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Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met
het bestanddeel "oord"
Inleiding
Met dit artikel start het eerste deel van een rubriek waarin de plaats- en
perceelsnamen met het bestanddeel "oord" in de Betuwe en directe om-
geving centraal staan. Het is opvallend dat de meeste oord-namen in Ne-
derland voorkomen in de directe omgeving van zee- en rivierarmen. Een
heel bekende oordnaam is Feijenoord, de naam van de Rotterdamse
voetbalclub, voorheen de naam van een eilandje in de Nieuwe Maas, ten
zuiden van Rotterdam.
Voor zover ik weet, is er nog geen onderzoek verricht naar het verband
tussen oord-namen en de bodemgesteldheid. Uit de vele bodemkundige
gegevens die de Stichting voor Bodemkartering heeft verzameld, blijkt
dat de meeste te maken hebben met op- en aanwassen in zee- en rivie-
rarmen. Vooral in het zuidwesten van ons land komen oord-namen veel-
vuldig voor.
Ik heb voorlopig twee groepen onderscheiden:
oord-namen die verband houden met zee- en rivierarmen,
oord-namen die meer de algemene betekenis van plaats, plek, een goed
oord hebben.
Het lijkt mij interessant om ze in onze streek met uw hulp te inventarise-
ren. Op die manier krijgen we mogelijk een vollediger beeld ervan in de
Betuwe en directe omgeving. Bovendien zal dan blijken of de voorlopige
indeling in twee groepen stand kan houden.
We gaan in dit artikel eerst in op de diverse betekenissen van het woord
oord. Vervolgens maken we daaruit een eerste schifting; dan laten we
een groot aantal oord-namen in Nederland de revue passeren en komt,
weliswaar summier, de ouderdom van een aantal aan de orde. De bo-
demgesteldheid van de gebieden met oord-namen uit groep 1 komt ter
sprake en tot slot volgt een eerste globale inventarisatie uit onze streek.
Daarbij vormen de bijdragen van D. Spruit in de Osenvorenreeks de be-
langrijkste bron.

Indien u oord-namen in uw omgeving weet of aanvullingen hebt op de
hieronder gepubliceerde lijst, of op- en aanmerkingen, dan zie ik die
graag tegemoet. U kunt die sturen naar John Mulder, Warmoesstraat 4,
6678 BC Oosterhout (Gld) of naar de eindredacteur Ton van Drunen. In
de volgende edities van de Tabula worden uw reacties vermeld.

De betekenissen van het woord oord
Deze term heeft vele betekenissen, die we hieronder opsommen:
- Verdam (1932) geeft er maar liefst zeven:
1 uiterste punt of uiteinde van iets, kant, rand;
2 uiterste grens van hetgeen iemand verdragen kan;
3 spits, punt; het scherp van een wapen, de punt van de tong;
4 beginpunt;
5 hoek, ruimte binnen een hoek, deel, stuk;
6 een hoek grond, stuk land;
7 het vierde deel van maten, gewichten, munten; het vierde deel van een

stuiver, oortje.



- Van Wijk (1976) geeft: een punt, kant, rand, spits van een wapen, hoek,
vierde deel, stuk land, tijdstip, begin.

- In Van Dale (1984) staan zes betekenissen voor oord:
1 plek, streek als deel van een groter geheel: reizigers uit de koudere

oorden van Europa;
2 plek, plaats, landstreek in het algemeen:
- 't lachend oord, waar de Usselstroom door kronkelt;
- van oord tot oord, van de ene plaats tot de andere, overal;
3 (in 't bijz.) plaats waar men verblijft: deze oorden, de wereld;

een beter oord, betere, oorden, het hiernamaals;
4 (veroud.) geldswaarde van 1/4 der munteenheid, aldus genoemd naar

de munten die door een kruis in 4 hoeken (oorden) waren verdeeld;
- koperen geldstuk van die waarde: hij heeft oorden, hij heeft duiten;
- (zegsw.) woorden zijn geen oorden, praatjes vullen geen gaatjes;
5 vierde deel van een kan, stoop of kroes; pint: een oord melk;
6 gereedschap voor het vellen van eikehakhout: de oord heeft een slag

van onder naar boven.

- Beekman (1905-1907) geeft voor oord, oort, oirt, oert, ort, orde, noort,
noord de volgende betekenis: buitendijkse grond, buitenland, gors,
schor of slik.

- Moerman (1956) vermeldt hoek of punt, maar ook plaats.

- Gijsseling (1960) geeft voor oord: landspits.

- Schönfeld (1949) tot slot geeft voor oord: zandbank.

Samenvattend kunnen we dus concluderen, dat de betekenis van het
woord oord in 6 aspecten uiteenvalt, te weten:
1 de vorm of het uiteinde van een voorwerp (spits, punt of hoek);
2 een vierde deel (van maten, gewichten en munten);
3 een stuk land, buitendijks land, zandbank;
4 plek of plaats;
5 tijdstip;
6 gereedschap.

Voor ons onderzoek vallen de nummers 5 en 6 in eerste instantie af.
Nummer 2 houden we in reserve en dus blijven over de nummers 1, 3 en
4.
De nummers 1 en 3 formeren we (voorlopig) tot groep 1.
Nummer 4 (met eventueel nummer 2) wordt groep 2.
We hebben nu naar de volgende indeling toegewerkt:
Groep 1: oord-namen die in de directe nabijheid van rivier- en zeearmen

voorkomen, zoals Feijenoord, Rijsoord, Heinenoord, Salm-
oord, Kouwenoord en Den Oord;

Groep 2: oord-namen die geen relatie vertonen met rivier- en zeearmen,
maar willekeurig in Nederland voorkomen, zoals Heu-
mensoord, Frederiksoord en Oranje-Nassau's Oord. Hier
heeft de naam oord meer de algemene betekenis van plaats.



Oord-namen uit groep 1
De meeste oord-namen uit groep 1 vinden we in de deltagebieden van de
Schelde en de Maas. We noemen hier Hinkelen- of Inkelenoord en Yerse-
ker oort op Zuid-Beveland, Buitenoord in West-Brabant, Grijsoord (nu
Oude en Nieuwe Tonge) en Battenoord op Overflakkee en een boerderij,
Heinoord genaamd, aan de Zoomvliet bij Bergen op Zoom.
In België komt ten noorden van Antwerpen Ortheren, later Oorderen, aan
de Schelde voor.
Dan is er een lange reeks oord-namen in de Rijn- en Maasdelta; we noe-
men hier:
Vettenoord bij Vlaardingen, Feijenoord en Varkensoord ten zuiden van
Rotterdam, Meeuwenoord bij Den Briel, Rijsoord en Slobbenoord bij
Heerjansdam in de Zwijndrechtse Waard, Heinenoord, Godschalksoord,
Oud Beversoord en Meeuwenoord in de Hoekse Waard, De Noord, voor-
heen Galgenoord genaamd, thans de naam van een belangrijk water bij
Dordrecht, Noorden langs de Giessen in de Alblasserwaard.
In Noord-Brabant vinden we nog Orten, dat thans deel uitmaakt van
's-Hertogenbosch.
Ook boven de grote rivieren treffen we de naam aan, maar niet zo veel-
vuldig: Rietwijkeroordpolder aan de Haarlemmermeerpolder, Berge
Noort op het punt van samenkomst van de Spaarne en de Liede.
in het IJ lag bij Halfweg Ruigoord en aan de mond voor Pampus Ye Oort,
later omgevormd tot Ydoorn, Idoornicherdam, Durgerdam. In Friesland
komt bij Heeg het meer De Oorden voor (Beekman 1948) en op Ameland
het dorp Oerd (Moerman 1956). In Utrecht vinden we bij Hoevelaken
Heijenoord en ten slotte in Gelderland o.a. Salmoord bij Lobith, Kouwen-
oord bij Opheusden, enz.. We komen hieronder op terug.

Oord-namen uit groep 2
We noemen onder meer Frederiksoord, Willemsoord, Heumensoord bij
Nijmegen, Oranje Nassau's Oord bij Renkum (voorheen Kortenburg) en
Grijsoord bij Wolfheze.
Deze oord-namen, met de algemene betekenis van plaats, zijn voor ons
onderzoek van minder belang.

De bodemgesteldheid van de gebieden met oord-namen uit groep 1
Bij het bestuderen van oude kaarten, zowel van het rivierengebied als
van de kustgebieden, valt het op dat de oord-namen vooral in de directe
nabijheid van zee- en rivierarmen voorkomen. Ze vormden veelal de op-
en aanwassen in de zee-en rivierarmen. Dat zijn zandbanken die "spon-
taan" in geulen ontstaan. Zit de zandbank vast aan de oever van de ri-
vier, dan spreken we van een aanwas.
Vormt de zandbank een eiland in de rivier, dan noemen we die een op-
was. In de zeearmen vallen de op- en aanwassen op den duur bij eb
droog; bij vloed zet de zee er een laagje slib over af.
Jacob Cats maakte over de op- en aanwassen de volgende dichtregels:
" Ziet, aanwas is een ding, dat zonder ons gevoelen

komt stijgen uit de zee en aan de oever spoelen
Al schijnt het eerst maar zand en niet dan enkel bliek
Het neemt gedurig toe en wordt ten leste slick
En daarna groeit er gras."



Het zand dat aldus bloot komt, noemt men blik of blikken, daarna door
klei-afzettingen slik of slikken. Gaan de slikken begroeien en worden ze
door de kleineerslag langzamerhand hoger, dan noemt men ze in Zee-
land schor, in Holland en Brabant gors, aldus Beekman (1948).
Het is niet verwonderlijk dat de oord-namen zo veelvuldig in de Schelde-
en Maasdelta voorkomen. Daar zijn immers talloze op- en aanwassen in
de loop der eeuwen ontstaan, waarvan de meeste bedijkt zijn.

In het rivierengebied pootten de bewoners de op- en aanwassen veelal in
met wilgen (rijshout). Bij hoog water fungeerden de wilgestammen als
slibvangers en kreeg de zandbank geleidelijk aan een dik dek van vrucht-
bare klei. Dikwijls werd het rijshout dan weer gerooid en namen de be-
woners de opwas in gebruik als wei- en hooiland.
De op- en aanwassen kregen verschillende namen, zoals plaat, middel-
zand, schaar, weerd of waard en oord.

Ouderdom van de oord-namen
De oudste vermeldingen van oord-namen vinden we bij Gijsseling (1960)
nl. in 815 Ortinon, in 1154 Orten, dat thans deel uitmaakt van
's-Hertogenbosch en in 1124 Ortheren, later Oorderen, bij Antwerpen
aan de rechteroever van de Schelde.
Ook oud is de naam Grijsoord, in 1285 Grijsoert, thans Oude en Nieuwe
Tonge op Overflakkee (Moerman 1956). Andere vroege vermeldingen vin-
den we bij Heinenoord, in 1312 Heynekens orde (Moerman 1956) en
Galgoort (1404), voorheen de Oert, thans de Noord bij Dordrecht (Beek-
man 1905-1907).

Naar de ouderdom van oord-namen in onze streken heb ik geen onder-
zoek gedaan. Archiefonderzoek is een tijdrovende zaak en die tijd ont-
brak mij tot nu toe. Als u over dergelijke gegevens beschikt, dan ver-
neem ik dat graag.

Oord-namen in het oostelijk rivierengebied
Een belangrijke bron voor het verzamelen van oord-namen vormen de pu-
blikaties van de heer D. Spruit in de Osenvorenreeks en de topografische
kaart van 1850.
Hieronder volgt een lijst van oord-namen die ik tot dusver ben tegenge-
komen.

OPHEUSDEN
Kondenoort

1668: "huijs en hofstadt genaemt den Kondenoort,
staande en de gelegen tot Heusden, groot
ongeveerlick twee hondt". (Osenvorenreeks nr. 3)

1676: "seecker huisinge genaemt den
Dondenoort, daer naest gelandt zuidwaarts
oost zeeckere vicarie". (Osenvorenreeks nr. 4)

Dondenoort is waarschijnlijk een verschrijving van Condenoort.

1680: "....Kondenoort, daer oost een vicarie,
zuyden en west den Bandijck ende noorden den
Heusdensche Stranck". (Osenvorenreeks nr. 4)



1684: "huijs en hofstede Condenoort".
(Osenvorenreeks nr. 6)
"Rouwaardijck beneden den Condenoort".
(Osenvorenreeks nr. 7)

De boerderij Kondenoord moet in ieder geval te lokaliseren zijn, want de
vicarie lag er ten oosten van, aan de zuid- en westzijde de Bandijk en in
het noorden de Heusdense Strang.
Volgens Verdam (1932) wijst de naam conden op kruiden, maar ook op
bekend maken.
Cleijnen ende Grooten Oirt

ca. 1650: "suijden den Cleijnen ende Grooten Oirt met
de Molenstraat, west Joost Aertse...etc.,
noortwaerts de Groenestraat."
(Osenvorenreeks nr. 13)

Ook de Kleine en de Grote Oord moeten we terug kunnen vinden. Op een
perceelsnamenkaart van de dorpspolder Opheusden komen beide na-
men echter niet voor. Wie helpt mij?

Couwenoort
1650: "Noch eenen mergen rijschweert aenden

Couwenoort, belast met een crib ende een
ridts". (Osenvorenreeks nr. 21)

1663: "....., beswaert sijnde met een halve roede
schaardijk omtrent den Koldenoort onder
Neusden." (Osenvorenreeks nr. 4)

De heer Spruit maakte mij erop attent, dat de naam Kouwenoort voor-
komt op een oude topografische kaart van 1850 (zie afb. 1) en wel in de
uiterwaard ten oosten van het Veerhuis.

afb. 1. Fragment van de topografische kaart van 1850, schaal 1: 25000
met daarop Kouwenoort.



KESTEREN (MARSPOLDER)

Tarport
1650: "elff hont boulandts genaemt den Tarport".
(Osenvorenreeks nr. 11)

Op een zeventiende-eeuwse kaart staat de boerderij Den ort vermeld (zie
afb. 2a). Deze boerderij bevindt zich in de Marspolder langs een strang
(Oude Rijn) en is kennelijk gebouwd op een terp. Dit moet vrijwel zeker
dezelfde zijn als Tarport (Terport).

rfljtttlMaM jfSlOt*.

ffttfC"

afb. 2a. Den Ort in de Mars op een afgeleide 17e-eeuwse kaart
(bron: Van Ingen 1987).

Waarschijnlijk is de perceelsnaam Den ort overgegaan op de boerderij.
Op de topografische kaart van 1850 vinden we den Oordt (afb. 2b).



afb. 2b. Fragment van de topografische kaart van 1850, schaal 1:25000
met daarop den Oord t.

DRUTEN

Edenoord
Van Heiningen (1964) vermeldt de boerderij Edenoord, bui-
tendijks nabij de Twaalfdemijlsafweg.

SLIJK—EWIJK/ANDELST

scheeroort
Op een schetskaartje van het riviergedeelte tussen Slijk-
Ewijk en Andelst uit ca. 1640 is een opwas aangegeven:
"grint ofte santplaet en onsichtbare grint ofte scheeroort"
(afb. 3).

We hebben hier te maken met een grindbank, die kennelijk bij een ge-
middelde rivierstand net wel of net niet boven het water uit "scheerde".
Scheer heeft hier dezelfde betekenis als bij scheer- of schaardijk: een
dijk zonder voorland, waarlangs het water scheert of schaart.
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a/6. 3. Schetskaartje van het riviergedeelte Slijk-Ewijk/Andelst aan de
Waal met daarop onsichtbare sant ofte scheeroort
(bron: Mentink en Van Os 1985).

TEN OOSTEN VAN NIJMEGEN
Den Oort

Op een kaart van 1639 van Nicplaas van Geelkercken vin-
den we ten noorden van de Ooijpolder een perceel land,
Den Oort genaamd (zie afb. 4). Dit driehoekige(l) perceel
grenst direct aan de Waal. Ook hier hebben we te maken
met een opwas, die tevens de vorm van een driehoek heeft.

afb. 4. Fragment van de kaart van Nicolaas van Geelkercken uit 1939
met daarop Den Oort. 9



Oortjeshekken?
Niet ver hier vandaan, iets oostelijker, bevindt zich aan de
Erlecomse Dam het huiskamer-café Oortjeshekken. Op ou-
de kaarten uit de vorige eeuw komt ook de naam Oor-
tjessluis voor.

Over de betekenis van deze oord-naam bestaat nog onzekerheid.
Mogelijk hebben we te maken met een voormalige tolplaats, waar men
een oortje moest betalen om te kunnen passeren? Is dit het geval ge-
weest, dan hoort deze oord-naam niet in groep 1 thuis.
Een andere mogelijkheid voor de verklaring van de naam Oortjeshekken
vormt de voormalige opwas, een oprd(?), die aan het eind van de 16e, be-
gin 17e eeuw boven het dorp Ooij in de Waal ontstond. Dit gebied is uit-
eindelijk in cultuur gebracht en pal voor Oortjeshekken legden de bewo-
ners een dammetje in de oude strang van de Waal. Dit dammetje vormde
dus de toegangsweg van het vasteland naar het eiland (den Oord?) in de
Waal. Op de dam kwam een hek. Overigens vormt een groot hek nog
steeds de afscheiding tussen het vasteland en de voormalige opwas.
Door klei-afgraven en zandzuigen is de opwas vrijwel geheel opgegaan
in een enorm zandgat, de Bizonbaai.
Hoe het ook zij, nader onderzoek is noodzakelijk om uitkomst te bieden
over de betekenis van de naam Oortjeshekken.

NABIJ LOBITH/SCHENKENSCHANS

Sa l m oord
Het betreft hier een nieuwe waard (opwas) in de Rijn, vlakbij
het splitsingspunt van Rijn en Waal in de zeventiende eeuw,
dus nog voor het graven van het Pannerdens Kanaal (zie afb.
5). De naam Salmoord komt al voor in 1628 (Van de Ven 1976).

afb. 5. Splitsing van Rijn en Waal in 1641 met Salmoord
(bron: Van de Ven 1976).
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ANGERLO

Langenoord
1474: Langennoirt (Schönfeld 1949).
De precieze ligging is mij niet bekend.

NABIJ WESTERVOORT

IJsseloord
Dit is een zandplaat in de Ussel, die in het begin van de 17e
eeuw vóór de splitsing van Nederrijn en Ussel is ontstaan
(Van de Ven 1976).

RENKUM

Kwadenoord
1657 "....den quaijen oort" (Moerman 1956).

De naam Kwade Oord komen we o.a. op de topografische kaart van 1850
tegen en wel in de directe nabijheid van de Molenbeek (zie afb. 6). Het is
mij nog niet duidelijk of we hier al of niet te maken hebben met een op-
was in de Molenbeek. Voorlopig reken ik Kwadenoord tot groep 1.

afb. 6. Fragment van de topografische kaart van 1850, schaal 1:25000
met daarop Kwade Oord.

11



TEN NOORDEN VAN REDICHEM (CULEMBORG)

Den Oord
Op de topografische kaart van 1850 (afb. 7) staat nabij Culem-
borg den Oord vermeld, even ten noorden van de Lek.

>A „A y'rl
< , .••*

afb. 7. Fragment van de topografische kaart van 1850, schaal 1: 25000
met daarop den Oord.

De eerste reactie
Bij het schrijven van dit artikel kreeg ik al een reactie van Rita Meijerink
uit Wageningen, werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering. Zij at-
tendeerde mij op twee oord-namen, nl. de Noordberg (verbastering van
den Oordberg) en Boxoort of Boxoordt in de buurt van Oosterbeek. Zij
vond die namen bij Kuiper (1988). De precieze ligging moeten we nog na-
gaan; voorlopig komen ze in groep 1.

De lijst van oord-namen uit groep 1 in de Betuwe en directe omgeving
ziet er tot nu toe als volgt uit:
Kondenoord
Kleine en Grote Oord
Kouwenoord
Tarport/Den Oordt
Edenoord
Scheerort
Den Oort (Ooijpolder)
Oortjeshekken?
Salmoord

12



Langenoord
Usseloord
Kwadenoord?
Den Oord (Culemborg)
Noord berg?
Boxoord?

