwoordige Rijn moeten denken. Mogelijk is de Drielse Rijndijk
het meest oostelijke stuk van die oudste Betuwse Rijndijk, dat nog net
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behouden kon worden. Dit dijkstuk is een schaardijk en staat als zoda-
nig al eeuwenlang bekend. Dit dijkgedeelte vereiste bij hoog water en
vooral bij ijsgang extra aandacht, omdat de rivier en de dijk hier scharen.
Waarschijnlijk door het meanderen of uitbochten van de Rijn werd Oud-
Heteren steeds verder "aangevreten" door de rivier. Hoewel over de ver-
andering van de Rijnloop, ook in verband met de uiterwaarden waarover
al eerder gesproken is, wel gedachten bestaan, kan hierop nu niet inge-
gaan worden.
De Rijn kwam steeds verder zuidelijk te lopen, totdat deze meander-
bocht zo groot geworden was of totdat de "hals van den meander zo
nauw geworden was, dat Heteren weggeslagen of verzwolgen werd
doordat een nieuwe Rijnloop geforceerd werd. Dit kan op natuurlijke wij-
ze gebeurd zijn, maar ook kan de mens een handje geholpen hebben met
het oog op de bescherming van de Noordbetuwse dijk en/of het reeds
danig aangetaste Oud-Heteren. Een nieuwe loop van de Rijn over de Ve-
luwse uiterwaarden gaf weinig problemen, omdat men op de Veluwe, op
het zand toch hoog en droog woonde. Van toen af liep de Rijn dus verder
weg van Heteren en kon men naar een definitieve oplossing gaan zoe-
ken.

C) Katastrofale rivierverlegging
(? de eeuw)
Rijnloop en dijktracee: imaginair!

d) Aanleg Nieuwe- of Groene dijk
(eind 19 de eeuw); z\c pijl

1= stroomrug of oeverwal
2~ overgangsgronden
3= kom
4= Veluwe

K i j n loop
dijktracee O• lokat ie ( latere) kerk van Heteren

ca l km

3.2. Hernieuwde bedijking
Kennelijk heeft men toen besloten om een (nieuwe) dijk zuidelijk van de
kerk aan te leggen de tegenwoordige Kanstanjelaan, vroeger de Vlucht-
heuvel geheten). De toen ontstane buitendijkse ligging van de kerk gaf,
zeker aanvankelijk, weinig problemen omdat hij oorspronkelijk gebouwd
was op een hoge plek van de oeverwal, al dan niet met nog enige extra
ophoging. Wanneer deze dijkverlegging plaatsvond, is zoals gezegd, niet
bekend.
Van toen af ontwikkelde het dorp zich weer grotendeels binnendijks. De
kerk en de erbij liggende gebouwen, zoals de pastorie en de kosterie an-
nex het schoolhuis, ondervonden evenwel de gevolgen van de buiten-
dijkse ligging. Die waren aanvankelijk misschien niet zo erg omdat de
waterstanden nog niet zo hoog opliepen. De ontwikkeling en de toene-
mende betekenis van de Waal als Rijnarm en de verzanding van de Rijn
werkten in hun voordeel. Zo werden misschien de nadelige gevolgen van
de oplopende rivierstanden tengevolge van toegenomen bedijkingen,
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verbeterde waterafvoeren en bovenstroomse ontginningen min of meer
gekompenseerd door de gevolgen van de steeds geringere hoeveelheid
water die de verzande Rijn te verwerken kreeg.
Periodiek echter moest de rivier wél veel water afvoeren. Zeker als dit
met ijsgang en/of bij dooi plaatsvond, was de buitendijkse ligging nade-
lig. Uiteindelijk werd deze situatie voor alle kerkelijke gebouwen van He-
teren fataal. Alleen de toren heeft alle aanslagen kunnen trotseren!