J.R. Mulder
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Ene Edele Huysinge thoe Oy

Even ten zuidwesten van het dorp Echteld vinden we de buurtschap Ooy.
Bij dit thans nog spaarzaam bebouwde gebied bevond zich eertijds een
dorp met dezelfde naam. Dit dorp waarvan de verdwenen kern thans bui-
tendijks gezocht moet worden, werd door een groot aantal dijkdoorbra-
ken in de late middeleeuwen van de kaart gewist1. Met name tijdens de
catastrofe in het jaar 1431, waarbij de dijk het op maar liefst zeven ver-
schillende plaatsen begaf, waren de verwoestingen zo enorm, dat in het
voorjaar dat daarop volgde werd besloten enige honderden meters land-
inwaarts een nieuwe dijk aan te leggen2. De plaats waar deze nieuwe dijk

500 Mtr.
afb. 1.
Reconstructietekening
van het voormalig dorp
Ooy, en het bezit der
Van Egtelts omstr. 1430.

stroomopwaarts werd geprojecteerd was het toenmalige dorpskerkhof,
zeer waarschijnlijk bij de (verwoeste?) dorpskerk gelegen. Een en ander
wordt in de "Tielse kroniek" bijzonder nauwkeurig opgetekend. Zeer
waarschijnlijk was het deze catastrofe die de hernieuwde opbouw van
het dorp verder belemmerde, omdat de relatief goed te bewerken oever-
wal grotendeels buitendijks kwam te liggen. De zwaardere kleigronden
waaruit een groot deel van het gebied kwam te bestaan, maakten het wo-
nen en werken aldaar niet bepaald aantrekkelijk.
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Als we de oudste schriftelijke bronnen raadplegen, dan vinden we enkel
wat spaarzame gegevens met betrekking tot dit gebied. Alom bekend is
de veronderstelling van de geschiedschrijver Van Spaen, die gist, dat in
de 12e eeuw Echteld en zijn direkte omgeving ooit een bezit met een hof
geweest zou zijn van de kerk van St. Salvator of oud-Munster te Utrecht3.
Met betrekking tot deze hof noemt hij Roedolfus "advocatus" de Echtel-
de en Hubertus de Echtelde. Beiden worden volgens Van Spaen ge-
noemd in het jaar 1178. Of deze "Van Echtelds" inderdaad in betrekking
zouden kunnen staan tot de later genoemde representanten van deze
geslachtsnaam is allerminst zeker.
Ook Ds. Jac. Anspach noemt in zijn genealogie "Van Wijhe" (Navor-
scher 1876) een erfdochter Van Egtelt, welke het voorvaderlijk goed door
haar huwelijk met Jordaen van Wijhe in het bezit van dat geslacht
bracht4. Voor deze constatering noemt hij echter geen bron, waardoor
deze constructie mijns inziens zeer discutabel wordt.

Na bovenstaand verkennend verhaal wil ik me richten op het eigenlijke
doel van mijn opstel, namelijk het kasteel of adellijk huis Hof d'Ooy, la-
ter ook wel genoemd "Huis Medestein". Alvorens echter de direkt in be-
trekking tot dit bezit staande personen worden opgesomd, wil ik eerst
een poging doen, voor een aantal in belangrijke bronnen voorkomende
"Van Egtelts" een mogelijke familierelatie aan te geven.

In Nijhofs gedenkwaardigheden deel 3 vinden we onder de medeonder-
tekenaren van de zogenaamde "Landvrede" tussen Jan van Blois en zijn
echtgenote Mechteld, hertogin van Gelre enerzijds, en de ridders en kna-
pen van de Over-Betuwe, Neder-Betuwe enz. enz. anderzijds, gedateerd 6
januari 1377:

"Hacke zasse van Echteld en Claes van Echtelt"
De voornaam van eerstgenoemde is heden ten dage niet bepaald alge-
meen herkenbaar, echter een nader onderzoek bracht me tot de veron-
derstelling dat deze gelezen zou kunnen worden als Hacke Zassen (sas-
sen), zoon van Echtelt5. Genoemde zou dus wel eens een zoon geweest
kunnen zijn van een Zasse of Sasse van Echtelt.
Met dit gegeven heb ik wederom de "Schatting van den lande van Gelre"
van 1369 (V. Doornik) bekeken, met betrekking tot Echteld en zijn omlig-
gende dorpen waarbij toch een aantal opmerkelijke zaken waren te
bespeuren. Achtereenvolgens vond ik
onder Echteld: Wouter Zasse (dus Wouter, zoon van Zasse) aan-

geslagen voor 8 pond (het hoogste tarief, dus niet on-
bemiddeld)

"Zassen wijf" ook aangeslagen voor 8 pond.
Vreemd is evenwel dat Hacke Zasse niet op de lijst
van aangeslagenen voorkomt.....

onder Tiel: Heyn Sasse (Heyn, zoon van Zasse) voor 8 pond, Ber-
tholomeus van Echtelt voor 8 pond.

onder Santwijck: Bartelmeus (zelfde als onder Tiel?) voor 8 pond,

Hacke Evertszoon van de Santwijck voor 8 pond.
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In deze opsomming van personen met een mogelijke familiebetrekking
tot elkaar, valt op, dat zij allen werden aangeslagen voor het hoogste ta-
rief en voor een aantal (maar misschien wel voor allen) geldt dat zij tot de
stand van de riddermatigen behoren.
De onder Tiel aangeslagen Bertholomeus van Echtelt is zeer waarschijn-
lijk dezelfde als de onder Santwijck aangeslagen Bartelmeus.
Wouter Zasse en Zassen wijf te Echteld en de onder Tiel aangeslagen
Heyn Sasse staan m.i. in duidelijke relatie tot de bij de landvrede ge-
noemde Hacke Zasse van Echtelt. Mogelijkerwijs is dan Hacke Everts-
zoon tot den Santwijck een neef van Hacke Zasse. Bertholomeus van
Echtelt, zoals onder Tiel (en Santwijck) genoemd, is dan toch zeer waar-
schijnlijk de vader van Claes Bartelmeuszoon van Echtelt, welke dezelf-
de is als Claes van Echtelt, genoemd bij de Landvrede van 1377. Op een
bijlage heb ik getracht de hierboven uiteengezette relatie toe te lichten.
Vervolgen we nu onze weg naar het bezit Hof d'Ooy, dan dienen we alle-
reerst stil te staan bij hetgeen in het leenaktenboek kwartier van Nijme-
gen hieromtrent wordt opgetekend.
Onder par. 180, gebied Echteld en Oy (Ooy) staat opgetekend:

"Negen merghen lants met zijnen rechte anschute van de
dijck en de Wael, ende een huys met 9 merghen lants, ende 13
merghen lants op Westeringh, enz. enz..... al gelegen in den
kerspel van Echtelt ende van Oye enz. enz.....
Ontfangen bij Claes van Echtelt Ao 1402".

A/

fff r

Afb.2
Fragment uit de perceelsnamenkaart dorpspolder Echteld, situatie 1948.
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We dienen deze vroegste optekening in het leenboek niet te lezen als de
datum waarop dit bezit gevormd zou zijn, maar hij geeft aan dat het be-
zit, dat mogelijkerwijs reeds vele generaties aan dit geslacht behoorde,
in genoemd jaar tot leen aan de Hertog van Gelre wordt gemaakt. Ge-
noemde Claes (of Claes Bartelmeuszoon) van Echtelt is dus de schakel
van niet zeker vaststaande van Echtelts naar de goed te volgen familie-
lijn.

Van genoemde Claes vererft het leen op Otto van Echtelt, zijn zoon.
Deze wordt ondermeer genoemd in 1422 en 1424. Hij was gehuwd met
Arnt van Wije (Wijhe) "sijne echte wijff". De juiste ligging van het kasteel
wordt in de belening van 1424 duidelijk aangegeven; de beschrijving
luidt als volgt:

.....een Huys ende hofstat, gelegen tot Oy in Nederbetuwe
met al heuren toebehoren, daer oostwert naestgelegen is
Henrick van Santwijck, westwert die Oyse straet, nortwert Jo-
han van Wye Henricksoon, ende suytwert die WaeL...

Dus duidelijk de plaats welke op het kaartje bij afbeelding 2 is gelegen
tussen Meden en Hoogveld, thans ook nog bekend als de Hof d'Ooy. En
in de volksmond als "den Kiekvorst".
Blijkens het leenboek is Otto later gehuwd met Gertrud 's Gieren6. Uit
het eerste huwelijk stamt waarschijnlijk de zoon Claes van Echtelt.
Diens dochter Yda van Echtelt wordt met haar man Gerrits van Telgt be-
leend in 1473.
Deze belening levert een aardig beeld van de direkte omgeving; als aan-
palend wordt namelijk genoemd:

.....Naest Gerrit van Telgt an de eene sijde ende de Echteltse
straet (lees Ooysestraat) aen de ander.....

Genoemde Gerrit van Telgt, mogelijk de vader van Gerrits van Telgt7

blijkt dus oostwaarts aanpalend te zijn, waarbij we in de buurt komen
van het gebied "de Wyer camer", alwaar het adellijk huis de Tekkenburg
was gelegen. Dus mogelijk toch een aanwijzing dat de Van Telgts hun
naam aan dit bezit gaven, (zie Tabula Batavorum jrg. 6 nr. 1)
Zoals hierboven reeds aangegeven, vererft het bezit nu in het geslacht
Van Telgt (later als Tellicht geschreven). In Navorscher jrg. 1896 zegt
Dhr. J.D. Wagner over dit geslacht: "Een geslacht, waarvan zeer weinig
bekend is. Het zal stammen van het gehucht Tellicht onder Ermelo"8. De
stamreeks Van Telgt als bezitters en bewoners van de Hof d'Ooy, ver-
volgt met Claes van Telgt. Hij wordt ondermeer genoemd in 1504 en
blijkt gehuwd te zijn met Johanna van Tuyl. Tevens worden nog twee
broers genoemd, namelijk Gerrit van Telgt, heer tot Ooy9die waarschijn-
lijk ongehuwd was en Otto van Telgt, gehuwd met Margriet van Galen
(N ij hof 6/21862).

Van Claes gaat het leen in 1555 over op diens tweede zoon Thonis van
Tellicht, welke gehuwd was met Anna van Thuyl. De oudste zoon van
voornoemde Claes wordt genoemd als zijnde "religieux in den Cruysbro-
der clooster to Cuylenborgh".
De zoon van Thonis, Lambert van Tellicht wordt beleend in 1569. Deze
was gehuwd (schaking!) met Anna van Haselholt gnd. Stockheim10.
Gedurende de belening van Lambert wordt het kasteel in een briefwisse-
ling genoemd. Dhr. J.S. van Veen vat dit in Bijdr. en Med. Gelre jrg. 3 als
volgt samen:
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".....Ooy bezat ook een huis (kasteel) waarop in 1580 staatse
bezetting lag. Op 11 juni van dat jaar verzocht het hof de
ambtman Dirck Vijgh een onderzoek in te stellen naar de ver-
dedigbaarheid van het huis te Ooi, waarop deze enige dagen
later antwoordde, dat het zeer zwak was en ook geen waarde
had voor het "befrijen" (bewaken) van de rivier (de Waal). Ver-
moedelijk is men daarop tot "ontfesting" (ontmanteling of ge-
deeltelijke afbraak) overgegaan".

N

•O

DAKENPLAN hof d'OOY

Af b. 3
1. 19e-eeuwse boerderij
2. kapschuur
3. varkensschuur
4. voorm. grachtbedding

25mtr.

Het is moeilijk ons een voorstelling van het toenmalige bouwwerk te ma-
ken. Als we echter het huidige perceel wat nader beschouwen is duide-
lijk dat we te maken hebben met een behoorlijk omvangrijk terrein (zie
kaartje afb. 3). Binnen de omgrachting welke thans nog nauwelijks op
het perceel is waar te nemen, bevond zich een min of meer ovaal terrein
van ca. 65 bij 50 meter. Voldoende ruimte voor een behoorlijk gebouw.
Waarschijnlijk bevond het hoofdgebouw zich op de oostzijde van het
door de omgrachting gevormde eiland. Bij de bouw van de driekappige
varkensschuur, die zich ongeveer op deze plaats bevindt, zijn delen van
de fundering teruggevonden.
Aan de westzijde binnen de omgrachting zullen zich de voorgebouwen
met het boerenbedrijf bevonden hebben. De zwakheid, zoals door Dirck
Vijgh in 1850 gekwalificeerd, zal te wijten zijn geweest aan het feit dat
het relatief dicht bij de dijk was gelegen, waarachter een mogelijke vij-
and zich eenvoudig kon verschuilen. Bovendien was het kasteel nooit
voorzien van een uit aarde opgeworpen geschutswal buiten de omgrach-
ting, waardoor het nauwelijks weerstand zou kunnen bieden aan de ver-
woestende uitwerking van geschutsvuur11. Dat het desalniettemin ont-
manteld moest worden, vloeide voort uit de angst dat de vijand het

18



kasteel bij inname als bolwerk zou gaan gebruiken. Het "befrijen" van
de rivier was al lang niet meer mogelijk, omdat de Waal zijn bedding
steeds verder zuidwaarts had verlegd, waardoor vanaf het kasteel hierop
geen zicht meer bestond.

Keren we weer terug naar de bewoners dan vinden we als zonen van
Lambert van Tellicht en Anna van Haselholt: Anthonis van Tellicht, het
eerst genoemd in 1625 en Jorrien van Tellicht12. Laatstgenoemde is
waarschijnlijk al jong gestorven.
Anthonis, de leenvolger van het bezit, is zeer zeker gehuwd geweest.
De naam echter van deze echtgenote heb ik nergens kunnen naspeuren.
Aangenomen mag worden dat zij reeds jong is overleden. Genoemde An-
thonis bekleedde de functie van heemraad te Nederbos (Neerbosch bij
Nijmegen), welke betrekking hij waarschijnlijk via de invloed van zijn
moeder had verworven10. Anthonis is gedurende zijn leven zeer werk-
zaam geweest en wordt in diverse stukken genoemd. Bij de verponding
van 1650 in Echteld worden zijn bezittingen als volgt omschreven:

"Jonker Anthonis van Tellicht Boomgaerden, bouw ende wey-
landen groot drie en dartig morgen ende anderhalve hont hier
onder gespecificeert.....enz. enz.13.
.....noch sijn edele huys ende hofstede so boomgaert als wey-
lant jaerlicks getaxeert op.....enz. enz. waervan afgetogen we-
gens den dijck...(en)...wegens reparatie vant huijs enz. enz.
.....dus alhier - 405 -10 - (bedrag van de aanslag)".

Vergelijken we hiermede de aanslag bij dezelfde verponding die werd
opgelegd aan Jonker Reinalt van Wijhe, Heer tot Echteld en bewoner van
het kasteel de Wijheburg, dan constateren we dat deze ruim het drie-
voud van het bovengenoemde bedrag moest neertellen.
Deze aanslag bedroeg namelijk -1487 -10.
Het bezit van de Van Wijhes in de dorpspolder Echteld besloeg maar
liefst 791/2 morgen en 3 hont, dus aanzienlijk meer dan het bezit der Van
Tellichts.
Verder vinden we in diezelfde verponding:

"Vrouw van Oijen die Olde, 31/z merghen op 't Hogeveld en 1/2
merghen boomgaert bij 't vernoemde land .....enz. enz.".

Waarschijnlijk wordt hier bedoeld Anthonis' moeder Anna van Hasel-
holt.
Stel dat zij bij haar huwelijk met Lambert van Tellicht 20 jaar oud was,
dan zou haar geboorte 1563 zijn. Bij de verponding in 1650 zou zij dan
reeds 87 jaar oud geweest zijn! De toenaam "die olde" is dan gebruikt
ter onderscheiding van haar eerder overleden schoondochter.

Na 1650 breekt er voor de bewoners van het kasteel een droeve tijd aan.
Achtereenvolgens sterven op
9 februari 1651: Jan Alfert van Langen, de kleinzoon van Anthonis en
zoon van Matheus Alphert van Langen14,
23 mei 1651: het jongste kleinkind van Anthonis dat ook een kind was
van Matheus Alphert van Langen15,
16 januari 1653: bovengenoemde schoonzoon Matheus Alphert van Lan-
gen en direkt daarna op
23 januari 1653: Jonker Anthonis zelf. Beide laatstgenoemden worden
gezamenlijk begraven op 30 januari in de kerk te Echteld16.
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De hierboven meermalen genoemde Matheus Alphert van Langen was
de echtgenoot van Guadela van Tellicht (ook Gudelina genoemd), de
oudste dochter van Anthonis en zijn niet nader bekende vrouw. Een
tweede dochter, welke ook in het overlijdensbericht van haar zwager en
vader wordt genoemd, is Maria (ook wel Mara) van Tellicht. Waarschijn-
lijk is zij in 1653 nog minderjarig. Ik vond haar pas terug in het overlij-
densbericht uit 1674 van haar man, heer Diederick Jacob Vijgh, Heer van
de hoge heerlijkheid Ysendoorn. Zij noemt zich dan Maria Catharina van
Medensteijn "douagere van Ysendoorn".

Vanaf omstreeks 1625 komt het kasteel, dat daarvoor steeds de Hof
d'Ooy genoemd wordt, regelmatig voor als "Medensteijn". Een verkla-
ring van de naamswijziging dienen we te zoeken in een stuk welstands-
verbetering van de bewoners, welke ondermeer door het huwelijk van
Lambert van Tellicht met Anna van Haselholt zal zijn veroorzaakt. Ook
het zich verplaatsende krijgstoneel van de tachtigjarige oorlog naar de
zuidelijke provincies en de daardoor ingetreden rust in onze streken zul-
len het mogelijk gemaakt hebben het oude bouwwerk wat op te knap-
pen, waardoor aan het vernieuwde huis deze wat "deftiger" naam is ge-
geven. De naam Medensteijn heeft wel een duidelijke herkomst omdat
de veldnaam "Meden" (zie kaartje afb. 2) reeds heel vroeg in de buurt-
schap (voorheen het dorp) voorkomt. Medensteijn beduidt dus: stenen
huis (= steijn) op Meden17.

Als wij terugkeren naar het echtpaar Guedela en Matheus Alphert, die-
nen de kinderen uit dit huwelijk genoemd te worden, achtereenvolgens:

Lambert Jurien van Langen - ongehuwd?
Anna Sibille van Langen - 1e echtgenoot Van Blanckevoort

- 2e echtgenoot Floris Vosch van
Avesaeth (na 1686)

Jan Alfert van Langen - sterft in 165114

Geertruyt Guadelina van Langen - gehuwd met Dr. Hendrick van
Nijendam; een jong gestorven
kind16

Seyn Rudolph van Langen - ongehuwd?
De laatste belening in het geslacht van Van Langen vinden we in 1686 in
het leenboek opgetekend. Hier betreft het de echtelieden Dr. Hendrick
van Nijendam en Geertruyt Guedelina van Langen. Waarschijnlijk is zij
in 1694 reeds weduwe omdat op een kaart van G. Passevant daterend uit
dat jaar, het bezit wordt aangegeven als zijnde van Joffer van Langen
(Kaart in Osenvoren nr. 9). Waarschijnlijk is zij omstreeks 1698 overleden
en waren uit haar naaste familie geen leenvolgers. Het bezit gaat dan
over op de weduwe Elizabeth Johanna Hoes.

In de 18e eeuw vererft het goed nog een aantal malen in verschillende fa-
milies, waarna het tot slot in handen komt van het echtpaar Willem Fre-
derik Henderik van Wassenaer en Johanna Judith van Iselmuyden.
Deze laatste belening wordt geregistreerd op 10 november 178618.
Na de komst van de Fransen in 1795 vervallen de heerlijke rechten en zal
het waarschijnlijk reeds vervallen kasteel zijn laatste glans verloren heb-
ben.
Het allerlaatste bericht dat we van het huis vinden, is een korte notitie in
de "Beschrijving van de stad Tiel" (Rink 1836):
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".....Ooy, thans een buurtschap onder Echteld, waar tegen-
woordig enige geringe huizen, met een oud gebouw, thans
een boerenwoning en het huis Ooy genaamd staan. Was vroe-
ger een dorp met een kerk, doch vervallen doordat na een
doorbraak in 1438 de nieuwe dijk binnenwaarts over het kerk-
hof is gelegd....."

Vrij kort daarna zal het laatste restant van het kasteel gesloopt zijn. In
1854 wordt met gebruikmaking van een deel van de oude 14e- en 15e-
eeuwse kloostermoppen, door de familie Van Hesteren de huidige boer-
derij gebouwd (afb. 4). Jaartal en initialen zijn thans nog in het gebinte

afb. 4. Boerderij hof d'Ooy, westzijde, foto 1988

van het achterhuis terug te vinden. Bij de beschietingen in de winter van
1944/45 is de boerderij zwaar beschadigd, maar na de oorlog is het ge-
bouw in stijl hersteld. Pas in de 70-er jaren is het merendeel van de
grachten gedempt. Slechts in de zuidoosthoek van het voormalige
kasteelterrein vinden we hiervan nog een klein restant (kaartje afb. 3).

Het grootste deel der funderingen van het voormalige kasteel liggen her
en der onder het boerenbedrijf begraven. Afgedekt voor indringers, mo-
gelijk wachtend op een nader onderzoek in de verre toekomst.....

Met dank aan de familie G. van Gessel, de huidige eigenaar van het boe-
renbedrijf, die ons zo gastvrij toeliet en de nodige informatie verstrekte.

Opheusden, 24 januari 1989, K. van Ingen.
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7

STAMREEKS VAN DE GESLACHTEN
van Echtelt , van Telticht en
van Langen. In betrekking tot
kaxteel "hof d'Ooy".

Zasse (v. Echtelt) t1350

Wouter Zacse Heyn Sasse Hacke Zas»e v.Echteit

1369 1377

Bartelmeus v.lïchtelt

CUes Bartelmeus zn.v.Echtelt

1377 en 11.02

Otto v.Echtelt / 1e Arnt v.Wije

1422 l Ze Gcr'"rucl 'sG

CUe» v.Eehtelf (wordt niet beleend)
11.73 l

_Yd»v.Echtel t /Qerr i ts v.Telgt

C(ae« v.TatgtXJohanna v.Tuyl Gerrif v.Telgt Hr. tot Ooy Qtto v.TeUicht/Margrict v.Galen

1504 l 1517 1519

Gerrlt v.Tellicht 155S

Religieus te Cutemborg

Thonis v.TelliehtXAnna v.Thuyl

1555 l

Lambert v.Tellicht/Anna v.Haselholt gend. Stockheim
1569

Jorrien v.Tellicht

1565

Anthonis v.TellichtXnn.

Guadela v.TellichtXHatheu» Alphert v.Langen Maria v.Tellicht/Diedsrik Jacob Vijgh

1651 167i

Lambart Jurrien
v. Langen

1668

Jan Alfert v.L
t 1651

Jong gest. kind
f1651

Anna Sybille v.L / Geertruyd Gud. v.L/
1'Steven v.Blankenvoort Hendrik v Nijendarr
2*Floris Vosch v Avesaeth 1666

106

Seyn Rudolph v.Langen
1658
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Noten
1 De dorpsnaam Ooy (Ooi) wordt door Prof. Edelman als volgt verklaard: land met gras bedekt, evenals thans de uiter-

waarden van de grote rivieren; bedoelde nederzettingen moeten dus ontstaan zijn in de periode, toen op nieuw aan-
geslibde grond geen bos, maar gras groeide. De betrekking van de Ooy-namen met de meanders zit dus niet in de
meanders zelf, maar in de jeugd van de afzetting. Ooy is dus een goede graslandnaam.

2 Zie de Tielse kroniek (vertaalde uitgave, Amsterdam 1983), par. 851 en 853, blz. 166 en 167.

3 Zie voor de vroegste schriftelijke vermelding van dit gebied: D.P. Blok in zijn werkje "Teisterbant" {Amsterdam 1963),
blz. 17 en 18; deze spreekt over Wije bij Echteld.

4 Wije, Wie, en de naam Wia worden in de hoge middeleeuwen meerdere maten genoemd. Meesttijds betreft het hier
persoonstoenamen (achternamen). Ook echter komt het voor als gebiedsbenaming, waarmee m.i. niet het dorp Ech-
teld bedoeld wordt; eerder valt te denken aan het gebied direkt ten noordwesten van genoemd dorp: het oude woon-
gebied, thans buurtschap Medel.

5 Zie voor naamsverklaringen het namenboek door A.N.W. van der Plank (Houten 1986).

6 De familierelatie met Gertruyt (ook als Gertrud) wordt in het leenregister twee maai genoemd nl.:
Idem, (Otto van Telgt) tuchtigt zijn vrouw Gertrud 's Gieren an voors leenen Ao. 1464
eedt vernijt Ao. 1465

"Beheltlick Gertrud van de Gheers, Gerrits voors moder hare tucht daeran 25 Octobris 1473"

Hebben we hier te maken met een verschrijving van de griffier der lenen? In 1464 wordt zij genoemd als echtgenote
van Otto van Echtelt, en zeer waarschijnlijk wordt zij ook bedoeld in de tweede door mij genoemde zinsnede.
Vreemd is evenwel dat dan de "Moeder" van Gerrits (Van Telgt) genoemd wordt.
Het is niet onmogeijk dat genoemde Gertrud na het overlijden van haar man is hertrouwd met de vader van Gerrits
van Telgt.

7 Volgens d'Ablaing van Giesenburg zou Gerrits van Telgt een zoon zijn van Hildebrand van Telgt en ....nn Van Baeck.
Gezien de voornaam van eerstgenoemde lijkt dit mij zeer onwaarschijnlijk.
Gerrits bedoelt m.i. zoon van Gerrit. Volgens diezelfde bron zou Yda een dochter zijn van Claes van Echtelt.

8 De buurtschap Telgt (of Tellicht) komt op een groot aantal kaarten voor. Zie hiervoor het recent verschenen boek de
Gelderse Vallei van H.P. Deys (Utrecht 1988).
Op de kaart van het kwartier van Nijmegen Ao. 1662 door J. Blaeu komt de Hof d'Ooy voor als het Telgshuys; het
wordt dan aangegeven door een kasteel-tekentje. Het dorp wordt door middel van een groepje huizen als buurtschap
aangegeven.

9 Gerrit (van Telgt). Heer tot Ooy, komt een aantal keren voor. Gerrit was echter niet de leenvolgerop het voorvaderlijk
goed. Met de vernoeming "Heer tot Ooy" kan enkel zijn woonachtig zijn daar ter plaatse worden bedoeld.
Genoemde wordt achtereenvolgens als getuige genoemd bij leenoverdrachten van het huis Hemmen in 1517, 1527
en 1530.
Waarschijnlijk is hij niet gehuwd geweest.

10 Anna van Haselholt gen'd Stockheim was de echtgenote van Lambert van Tellicht. Dit huwelijk kwam tot stand
d.m.v. schaking in 1583. Anna's vader was Adriaan van Haselhoit gen'd Stockheim die het ambt bekleedde van wald-
graaf van Nijmegen.

11 Een aarden geschutswal welke een goede indruk geeft, is de recent gerestaureerde wal van het voormalig kasteel de
Nijburg gelegen tussen Randwijk en Heteren.

12 Uit het Wassenaer van Katwijk-archief;
"Anno 1585 opt 19 Oktober alden stils is geboren Jurryen van Tellicht, ende ik Johan van Wye ben
geboren ses weken of daar omtrent vóór Jurryen van Tellicht".
Blijkbaar ontleenden buren geboortedata aan elkaar.

13 De totale grondoppervlakte van het leen bedroeg bij de eerste belening in 1402 41 merghen (ca. 35 ha.) en bij de ver-
ponding van 1650 ongeveer 33 merghen (ca. 28 ha.). Mogelijk is een deel van het oorspronkelijke bezit door de naar
het noorden oprukkende Waal weggespoeld. Nadere bestudering van de perceelsnamenkaart geeft hiervan een aar-
dig beeld.

14 Also het den almachttgen Godt gelieft heeft onsen soon Jan Alfert van Langen, te haelen uyt dit
jammerdal enz. enz....
Oy de 9 februari 1651

get. Matt. alfert van Langen

15 Het heeft Godt almachtig belieft des luitenants Langens jongste soentien op vrydach den 23 Mey
enz. enz.
.....Oy op Medesteyn den 25 Mey Ao. 1651

get. Anthonis van Tellicht,
in absentie des luitenandts Langen.

16 Alsoe wy voornemens waeren onsen seer lieve vader Sa Jor. Anthoonis van Tellicht in synen leven
heymraadt in Nederboss op de 23 deeses maents January ter eerden te bestaden, waertoe alreets
brieven waren geschreven enz. enz...
en...
...mynen man Joncker Matheus Aesfert van Langen in synen leven luytenant op ten 16e January al-
den styl door eene scoute op nemen (dood geschoten??} uyt dit bedroefde dal enz. enz....

Datum Medesteyn den 22 January olden styl Ao. 1653
get. Guedela van Telleicht, weduwe Van Langen,

Maria van Tellicht.
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17 Meden, Meetel, namen die duidelijk in betrekking tot elkaar staan.
Ds. J. Anspacn verklaarde het als volgt:

Ooy= Leger (lager) "legher Meden"
hoog Meden = Medel

De weg van Lienden naar Echteld heet in de volksmond nog steeds "de Meelse straet".

18 De moeder van Willem Frederik Hendrik van Wassenaer was Johanna Wilda van Wijhe, de erfdochter van de Wijhe-
burg te Echteld.

Bronnen
Navorscher 1876, Anspach Ds. Jac. Ridder geslacht van Wijhe, blz. 523 enz.
Navorscher 1B77, blz. 246, 577 en 578.
Navorscher 1887, blz. 86 t/m 89.
Navorscher 1896, blz. 45, 46, 47 en 50, 51 toelichting blz. 450 en 451.
Navorscher 1898, blz. 26 en 27.
Rink, Beschrijving van de stad Tiel 1836.
Spruit, D., Osenvorenreeks nr. 9, Transcriptie van de verponding van Echteld en Uzendoorn van 1650.
Wildeman, M.G., Enige aantekeningen, Geld. volksalmanak 1896.
Veen, J.S. van, Ooi in de Neder-Betuwe, bijdr. en med. van Gelre 3, 1902.
Nijhof, l.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland deel 1 en 2 1839 en deel 6/2 1862.
Doornik, P.N. van, De schatting van den lande van Gelre, Haarlem, 1903.
D'Ablaing van Giesenburg Mr. W.J. Baron, De ridderschap van de Veluwe, Den Haag 1859. De ridderschap van het kwar-
tier van Nijmegen.
Reg. nr. 51 R.A. Arnhem, Charters uit het leenboek van Hemmen.
Beelaerts van Blokland Jhr. W.A., Stichtse, Gaasbeekse en Overijsselse leenen in Gelderland, werken van Gelre. Arnhem
1907.
Bijdr. en med. van Gelre 10, blz. 105.
Blok, D.P., Teisterband, Amsterdam 1963.
Ingen, K. van, Onderzoek verslagen d.d. 1 okt., 8 okt. en 28 okt. 1988.
Sloet, J.J.S. en Martens van Sevenhoven, A.H., Register op de leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en het graaf-
schap Zutphen, het kwartier van Nijmegen, Arnhem 1924.
Plank, A.N.W. van der, Het namenboek, Houten 1986.
Kuys J. e.a., De Tielse Kroniek, Amsterdam 1983.
Deys H.P., De Gelderse Vallei, geschiedenis in oude kaarten, Utrecht 1988.
Edelman Prof. Dr. A.W., de namen Betuwe en Veluwe, Amsterdam 1958.

Jubeljaar
De Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken viert in 1989
het tienjarig jubileum.
Reden tot vreugde voor genoemde dorpen en wijde omgeving.
Een wellicht nog belangrijker aanzet om eens flink uit de bol te gaan is
het feit dat Oosterhout zijn 900-jarig bestaan viert. Zo lang geleden is het
dat het dorpje aan de Waal in thans vergeelde documenten voor het
eerst genoemd wordt.
Een speciaal voor deze herdenking in het leven geroepen stichting heeft
een indrukwekkend programma samengesteld, waarvan een deel al vóór
het verschijnen van deze Tabula is afgewerkt.
Wij feliciteren onze zustervereniging en het dorp Oosterhout van harte
en laten deze gelukwensen gaarne vergezeld gaan van een overzicht van
de feestelijkheden.

De redactie.
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STICHTING OOSTERHOUT 900

Programma Oosterhout 900 in 1989
27 maart Bourgondische avond ter gelegenheid van 12'/2 jaar

Dorpshuis en 121/2 jaar dienstverband van de beheerder
(Dorpshuisbestuur).

12 april Modeshow van hedendaagse kleding en Oosterhoutse
klederdrachten; optreden volksdansgroep Oosterhout
(Damesgilde).

20 en 21 mei Jumelage Usingen met sportontmoetingen, avondpro-
gramma, oecumenische dienst op zondagmorgen; tot
slot Frühschoppen (Jumelage-comité/Sticht. Ooster-
hout 900/diverse sportverenigingen).

24 juni Breugeliaanse markt met oude ambachten, straatto-
neel, straatmuzikanten, dweilorkesten, middeleeuwse
muziek, tentoonstelling, reünie etc.
(JEJO/Sticht. Oosterhout 900/H.K. Oosterhout, Slijk-
Ewijk).

1 juli Folkloristische spelen voor jong en oud op sportveld
Merkus en 's avonds folkloristisch bal in Café Merkus
(Oranjecomité/J EJO).

half juli Nijmeegse Vierdaagse; promotie Oosterhout 900.
(Sticht. Oosterhout 900/dorpshuisbestuur).

16 juli Wielerronde van Oosterhout met oude vervoersmidde-
len.
(Wielercomité Oosterhout).

17 september Kermis en Koningschieten met ouderwetse kermisat-
tracties. (Oranjecomité/schietvereniging).

14 oktober Cultureel non-stop programma 11.00 - 24.00 uur.
Gevarieerd programma zowel gericht op het verleden als
op de toekomst. Zang-, dans,- muziek- en toneelgroepen.
(Kring Oosterhout).

26 november Intocht St.-Nicolaas, eventueel met stoomboot.
(C.V. De Wielewoalers).

eind december Slotbal? (Sticht. Oosterhout 900).
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Paapse stoutigheden

Dat ook het pad van ijverige zieleherders niet altijd over rozen gaat, is te
lezen in het volgende stuk.
Het gebeuren vond plaats in het stille en nederige dorpje Heteren.
Het jaar 1784 was al tamelijk ver gevorderd, want de kalender gaf de
maand september aan.

Dominee van Hulst, predikant te Heteren, is als vertegenwoordiger van
zijn gemeente aanwezig bij de classicale vergadering in Nijmegen.
De meeste eerwaarde heren en visitatoren hebben wel iets te melden.
De predikant van Elden en Driel, dominee Everhard Kerckhoff, blijkt een
klacht over de koster, tevens schoolmeester van Driel te hebben:
deze koster, Dirk Vermeer, is slechts eenmaal ten huize van de predikant
in Elden verschenen om de godsdienstlessen nog eens door te nemen.
Doch ook in Driel, waar de openbare godsdienstlessen door de dominee
in de kerk gegeven worden, schittert koster Vermeer door afwezigheid.

De klacht uit Heteren echter spant toch wel de kroon.
Dominee van Hulst laat de eerwaarde classis weten, dat er uit zijn dorp
een jongetje verdwenen is.
Het is de zoon van een hervormde moeder en een katholieke vader.
Vader heeft bij de inzegening van het huwelijk moeten beloven, dat de
eventuele kinderen uit deze echt in de hervormde godsdienst opgevoed
zullen worden, dit in overeenstemming met de plakkaten op huwelijk en
dopen, zoals die in die dagen gelden.

De jongen, geboren en hervormd gedoopt in Heteren, heeft weinig aan
zijn beide ouders gehad, want eerst stierf zijn moeder en kort daarop ook
zijn vader.
Maar even voor de dood van de vader, nam de roomse grootvader, die
ook in Heteren woonde, het kind mee naar het verre Afferden.
Dit dorp lag toen in het land van Kleef, waar zeker een grotere mate van
godsdienstvrijheid bestond. Hoogstwaarschijnlijk overtrad de grootva-
der met deze daad op slinkse wijze de wet.
Dit zat Ds. van Hulst en de andere "Eerwaarde Heren" vast niet lekker.
Bovengenoemd predikant heeft dit "Stoute geval" dan ook voorgelegd
aan de toenmalige ambtman van de Over-Betuwe, de "Hoogwelgeboren
Heer" baron Nijvenheim, en de direkte terugkomst van de jongen geëist.
Blijkbaar zat er weinig schot in de zaak, want het kind keerde niet naar
Heteren terug.
Daarop zond Ds. van Hulst een officieel rekest aan de ambtman.
Dit rekest met een door de ambtman bijgevoegde brief werd naar het Hof
Provinciaal in Arnhem gezonden, teneinde een gerechtelijke uitspraak te
bewerkstelligen.
Het gerechtshof gelastte de pastoor van Indoornik, de eerwaarde heer
Gerritsen, er zorg voor te dragen, dat de jongen binnen vier weken naar
Heteren teruggebracht werd. Zo niet, dan werd de r.k. kerk van Indoornik
gesloten.
De pastoor heeft de opdracht van het hof te Arnhem mogelijk wel ont-
vangen, doch alles bleef zonder gevolg: het kind bleef waar het was, na-
melijk in Afferden in het land van Maas en Waal.
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Ds. van Hulst heeft zich op een later tijdstip tot de nieuwe ambtman, de
"Hoogwelgeboren Heer" baron van Lijnden van den Park, gericht met
het verzoek om tot uitvoering van de beslissing van het Hof Provinciaal
over te gaan.
Andermaal liet men de pastoor van Indoornik het vonnis van het ge-
rechtshof weten, maar weer bleef alles vruchteloos.
Vervolgens bracht Ds. van Hulst een bezoek aan de nieuwe ambtman
om hem de zaak voor te leggen, doch resultaat bleef uit.
Ten einde raad vroeg de predikant de classicale vergadering te Nijme-
gen wat hem verder te doen stond in deze netelige zaak.
Hierover werd wederom overlegd en de classis was van oordeel, dat de
dominee van Heteren zich nogmaals tot de ambtman moest wenden om
hem op vriendelijke en bescheiden wijze op de hoogte te stellen van de
gerechtelijke uitspraak van het Hof Provinciaal, de herhaalde bevelen
die aan de pastoor van Indoornik gegeven waren en van het feit dat deze
bevelen evenzovele malen door de pastoor waren genegeerd.
Tevens, dat de classis aan de goede bedoeling van de ambtman niet
twijfelde, maar meende, dat de opdrachten die door "Zijne Hoogwelge-
borene" gegeven waren, niet of ten dele door zijn ondergeschikte naar
zijn wens uitgevoerd waren.
De classis verzocht de ambtman dus om zijn autoriteit in deze zaak aan
te wenden, opdat aan het vonnis, gewezen door het "Edelmogend Hof
Provinciaal", voldaan zou worden.

Gezien het feit dat de komst van de Franse legers in 1795 in ons land vrij-
heid van godsdienst bracht, zal het jongske wel in Afferden gebleven
zijn.

Th. Essers

Bron: Classis Nijmegen, aanwezig in het Rijksarchief te Arnhem.
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Agenda
13 maart

17 maart

10 april

10 april

april

24 april

6 mei

8 mei

12 juni

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door de heer K. Smink.
"Van ruilverkaveling naar landinrichting".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Keste-
ren.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door de heer G. Koppert.
"De Hollandse waterlinie".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Historische Vereniging Marithaime
Jaarlijkse algemene ledenvergadering, gevolgd door
een lezing van de heer H. Jansen.
Nadere gegevens volgen.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Korte J.A.V. gevolgd door streektaalavond.
Leden van de H.K.K. en O. houden voordrachten in
het dialect van hun eigen streek.
19.30 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Keste-
ren.

Stichting Historische Kring Gente
Lezing door de heer Hen Bollen.
"Corridor naar de Rijn".
Nadere gegevens volgen.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Jaarlijkse algemene ledenvergadering, gevolgd door
een lezing door de heer D. van Swigchen.
"Hoe een oude taal tot leven komt".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Excursie Naarden.
Nadere gegevens volgen.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door de heer Hen Bollen.
"Operatie Market-Garden en de Betuwe."
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Keste-
ren.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door de heer J.A.E. Kuys.
"Over de ambtmannen in de Betuwe."
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Keste-
ren.

Inleveren kopij voor het juni-nummer: uiterlijk 30 april 1989.
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Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met
het bestanddeel "oord", een reactie

Graag voldoe ik, na lezing van het interessante artikel van John Mulder
over de "oord"-namen aan zijn verzoek om met reacties of aanvullingen
te kome;i.
Ik wil daarbij met name wat verder ingaan op de "oorden", juist iets bui-
ten het rivierengebied gelegen, doch door de schrijver wel genoemd, te
weten Quadenoord, Noordberg en Boxoordt, alle gelegen in de gemeen-
te Renkum.
Ik ga daarbij, vooral bij eerstgenoemde plek, ook wat dieper in op het an-
dere gedeelte van de naam, omdat beide delen, naar mijn mening vaak
niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Quadenoord
Quadenoord, ook wel Kwadenoord genoemd en op de oude kaarten ge-
schreven als Quayenoort en Quaenoort, ligt ruim drie kilometer ten noor-
den van Renkum aan de Renkumse Beek of Molenbeek, meer stroomop-
waarts ook Bosbeek genoemd.
Wat de uitgang "oord" betreft staan hier verschillende mogelijkheden
open:
a) de ligging op de plek waar het noord-zuid lopende beekdal samen-

komt met een oud stroomdal vanuit het noordoosten, waardoor een
puntvormig stuk grond ontstaat;
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b) een soort slibafzetting in de beek, waarvan in 1910 ontdekt werd dat
het hier ging om een afzetting van de vrij zeldzame diatomeeënaarde
(een zachte aarde, bestaande uit de skeletten van kiezelwieren of dia-
tomeeën, die in staat is drie tot vier maal het eigen volume aan water
op te nemen)

c) gewoon een plek of oord volgens het tegenwoordige taalgebruik.
Het eerste gedeelte van de naam is raadselachtiger.
De bekende 19e-eeuwse Gelderse geschiedschrijver Ds. Heidring ver-
moedde, omdat ter plekke opgravingen waren gedaan uit het begin van
de jaartelling, een verband met de Quaden, een oude Germaanse
volksstam. Deze stam, verwant met de Sueven of Zwaben, woonde ech-
ter niet in deze streken, doch in het grensgebied van Duitsland en Tsje-
choslowakije. Een eventuele naamsafleiding in deze zin kan dus alleen
gebaseerd worden op overgeleverde volksfantasie.
Twee andere theorieën zijn volgens mij nog mogelijk:
a) de hiervoor genoemde diatomeeënaarde zou een bijzondere aantrek-

kingskracht voor de bliksem hebben; bij onweer was het dus vanouds
een "kwaad oord" waar men beter niet kon zijn;

b) de legende over de "juffer van Grunsvoort" (een vroeger kasteel aan
de beek nabij Renkum) die gedoemd was om niet in de door haar ont-
wijde grond van het kerkhof te mogen worden begraven en uiteinde-
lijk in de beek bij Quadenoord een laatste rustplaats vond, of beter ge-
zegd geen rustplaats, want 's nachts waart haar geest er nog vaak
rond; het is er dus een "kwaad oord", waar het spookt.