4. Verzanding en opleving van de Rijn
4.1. Verzanding van de Rijn
De verzanding van de Rijn nam in de loop der eeuwen toe. In het stroom-
bed van de rivier lagen zandbanken tussen stroomgeulen. Een van die
stroomgeulen was de hoofdgeul. Door het uitvoeren van allerlei werken,
zoals het aanleggen en verlengen van kribben kon men invloed uitoefe-
nen op de ligging van stroomgeul(en) en daarmee op de loop van de Rijn.
Door aktieve (of beter: agressieve?) bekribbing vanuit de binnenbocht
van de rivier kon men land aanwinnen en zo het eigen grondgebied ver-
groten ten koste van land aan de buitenbocht. De Heren van Doorwerth
deden dit waarschijnlijk ook. Uiteraard gaf dit problemen en verschillen-
de processen over zandbanken of platen zijn hierover dan ook gevoerd
d).
De bewoonbaarheid van de uiterwaarden langs de Rijn bij Heteren was
dus ten tijde van de verzanding niet eens zo slecht. Alleen had men er af
en toe wel eens goed last van. Ook akkerbouw en fruitteelt (hoogstam-
boomgaarden) waren mogelijk, hoewel dit gebruik natuurlijk altijd wel
enig risiko inhield. Bekend is het bestaan van een grote boerderij, ge-
naamd de Bouw-weerd, op de uiterwaarden onder Heteren. Pas in de vo-
rige eeuw is deze boerderij definitief opgeheven, waarschijnlijk omdat
de risiko's voor een akkerbouwbedrijf op de uiterwaarden te groot ge-
worden waren. Op de redenen hiervoor komen we nog terug. Een straat-
naam in het dorp Heteren, de Bouwert, (helaas foutief uitgesproken met
de klemtoon op de eerste lettergreep: böüwurt, terwijl het zou moeten
zijn: bouwèrt!) houdt de herinnering aan deze verdwenen boerderij le-
vend (9).
Wat was de reden dat het uitoefenen van o.a. akkerbouw op de uiter-
waarden steeds slechter werd? Dat was weer..... de Rijn, dus weer grote-
re waterafvoeren en hogere waterstanden. Hoe kwam dat? Was de ver-
zanding op natuurlijk wijze minder en de Rijn weer aktiever geworden?
4.2. Opleving van de Rijn
De toegenomen verzanding van de Rijn baarde de overheid grote zorgen
(10).
Die wilde daarom de rivier weer meer water geven ten koste van de Waal.
Hiervoor stelde men plannen op om bij het punt, waar de Rijn zich splitst
in de Nederrijn en de Waal, een kanaal te graven dat als nieuwe loop van
de Rijn meer water tot zich moest trekken. Dit werd het Pannerdens Ka-
naal (10). Later volgde nog het Bijlands Kanaal. Recent is de problema-
tiek rond de waterverdeling tussen de Rijn, Ussel en Waal nogmaals
aangepakt door stuwen in de Rijn te bouwen waardoor meer water naar
de Ussel kon gaan stromen en de bevaarheid van de Rijn ook vergroot
werd.
Met het graven van het Pannerdens Kanaal, dieper, breder en korter dan
diverse Rijnarmen bij Herwen en Aerdt, kreeg de Nederrijn inderdaad
méér water.
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Voor Herwen en Aerdt betekende het nieuwe kanaal dat dit gebied los-
gesneden werd van het Ambt Over-Betuwe. De vroegere Rijnarmen daar
verloren hun funktie en worden nu algemeen Oude Rijn genoemd, terwijl
het Pannerdens Kanaal eenvoudig de Rijn heet.
Voor het benedenstroomse gebied van het Pannerdens Kanaal had de
verbeterde en toegenomen waterafvoer van de Rijn grote gevolgen. Het
projekt bovenstrooms was geslaagd, maar verder stroomafwaarts begon
pas goed de ellende. Want de Rijn was hiet verzand en dus niet berekend
op de afvoer van de grotere waterhoeveelheden.
Voor de uiterwaarden was het graven van het Pannerdens Kanaal dus
niet zo gunstig. Doordat het bed van de Nederrijn niet aangepast was
aan die grotere watermassa's, kwamen er nu vooral bij hoog water veel
vaker problemen voor ten aanzien het wonen op en het landbouwkundig
gebruik van de uiterwaarden. Voor de bewoning betekende het dat
steeds meer huizen en boerderijen van de uiterwaarden verdwenen, dat
ze herbouwd werden op een opgehoogde plek, omgeven door een kade
of herbouwd werden langs of binnen de dijk. Het landbouwkundig ge-
bruik heeft zich uiteindelijk zodanig gewijzigd dat er nu bijna uitsluitend
grasland op de uiterwaarden is.

4.3. Heteren (kerkelijke gebouwen) en de herleving van de Rijn
De toenemende wateroverlast op de uiterwaarden veroorzaakte ook voor
de kerkelijke gebouwen van Heteren steeds grotere problemen (11). Hoe-
wel alle gebouwen op een zeker moment versleten zijn, werd dit dus ver-
sneld. Het school- en kosterhuis moest worden vernieuwd (eind 18de en
midden 19de eeuw). De pastorie was in de zeventiger jaren van de 18de
eeuw zo slecht geworden dat men in 1775 besloot om een nieuwe pasto-
rie te bouwen, maar dan binnendijks.
Tenslotte de kerk. Oorspronkelijk was deze gebouwd op een oeverwal
van de Rijn, mogelijk op een eerst nog iets opgehoogde plek, later (vóór
de bedijking) mogelijk al beschermd door een kade. Tenslotte werd de
kerk binnengedijkt. Waarschijnlijk vrij kort na de voltooiing van de ring-
dijk om de Betuwe trof Heteren de eerder beschreven katastrofe. De
kerk, met de graven van de voorvaderen er in en er rondom, nam kenne-
lijk zo'n grote plaats in het geestelijk en maatschappelijk leven van He-
teren in, dat men die niet prijsgaf. Men zal zonder twijfel wel extra be-
schermingsmaatregelen hebben moeten nemen (kade?) om de watero-
verlast tengevolge van de buitendijkse ligging te beperken. In de kerke-
lijke rekeningen uit de 18de en 19de eeuw leest men herhaaldelijk over
het noodzakelijk herstel.
Uiteindelijk ging het toch mis met de kerk. En dit gebeurde niet, zoals ro-
mantische verhalen willen, tengevolge van ijsgang of (zeer) hoog water,
al dan niet met storm. Maar gewoon, op een dag in oktober 1834, stortte
het gewelf van de kerk in (11). Als reden werd opgegeven dat de muren
uit het lood waren en het houtwerk versleten was, beide niet onlogisch
bij een buitendijkse ligging. Een deskundige van de provincie meldde
dat herstel wel mogelijk zou zijn, maar dat nieuwbouw, uiteraard op een
hoger gelegen plaats, beter was.
Men heeft toen besloten om dit advies op te volgen en in 1838 was de
nieuwe kerk gereed. Waarschijnlijk om dezelfde reden als vele eeuwen
eerder, had men ook nu weer besloten om deze plaats niet te verlaten en
de nieuwe kerk niet binnendijks te bouwen.
De toren liet men wél staan. Deze was dan ook stevig genoeg met zijn
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dikke muren, zoals in de laatste oorlog wel gebleken is. Bovendien had
hij voor het dorp naast een kerkelijke ook een maatschappelijke funktie,
ongeacht de vraag of de toren kerkelijk dan wel burgerlijke gemeente-
eigendom was. Er hingen twee luidklokken in, sinds de laatste oorlog
nog één. In tijden van nood of gevaar kon de bevolking door het luiden
ervan gewaarschuwd worden. Ook bleek in het begin van de vorige eeuw
de toren de beste plek te zijn om er een cachot (= gevangeniscel) in te
bouwen (1).
Had hij alle gevaren van de buitendijkse ligging tot het midden van de
vorige eeuw glansrijk getrotseerd, toch was het vlak vóór de binnendij-
king (Groene Dijk) in de 80-er jaren van de vorige eeuw bijna misgegaan
en zou de toren voorgoed uit het dorpsbeeld verdwenen zijn.
De burgerlijke gemeente, die blijkens een gerechtelijke uitspraak eige-
naresse van de toren bleek te zijn, besloot op zeker moment hem vanwe-
ge de slechte toestand waarin hij verkeerde, te slopen. De kerkelijke ge-
meente ondernam vervolgens aktie, wat erin resulteerde dat de toren
overgenomen werd. Dit gebeurde tegen de getaxeerde waarde van de
beide klokken. We mogen ons gelukkig prijzen dat het toen zo gelopen
is, waardoor dit oudste monument van Heteren behouden gebleven is!
Voor velen - Heterenaren, oud-Heterenaren, bezoekers en langstrekken-
de toeristen - is de toren hét karakteristieke plaatje van Heteren.