We kunnen dus, zowel met Quaad als met -oord verschillende kanten uit.
Persoonlijk houd ik het op een op overlevering gebaseerde naamgeving,
waarbij "oord" als "plek" gezien moet worden; waarom het een
"Quaad" oord is blijft echter in nevelen gehuld. Overigens wordt de
naam voor het eerst genoemd in 1640.

Noordberg
Bij de Noordberg is de naamsafleiding vrij duidelijk. Deze naam is gege-
ven aan de meest westelijke punt van het Zuidveluwse heuvelmassief,
ingeklemd tussen de uiterwaarden van de Rijn en het dal van de Heel-
sumse beek. Helaas is dit gebied door de aanleg van de A 50 en de om-
legging van de Utrechtseweg (rijksweg 25) onherstelbaar verminkt. De
Noordberg, vroeger Oordberg genoemd, was, als uiterste hoek van de
Heerlijkheid Doorwerth, in gebruik als gerichtsplaats waar tot aan de
Franse tijd op bevel van de'Heer van Doorwerth de straffen aan misdadi-
gers werden voltrokken.
Overigens schijnt het woord "oord" vroeger ook wel vereenzelvigd te zijn
geweest met "gerichtsplaats", omdat deze altijd op een afgelegen plek
aan de grens van het rechtsgebied gelegen was.

Boxoordt
Boxoordt was vroeger een domeinbos of "hegge" in Oosterbeek.
Het was een langwerpig perceel, zich uitstrekkend vanaf de huidige
Utrechtseweg in het noorden tot iets over de Benedendorpsweg in het
zuiden met als westgrens de huidige Beukenlaan en het Stenen Kruis.
De totale oppervlakte wordt in 1569 door de landmeter Thomas Witte-
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roos opgegeven als zijnde 21 morgen. Het gebied wordt reeds in de 17e
eeuw gedeeltelijk versnipperd; eind 18e eeuw komt de naam al niet meer
voor.
De naamsafleiding is mij niet geheel duidelijk. Van een waterloop is en
was ter plekke geen sprake. Het feit dat het de meest oostelijk en vrij af-
gezonderd gelegen hegge in het gebied van Oosterbeek was zou een ver-
klaring kunnen zijn voor de uitgang -oord.
Het eerste deel van de naam kan van een persoonsnaam afgeleid zijn of
verband houden met het woord "hoek" of "beuk".

Arie C.J. Bijpost
Geldermalsen

Geraadpleegde literatuur:
E.J. Demoed: "Van een groene zoom aan een vaal kleed" (geschiedenis van de westelijke Veluwezoom)
Fr. Nico P.H.J. Roorda van Eysinga LI.: "De Veluwezoom. Ontwikkeling bewoning, vegetatie en hun onderlinge in-
vloed, vooral in het gebied van Renkum".

Overige reacties op "Plaats- en perceelsnamen......"
van diverse schrijvers
Diverse lezers hebben gereageerd op de oordnamen in de vorige Tabula
(Mulder 1989). Zie ook voorgaand artikel. Het spreekt vanzelf dat wij, re-
dactieleden van de Tabula, hiermee erg blij zijn. We laten de overige re-
acties hieronder de revue passeren. Te zijner tijd, als we meer overzicht
hebben, zullen we ze nader bespreken.

J. van Ingen uit Opheusden liet ons het volgende weten:

1. Volgens hem slaan de namen Condenoort, Couwenoort en Kol-
denoort op hetzelfde perceel en huis, namelijk binnendijks gelegen
aan de westzijde van het dorp Opheusden. Hij voegt eraan toe, dat als
we in het O.R.A. en de verponding van 1650 de aanpalenden nader be-
schouwen, steeds op dezelfde plaats uitkomen. De huidige eigenaar-
bewoner is de heer Verwoert (handel in bouwmaterialen).

2. De Kleine en Grote Oord bevinden zich niet te Opheusden, maar in
Lienden, namelijk westelijk van de dorpskom.

3. De woonplaats Den Ort te Kesteren ligt op de zandige rug van de Ou-
de Rijn en verheft zich in het landschap. De woonplaats maakte eer-
tijds deel uit van de Heerlijkheid Oudewaard, later Oude Lede en Ou-
dewaard. Van Ingen veronderstelt, dat deze woonplaats ooit het cen-
trum was van eerstgenoemde Heerlijkheid. Op de plaats van de huidi-
ge boerderij heeft vermoedelijk een versterkt huis gestaan. De kaste-
lenwerkgroep heeft het als zodanig geïnventariseerd. Momenteel
wordt Den Ort bewoond door de fam. l. v.d. Slikke.
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Van Ingen vermoedt, dat de oordnamen in het rivierengebied samenhan-
gen met verlande rivierbeddingen, want voor de Kouwenoort te Opheus-
den lag eertijds een strang. Den Ort te Kesteren ligt tussen de verlande
Leijgraaf en de Oude Rijn. De Kleine en Grote Oord liggen eveneens na-
bij verlande rivierbeddingen.

Afb. 8: Fragment van de Topografische kaart van 1887 met daarop
Oordhoek te Herveld.

J. den Hartog- Jager uit Herveld wees mij erop, dat zijn boerderij aan de
Tielsestraat vroeger de Oordhoek heette (zie afb. 8). De boerderij is ruim
voor de oorlog afgebrand en is ca. 50 m oostwaarts weer herbouwd. Op
de bodemkaart (afb. 9) vinden we er stroomgrond.
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Afb. 9: Fragment van de bodemkaart van de Over-Betuwe-Zuid
(Van der Schans en Steeghs 1957).

Rita Meijerink vond bij Buringh (1951) in Wageningen Diepenoord en de
Oorden. Diepenoord ligt nu tussen de Dolderweg en de Geertjesweg
(afb. 10). Op de bodemkaart van Buringh komen daar diep zwartbruine
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l i.,,.̂ î"'- A/6. 70: Fragment van de

,Ai«i'_i-'-'"'^^"^ Or/'ënfa^/e/faart
\/an Buringh (1951) met
Diepenoord te Wageningen.

34



enkgronden in matig vochthoudend dekzand voor. De gronden liggen
aan de voet van de Wageningse Berg.
De Oorden vinden we aan de andere kant van Wageningen, namelijk in
het komgebied tussen de Rijnsteeg en de Slagsteeg (afb. 11). Geen van
beide oordnamen liggen nabij een rivier of verlande rivierbedding.
Toch wil ik ze voorlopig bij groep 1 voegen.

A ;
Afb. 11: Fragment van de Oriëntatiekaart van Buringh (1951) met de Oor-
den te Wageningen.

De heer R. v.d. Berg uit Andelst lichtte uit het weekblad "De Betuwe"
jaargang 1910 alle perceelsnamen, die voorkwamen in advertenties van
notarissen betreffende landverkopen, verpachtingen van heelgras,
brandhoutverkopingen etc. in het gebied tussen Elden, Bemmel, Keste-
ren en Ochten. Van de 1000 namen vond hij slechts twee oordnamen, na-
melijk G roenoord in Eist en Steenoord te Heteren.

Van de Berg plaatst Groenoord ten noorden van de Betuwelijn, waar de-
ze een hoek vormt met de Rijksweg-Zuid en ten westen daarvan . In 1910
liet G. van der Pol kersen op stam verkopen. In 1960 woonde W.A. Coster-
mans op de villa Groenoord. De bodem bestaat er uit stroomgrond.
Steenoord te Heteren bevindt zich rond de steenfabriek van Van Wijck
(afb. 12). Het is niet zeker of de aangrenzende percelen aan de oost- en
zuidzijde ook nog Steenoord heten. In 1910 liet A.J. van Wijck heelgras
verkopen en grasland verpachten op Steenoord.
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a
Afb. 12: Fragment van de perceelsnamenkaart van de Dorpspolder Hete-
re/? met de Steenoord.

Tot slot vermeldt Van de Berg liesoord en ruimoord in de betekenis van
gereedschap. Een liesoord is een soort sikkel (zicht) om koren te maai-
en. Een ruimoord wordt gebruikt om sloten, watergangen, zegen etc. te
"ruimen". In zijn schrijven heeft hij ruim aandacht geschonken aan bei-
de gereedschappen. In de volgende Tabula komen wij hier op terug.

Tijdens een rondrit door het Land van Maas en Waal belandden we bij
toeval bij de boerderij Edenoord (zie afb. 13 en 14) ten westen van Dru-
ten.
Deze bevindt zich op de stroomrug van de Waal.
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Afb. 13: Fragment van de Topografische kaart (1985) met daarop
Edenoord.

De lijst van oord-namen uit groep 1 in de Betuwe en directe omgeving
ziet er nu als volgt uit:
CULEMBORG
Den Oord
LIENDEN
Kleine en Grote Oord
KESTEREN
Tarport/Den Oordt
OPHEUSDEN
Kondenoord/Kouwenoord
HETEREN
Steenoord
ELST (GLD)
G roenoord

LOBITH
Salmoord
ANGERLO
Langenoord
WESTERVOORT
Usseloord
OOSTERBEEK
Boxoord?
RENKUM
Kwadenoord?
DOORWERTH
Noord berg?

SLIJK-EWIJK/ANDELST/HERVELD WAGENINGEN
Scheerort
Oordhoek
DRUTEN
Edenoord
OOIJPOLDER
Den Oort
Oortjeshekken?

Diepenoord?
Oorden?

J.R. Mulder
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Afb. 14: Het woonhuis van de boerderij Edenoord te Druten (foto
Liesbeth Ruyten).

Boekbespreking

Culemborg
beeld van een stad
Onder deze titel beschreven P.J.W. Beltjes en P.W. Schipper een van de
fraaiste riviersteden van Nederland.
Naast het historische beeld dat de heren ons schetsen, is er een be-
langrijke plaats ingeruimd voor een ongelofelijke rijkdom aan afbeeldin-
gen van schilderijen, tekeningen, aquarellen, kaarten en wat dies meer
zij, met (uiteraard) Culemborg als onderwerp.
Het boek is bijzonder fraai van uitvoering en wij kunnen ons levendig
voorstellen dat het voor elke Culemborger, maar ook voor iedere geïnte-
resseerde "buitenman" een rijk bezit zal vormen.

Culemborg
beeld van een stad.
P.J.W. Beltjes en P.W. Schipper,
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Gijsbert Stout, een markante Tielenaar uit de 19e
eeuw

Het moge vreemd klinken, maar het is een feit dat van verschillende
voormannen uit de vorige eeuw op landbouw-historisch gebied weinig
bekend is en vaak hun werkelijke betekenis onaangeroerd is gebleven.
Geschiedenis wordt niet alleen door grote namen op wereldniveau ge-
maakt, ook lokaal en regionaal komen personen naar voren, wier naam
nauw verbonden is aan de ontwikkeling van de mechanisatie en verbete-
ringen op landbouwgebied. Zij waren het, die door hun kennis en vak-
manschap een basis hebben gelegd voor de hedendaagse werktuigen
en gereedschappen in de landbouw.

In Tiel werd in de vorige eeuw op 26 november 1806 geboren: Gijsbert
Stout, een man die later een bekende persoonlijkheid zou worden in on-
ze stad en omgeving, zowel op economisch als op maatschappelijk ge-
bied.
Gijsbert Stout was tot ± 1850 meester-smid en werktuigmaker met een
eigen smederij en na 1850 eigenaar-fabrikant van een landbouwwerktui-
genfabriek, gelegen aan het Fabriekslaantje nr. 62 te Tiel.
In 1863 werd door Gedeputeerde Staten machtiging verleend voor een
metaalgieterij; in 1869 werd bij K.B. vergunning verstrekt voor een gasfa-
briek; en in 1876 werd de fabriek wederom uitgebreid met een stoom-
houtzagerij.
Verder was de heer Stout van 1864 tot 1881 (het jaar van zijn overlijden)
lid van de gemeenteraad. Tevens van 1860 tot 1881 lid van de Tielse
Handels- en Nijverheidskamer en lid van de Kamer van Koophandel.
Daarnaast heeft hij verschillende functies bekleed op het gebied van
maatschappelijk werk.

In het eerste levensjaar van Gijsbert Stout1, in 1806, was Nederland
onder2 de Bataafse Republiek een volledige mislukking geworden.
Hetzelfde jaar bood Rutger-Jan Schimmelpenninck ontgoocheld zijn
ontslag aan als raadpensionaris en één dag later proclameerde
Napoleon-Bonaparte zijn broer Lodewijk-Napoleon tot koning van het
nieuwe Koninkrijk Nederland.
Maar eveneens in dit jaar kondigde Napoleon vanuit Berlijn een stelsel
van maatregelen af, die samen het Continentaal Stelsel1'vormden. Door
dit alles werd de positie van de Nederlandse markt er niet beter op en
vooral op landbouwgebied was dit goed merkbaar: het was het einde van
de Nederlandse stapelmarkt.

Toen de Fransen in 1813, na achttien jaar overheersing, zich uit Neder-
land terugtrokken, lieten zij een totaal leeggeroofd en verpauperd land
achter.
Vordering van paarden en zelfs mensen, zware belastingdruk, de regel-
matige bijdragen aan de oorlogskas van Frankrijk, stijgende staats-
schulden, de gevolgen van het Continentaal Stelsel, dit alles met elkaar
had Nederland aan de rand van het bankroet gebracht.
Met uitzondering van de gewesten met een goed draaiende landbouw
heerste er bittere armoede, wat vooral in de steden merkbaar was.
De enige voedselbron was vaak aardappelen en brood.
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Evenals handel en industrie, bleef ook de landbouw in de eerste helft
van de 19e eeuw in een vroeg-kapitalistische fase steken.
De akkerbouw en veeteelt bleven op de traditionele leest geschoeid en
vernieuwingen vonden moeilijk ingang.
Bijna een kwart van de bevolking vond een bestaan in de landbouw.
De nijverheid werd in hoofdzaak uitgeoefend door kleine bedrijven, waar
de patroon met één of enkele arbeiders de dagelijkse productie verricht-
te. Deze nijverheid produceerde voornamelijk voor de regionale of lokale
markt. Groot-industrie ontbrak.
Zo was het ook gesteld in de Betuwe. De boeren lieten bij voorkeur hun
gereedschappen en werktuigen vervaardigen bij de smid en wagenma-
ker in eigen omgeving. De meeste boeren bespraken samen met de smid
en wagenmaker hoe het gereedschap of werktuig aangepast kon worden
aan hun manier van werken en aan de bodemstructuur van het bedrijf.
De boer was terdege kieskeurig en hij kocht op voorhand bij smeden en
wagenmakers, die een goed product konden leveren.

Inmiddels was Gijsbert Stout als meester-smid in zijn omgeving bekend
geworden om zijn goede producten en vakmanschap. Door zich steeds
aan te passen aan de vraag naar betere, productievere werktuigen, had
hij een enorme vakkennis opgebouwd.
Enkele grootgrondbezitters begonnen in de eerste helft van de vorige
eeuw te experimenteren met geïmporteerde landbouwwerktuigen uit En-
geland en België.
Wij denken hierbij voor de Betuwe vooral aan F.L.W. Baron van Brakell
van den Eng (1788-1865). Hij bezat een groot landgoed van 160 ha bij
Lienden. Hij was één van de weinigen, die zich persoonlijk om zijn
grondbezit bekommerde en geld over had voor proefnemingen en verbe-
teringen aan machine en productie.
Ook Gijsbert Stout heeft voor Van Brakell aan verschillende experimen-
ten deelgenomen. Laatstgenoemde beweerde, dat een Lord Lucies Drag
(zevenscharige schoffelploeg), een extirpator met zeven kromme mes-
sen, voor de Betuwe minder geschikt was.
Deze schoffelploeg zou bij grote droogte te veel trekkracht gebruiken en
bij nat weer bleef er te veel grond aan zitten. Zijn argumentatie was juist!
Werktuigmaker Stout verbeterde deze schoffelploeg zodanig, dat voor
alle landbouwers die hem gebruikten, de moeilijkheden waren opgelost.

Dorsmachines
In de landbouw heeft het dorsen van granen altijd een belangrijke plaats
ingenomen. Het was steeds weer zwaar werk om met een dorsvlegel het
nodige graan te dorsen; bovendien was het een tijdrovend werk, waar
veel arbeidsuren mee gemoeid waren.
De meeste grotere boeren en grootgrondbezitters begonnen om te zien
naar meer efficiënte dorsmethoden.
Na 1850 is het Stout geweest, die een bijzonder grote rol heeft gespeeld
bij de ontwikkeling en verbeteringen van een bruikbare dorsmachine.

In Engeland was men in de 18e eeuw al begonnen om dorsmachines te
ontwerpen, maar die bleven meestal in het experimentele stadium ste-
ken. Een stap in de goede richting was het ontwerp van llderton.
Doch ook deze machine bleek in de praktijk niet te voldoen, omdat hij te
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langzaam werkte en de graankorrels beschadigde.
De Schot Sir Francis Kinlock samen met zijn landgenoot Andrew Meikle,
verbeterde de methode llderton, tot een bruikbare technische construc-
tie van het reeds bestaande principe.

In ons land zat men ook niet stil. De Betuwenaar A.Th. van Rijnberk uit
Buren bracht omstreeks 1834 een dorswerktuig in omloop, dat aan veel
eisen voldeed. In die tijd kostte het dorsen van granen met dorsvlegel of
dorsstok 40 è 50 et. per mud. Met het werktuig van Rijnberk bedroegen
de kosten nauwelijks de helft en de korrel werd minder beschadigd dan
door een dorsrol.
Steeds meer grootgrondbezitters en grote boerenbedrijven namen deze
dorsmachine in gebruik. Het werktuig kon door een gewone karnmolen
of een rosmolen met één paard in beweging worden gebracht. De prijs
van deze machine bedroeg ruim / 200,00. De Nederlandse Maatschappij
ter bevordering van Nijverheid verleende hem in 1837 een gouden me-
daille en bij Koninklijk Besluit van 6 december 1846 werd hij benoemd
tot Ridder der Orde van de Eikenkroon.
Hetzelfde jaar 1846 importeerde de latere Groninger Maatschappij van
Landbouw een hekeldorsmachine van de fa. Joseph Halle uit Noord-
Amerika; dit werktuig was nieuw in Nederland, omdat deze dorsmachine
een trommel bevatte in plaats van slaglijsten.

Omstreeks deze tijd was ook Gijsbert Stout reeds begonnen met het ver-
vaardigen van hekeldorsmachines naar bovengenoemd model.
Zijn bedoeling was om een dorswerktuig te fabriceren dat mobiel was en
dus niet aan één plaats gebonden. Een nieuwtje op het gebied van aan-
drijving voor diverse werktuigen en machines was de uitvinding van de
tredmolen of treebrug door Gijsbert Stout. De krachtbron hiervoor werd
geleverd door een paard.
Door deze gunstige ontwikkeling en de belangstelling hiervoor werd in
1850 door Gijsbert Stout besloten, een fabriek op te richten voor land-
bouwwerktuigen.
Men startte de productie met de vervaardiging van hekeldorsmachines
voorzien van deze tree- of tredmolen. De combinatie was niet plaats ge-
bonden, dus ook te gebruiken op het land zelf, omdat het geheel ver-
plaatsbaar was door wielen die er onder gemonteerd waren.
Hetzelfde jaar nog werd octrooi aangevraagd voor deze uitvinding.

Afb. 1: Afbeelding van tredmolen uit het Magazijn van Landbouw en
Kruidkunde 1865.
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De door Stout vervaardigde treebrug of tredmolen bestond uit een hou-
ten gestel met een rollende bodem voor één of twee paarden.
De dwarsbalken van de bodem werden door schalmen tot een eindloze
band aan elkaar verbonden. Aan de as, die in de schalmen liep zat een
kettingwiel. De bodem had een schuine stand en was naar voren oplo-
pend. Door het gewicht van de paarden ging de bodem rollen; om op de-
zelfde hoogte te blijven, moesten de paarden gaan lopen.