5. Slot
Aan de hand van de natuurlijke terreingesteldheid en het funktioneren
van de rivier de Rijn, is besproken wat de gevolgen geweest zijn toen de
eerste bewoners zich in de Middeleeuwen in Heteren vestigden. De daar-
uit voortgevloeide bedijking is de grootste ingreep in de terreingesteld-
heid geweest.
De bedijking heeft zowel positieve als negatieve gevolgen gehad. Aan de
hand van de ligging van het oorspronkelijke centrum van Heteren, d.i. de
kerk, zijn deze gevolgen achtereenvolgens besproken. Historisch onder-
zoek zal het geschetste beeld ongetwijfeld kunnen verbeteren en aanvul-
len en tevens nader kunnen dateren.

W. v.d. Westeringh
Heteren
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Globale plaatsbepaling van het kasteel van Heteren
(Bijdragen tot de geschiedenis van Heteren IX)
1. Inleiding
Hoewel het kasteel van Heteren reeds lang verdwenen is en uit overleve-
ring ook niet meer bekend is waar dit stond, is het door het kombineren
van historische gegevens toch gelukt de plaats ervan globaal vast te
stellen. Op de ouderdom van het kasteel zal niet ingegaan worden. Enke-
le bronnen uit de nadagen van het kasteel zullen aangehaald worden.
Leidraad in dit artikel zullen zijn het leenregister voor Gelderland en het
collatierecht voor de kerk van Heteren dat aan het kasteel verbonden
was. Het kasteel of Huis te Heteren stond ook bekend onder de naam Ol-
de Hofstadt of Oldenhof en soms ook Voorst. In hoeverre er sprake was
van een (echte) heerlijkheid doet hier niet ter zake.

Fig. 1: Het Huys Heteren in de Over-Betuwe, anno 1636 (naar: prent gem.
Arnhem)

2. Enkele historische vermeldingen
In het nieuwe verpondingskohier uit 1649 werd het kasteel van Heteren
als volgt opgenomen (1):
Jonker Reijnier van Voorst:
- huijs, hoff ende boomgaert met aengeleghen hoplandt, 't'samen om-

trent drie mergen, verpacht aen verscheijde parcelen
- noch 'daengeleghen waeij
- het adelicke huijs hier.
Hoe het kasteel er in de 17de eeuw uitgezien heeft, is te zien op de hier
weergegeven foto van een tekening uit 1636 (2).
In het vernieuwde verpondingskohier uit 1789 staat er nog maar het vol-
gende over (3):
W. van Engelen:
- de helvt van het aadelijk huijs
- de wederhelvt van het aadelyk huijs.
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(dit betreft niet het gebouw, maar de grond) Het lijkt er daarom op dat
het kasteel of wat er nog van over was, in de 18de eeuw tenonder gegaan
of gesloopt is (misschien in de Franse tijd?). In de oudste kadastergege-
vens uit ca. 1830 (4) is niets meer van een kasteel terug te vinden. Het
kasteel als gebouw was er dus niet meer, alleen nog een hofstede of
(kasteel)boerderij. Jhr. Frans Godert baron van Lynden van Hemmen
was toen eigenaar van een zestal percelen ter gezamenlijke grootte van
ongeveer 1.67 ha. Hiertoe behoorde een hofstede. Met dit historische
beeld past het kasteel van Heteren helemaal in de neergaande lijn die
ook zoveel andere Betuwse kastelen te zien gegeven hebben: slechts
een boerderij herinnert of herinnerde nog aan een voormalig kasteel.
Voorbeelden zijn: de Oldenhof en Vredenstein in Driel, de Rode Toren en
de Fles (5) in Heteren. 't Nijburg in Randwijk, de Doeijenburg in Lake-
mond en de Schoutenbouwing aan de Linge in Indoornik.