De bodem bracht op deze manier het in de schalmen lopende ketting-
wiel en de as in beweging. Aan de as zat een grote houten riemschijf, die
door middel van een riem de kracht overbracht op de riemschijf van de
trommel der dorsmachine. Een balk achter en voor de paarden zorgde er-
voor dat de dieren steeds op hun plaatsen bleven.
Aan de voorzijde van de tredmolen kon men de helling van de bodem ver-
anderen, door deze hoger of lager te stellen.
Voor zware paarden, of gemakkelijk te dorsen koren kon men met een
vlakke stand volstaan; met lichtere paarden of zwaar te dorsen koren
moest de band meer helling hebben.
De paarden konden zelf geen snelheid bepalen, zij waren gehouden aan
het tempo, waarmede de bodem onder hun hoeven wegrolde.
Om snelheid te verminderen deed een houten klos, ook wel praam ge-
naamd, dienst als rem. De praam werd door een hefboom krachtig op de
riemschijf gedrukt, waardoor de treebrug tot stilstand kwam.
Ongelukken waren niet uitgesloten, wanneer de treebrug een te grote
snelheid kreeg, o.a. door het breken van een riem, en remmen dus heel
moeilijk werd.
Door het ontbreken van een regulator, die de kracht en snelheid regelt,
vereiste het veel routine om bij het insteken der schoven, zich aan de
snelheid aan te passen.
Ondanks de bezwaren van deze tredmolen, heeft dit werktuig lang stand
gehouden. Vooral in de Haarlemmermeer werd deze krachtbron tot in de
twintiger jaren van onze eeuw nog gebruikt.
Een ander voordeel aan de verbeterde dorsmachine van Stout was, dat
er een stroschudder aan verbonden was, waarop het gedorste graan van
kaf ontdaan werd. Op deze manier bleef het dek- en ligstro (roggestro) in
redelijke staat voor verdere verwerking.
De prijs van een hekeldorsmachine met tredmolen voor één paard was
bij de fa. Stout / 325,00; de productie-capaciteit bedroeg 1,3 tot 1,5 mud
rogge per uur.

Industrialisatie en groei
Met de inpoldering tussen 1815 en 1852 van redelijke grote gebieden,
kwamen er steeds meer landbouwgronden bij.
1 juli 1852 viel de Haarlemmermeer droog en 18.000 ha goede bouw-
grond kwam hierdoor beschikbaar voor grootschalige akkerbouw.
Methodes voor een hoger rendement van onze landbouwproducten wer-
den ontwikkeld. De vraag naar nieuwe modellen van dorsmachines,
ploegen, zaaimachines en snijmachines werden met de dag groter.
De jaren 1850 -1875 waren voor de Nederlandse akkerbouw- en veeteelt-
bedrijven een goede tijd. Engeland, België en Frankrijk waren opkomen-
de industrielanden met een groeiende bevolking van fabrieksarbeiders.
Deze landen vormden een uitstekend afzetgebied voor onze agrarische
producten.
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De kwakkelende nijverheid in Nederland, met onvoldoende grondstoffen
m.n. geen geschikt ijzererts en steenkool voorde metaalverwerkende in-
dustrie, was aangewezen op de import uit landen met een technologi-
sche voorsprong.
In het jaar 1849 schafte Engeland de uit 1651 daterende "Act of Navigati-
on"2) af. Dit was de aanvang van een periode van vrijhandel op liberale
leest geschoeid. Door deze ontwikkeling werd het mogelijk op redelijke
schaal stoommachines in te voeren, die hoofdzakelijk in Engeland ge-
bouwd werden. In het jaar 1853 telde ons land 392 van deze machines.

In 1863 nam het stoomgebruik toe, omdat de accijns op brandstoffen
werd afgeschaft en het stoken van deze machines betaalbaar werd.
De industriële revolutie veranderde het landbouwbedrijf ingrijpend. Men
maakte meer gebruik van nieuwe moderne werktuigen, men ging kunst-
matige bemesting toepassen, hoofdzakelijk de ingevoerde guano's.3'
Het gevolg was, dat men met minder mensen meer voedsel kon produce-
ren dan ooit te voren.
Door nieuwe technieken en het gebruik van machines werden vele
landarbeiders overbodig. De urbanisatiegraad4' lag toen gemiddeld bij
29 a 31%.

De grote doorbraak kwam in 1854. Koning Willem III verleende voor de
tijd van vijf jaar octrooi aan Gijsbert Stout, voor zijn verbetering aan het
Amerikaanse, verplaatsbaare dorswerktuig met zeef.
In verband met deze gunstige ontwikkeling en de vraag naar betere pro-
ductiemogelijkheden in de machinebouwsector, was er voor de fa. Stout
aanleiding in te haken op deze evolutie.
Er moest in de eerste plaats een afzetmarkt gevonden worden voor het
te maken product. Om in serie te kunnen produceren, ging men in de
metaal- of ijzerverwerkende nijverheid, een geheel nieuwe techniek toe-

- 204 -

VOOR LANDBOUWERS,
Door G. STOUT, te Tiel, wordt bij voort-

during vervaardigd de bij Koninkli jk besluit
gcoctroijccrdc AMERIK.AANSCHE VERBETERD
DRAAGBARE DORSCHMACHINE en ZEEF, door
paardcnkracht op spoor loopend of door middel
van eca kroonrad.

Ten bewijze, hoezeer dit werktuig aan de ver-
cischten voldoet, zal bij uit de vele certificaten
die hem telkens geworden, slechts bet volgende
produceren:

«De Ondcrgetcekcndc verklaart, dat de Dorsch-
maclnne , welke hij van den Heer G. STOUT te
Tiel ontvangen bee f t , , ve r boven zijne opgave
gaat, en, in plaats van l'/- vim, door mij 6 vim
in een nur worden gcdorscht."

Elden , r nOOrVFT f)
~_ -»T l je^nf 'O-rQ\ «'• HUwLl > J'-jljU.29 November 1855. ^278)

Afb. 2: Advertentie nr. 2, Landbouw-Courant 1855, nr. 51 dec.
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passen, n.l. het gebruik van gereedschapmachines, zoals de draaibank,
boor- en slijpwerktuigen die zoveel mogelijk het handgereedschap
moesten vervangen.
In 1856 is G. Stout hierin zover geslaagd, dat men in ditzelfde jaar als
krachtbron een stoomwerktuig (men sprak in die tijd van stoomwerktuig)
van 4 paardekrachten aanschafte, om diverse gereedschapmachines
aan te kunnen drijven. Het werkliedenbestand bedroeg aan het eind van
het afgelopen jaar 20 knechten.

Het aantal werktuigen en handgereedschappen voor de landbouw, dat
de fa. Stout op de markt bracht werd steeds uitgebreider, b.v. hakselsnij-
ders, lijnkoekbrekers, wortelsnijders, wortelkneuzers, aanaardploegen,
wanmolens enz. Zo ook de arendploeg, of Eagle-plow van Mayer en Co.
New York, een gemoderniseerde fabrieksploeg uit Amerika, die onge-
veer in 1855 een algemene verspreiding heeft gevonden bij de Neder-
landse boer. Eén nadeel, de gegoten scharen van de arendploeg waren
minder geschikt voor de bodemgesteldheid in ons land. De boeren lieten
de gegoten scharen vervangen door handgesmede ijzeren scharen die
minder snel scherp werden.

De ontwikkeling bij de landbouwwerktuigenfabriek van Gijsbert Stout
had in de jaren 1857 tot 1860 een gunstig verloop. In het jaar 1859 was
het verplaatsbare dorswerktuig met zeef en tredmolen zo algemeen be-
kend geworden, dat in het tijdschrift "de Boeren-Goudmijn", honderd
vooraanstaande grootgrondbezitters en landbouwers hun voldoening
uitspraken over de dorsmachine van Stout te Tiel. Boven aan de lijst
stond Z.M., Koning Willem III op het Loo.

Ook in onze koloniën had men belangstelling gekregen; het fabrikaat
werd algemeen geroemd en vele werktuigen vonden hun weg naar de
overzeese gebiedsdelen.
Het personeelsbestand bleef op het peil van 20 knechten, de lonen in die
tijd bedroegen f 0,50 tot f 11,00 per week. De aandrijving gebeurde
door middel van een stoomwerktuig van 4 PK.

Tentoonstellingen
Het jaar 1861 was een jaar van vele tentoonstellingen, waar ook de fa.
Stout was vertegenwoordigd. In Tiel zelf bleef dat niet onopgemerkt. Het
Tielsch Stads- en Arrondissements Weekblad van vrijdag 21 juni 1861
berichtte:

"De Heer Stout, Fabrikant alhier, van Landbouw-Werktuigen, heeft dit
jaar zijn ouden naam weder gehandhaafd op de vele tentoonstellingen,
welke in den loop van deze maand in verscheidene plaatsen van ons Va-
derland zijn gehouden. Wij verheugen ons zeer met dezen goede uitslag
en hopen dat deze hem mag blijven aansporen zijn fabriek op de hoogte
van den tijd te houden, door steeds de beste en gezochtste werktuigen
voor den Vaderlandschen boer te verschaffen".

Op de tentoonstelling van 11 en 12 juni te Tholen, 12 en 13 juni in Eist
(Betuwe) en 19 juni te Dordrecht waren vele geldbedragen en diverse me-
dailles zijn deel.
Dr. W.C.H. Staring, mede-oprichtervan de Geldersche Maatschappij van
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Landbouw spoorde in zijn artikel in de Landbouw Courant van 11 sep-
tember 1861, Gijsbert Stout aan, om op de wereldtentoonstelling in Lon-
den 1862, zijn twee paarden-tredmolen, zijn hekeldorswerktuig met de
hekel tot het maken van dakstro, en kweek-eg met rondwentelende tan-
den in te zenden. In Engeland waren deze werktuigen nog verre van be-
kend. De wereldtentoonstelling in 1862 werd voor Gijsbert Stout een be-
hoorlijk succes.

Nieuwe uitbreidingen
In verband met de stijgende omzet groeide de fabriek van Stout gesta-
dig.
Om sneller aan de vraag van de afnemers te kunnen voldoen, werd in
1863 het bedrijf uitgebreid met een metaalgieterij.
Op 25 februari van dat jaar werd bij besluit van Gedeputeerde Staten van
Gelderland machtiging verleend voor het in gebruik nemen van deze me-
taalgieterij. Stout kon hierdoor zelf onderdelen gieten en bewerken. Hij
was niet langer aangewezen op de toeleveringsnijverheid, m.n. de ijzer-
gieterijen van buitenaf. Dit alles betekende een besparing van tijd en
geld.
Het werklledenbestand bedroeg 22 knechten; men betaalde lonen van
/ 3,00 tot/ 8,00 per week. De aandrijving was nog immer een stoomma-
chine van 4 PK.

Eveneens in 1863 werd de accijns op brandstoffen afgeschaft en werd
het stoken, vooral van stoomwerktuigen beter betaalbaar. Dit was voor
Nederland het begin van de industrialisatie; de grootindustrie ontwikkel-
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Afb. 3: Advertentie Landbouw-Courant februari 1863.
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de zich meer en meer. Te noemen vallen Stork Hengelo machinebouw,
de Twentse textielindustrie en de aardappelmeelfabrieken in Groningen.
De fabriek van de fa. G. Stout ging het voor de wind. Men had een uitste-
kende reputatie opgebouwd in het binnenland en onze koloniën, de
vraag naar verschillende landbouwwerktuigen werd groter en uitbrei-
ding van de fabriek bleef dan ook niet uit.

De jaren 1865 en 1866 waren minder gunstig, de gevolgen van de runder-
pest (een virusziekte die de ingewanden van het dier aantastte), had na-
delige gevolgen op de verkoop van landbouwmachines. Veeboeren had-
den door de ziekte hoge kosten, waardoor men minder snel besloot nieu-
we werktuigen aan te schaffen.
Maar ondanks deze veeziekte was de afzet toch nog redelijk gunstig. De
tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam in 1866 be-
wees opnieuw, dat de fabriek van Gijsbert Stout in ons land bij de
eersten behoorde wat de kwaliteit betrof.
Er werkten 20 arbeiders boven de 16 jaar, 3 arbeiders onder de 16 jaar en
de lonen bedroegen voor die tijd 19 cent per uur; werktijden van 6 tot 18
uur, met een middagpauze, nachttoeslag 80 cent.

In 1867, 1868 en 1869 werd het assortiment uitgebreid met o.a. verschil-
lende soorten ploegen, eggen, grondwoelers, grasmaaimachines, paar-
dehooiharken en handgereedschappen voor fruit en tuinbouw.
Op de tentoonstelling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw
te Gorinchem in 1868, kwam Gijsbert Stout als één der besten naar vo-
ren.
De metaalgieterij draaide vanaf de oprichting voorspoedig, de produc-
ten waren van zeer goede kwaliteit en concurrerend in prijs. Niet alleen
de eigen verwerking, maar ook opdrachten van derden namen steeds
grotere vormen aan.
De werktuigen, vooral de dorsmachines genoten het vertrouwen van vele
Nederlandse landbouwers.
35 Werklieden waren in dienst van de fabriek en gieterij.
Tevens werd in 1869 bij Koninklijk Besluit d.d. 11 september vergunning
verleend tot het oprichten van een gasfabriek.

Van de jaren 1870 tot en met 1873 valt alleen te vermelden, dat de fabriek
van landbouwwerktuigen zich gestadig uitbreidde, naast een ijzer- ook
een kopergieterij werd gebouwd en met de fabricage van ijzerdraad voor
omheiningen werd gestart.
Begin 1875 produceerde Stout zijn 1000ste dorsmachine. Niet alleen de
Tielsche Courant, maar ook de landelijk toonaangevende Landbouw-
Courant van 25 januari 1875 maakte melding van dit gebeuren.
"Wij hebben een lang niet alledaagsch feit, denkelijk in casu wel een tot
heden op het gebied der Vaderlandsche landbouw-industrie éénig feit
aan onze lezers te berigten.
De Hr. G. Stout te Tiel, die zich in zoo menig opzigt voor onzen landbouw
verdienstelijk maakte meldt ons 1.1. Zondag, dat het aan zijne fabriek ver-
vaardigde duizendste dorschwerktuig in het begin van Februarij aan de
Hr. C. van Schouwen te Goudswaard (genaamd Korendijk) zal verzonden
worden.
Ter eere van den wakkeren en ondernemenden fabrikant vangen wij dit
nommer aan met de vermelding van het heuglijke evenement, dat hij be-
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A f b. 4: De winkel van G, Stout aan de Groenmarkt te Tiel, ca. 1900.
leven mag.
Duizend stuks van één werktuig, gelijk eene dorschmachine, in betrek-
kelijk weinig jaren in ons land maken, en vooral afleveren, beteekent
iets, en wij verwachten dan ook, dat onze verschillende Maatschappijen
niet in gebreke zullen blijven, den Hr. Stout van hare zijde te toonen, dat

F A B R I E K VAN LANDBOUW-WERKTUIGEN,
o p / / c r i cht i n l 8 5 0.

IJZER-, KOPER- EN METAALGIETERIJ .
Specialiteit van Dorschwerktuigen door Paarden gedreven.

G. STOUT, Fabrikant te T I E L ,
b e v e o 11 z i c h y o o r t d u r e TI d a a n t o t h e t l e v e r e n v a n :

tORSCTIMACIIINKS die het graan schoon in den zak leveren;
lORSClIMAClllNES die het stroo recht en onbeschadigd
j weder geven;
BUTS gBwm DORSCHMiGHINE waarvan erreeds 1000 zijn afgeleverd;

MEEKRAP- ÜN- IIOOIZAAD-DORSCHMACHINES.
Allen Ie drijven door S t o o m , T r e d - of R o s m o l e i t S voor
één en méér paarden.

(K2T Gedurende één dorschtijd wordt voor bovengenoemde Werktuigen ingestaan. "5È3B
, SMYTH'S Z A A I M A C I I I N B S . | M O E S M A K E R S , W A N M O L E N S .

S T R O O - , I IÜOI- EN W O R T E L S N I J D E R S . IJZERDRAAD VOOR A.FHE:nSraSr<3K
Haver-, Boonen- en Lijnkoek-Brekers. | Spade- of Spitptoegm, enz., enz.

Heeren Landbouwers en Handelaren worden verzocht, ten einde alle vertraging in de afzendingen van 1875 te voorkomen,
prne bestellingen vroegtijdig te doen. ( ici i

Afb. 5: Advertentie Landbouw-Courant februari 1875.
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zij acte namen van zijn duizendste werktuig.
Bekroond als zijne dorschmachines zijn sedert 1852 op bijkans alle ten-
toonstellingen hier te lande, met menige gouden en zilveren medailles,
oogste Stout ook in het buitenland de vruchten voor zijn rusteloozen ar-
beid.
De Hr. Stout ontvange aan 't eind van deze korte hulde, die wij den ach-
tingswaardigen en in zijne woonplaats teregt hooggeachten man zoo
gaarne brengen, openlijk onzen hartelijken gelukwensch met de zeldza-
me door hem behaalde zege, "Dem Verdienste seine Krone!", vooral op
het gebied van landbouw en industrie".

Buiten de fabricage om van allerlei eigen werktuigen en gereedschap-
pen, werd Gijsbert Stout herhaaldelijk benaderd door buitenlandse fir-
ma's die hem het hoofd-agentschap aanboden, waarvan hij dan ook ge-
bruik maakte. Het betrof de verkoop in Nederland en onze koloniën van
Smyth's zaaimachines, stro- hooi- erj wortelsnijders, Pernollet's graan-
zuiveringsmachines, om er maar een paar te noemen.

PERNOLLET'S
graanzuiverings- en sorteermachines

B E K R O O N D
met den EERSTEN PRIJS Tentoonstelling TIEL,

„ „ BESTUURS „ „ ROTTERDAM,
zijn in grooten gotale voorradig bij

G. STOUT, te Tiel,
F A B R I E K A N T VAN L A N D B O U W W E R K T U I G E N ,

IJzer-, K o p e r - en Me taa lg i e t e r i j ,
Afb. 6: Landbouw-Courant januari 1877.

In 1876 wordt aan de bestaande afdelingen van de fabriek, bankwerkerij,
smederij, ijzer- en kopergieterij, ijzerdraad-trekkerij, ook een stoomhout-
zagerij toegevoegd.
Over deze jaren zijn geen mededelingen van het aantal werklieden; wel
vermeldt de Tielse Handel en Nijverheidskamer, dat de fabriek in die tijd
vele arbeiders werk verschafte. De beweegkracht werd verleend door
een stoommachine van 6 PK.

Crisisjaren
Algemeen wordt het jaar 1878 als het begin van de grote agrarische cri-
sis beschouwd. In de kwart eeuw die er aan vooraf was gegaan, hadden
de Nederlandse boeren kunnen profiteren van de opheffing van allerlei
handelsbelemmeringen in de vorm van hoge invoerrechten.
In 1862 was de Amerikaanse regering er toe overgegaan grond tegen
zeer lage prijzen ter beschikking te stellen aan de groeiende stroom ko-
lonisten vanuit Europa.
Duizenden hectaren grond werden ontgonnen en op grote schaal werd
hier graan op verbouwd. Aan bemesting werd niet gedaan en zodra het
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land uitgemergeld was, liet men het weer verwilderen. Om de kosten te
drukken gebruikte men grote maai-dorsmachines, die door 30 tot 40, of
nog meer paarden getrokken werden. Het goedkope graan dat zo ver-
bouwd werd, ging tegen lage prijzen naar Europa, waar het de gehele ak-
kerbouw ontwrichtte.
Als gevolg van de uitnemende reputatie van de fabriek van landbouw-
werktuigen der fa. G. Stout, was de omzet in 1877 t/m 1879 nog vrij sta-
biel. Er waren voldoende orders om gunstig te kunnen draaien, ondanks
het teruglopen van de akkerbouwproducten tengevolge van grote hoe-
veelheden Amerikaanse en Russische tarwe, die ons land bin-
nenstroomden.

FABRIEK VAN LANDBOUWWERKTUIGEN.
IJzer-, Koper en Metaalgieterij.

Stout's Gewoon Dorschwerktui
met ZEEF, voor Paardenkracht f 157.50.

N°. 1023 bekroond met den Eersten Prijs. — Gouden Medaille.
AFGELEVERD N". 1043.

G. STOUT,
Eabriekant TI E L,

Inzenders waren: PEIGNAT & C".
Afb. 7: Landbouw-Courant september 1877.