3. Het kasteel als leen
Het kasteel van Heteren was een Utrechts leen. Het leenregister (6) van
"De Olde Hofstad tot Heteren, met de tienden, groff en smal, mit haren
toebehoren ende mit de kerkgift tot Heteren, in Over-Betuwe" vangt aan
met "Dirc van Heteren, heren Jacobs soen", omstreeks 1382. Daarna
vererfde het kasteel gedurende twee eeuwen, totdat het in het begin van
de 17de eeuw in het bezit van het geslacht Van Voorst kwam. In 1664 ver-
kocht Wilhelmina Maria Magdalena van Voorst het kasteel en het bijho-
rende collatierecht aan Ds. Gerardus Noorman, predikant van Heteren
en Randwijk (7). Dit had heel wat voeten in aarde gehad. Het grafelijke
Huis Berg betwistte hem dit recht (7). Vlak vóór de Reformatie in Gelder-
land in 1578 had Willem graaf van de Berg zich al bemoeid met een (de
laatste?) pastoorsbenoeming in Heteren, hoewel de aan het leengoed
verbonden collatie toch wel duidelijk was. In 1661 meende Magdalena,
gravin van de Berg een opvolger voor de al zeer oude ds. Noorman te
moeten aanwijzen in de persoon van Joannem Poppium (Johannes
Pop(p)?). Toch was het volgens het Hof van Gelderland duidelijk dat het
collatierecht verbonden was aan de Olde Hofstadt te Heteren. Hoe kon
dit gebeuren? Zou de kiem van dit konflikt soms al van veel oudere da-
tum geweest zijn en in verband gestaan hebben met de opdracht van het
goed Wolfheze en toebehoren, waaronder de kerkegiften van Wolfheze
en Heteren als erfleen (8)? In hoeverre Antonie de Ruiter omstreeks 1650
werkelijk Heer van de Oldenhof van Heteren was (9), is niet duidelijk.
Maar dat zou dan wel onterecht geweest zijn.

4. Het collatierecht
Voor de, toen geheten, Gereformeerde Kerk van Heteren was het belang-
rijk wie de collator was, vooral als die niet gereformeerd maar katholiek
(zoals het Huis Berg!) zou zijn. Het was nog maar ongeveer 70 jaar gele-
den dat de Heterense kerk "gereformeerd" geworden was. Vanwege het
feit dat ds. Noorman het collatierecht van het Huis Berg aanvocht, zou
gekonkludeerd kunnen worden dat de leenopvolging en daarmee het col-
latierecht, gezamenlijk dan wel (ten onrechte) gescheiden, rond de
eeuwwisseling van de 16de naar de 17de eeuw niet juist verlopen of niet
juist geregistreerd zijn. Ook is het denkbaar dat in de verwarring rond de
invoering van de Reformatie in Gelderland (10) dit misschien wel bewust
zo gebeurd is. Na een duidelijke uitspraak van het Hof van Gelderland
waren de leenman van het kasteel en de collator van de kerk weereen en
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F/g. 2: Situatieschets Olde Hofstad te Heieren, begin 19de eeuw.

dezelfde persoon.
In het begin van de 19de eeuw (1803) was het voormalige kasteel met de
omliggende grond door aankoop in het bezit van Frans Godert, baron
van Lynden van Hemmen gekomen: "een Hofsteeden, genaamd de Oude
Hofstad, waar aan annex de kerkegifte tot Heteren, bestaande in Huis,
Hof, Boomgaard en toebaksland" (11). Hij was dus collator van de kerk
van Heteren geworden. Misschien was het hem daarom juist wel begon-
nen. Zijn grondbezit waarop dit recht berustte, is bij de instelling van het
kadaster omstreeks 1830 precies vastgelegd.
Gelet op de vorm van het blok percelen dat hij bezat, zou men kunnen
veronderstellen dat oorspronkelijk ook "de Hoenderkamp" wel eens tot
het kasteel behoord zou kunnen hebben. In het midden van de 18de
eeuw toen er al van twee (= halve) eigendommen van de Olde Hofstad
sprake was, werd, behalve hiervan, ook gesproken van "mitsgaders een
kamp land de Hoenderkamp van 1A mergen".

5. Vernietiging van het collatierecht
F.G. baron van Lynden bezat dus met het eigendom van het (voormalige)
kasteel en de kasteelgronden ook het collatierecht. Hij heeft daarvan
slechts één keer gebruik kunnen maken. Na het plotselinge overlijden
(21 januari 1798) op de kansel van Ds. Franciscus van Hulst (12) had de
toenmalige collator. Mr. W. Engelen uit Nijmegen, Adriaan Jonckers
voorgedragen als predikant. Deze bleef 42 jaar lang tot zijn overlijden in
1840 predikant van Heteren. Op voordracht van de collator F.G. baron
van Lynden werd zijn zoon, Johannes Hendrik Jonckers, predikant van
Heteren in 1841. Hij bleef dat tot zijn emeritaat in 1886.
Voor zijn opvolging echter had men niets meer te maken met een colla-
tor, want sinds ruim tien jaar was het collatierecht vervallen! De kerke-
raad had in 1854 aan Willem Jan Elias, baron van Lynden, zoon van
Frans Godert, gevraagd of hij van het collatierecht afstand wilde doen
(13). Deze voelde daar echter niets voor. Ongeveer een half jaar later
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(1855) wilde hij dit wel, onder de voorwaarde dat de pachter van de hof-
stede een stuk kerkegrond in erfpacht zou krijgen. Dit nu was voor de
kerkeraad onaanvaardbaar (13). In 1873 kreeg Aart van Genderen door
aankoop van een tabakshofstede tevens "het recht van electie bij even-
tuele predikantsbenoemingen" (14). Aart van Genderen, timmerman,
was samen met Frans van Scharrenburg, metselaar, in het bezit van de
hofstede en de erbij behorende percelen gekomen. Hierop was het colla-
tierecht gebaseerd. Dit recht was toen al niet meer in het bezit van baron
van Lynden van Hemmen, omdat de hofstede verkocht was aan Evert
Moll, onderwijzer en tabaksplanter te Heteren.
Aart van Genderen deed in 1873 voor een bedrag van / 100,-- voorgoed
afstand van het collatierecht ten gunste van de Hervormde Gemeente
van Heteren en gaf de op dit recht betrekking hebbende stukken over
aan de kerkvoogdij (15). Hiermee was het collatierecht dus "vernietigd",
zoals aangetekend werd in het kerkeraadsboek (13). Vanaf dat moment
kon de gemeente dus zelfstandig, zonder bemoeienis van buitenaf, een
beroep op een nieuwe predikant uitbrengen. Dit deed zich pas voor na
twaalf jaar, juist ten tijde van de Doleantie in Nederland. We moeten er
maar niet aan denken wat de gevolgen voor de plaatselijke Hervormde
Gemeente geweest zouden zijn, als Aart van Genderen dit recht niet af-
gestaan had, of als de Doleantie eerder plaatsgevonden had. Want tot
degenen die in Heteren doleerden, behoorde ook Aart van Genderen, die
daardoor een der oprichters van de Gereformeerde Kerk van Heteren
werd (16).