Gijsbert Stout trad in 1880 af als lid van de Kamer van Koophandel, maar
werd bij de eerste stemming herkozen. Hij diende tegelijkertijd bij de Ka-
mer van Koophandel een voorstel in, om bij het gemeentebestuur van
Tiel aan te dringen op het in de vaart nemen van een stoombootje voor
het onderhouden van de overtocht Tiel-Wamel v.v.
De fabriek was inmiddels opgedeeld in drie aparte afdelingen, land-
bouwwerktuigen en gereedschappen, metaalwaren waaronder de ijzer-
en kopergieterij en de houtzagerij, om zo concurrerend mogelijk te kun-
nen blijven werken.
Bij de afdeling metaalwaren werden ook artikelen voor huishoudelijk ge-
bruik gefabriceerd, om de zwaarder wordende concurrentie het hoofd te
kunnen bieden. Door de prijzen zo laag mogelijk te houden, was het mo-
gelijk doorlopend afnemers te vinden.
In de werkplaats van landbouwwerktuigen werkten 22 mannelijke arbei-
ders, aandrijving één stoommachine van 6 PK; in de afdeling metaalwa-
ren 12 volwassen arbeiders en 8 kinderen, aandrijving één stoommachi-
ne van 4 PK; de houtzagerij 3 volwassenen, aandrijving één stoommachi-
ne van 8 PK.
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Het jaar 1881 was voor het bedrijf van de fa. Stout, de kwijnende
toestand voor de landbouw in aanmerking genomen, nog goed te noe-
men.
In datzelfde jaar op 15 juni overleed de Heer Gijsbert Stout in de leeftijd
van 74 jaar. In de jaren dat hij de fabriek vanaf de oprichting in 1850 leid-
de was er veel tot stand gekomen. Zijn naam was alom bekend gewor-
den door zijn vakmanschap en de uitnemende kwaliteit van de geleverde
werktuigen, gereedschappen en andere producten.
Dat de Hr. Stout een sociaal voelend mens is geweest blijkt o.a. uit zijn
streven zoveel mogelijk mensen uit de omgeving, waar voortdurend
werkloosheid heerste, aan het werk te houden.
Ook in juni 1881 werd het stoombootje Tiel-Wamel v.v., waarvoor Gijs-
bert Stout zich had ingezet, in gebruik genomen. Hij heeft zelf de inge-
bruikneming echter niet kunnen meemaken, omdat hij enkele dagen
daarvoor was overleden. De gemeenteraad van Tiel besloot uit erkente-
lijkheid voor het initiatief van de Hr. Stout, diens naam aan het bootje te
verbinden. Vele ouderen uit Tiel zullen zich misschien dit vaartuig, dat
lange tijd dienst heeft gedaan, kunnen herinneren.
De fabriek werd voortgezet onder de naam fa. Stout & Co. Zeven jaar na
de dood van de oprichter in 1888, mocht het bedrijf zich Koninklijke fa-
briek van landbouwwerktuigen noemen, met het predikaat van Hofleve-
rancier.
Op deze wijze zette het bedrijf zich voort tot 1907 en in dat jaar ging men
over in de N.V. Tielsche Machinefabriek, voorheen G. Stout.
Naschrift:
Bovenstaand artikel is bedoeld om een beknopt beeld te schetsen van
de ontwikkeling en opkomende mechanisatie in de 19e eeuw. Het is niet
de bedoeling een volledige biografie van de hoofdpersoon, de heer Stout
te geven, omdat daarvoor het materiaal te onvolledig was. Een levens-
schets van zijn onvermoeide arbeid moet voldoende zijn.
De ingevoerde veranderingen op het platteland hebben tal van eeuwen-
lang gebruikte landbouw- en huistoestellen doen verdwijnen. Ook de
sociaal-economische toestanden hebben in de vorige eeuw gevoelig in-
gewerkt op de levensgewoonten van de van nature behoudende bevol-
king.
Uiteraard is de boer steeds aan zijn zakelijke opgave gebonden geble-
ven.

ing. D. Jansen
Noten
1) Continentaal Stelsel: In 1806 werd door Keizer Napoleon Bonaparte een volledige boycot ingevoerd op de handel en

correspondentie met Engeland, de erf-vijand van Frankrijk.
Voor Engeland was de blokkade een gevoelige slag voor de export en de ontwikkeling van de industriële revolutie.
Maar voor Nederland was deze maatregel de doodsteek voor zijn omvangrijke stapelmarkt.
De koopvaardij ging langzaam ter ziele.

2) Act ol Navigation: Deze maatregel werd in 1651 door Cromwell ingesteld. Hierin werd bepaald, dat alle goederen
bestemd voor Engeland of zijn koloniën, alleen door Engelse of schepen van het land van productie mochten worden
vervoerd. Deze maatregel was rampzalig voor de handelsvloot van Holland.

3} Guano: Deze meststof komt uit Zuid-Amerika; op de kusten van Peru en naburige eilanden liggen hier en daar aan-
zienlijke hoeveelheden uitwerpselen, kadavers en veren van vogels, vermengd met overblijfsels van allerlei zeedie-
ren. Evenals beendermeel bevat de mest vooral stikstof, fosforzuur en 2% kali. De samenstelling van guano is ver-
schillend naarmate er in de streek van herkomst veel of weinig regen valt.

4) Urbanisatie: Dit is de trek van het platteland naar de steden, om daar werk te vinden, (stad is in het latijn: "Urbs")

Bronnen en geraadpleegde literatuur
Archief Museum Historische Landbouw-techniek, Wageningen.
Gemeente-archief Tiel- Dienstarchief Streekarchivariaat.
Streekmuseum De Groote Sociëteit, Tiel.
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"Een drinkbak voor de hond"

Toen in het vroege voorjaar van 1987 een bezoek gebracht werd aan de
historische boerderij "de Toren" te Wely, nodigde de eigenaar ons uit
om eens even bij zijn nesten jonge konijnen te kijken.
Bij toeval viel ons oog in deze ruimte op een vormeloze steenklomp, wel-
ke bij nadere beschouwing een door mensenhanden gevormd gebruiks-
voorwerp bleek te zijn. De eigenaar van de boerderij verwonderde zich
over onze belangstelling en vertelde dat hij niet precies wist wat het ei-
genlijk was. Hij vermoedde dat het van beton gemaakt was en wist te
vertellen dat het lange tijd dienst had gedaan als drinkbak voor de hond.
Voor zover hij zich kon herinneren was het voorwerp steeds op de boer-
derij geweest, maar hij had er nooit bij stilgestaan dat het wel eens heel
oud zou kunnen zijn. Veel waarde hechtte hij er echter niet aan, waar-
door we in staat waren dit antieke stuk voor een schappelijke prijs over
te nemen. Wat bleek namelijk? De op het oog ruwe steenklomp was
niets minder dan een bijzondere gave vijzel van behoorlijk grove propor-
ties, (afb. 1)

Afb. 1: 13e-eeuwse vijzel, gevonden te Wely.
Foto hr. G. D. Opperman te Kesteren.
Deze vijzel, die ooit dienst deed bij het pletten van granen voor het dage-
lijks voedsel, is gehouwen uit zgn. Drachenfels-trachiet en zal dateren
uit ca. 1300.
De gebruikte trachiet is bijzonder rijk "doorspekt" met zogenaamde glit-
ters en het is niet onmogelijk dat hij ooit gemaakt is uit eerder gebruikt
bouwmateriaal uit de Romeinse tijd.
Na een publikatie in de Arnhemse Courant in december 1988, bij welke
gelegenheid de vijzel onder de aandacht kwam van een groter publiek
kwamen al snel een aantal reacties los. Mijn uitspraak, als zouden er
maar twee vergelijkbare typen van deze vijzel bekend zijn,1) werd ontze-
nuwd door het bericht dat een aantal jaren geleden nog een dergelijk
exemplaar was gevonden bij Westervoort. Deze vijzel is in partikulier be-
zit.
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BOVEN-AANZiCHT
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ZiJ-AANZiCHT

Afb. 2: Boven- en zijaanzicht van de vijzel.

De vijzel van "de Toren" heeft een plaats bij mij thuis gevonden, maar bij
tijd en wijle staat hij te pronk in het A.t.C. te Kesteren. (afb. 2)

K. van Ingen

Bron
Berichten R.O.B. Jrg. 31, 1989.
Mondelinge informatie van Dhr. Henk Kars, R.O.B. Amersfoort.

Noten
1) Het tweede exemplaar is ooit gevonden in de buurt van Zeddam.

Inleveren kopij voor het oktober-nummer: uiterlijk 31 augustus 1989.
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Th.F. Span (1855 - 1934), architect en gemeente-
opzichter van Eist

Inleiding
Het onderzoek naar het werk van de heer Th.F. Span is verricht in het ka-
der van een tentoonstelling voor de Open Monumentendag 1988 te Eist.
Het doel was een beeld te schetsen van Span die vele jaren als architect
en gemeente-opzichter van de gemeente Eist werkzaam was.
Het artikel wil een verslag geven van de resultaten die er tot nu toe ge-
boekt zijn in dit onderzoek.
Van de kant van de familie Span is er nauwelijks documentatiemateriaal
bewaard gebleven; het huis van Span is in de Tweede Wereldoorlog ver-
woest.
De voornaamste bronnen voor dit onderzoek vormen de Bouwvergunnin-
gen (1903-1928), de notulen van de Raad uit die periode (beide in het oud-
archief der gemeente Eist) en gegevens van de heer TH.G.J.M. Span.
Daarnaast is het weekblad "De Betuwe" uit dezelfde tijd een bron van in-
formatie.

Theodorus Franciscus Span werd 22 juni 1855 te Eist geboren en stierf
20 april 1934 te Eist. Welke scholen hij bezocht en welke opleidingen hij
volgde is mij niet bekend. Van geloof was hij katholiek en hij was ook
binnen de katholieke organisaties actief. Op de rouwkaart bij zijn overlij-
den staat dat hij het kruis Pro Ecclessia et Pontifice (een pauselijke on-
derscheiding) had gekregen.
Hij was getrouwd met Wilhelmina Thijssen en uit zijn huwelijk werden
zeven kinderen geboren. Van beroep was hij aannemer, timmerman, ar-
chitect, gemeente-opzichter van de gemeente Eist en hij was eigenaar
van een zaak in specerijen en drogisterij-artikelen aan de Korte
Dorpsstraat 2.
Uit onderzoek van de bouwvergunningen van de periode 1903-1928 (van
hiervóór zijn ze niet overgeleverd), blijkt dat hij een bemiddeld man was.
Hij heeft tenminste een vijftal dubbele woonhuizen gebouwd. Deze ar-
beiderswoningen, die hij zelf ontworpen had, waren bestemd voor de
verhuur. Twee werden er gebouwd aan de Rijksweg Arnhem-Nijmegen
(nu Rijksweg Zuid nrs. 31/33 & nrs. 35/37 resp. in 1906 en 1910); vervol-
gens een aan de Mermschestraat (1906); nog een in Merm (1907) en een
aan de Valburgsche straatweg (1912). Ook de zgn. "Oude Fransche
School" aan de Arnhemsche straatweg was zijn eigendom. Hij verkocht
het later, in 1904, onderhands aan J.W. Meys.
Daarnaast handelde Span in onroerende goederen; hiervan getuigen de
vele berichtjes in "De Betuwe". Hij kocht veelal woonhuizen met erf of
land en een enkele keer een boomgaard en teelland.
Uiteraard bood hij weer percelen ten verkoop aan: "Naar wij vernemen,
zijn op de oproep om grond voor den bouw van een Postkantoor alhier,
aanbiedingen ingekomen van de Ned. Herv. Diaconie (2 percelen) en van
de heeren J.H. van Workum en Th.F. Span".1
Naast zijn werk was Span actief in verschillende commissies. Hij maak-
te bijvoorbeeld deel uit van een feestcommissie voor het 25-jarig jubi-
leum van G.W.A.W. baron van der Feltz (april 1907), de toenmalige burge-
meester van Eist. En gedurende drie jaar was hij benoemd lid van de
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Commissie van Schoolverzuim (2-2-1915 tot 13-3-1918).2 Ook was hij lid
van de R.C. Kiesvereeniging Recht voor Allen.3
Zoals gezegd vervulde de heer Span in zijn leven verschillende functies.
We zullen nader op deze verschillende werkzaamheden en de combina-
tie daarvan ingaan.

Aannemer
Op de aanvraagformulieren voor de bouwvergunningen heeft Span bij
"beroep" vaak aannemer ingevuld. We komen in de krant dan ook regel-
matig berichten van inschrijvingen tegen.
Doorgaans gaat de gunning van een werk naar de laagste inschrijver.
Voor de wat grotere projecten kwam Span vaak niet aan bod. Dit was het
geval bij de bouw van het toenmalige postkantoor met bijbehorende di-
recteurswoning aan de Dorpsstraat (1903), en bij de villa op de Brieners-
hof voor Van der Feltz (1907). Beide werken werden hem niet gegund; hij
schreef te hoog in.
Behalve voor particulieren heeft hij ook voor de gemeente diverse werk-
zaamheden verricht, zoals de aanleg van de elektrische straatverlichting
van het dorp (1900).

Architect
Als architect is Span vrij produktief geweest en heeft daardoor in zijn tijd
mede het dorpsbeeld bepaald.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn talrijke gebouwen van zijn hand
verwoest. Andere zijn inmiddels gesloopt, ingrijpend veranderd of verke-
ren in slechte staat.
Dankzij het feit dat er een groot aantal bouwtekeningen in het oud-
archief van Eist bewaard zijn gebleven, kunnen we ons toch een beeld
van zijn werk vormen. Een moeilijkheid is dat op de tekeningen en de
aanvraagformulieren voor de bouwvergunningen de kadastrale num-
mers vaak niet zijn ingevuld.

Span heeft voornamelijk ontworpen voor Eist, Lent en Elden en schijnt
ook voor Dodewaard arbeiderswoningen getekend te hebben.4
Het merendeel van de bouwtekeningen zijn blauwdrukken. Via fotoche-
mische weg werd er een afdruk van het origineel gemaakt. De getekende
lijnen werden wit en de witte vlakken blauw. Vervolgens moesten de te-
keningen uren drogen. Het hele proces nam twee dagen in beslag.
Aanvankelijk signeerde en dateerde Span zijn ontwerpen nauwelijks; la-
ter meestal wel.
Veel architecten die rond 1900 werkzaam waren, zijn niet direct in het
vak begonnen. Vaak waren ze eerst timmerman of aannemer.
Dit was ook het geval bij Span.
Over het functioneren van architectenbureaus rond de eeuwwisseling is
weinig bekend.5 In die tijd kon iedereen zich architect noemen, het was
een vrij beroep. In 1909 werd de B.N.A. (Bond van Nederlandsche Archi-
tecten) opgericht om de titel van architect enigszins te beschermen. De
leden werden bij toetreding gekeurd. Het is niet bekend of Span hiervan
lid was.
Span heeft allerlei soorten ontwerpen gemaakt: woonhuizen (veelal dub-
bele arbeiderswoningen), winkelhuizen, scholen, pakhuizen, maar bij-
voorbeeld ook schuurtjes. Daarnaast deed hij talrijke verbouwingen.
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Woonhuizen
De woonhuizen die hij ontwierp hadden vaak een vergelijkbare indeling
(afb. 1). Aan de voorzijde naast het portaal is de kamer gelegen. Daarach-
ter een keuken en een opkamer. De kelder bevindt zich onder de keuken
of onder de opkamer. Het achterste gedeelte van het pand bestaat uit
een bergplaats of een deel met privaat (toilet). Dubbele woonhuizen wor-
den in het midden van elkaar gescheiden door een lange smalle gang.
Op de plattegrond is zichtbaar dat de bedsteden zich op de begane
grond bevonden. Dat was vrij gebruikelijk.

Afb. 1: Voorgevel en plattegrond van Aamsestraat 76/78 uit 1913 (Oud-
archief Eist inv. nr. 146411).
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Er werden ook vrijstaande woningen voor één gezin gebouwd. Deze had-
den vaak een erker.6
De indeling van de gevel is aangepast aan de vorm van het huis.
Bij dubbele woonhuizen werd naast de voordeur één raam aangebracht;
bij grotere woningen aan weerszijden één of twee ramen. Boven de ra-
men bevinden zich segmentbogen met sluitstenen. De deur heeft een
bovenlicht. Woningen met puntgevels hebben aangepaste raampartijen.
Ze zijn piramidevormig opgebouwd. De nok is regelmatig voorzien van
een decoratie.
Woningen hadden vaak zowel een woon- als werkfunctie, bijvoorbeeld
boerenwoningen. Aan de Aamschestraatweg bouwde Span een aantal
van dergelijke boerenwoningen. Er zijn er een paar bewaard gebleven
(resp.op nrs. 72/74(1910), nr. 13 (1913) en nrs. 76/78 (1913). Ze hebben alle
een vergelijkbare geveldecoratie.
Voor het Ambt van de Over-Betuwe ontwierp Span een prachtig huis
(1913) aan de Eimerensestraat 13 (afb. 2). Het is een boerenwoon- met

Afb. 2: Voorgevel van een boerenwoonhuis aan de Eimerensestraat 23
uit 1913 (Oud-archief Eist inv. nr. 1464E).

achterhuis, stallen en een bergplaats. De voorgevel is uiteindelijk an-
ders uitgevoerd dan op de tekening staat aangegeven. Deze heeft nu aan
weerszijden van de deur één raam in plaats van twee zoals getekend.
Het achterhuis is na een brand vernieuwd.
Uit vergelijking van bouwtekeningen en de nog bestaande bouwwerken
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is gebleken dat er, met name wat de geveldecoratie en de gevelindeling
betreft, grote verschillen zijn. Mogelijk werd dit voor de bouwtekeningen
die de aanvraag voor de bouwvergunning vergezelden van ondergeschikt
belang geacht. Hoogstwaarschijnlijk gaf het bestek een meer gedetail-
leerde beschrijving.
In hetzelfde jaar, 1913, bouwde Span ook een woonhuis voor de "Gelder-
sche Kweekerij" aan de Drielscheweg (afb. 3).

Afb. 3: Voorgevel van het woonhuis voor de "Geldersche Kweekerij" uit
1913 (Oud-archief Eist, inv. nr. 1464n).

Winkelhuizen
Span heeft voor zover bekend, een zestal winkelpanden ontworpen: voor
C. Peters aan de Dorpsstraat (1924, in 1944 verwoest); voor de Coöpera-
tieve Boerenleenbank aan de Dorpsstraat (1924); voor G. Jansen, coif-
feur (1925); voor W. Gerritsen op de Laak (1925); een woon- en winkelhuis
annex bakkerij voor J.M. Meys (1927) en als laatste een pand voor de Ve-
lo Waschmachine Maatschappij (1928).
Vóór de Industriële Revolutie (± 1870-90) was een winkel veelal verbon-
den met een ambacht. Als gevolg van de industrialisatie echter ontstond
de detailhandel. Over het algemeen had dit tot gevolg dat winkelruimtes
groter werden. Er kwamen grotere etalages en er werd meer aandacht
geschonken aan het ontwerp van de winkelpui.
Toch zien we dat in de dorpen nog lang het oude type winkel blijft
bestaan. De winkels bevonden zich vóór in het pand, zodat de winkelier
vanuit zijn achterhuis een oog op de winkel had.
De etalages waren klein. Zo zagen ook de Winkelhuizen van Span eruit.
Ook het exterieur van de winkel sprong er niet speciaal uit. Alleen de
winkelruit was groter. Het winkelgedeelte zelf was vrij klein. Bij de heer
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Peters bijvoorbeeld (kruidenier) was het winkelgedeelte 5.38 x 4.95 m,
dat was net iets groter dan de eigen huiskamer. De winkel van kapper
Jansen was nog kleiner (2.80 x 3.63 m). Een kapper heeft nu eenmaal
minder ruimte nodig.
Twee kantoorgebouwen ontwierp Span; de eerste voor notaris A.F.J.
Huigens in 1921 (in 1944 verwoest) en de tweede voor de Boerenleen-
bank (1924).
Een woonhuis annex verlofzaak (café) ontwierp hij voor H. Th. Gerritsen
aan de Stationsstraat in 1926.7
Het is vanzelfsprekend dat er in een omgeving van boeren en tuinders
grote behoefte was aan bergplaatsen, loodsen en dergelijke.
Ook dit behoorde tot het werkterrein van de heer Span. Hij ontwierp een
fruitbergplaats voor P. v. Wijlick in 1910/1911 (Aamsestraat 11a); een
pakhuis, stalling, kolenbergplaats en malerij in opdracht van de Boeren-
leenbank (1912); een fruitloods voor de firma Heiningen aan de Aam
(1925); een berglpkaal voor de Nederlandse vruchtenconservenfabrieken
van J.L.L. Taminiau (1926) en als laatste een pakhuis voor Velo Wasch-
machines in 1928.
Een tweetal schoolgebouwen zijn van de hand van Span: de R.K. Bijzon-
dere jongensschool te Elden (met vier leslokalen) en de R.K. jongens-
school aan de Dorpsstraat te Eist met zes leslokalen en een ruimte voor
"vrije en ordeoefeningen".8 Beide dateren uit 1921. De scholen worden
gekenmerkt door een centrale ingangspartij die door de opbouw van de
gevel nog eens wordt benadrukt.