6. Ligging van het kasteel
Met de instelling van het kadaster waren de (kasteel)gronden van F.G.
baron van Lynden van Hemmen goed vastgelegd. Hoewel A. van Gende-
ren als koper van de hofstede de Oldenhof het collatierecht scheen te
bezitten, is het de vraag of dit helemaal juist was. De kerkvoogdij wilde
geen risiko lopen en bij de overname van dit recht moest ook de andere
koper F. van Scharrenburg mede ondertekenen (16): "Tevens werd het
goed geacht dat F. van Scharrenburg welke eigenaar van een gedeelte
dier hofstede is, de afstand mede zou onderteekenen, om later van die
zijde misschien niet in moeite gebragt te worden, aangezien het in twij-
fel kon getrokken worden of de verkoopers regt hadden het collatieregt
bij dat gedeelte te voegen dat door A. van Genderen is aangekocht, en
het van dat gedeelte door Scharrenburg aangekocht te vervreemden."
Waar nu precies in dit blok het kasteel gestaan zal hebben, is niet zo-
maar te zeggen. Een ligging dichter bij de dijk is waarschijnlijker dan
een ligging aan de Onze Lieve Vrouwestraat. De totale grootte van de
kasteelgronden in 1649 (3 morgen = ca. 2.6. ha) was meer dan de gron-
den van baron van Lynden in 1830 (ca. 1,7 ha). Misschien behoorde in
1649 tot de kasteelgronden, inklusief de vermelde waai of kolk, óók de
punt tussen de dijk en de (oude) O.L. Vrouwestraat (dat is: achter de ou-
de Katholieke school). Het terrein daar was tot voor kort zodanig dat de
"aengeleghen waeij" waarvan in 1649 sprake was, daar zeer wel geloka-
liseerd kan worden (kwel!). Een kolk of waai ontstaat na een dijkdoor-
braak. Er ontstaat een diep gat en er wordt veel zand over de omgeving
afgezet. Dit veroorzaakt in de omgeving vaak sterke kwel. De dijkdoor-
braak hier ter plekke moet dus voor 1649 plaatsgehad hebben. Wanneer?
Zou deze dijkdoorbraak soms in verband staan met de "katastrofe" die
Heteren ooit trof en waarbij half Heteren verdween en de kerk buiten-
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dijks kwam te staan na de aanleg van een nieuwe dijk (18)? Aan de (bur-
gerlijke) gemeente Heteren is gevraagd om bij de werkzaamheden voor
de aanleg van een nieuwe weg (Schoutenkamp) en de bouw van nieuwe
woningen extra aandacht te schenken aan eventuele resten van het
kasteel. Voor zover bekend, is daar niets aangetroffen waarmee de pre-
cieze plaats zou kunnen worden vastgesteld.
Bij het nauwkeurig lokaliseren van het kasteel dient men erop bedacht
te zijn, dat de plaats van de hofstede de Oldenhof niet precies dezelfde
behoeft te zijn als waar het kasteel stond. Zoiets komt vaker voor.
De (voormalige) boerderij "de Rode Toren" onderaan de dijk ligt een eind
noordelijker en buiten het kasteelterrein, de (voormalige) boerderij "de
Fles" is in de vorige eeuw vermoedelijk ook naast het toen al verdwenen
adellijke huis waarnaar de boerderij genoemd werd, gebouwd. De oude
boerderij " 't Nijburg" daarentegen was waarschijnlijk wel het laatste
restant van een van de kasteelgebouwen; de na de oorlog nieuw ge-
bouwde boerderij werd weer opgetrokken op het terrein van het vroegere
kasteel.
Een aanwijzing dat er wel eens een (gering) plaatsverschil tussen het
kasteel van Heteren en de Hofstede de Oldenhof geweest kan zijn, is uit
de volgende beschrijving uit 1884 (8) op te maken: "Het kasteel ver-
dween en daarvoor kwam in de plaats eene deftige heerenhuizing, die in
het laatst der vorige eeuw ook al werd afgebroken, terwijl toen op de ou-
de kelders en fondamenten, die eerst een paar jaren geleden werden op-
geruimd, eene boerenwoning met schuur verrees, waaraan nog de oude
naam verbonden is". Vergelijking van oude kaarten uit de vorige eeuw
laat zien dat de bebouwing onderaan de dijk in de westelijke "punt" ver-
dween.

W. van de Westeringh
Heteren
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Agenda
24 oktober

31 oktober

1 november

9 november

18 november

23 november

1988
17 januari

27 januari

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Jubileumviering
13.00 uur, "Open Huis" in het A.l.C., het Archief en In-
formatie Centrum, oftewel het oude station van
Kesteren.
A.W.N., afdeling 15 en 16 (Nijmegen)
Excursie naar de Ooypolder en de Duffel o.l.v. John
Mulder.
Kosten inclusief bus en lunch f 30,-.
Nadere informatie: Sj. Bakker, tel. 03440-19101.
Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Muziekuitvoering door het Huygens gitaarduo in de
stijlkamer van het museum.
15.30 uur. Streekmuseum Tiel.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door Drs. Judith Schuif.
"Al Duivels Werk".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Keste-
ren.
Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstre-
ken
Forumdiscussie: Herinneringen van oud-
Indiëgangers, met o.a. oud-burgemeester van Val-
burg, Mr. C.W. Labree, alsmede oud-lndiëgangers uit
Oosterhout, Slijk-Ewijk en omgeving.
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.
Historische Kring Gente
Lezing door Drs. G.J. Mentink, rijksarchivaris in Gel-
derland.
"Archiefmateriaal van belang voor de geschiedenis
van Gendt, aanwezig in het archief van het provinci-
aal bestuur van Gelderland over de periode 1814-
1950".
20.00 uur, S.K.C. "De Lootakkers", Lootakkersestraat
1, 6691 DE Gendt.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Muziekuitvoering door het Archipeltrio in de stijlka-
mer van het museum
15.00 uur. Streekmuseum Tiel.
Historische Kring Gente
Dia-avond verzorgd door H. Klaassen uit Gendt.
"Fragmenten van Gendt toen en Gendt nu.
20.00 uur, zaal "De Herberg", Nijmeegsestraat 6, 6691
CN Gendt.

De avonden zijn gratis toegankelijk.
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