Hotel Lent
De belangrijkste opdracht van Span is wel het ontwerpen van "Hotel
Lent". Het was gelegen aan de Waal te Lent, aan de veerdam. In 1906
nam mevr. de weduwe Bianchi-Wildenbeest, na een publieke verkoping,
het oude "Logement Lent" van haar vader over.9 Ze gaf Span opdracht
een nieuw ontwerp te maken voor een koetshuis met stalling en een ge-
heel nieuwe bovenbouw van het hotel. In hetzelfde jaar kreeg hij ook nog
de opdracht voor een huis met drie woningen aan de Waalbandijk.
Begin 1907 werd de aanbesteding gehouden; het werk werd voor
/ 16.490 gegund aan de heren Freesen & Wassink. In 60 dagen kwam
het gebouw gereed. "Waarlijk de gehele inrichting laat niets te wen-
schen over, terwijl het ensemble een sieraad is voor de omgeving", zo
schreef "De Betuwe" lovend naar aanleiding van de heropening op 16
mei 1907.
Het hotel zag eruit als een grote villa, had aan de zijgevel een torentje en
was opgetrokken uit lichtrode baksteen (afb. 4).
De decoratieve elementen bestonden uit gele en gewone baksteen en
geglazuurde tegeltjes. Dit materiaalgebruik is kenmerkend voor deze
streek.
Het hotel deed aanvankelijk goede zaken, mede door de aanleg van de
Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij in 1908. In 1910 ging het koets-
huis door blikseminslag verloren. Nadat in 1936 de gierpont naar Nijme-
gen uit de vaart was genomen gingen de zaken van het hotel achteruit. In
de oorlog leed het pand grote schade. Inmiddels is het gesloopt.
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>A/ó. 4: Voorgevel van "Hotel Lent" uit 1906 (Oud-archief Eist 1460).

R.K. vereenigingsgebouw "Het Centrum"
Als gevolg van een sterke groei van het r.k. verenigingsleven in Eist en
een sterke uitbreiding van de parochie was er tegen de jaren twintig be-
hoefte aan een groter verenigingsgebouw.
In 1919 werd hiertoe het pand van de fa. Manassen (naast het toenmali-
ge postkantoor aan de Dorpsstraat) aangekocht. Span was een van de
medeoprichters van het nieuwe gebouw. Hij kreeg ook de opdracht om
de verbouwing te doen.
Het oude gedeelte werd ingericht met kleine vergaderzalen en een bibli-
otheek. De bovenverdieping diende als conciërgewoning.
Tegen de achterzijde van het pand werd een grote zaal met toneel ge-
bouwd voor vergaderingen en uitvoeringen. Er was plaats voor 500 men-
sen. In verband met de acoustiek kreeg de zaal een tongewelf.
Het gebouw dat in 1919 voltooid werd, kreeg de naam "Het Centrum".
Veel r.k. verenigingen uit Eist maakten gebruik van het gebouw.10, onder
andere de St. Vincentiusvereeniging. Deze vereniging, waarvan Span
vice-voorzitter is geweest en waarvan hij 55 jaar lid was, ondersteunde
de armen.
Hij was opzichter van de R.K. kerkgebouwen.
Uit archiefonderzoek is gebleken dat Span van katholieke zijde verschil-
lende opdrachten heeft gehad zoals de reeds genoemde scholen, twee
vernieuwingen aan de aan het dorp gelegen r.k. zusterschool (resp. in
1912 & 1922), (ver-)bouw van woonhuizen in opdracht van het r.k. Arm-
bestuur (1915/1916), het verenigingsgebouw "Het Centrum" (1919), een
onderwijzerswoning voor de r.k. parochie St. Lucas te Elden (1923) en
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een woonhuis annex kapel voor de r.k. parochie St. Werenfridus in Eist
(1926).
Het zou in dit verband interessant zijn om na te gaan wie de opdrachtge-
vers van andere architecten uit Eist (zoals J.R. van Holten, Wassink, de
gebroeders Van Kleef en W.W. van Daalen) waren.
Waarschijnlijk heeft Van Holten veel in opdracht van de Hervormde kerk
gewerkt. Deze kerk had vele bezittingen in Eist.

Tot het scala ontwerpen dat Span maakte behoorde ook een serie
schuurtjes en andere kleine opdrachten. Menig pand is door hem ver-
bouwd. Ik noem hier een uitbreiding van het gemeentehuis (1907)11 en
een verbouwing van "Huize Vredenburg" (1912).

Stijl
Het werk van Span vertoont een sterke band met de 19e-eeuwse
bouwstijl. Dit komt tot uitdrukking in zijn materiaalgebruik en het toe-
passen van sierelementen op de gevel zoals gevelbanden, jaarstenen en
sluitstenen. Deze gevelversieringen vinden we terug op veel oudere hui-
zen zowel in Eist als elders in Nederland. Ook de indeling van woningen
bleef traditioneel. Span was geen vooruitstrevende architect.

Gemeente-opzichter
1 september 1896 werd Span met 8 van de 10 stemmen door de gemeen-
teraad tot gemeente-opzichter benoemd. De andere sollicitanten waren
J.R. van Holten (1 stem), A.H. Hoorneman (geen stem) beiden uit Eist en
Van Teffelen (geen stem) uit Arnhem. Eén stembiljet was blanco.12

Als gemeente-opzichter moest Span B&W advies geven over de aanvra-
gen van bouwvergunningen. Vervolgens controleerde hij of er overeen-
komstig tekening gebouwd was. Het hoorde ook tot zijn taak om toe-
zicht te houden op de gemeentegebouwen in Eist, Lent en Elden (toen
één gemeente). Bij aanbesteding van de gemeente zorgde hij voor inlich-
tingen en waren tekeningen en bestek bij hem verkrijgbaar.
Zelf voerde hij ook opdrachten uit voor de gemeente, zoals de al eerder
genoemde uitbreiding van het gemeentehuis (1907) maar ook het plaat-
sen van een dorpspomp of de aanleg van elektrische straatverlichting
(1900).
Dat een dergelijke baan gewild was blijkt uit een rekest van Van Holten
als reactie op een verhoging van de jaarwedde van Span.
Hij biedt aan de betrekking van gemeente-opzichter te willen vervullen
voor het salaris dat er tot dan toe voor toegekend werd.
Tevens doet hij het voorstel om om de paar jaar een andere gemeente-
opzichter aan te stellen. En hij besluit zijn brief als volgt: "Wanneer den
Raad beter mocht oordeelen, den tegenwoordig ambtenaar verhooging
van salaris toe te staan, het dan zooveel te doen, en zoodanig in te rich-
ten in de daarvoor aanwezige instructie zoodat het hem, zonder bena-
deeling verboden is particuliere werken als architectuur of nering te
doen verrichten, daar toch aan de betrekking van gemeente-ambtenaar
in vele gevallen preverent is, waardoor direct of indirect andere ingezete-
nen en belasting betalenden worden benadeeld, en den Raad tegenover
alle ingezetenen de eerlijkheid doen gelden".13

De gemeenteraad voelt er niets voor om het werk om de paar jaar aan
een andere persoon te gunnen en vraagt zich af hoe het dan moet met
andere functies als die van burgemeester bijvoorbeeld.
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Ook ziet men niets in het verbieden van particulier werk. Er wordt beslo-
ten om de jaarwedde van Span te verhogen met / 100,00.
In 1985 is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de architect Gijsbar-
tus Prins uit Culemborg.14 Het is interessant om Prins hier met Span te
vergelijken. Ze waren beiden werkzaam in dezelfde periode. Beiden wa-
ren van beroep timmerman, aannemer, architect en gemeente-opzichter
(en het daarmee verbonden zijnde opperbrandmeesterschap). Dus ook in
het geval van Prins zien we eenzelfde combinatie van werkzaamheden.

In 1925 kreeg B&W van Gedeputeerde Staten een schrijven over het on-
voldoende bouw- en woningtoezicht. Er wordt voorgesteld om één tech-
nisch ambtenaar voor Eist, Huissen, Gendt en Bemmel aan te stellen.
De gemeentebesturen voelen hier vooralsnog niets voor: "De aanstelling
van een ervaren architect met eigen dienst zoude de gemeente nogal ee-
nige offers kosten; daarom zijn Burgemeester en Wethouders (....) van
oordeel (....) dat de toestand voorshands kan blijven zooals deze is".15 En
aldus geschiedde.

Achterop bouwtekeningen komen we veelvuldig opmerkingen van de
gemeente-opzichter Span tegen in de trant van: "Ondergeteekende ver-
klaart dat de aan ommezijde geplaatste tekening voldoet aan de eisen
gesteld voor een goed arbeiderswoonhuis".
Dergelijke opmerkingen moeten we bezien tegen het licht van de slechte
woontoestanden uit die tijd.
In de tweede helft van de 19e eeuw waren de woonomstandigheden, zo-
wel in de stad als op het platteland, erg slecht. Als reactie hierop ont-
stond de Woningwet van 1901; deze trad 1 augustus 1902 in werking. Ge-
meenten kregen bevoegdheden met betrekking tot woningrecht, onbe-
woonbaarheidsverklaringen en krotopruiming. Bovendien konden erken-
de woningbouwcorporaties in aanmerking komen voor krediet en subsi-
dies. In 1916 werd de "Woningbouwvereniging Eist" opgericht. Deze
bouwde op de Aam en achttal arbeiderswoningen (1917) waarvan Span
de architect was. Ze zijn in 1988 gesloopt.16

Uit een woninginventarisatie in 1913 te Eist blijkt dat de toestand nog
vrij slecht was.17

Het is om deze reden dat Span verschillende voorwaarden stelt.
Met name de voorwaarde dat de pomp 5 meter van het privaat verwijderd
diende te zijn (hygiëne) komen we herhaaldelijk op de bouwvergunnin-
gen tegen. Andere eisen waren dat de hoogte van de kamer minimaal
2.80 m. moest zijn; tenminste één vertrek diende een oppervlakte te heb-
ben van 16 m2; het slaap- of kelderraam moest gemeenschap met de bui-
tenlucht hebben en onder de vloer van de opkamer en boven de kelder
moest een plafond aangebracht worden van hout of riet met kalk of as-
bestplaten.

Toen Span 2 februari 1929 ontslag nam als gemeente-opzichter was de
tijd wel rijp om een gemeente-opzichter te benoemen die zijn gehele
dagtaak aan deze functie kon besteden. Dat werd de heerTh.J. Jeukens.
Span werd eervol ontslag verleend en kreeg de eremedaille van de Orde
van Oranje-Nassau.18 Hij was 30 jaar als gemeente-opzichter werkzaam
geweest, eerst onder burgemeester G.W.A.W. baron van der Feltz (tot
1911) en daarna onder burgemeester E.O.J. baron van Hovell tot Wester-
flier.
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Op dezelfde dag nam hij afscheid als opperbrandmeester; hij had 40 jaar
bij het brandwezen gediend. Hiervoor kreeg hij van de Koninklijke Ne-
derlandse Brandweerbond een zilveren medaille. De functie van opper-
brandmeester was gekoppeld aan die van gemeente-opzichter. In de tijd
van Span was er nog een vrijwillige brandweer. Zijn opvolger Jeukens
werd belast met het opzetten van een brandwezen in meer georgani-
seerd verband.
Afsluitend kunnen we stellen dat Span een uitstekende staat van dienst
had. "De Betuwe" schrijft over zijn afscheid: "In hem verliezen wij thans
een ambtenaar van den ouden beproefden stempel (....)".19

M. Winkel

Noten
1. De Betuwe, nr. 33, 18-8-1900 (archief Herberts, Eist)
2. Notulen van den Raad, (Oud-archief der gemeente Eist), inv. nr. 70, 9-3-1911 tot 27-6-1919 resp. nr. 829 en 996
3. De Betuwe, nr. 5, 1-2-1919
4. Zie G.B. Janssen, Sint-Jozef in het goud 1938-1988. Vijftig jaar sociale woningbouw in de gemeente Eist, Eist 1988,

p. 21
5. Zie hiervoor het artikel van H.J.K. van der Wielen en G. Prosman, Het architectenbureau rond de eeuwwisseling in:

G.J.L. Koolhof en A.L.F. Wijnhoven, Van Voorburg tot Triowijk.
Bouwen in Culemborg rond 1900. Geïllustreerd aan de hand van het werk van de architect Gijsbartus Prins, Culem-
borg 1985, pp. 15-18

6. Zie het pand aan de Grote Molenstraat 71 uit 1927; het is vrijwel intact gebleven.
7. Zie voor een afbeelding: A. Nib, Eist in oude ansichten, Zaltbommel 1986, afb. 36
8. Idem. afb. 49
9. Zie voor de geschiedenis van dit logement: J.M. Dongelmans, Voorloper Hotel Lent was sjiek trefpunt, in: De Gelder-

lander, 8-8-1986; J.M. Dongelmans, Hotel Lent uit "Belle Époque", in: De Gelderlander, 8-9-1986 en E.M. Dolné, Waar-
de van Panden wordt onderschat, in: Arnhemse Courant, 7-6-1987

10. Zie G.J. Mentink, Eist van heden naar verleden, Zutphen 1976, p. 75
11. Zie Notulen van den Raad, inv. nr. 69,25-7-1907, nr. 383 (gemeentearchief Eist) en M. Jansen, J.H. Jansen, A. de Vries,

Gemeentehuis Eist, gemeentebestuur Eist 1988
12. Notulen van den Raad, inv. nr. 66, 1890-1897, 1-9-1896, p. 435, no. 1 (gemeentearchief Eist)
13. Idem, 30-10-1907, nr. 402
14. Koolhof & Wijnhoven, op. cit. (zie noot 5)
15. Notulen van den raad, inv. nr. 72, 11-12-1925 (gemeentearchief Eist)
16. Zie Janssen, op. cit. (zie noot 4), p. 21
17. Idem, p. 11
18. Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 1-2-1929, nr. 27 (gemeentearchief Nijmegen inv. nr. 1929-1)
19. De Betuwe, nr. 5, 1-2-1929
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De Nederlands-Hervormde kerk te Ressen
Gerestaureerd of gereconstrueerd?

Het Gelders rivierengebied is rijk aan Xle- en Xlle-eeuwse dorpskerken,
maar zelden bestaan zij nog in hun volledig romaanse vorm. De kerken
zijn in de loop der eeuwen etappe-gewijs verbouwd of vergroot, waarbij
men dikwijls met het koor begon, omdat dat voor de liturgie het be-
langrijkste deel van de kerk was.
Koor en schip werden na elkaar gebouwd of verbouwd. Soms werd de to-
ren los van de kerk geplaatst.
In de Betuwe zien we veel kerken, waarbij de vergroting van het kerkge-
bouw halverwege gestaakt is.1 Er is sprake van een opmerkelijk silhouet.
Een - meestal romaanse - toren, een laag schip en een hoger gotisch
koor.
Waarom deze verschijningsvorm speciaal in de (Over)-Betuwe veel
voorkomt2 is een interessante vraag, maar in het kader van dit artikel te
veelomvattend, daar ontstaansgeschiedenis, bouwgeschiedenis en
plaatselijke omstandigheden zeer variëren. Liever beperk ik mij tot een
van die kerkjes in de Over-Betuwe, die zo'n karakteristieke verschijnings-
vorm hebben: De Nederlands-Hervormde kerk te Ressen.

Wanneer men de bouwgeschiedenis van dit kerkje bestudeert, valt on-
middellijk op dat de huidige vorm, na de restauratie van 1949 door archi-
tekt A. van der Kloot, niet de laatst voorkomende verschijningsvorm is
geweest. Bij deze kerk zijn vanaf de XVe eeuw schip en koor even hoog
geweest.3
Door de restauratie van 1949 is de kerk, met uitzondering van het koor, in
zijn uiterlijke vorm teruggebracht naar de toestand van vóór 1439, hoe-
wel de toren toen een stuk lager was.
De vraag rijst waarom Van der Kloot de kerk op deze wijze gerestaureerd
heeft.
Is dit wel een restauratie of is het een reconstructie, die zo mooi lijkt te
passen in het beeld van de kerkjes in de Betuwe, maar waarbij 'datgene
wat in de loop der eeuwen naar noodzaak en behoefte aan het gebouw
werd toegevoegd en veranderd, opzij geschoven wordt als uit de toon
vallend en vervangen wordt door zoveel mogelijk in de oude trant nage-
maakte nieuwe elementen.' Zo is althans het commentaar van P. Glaze-
ma in zijn verslag van de Oudheidkundige Onderzoekingen naar
Middeleeuwse kerken in de provincie Gelderland.4

Alvorens op de restauratie in te gaan, wil ik de huidige kerk te Ressen zo-
wel in- als uitwendig beschrijven, alsook ingaan op de bouwgeschiede-
nis en enige historische feiten. Centraal bij de restauratie staat de vraag
door welke motieven Van der Kloot zich heeft laten leiden en of de kri-
tiek die in 1951 op de restauratie geleverd werd terecht is.
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Beschrijving
De Nederlands-Hervormde kerk ligt in de kern van het dorp Ressen, in de
Betuwe, aan de oostzijde van een ongeveer vierkant grasland, dat is om-
gracht.5 Blijkens de plattegrond6 heeft het schip een lengte van 10,5 me-
ter en is het aan de westzijde 6,6 en aan de oostzijde 7,2 meter breed.
Het koor heeft een lengte van 5,4 meter en een breedte van 7,2 meter. De
toren is 4,5 bij 4,8 meter. De consistoriekamer - voormalige kapel - meet
4,2 bij 3 meter.
De toren en het gerestaureerde schip zijn in romaanse stijl gebouwd.
Het koor en de daaraan gebouwde kapel aan de zuidzijde zijn in laat-
gotische stijl.
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Ressen, Hervormde kerk.

De toren
De grotendeels tufstenen toren heeft twee geledingen. De onderste ge-
leding heeft twee spaarvelden, de bovenste een. Zij zijn van boven af-
gesloten door rondboogfriezen, waarvan de bovenste twee kleine knop-
vormige versieringen hebben. Deze versieringsvorm is het vroegst toege-
past in Lombardije, maar is van daaruit zowel bij de Franse als bij de
Duitse kerkgebouwen toegepast.7 Aan de westzijde van de toren zien we
een rondbogige ingang, waarboven nog de driehoekige moet van een
houten afdak zichtbaar is. De spits die kort is en overgaat van vierkant
op achtkant, rust op een bakstenen verhoging van de tufstenen toren. In-
wendig wordt de benedenverdieping door een stenen koepelgewelf ge-
dekt.

Het schip
Het schip is van tufsteen. De beide muren worden omlijst door
hoeklisenen en een fries van elkaar kruisende bogen, een vlechtboog-
fries.8 Dit fries, dat door Van der Kloot ten onrechte uniek voor ons land
wordt genoemd,9 is bij de restauratie hersteld op de plaats van gevonden
resten onder het pleisterwerk. De gootlijst zat aanvankelijk vlak boven
het fries, maar werd bij de restauratie hoger aangebracht.
In de muur zijn kleine rondboogvensters aangebracht, 3 aan weerszij-
den, naar het voorbeeld van een venster, dat voor de helft was terugge-
vonden. Aan de noordzijde is een rondbogige ingang dichtgemetseld
met baksteen. Ook aan de zuidgevel is een smalle, met baksteen gedich-
te ingang te bespeuren. De wanden van het inwendige schip zijn bij de
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restauratie onbepleisterd gelaten. De triomfboog is geheel vernieuwd
met oude materialen. Het schip heeft een open dak met balken. De vloer
is gedekt met plavuizen.

Het koor en de kapel
Het koor is in baksteen gebouwd en heeft een driezijdige sluiting. Aan
de zuidzijde is een bakstenen kapel gebouwd. De muren van het koor
hebben 4 vrij smalle enkelvoudige spitsboogvensters, behalve aan de
oostzijde, waareen tweeledig venster is aangebracht. Onder het dak, dat
met leisteen is gedekt, loopt een bakstenen tandlijst. Het koor is, en
was, overdekt met een bakstenen kruisgewelf en in de afsluiting met een
stergewelf. De natuurstenen ribben rusten op 8 kraagstenen. De kapel
die tegen de zuidmuur van het koor is aangebouwd, heeft een zadeldak,
dat aansluit bij het dak van het koor. De kapel is overdekt met een kruis-
gewelf. De vloer is met rode plavuizen gedekt en de plint is samen-
gesteld uit groene en gele tegels, afkomstig uit de onder deze ruimte lig-
gende grafkelder. De ingang aan de westzijde van de kapel dateert van
de restauratie, evenals de vensters aan de zuidzijde.

Historische gegevens
Ressen is al in de Romeinse tijd bewoond geweest. Op de woerd De Ker-
kenhof zijn in 1927 landpaalwoningen uit de eerste eeuw voor Christus
gevonden.10 In de tijd van de opstand der Bataven is deze nederzetting
vernield of verlaten, maar korte tijd later vestigden er zich nieuwe, onder
Romeinse invloed staande, bewoners, die zich daar tot eind Mie eeuw
handhaafden.
Eind Vlle eeuw schonk de Merovingische koning Theoderik Ressen aan
de abdij van St. Vaast te Atrecht. In 1167 verkocht de abt de Ressense
goederen aan graaf Diederik van Kleef. Ressen bleef Kleefs tot 1368,
toen Johan, graaf van Kleef, Ressen aan Heer van Steenbergen ver-
kocht, die het 17 jaar later al weer afstond aan Willem, hertog van Gel-
der. In 1507 verhief hertog Karel Ressen tot 'hoge heerlijkheid'. Op 10 de-
cember 1591 werd Ressen met Doornik ingevoegd in het ambt van Over-
Betuwe. In 1611 werd de gerichtsbank onder die van Bemmel gebracht.
Ressen kreeg in 1602 zijn eerste predikant.

De N.H. kerk te Ressen. (foto Stiboka Wageningen)
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Bouwgeschiedenis
De gegevens over de verschillende bouwfases lopen nogal uiteen. On-
derstaand een overzicht van de bouwjaren, zoals zij door verschillende
auteurs zijn vermeld.

* In de Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschie-
denis en Kunst uit 1917, wordt de N.H. kerk te Ressen vermeld.11

Schip en toren uit de Xllle eeuw, kapel en koor uit de XVe eeuw. Geen
melding wordt gemaakt van de verhoging van schip en toren.

* Ook in het verslag van de Gelderse Archeologische Commissie wor-
den dezelfde bouwfasen onderscheiden.12

* In 1938 verschijnt een artikel van G.J. Veenstra in Historia, Maandtijd-
schrift voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Volgens Veenstra
zijn toren en schip ca. 1200 gebouwd, koor en kapel ca. 1550 en wer-
den toren en schip rond 1600 verhoogd.13

* De restauratie-architekt Van der Kloot schrijft in 1946 in zijn overzicht
van de geschiedenis van het kerkgebouw te Ressen-Doornik en in zijn
motivatie van de restauratie14 dat schip en toren uit de Xllle eeuw,
koor en kapel uit de XVe eeuw stammen. Met geen woord rept hij dan
over de verhoging van het schip en de toren. Maar later, in 1951, in een
artikel in Kerk en Eredienst, beweert hij dat schip en toren bij herstel-
werkzaamheden tussen 1706 en 1712 verhoogd moeten zijn.f5

* In een artikel in het N.O.B.-bulletin uit 1947, maakt Glazema melding
van het 'mooie Xlle-eeuwse tufstenen kerkje te Ressen16, maar vier
jaar later worden schip en toren door hem in de Xllle eeuw geplaatst17,
koor en kapel zijn volgens hem in de XVe eeuw gebouwd. Hij meldt
niets over het tijdstip waarop schip en toren verhoogd zouden zijn.

* Dr. R.F.P. de Beaufort en Drs. Herma v.d. Berg noemen de volgende
dateringen:18 toren en schip uit de Xlle eeuw, koor verbouwd in 1439
en aansluitend vond de verhoging van het schip plaats. Voor de kapel
wordt XVe - XVIe eeuw aangegeven.

Ten aanzien van de verschillende opvattingen over het tijdstip waarop
schip en koor zouden zijn verhoogd, valt nog het volgende te melden.
Veenstra geeft als reden voor zijn datering slechts aan dat het koor ver-
hoogd werd 'vermoedelijk kort na de verheffing op 12 april 1507 van Res-
sen en Doornik tot hoge heerlijkheid'.19 Er worden geen bronnen ge-
noemd die zijn mening staven. Van der Kloot baseert zich op het feit dat
in de jaren 1706-1712 - volgens het kerkelijk archief - omvangrijke repara-
ties aan het gebouw zijn uitgevoerd, waaruit hij konkludeert dat toren en
schip bij die restauratie verhoogd moeten zijn.20 Zijn bron vermeldt ech-
ter slechts hoge uitgaven in de jaren 1707-1711.
Al in 1936 schreven J.D.H, van Uden en G.J. van Olst een artikel in het pe-
riodiek van de Vereeniging Gelre21 waarin zij uiteenzetten dat de som-
men gelds, uitgegeven in de jaren 1707-1711, deels gebruikt zijn voor her-
stel van de oude pastorie, deels voor reparaties aan de kerk. 'Uit het feit,
dat daaraan alle soorten van ambachtslieden medewerkten, mag afge-
leid worden, dat dit gebouw in verregaanden staat van verval verkeerde,'
aldus de schrijvers, en dus is volgens hen 'de verhooging van het schip
der kerk tot de hoogte van het koor niet geschied in de jaren 1707-1711.'
De Beaufort en Van den Berg baseren zich op een charter, bewaard in
het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen, waarin wordt vermeld dat kort
vóór of in 1439 het koor 'verthymmert' is.22 'In verband met deze verbou-
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wing werden de schipmuren van boven het boogfries met baksteen ver-
hoogd. Het schipdak (.....) lag vrijwel op gelijke hoogte als dat van het
koor.'23

Deze laatste opvatting lijkt de meest juiste. Weliswaar vermeldt het
charter niets over de verhoging van het schip en de toren, maar het ligt
meer voor de hand dat de verhoging aansluitend aan die van het koor
heeft plaatsgevonden, dan dat dat nog in later tijd is gebeurd. De kerk
was in ieder geval rond 1600 in handen van de protestanten. De kleine
geloofsgemeenschappen hadden eerder last van teveel dan van te wei-
nig ruimte in voormalige katholieke kerken. Ook uit bronnen valt niet af
te leiden dat de kerk na de reformatie nog is verbouwd.

De restauratie
De restauratie heeft plaatsgevonden in de jaren 1948/1949. Het koorge-
welf werd opnieuw ingemetseld, de witsellaag van de buitenmuren ver-
wijderd en het inwendige van bepleistering ontdaan. Het schipmuurwerk
werd verlaagd door de later aangebrachte verhoging in baksteen te slo-
pen. Volgens tevoorschijn gekomen moeten werd opnieuw een fries aan-
gebracht van elkaar kruisende rondbogen. Inwendig werden de stuczol-
dering en de kap verwijderd. De kapel werd overkluisd met een kruisge-
welf, ter vervanging van een tongewelf in stucwerk. Van de toren werd
een gepleisterde plint verwijderd en de galmgaten kregen weer hun oude
vorm (twee gekoppelde galmgaten onder een rondboog). Deelzuiltjes
werden in de galmgaten aangebracht naar het voorbeeld van de toren te
Bemmel.24

Op 22 september 1945 schrijft architekt A. v.d. Kloot een brief naar de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Den Haag, waarin hij vraagt of
'hij zich voor dit buitengewoon aardig gelegen kerkgebouw met een Xlle-
eeuws schipgedeelte mag interesseren.'25

Op 27 juni 1946 besprak de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de
plannen tot restauratie van Van der Kloot. Bij brief van 18 juli 1946
schrijft de direkteur van het Rijksbureau 'dat de commissie zich met het
ontwerp kan verenigen, met name met het herstellen, met het noodige
reliëf, van het afgekapte boogfries van het schip.'
Juist dit boogfries heeft een belangrijke rol gespeeld bij de plannen van
Van der Kloot om het schip in zijn romaanse vorm te herstellen.
In een overzicht van de Geschiedenis van het kerkgebouw te Ressen-
Doornik, als bijlage gevoegd bij een brief aan de secretaris-generaal van
het Departement van Kunsten en Wetenschappen noemde Van der Kloot
deze bewerking immers uniek in Nederland, 'nergens in ons land is een
tufstenen bogenfries volgens deze bewerking uitgevoerd.'
De vondst van een gedeelte van een 'romaans' venster, dat nog 'voldoen-
de gaaf was om de juiste maat en dagschuinen te kunnen reconstrueren'
versterkte de wens om het schip in romaanse vorm te herstellen.
Maar ook andere redenen lijken aanwezig. Van der Kloot bepleit bij de di-
rekteur van de Monumentenraad in 1948 een 'afdoende restauratie'. Hij
doelt daarbij op het terugbrengen van de oorspronkelijke kapvorm van
het schip - zowel in- als uitwendig - en motiveert dit o.a. door te wijzen op
het 'eens verworven, verheven doel tot het bouwen van afgestemde
bouwdelen.'
De architekt ziet de kerk als opgebouwd uit drie onderdelen: toren, schip
en koor.
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Elk onderdeel wil hij terugbrengen in de meest oorspronkelijke vorm met
bijbehorende stijlkenmerken. Toren en schip romaans, koor en kapel go-
tisch. Dit blijkt ook uit het feit dat de architekt plannen had om de verho-
ging in baksteen van de toren ongedaan te maken en om de gotische
spits ervan te vervangen door een zadeldak. De Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg keurde dit echter niet goed wegens geldgebrek.
Van der Kloot had zeker motieven om de restauratie op deze manier uit
te voeren en heeft dat zeer zorgvuldig gedaan. Hoewel hij eigenlijk ner-
gens zijn visie op restaureren nadrukkelijk weergeeft, lijkt het erop dat
hij een tussenpositie inneemt. Aan de ene kant de XlVe-eeuwse opvat-
ting, - met als uitgesproken vertegenwoordiger P.J.H. Cuypers - die een-
heid van stijl en vorm nastreeft.
Aan de andere kant de opvattingen zoals neergelegd in de grondbegin-
selen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding
van oude bouwwerken,26 waarbij als belangrijkste grondregel geldt: be-
houd gaat voor vernieuwen. Van der Kloot heeft niet gestreefd naar een-
heid van stijl, maar wel naar stijlzuiverheid per onderdeel. Hij heeft 'de
historische groei van het kerkgebouw zichtbaar willen maken' (zie bijla-
ge) en kreeg daarvoor waarschijnlijk toestemming van de Rijkscommis-
sie voor de Monumentenzorg omdat er voldoende aanwijzingen waren
over de oorspronkelijke vormen zodat zij 'op volkomen zekere wijze' her-
steld konden worden.27

De kritiek van P. Glazema, zoals in de inleiding verwoord, is vanuit histo-
risch oogpunt terecht. Hij sluit daarmee aan bij de opvattingen die er
sinds het begin van de XXe eeuw over restaureren domineerden. Maar de
praktijk was kennelijk dikwijls anders dan de voorschriften. Volgens Til-
iema kwam er in de loop van de dertiger jaren meer ruimte voor corrige-
ren en completeren in de oorspronkelijke vormentaal, als inleiding op
wat zich na WO II ontwikkelde.28

Van der Kloot heeft die ruimte voor de volle honderd procent opgeëist.

Wieneke Jaspers- Weusten.

Noten
1. P. Glazema, 'Oudheidkundige onderzoekingen in de Middeleeuwse kerken in de provincie Gelderland', Ge/re U. 1951,

87.
2. Idem, 87.
3. Ik baseer mij op gegevens over bouw en bouwgeschiedenis zoals die zijn vermeld in: R.F.P. de Beaufort en Herma

van den Berg, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, de provincie Gelder/and, eerste stuk, onder-
deel: De Betuwe, III, Den Haag. 1968, 68-71.

4. P. Glazema, o. c. (zie noot 1), 88.
5. R.F.P. de Beaufort en Herma van den Berg, o. c. (zie noot 3), 67.
6. Idem, 68, De uitwendige afmetingen van de kerk zijn aan de hand van de plattegrond op deze pagina berekend. Ik heb

in de door mij geraadpleegde literatuur en bronnen de afmetingen van de kerk niet kunnen vinden. H. Kubach en A.
Verbeek, Romanische Baukunst an Rhein und Maas, II Berlijn, 956, vermelden wel de inwendige afmeting van het
schip (5,6/6 x 7 m) maar verder alleen de afmetingen van de fundamenten van het vroegste koor (3,7/4,1 m).

7. G.J. Veenstra, 'Het dorpskerkje te Ressen'. Historia, Maandtijdschrift voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis,
1938, 275.

8. E.J. Haslinghuis, Bouwkundige termen, Verklarend woordenboek der westerse achitektuurgeschiedenis, Utrecht /
Antwerpen, 1986, 384.

9. Op 29 oktober 1946 stuurt architekt Van der Kloot o.a. de Geschiedenis van het kerkgebouw te Ressen-Doornik aan
de secretaris-generaal van het Departement van Kunsten en Wetenschappen. Hij schrijft daarin over dit vlechtboog-
frtes: 'Deze bewerking is uniek in Nederland, nergens in ons land is een tufstenen bogenfries volgens deze bewer-
king uitgevoerd. 'Een onjuiste bewering. Ook op de Veluwe is deze bewerking toegepast en wel bij de kerken van Hat-
tem, Epe en Voorst. (Z. Kolks, 'Romaanse kerktorens op de Veluwe', Publikatieband Stichting Oude Gelderse kerken,
III, voorjaar 1987, 101-120.)

10. R.F.P. de Beaufort en Herma van den Berg, o.c. (zie noot 3), 68.
11. De Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche Mo-

numenten van Geschiedenis en Kunst, Voor/oopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en
Kunst, IV, Utrecht, 1917, 33.

12. Jaarverslag der Provinciale Geldersche Archeologische Commissie over 1933, Ge/re XXXVII, 1934, XII.
13. G.J. Veenstra, o.c. (zie noot 7), 275.
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14. Van der Kloot stuurt niet alleen een overzicht van de Geschiedenis van het kerkgebouw te Ressen-Doornik (zie noot
7), maar ook een Motivering der restauratie.

15. A. v.d. Kloot, 'Restauratie van het N.H. kerkgebouw te Ressen-Doornik', Kerk en Eredienst, VI-1, (1951), 185.
16. P. Glazema, 'Het acheologisch onderzoek van Middeleeuwse kerken, N.O.B.-bulletin, 1947, 107.
17. P. Glazema, o.c. (zie noot 1), 86.
18. R.F.P. de Beaufort en Herma van den Berg, o.c. (zie noot 3), 71.
19. G.J. Veenstra, o.c. (zie noot 7), 275.
20. A. v.d. Kloot, o.c. (zie noot 15), 185.
21. J.D.H, van Uden en G.J. van Olst, 'Het kasteel en de kerk te Ressen', Ge/re XXXIX, 1936, 93-105.
22. R.F.P. de Beaufort en Herma van den Berg, o.c. (zie noot 3), 68.
23. Idem, 71.
24. Idem, 69.
25. Deze en volgende brieven bevinden zich in het archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
26. J.A.C. Tillema, Schetsen uit de Geschiedenis van de Monumentenzorg. Den Haag, 1975, 121.
27. Idem, 122.
28. Idem, 167.

Bronnen
Correspondentie, betrekking hebbend op de restauratie van de N.H. kerk te Ressen, in het archief van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg te Zeist.

Het kerkelijk archief, dat wordt bewaard door de kerkvoogd Mw. C. van Waveren te Ressen.

De notulen van de vergaderingen van kerkeraad en kerkvoogdij.
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Bijlage
Uit: De notulen van de vergadering van de Kerkeraad, Kerkvoogdij en No-
tabelen van 28 september 1946.

(Architekt Van der Kloot licht zijn plannen toe.)

'Momenteel behoeft ook eigenlijk nog niet meer te worden vastgesteld
dan de richtlijnen volgens welke de historische groei van het kerkge-
bouw zal worden zichtbaar gemaakt; een en ander wordt verduidelijkt
aan de hand van de teruggevonden deuropening in de Noordmuur van
het schip.'
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Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met
het bestanddeel "oord"
Reacties (3)
Van verscheidene kanten mochten wij reacties ontvangen op de oordna-
men in het rivierengebied. We zijn de schrijvers daarvoor zeer dankbaar.
Kennelijk leeft dit onderwerp bij de lezers van de Tabula Batavorum. Het
is echter nog te vroeg om conclusies te trekken. We beperken ons ook in
dit nummer van ons blad tot het inventariseren van oordnamen met en-
kele aanvullingen.

We beginnen met de reactie van J. van Ingen uit Opheusden.
Nadat wij hem de perceelsnamenkaart van de dorpspolder Lienden
opstuurden met de vraag of hij hierop de Kleine en Grote Oord aan kon
geven, berichtte hij ons het volgende: In de Osenvoren nr. 13 komen op
blz. 3 en 4 de volgende slagwoorden voor: Groenestraat, Molenstraat,
Kerkeakker en Blaasbalg. In die omgeving moeten de Kleine en Grote
Oord worden gezocht.
We geven volledigheidshalve de letterlijke tekst weer.
Blz. 3, folio 1.3: "Ten oosten den Kerckenacker tot Lienden ende Jan van
Grootvelt, suijden de Molenstraat, west de Naegraeff, noorden de Pasto-
rije tot Lienden, .........."
Blz. 4, folio 4: "Oost Jan van Grootvelts Dresselaar ende Thomas Jansen
Blaesvalck, suijden den Cleijnen ende Grooten Oirt met de Molenstraat,
west Joost Aertse, Pelgrom Gerritse ende Henrick Peters, noortwaert de
Groenestraat, .........."
Op afb. 15 vinden we de meeste toponiemen terug, namelijk:

Afb. 15: Fragment van de perceelnamenkaart van de Dorpspolder
Lienden.

Kerkenakker, Molenstraat, Nagraaf, Droeselaar (Dresselaar), Blaasbalg
(Blaesvalck) en Groenestraat. De Kleine en Grote Oord moeten we dus
ergens zoeken in het Lienderveld.
J. van Ingen heeft ons een stuk verder geholpen, maar wie helpt ons defi-
nitief uit de brand?

Dr. G.B. Janssen uit Zevenaar verblijdde ons met twee nieuwe oordna-
men, nl. GELDERSOORD aan het Looveer tegenover Huissen ten zuiden
van Duiven (zie afb. 16 en 17) en GROENOORD te Opheusden.
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SCHETS SCHANS GEIDERSOORD

Afb. 16: Schets Geldersoord
(Bron: Petersen 1974).

»rk Wil 11 i" î

"Oovincn

\

Af b. 17: Steenoven
Geldersoord (Bron:
Bij de tijd 1988a).

Geldersoord wastde naam van een schans, die in 1742 gereed kwam.
De schans was één verdedigingswerk, opgericht in het kader van de in-
undatiewerken om de landerijen langs de Ussel onder water te kunnen
zetten met water uit de Rijn. In die periode kreeg de Ussel zeer weinig
water aangevoerd. In droge perioden kon men er zelfs doorheen lopen. In
1774 verplaatste men de Usselmond naar de Pley. ("Bij de tijd", 1988b).
In 1795 zijn de verdedigingswerken gebruikt, toen de Franse troepen na-
derden. Begin 1800 begon men de vestingwerken af te breken en verrees
op die plaats de steenoven Geldersoord (afb. 17). Voorlopig plaatsen we
Geldersoord in groep 1.

Groenoord heeft betrekking op een villa, genaamd huize "Groenoord"
aan de Tielsestraat 79 te Opheusden. Het wordt in 1975 bij een publieke
verkoping omschreven als huize "Groenoord" met stenen koetshuis, erf,
siertuin, moestuin en fruitboomgaardje.

Notaris N. P. Zijlstra'té Opheusden is voornemens
om op donderdagen 27 november 1975 bij inzet en
11 december 1975 bij toeslag, telkens des v.m. 11.00
uur in café „de Kuip" van dhr. H. J. van Kleef te
Kesteren, t.v.v. dhr. G. Lindner

PUBLIEK TE VERKOPEN :

De mooi gelegen villa, genaamd huize ,,Groenoord"
met stenen koetshuis, erf, siertuin, moestuin en fruit-
boomgaardje aan de Tielsestraat 79 te Opheusden
(gemeente , Kesteren), kadastraal bekend gem Op-
heusden sectie C nummer 2299, groot 19.00 aren.
(gelegen aan een niet al te drukke verkeersweg en
nabij N.S. station en grote verkeerswegen.)
Indsün" heaano arond : Ha" met trap, gang en

-" 1 r"Bt erker en

Afb. 18:
Aankondiging in De Betuwe
van 21 november 1975,
waarin huize "Groenoord"
publiek verkocht zal worden.

Dr. Janssen was zo vriendelijk om de aankondiging van de verkoping in
De Betuwe mee te sturen (zie afb. 18).
Voorlopig nemen we Groenoord op in groep 1.

Over STEENOORD te Heteren meldt Dr. Janssen het volgende: Al in 1793
werden er op de Engelenweerd onder Heteren stenen gebakken.
Daaruit is het steenovencomplex "Van Wijck" ontstaan. De grondlegger,
Richardus Van Wijck, bouwde daar in 1851 zijn huis, dat hij "Steenoord"
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noemde. De benaming heeft volgens Dr. Janssen van doen met de
baksteenfabricage aldaar. (150 jaar Van Wijcks Waalsteenfabrieken
1949; Janssen 1982). Daarmee verdwijnt Steenoord uit groep 1.

Voorts zijn we erg blij met de reactie van mevrouw P. Moesker uit Velp.
Zij berichtte ons dat ook Arnhem een KLEINE en een GROTE OORD
heeft. Van het Willemsplein lopen 4 straten in eikaars verlengde:
Jansstraat, Grote Oord, Weverstraat en Kleine Oord, aldus mevr. Moes-
ker. We hebben er de Kadastrale Atlas van 1832 (Schaars en Veldhorst
ed. 1986) op nageslagen en beide namen komen er op voor (afb. 19 en 20)
en wel in het oudste deel van Arnhem.
Interessant is dat de bodem aldaar voornamelijk bestaat uit rivierafzet-
tingen van de Rijn of mogelijk van de pre-Romeinse IJssel! (zie Harbers
en Mulder 1985). Welke rivier er ook gestroomd moge hebben, vast staat
dat de Kleine en Grote Oord in of nabij een voormalige rivierarm liggen.
Ze horen derhalve thuis in groep 1.

Afb. 19: Fragment van de Kadastrale
Atlas van Arnhem (1832) met Kleine Oord.

Afb. 20: Fragment van de
Kadastrale Atlas van Arn-
hem (1832) met Groote
Oord.

Bij een nadere bestudering van de Kadastrale Atlas van Arnhem kwa-
men we nog drie oordnamen tegen, nl. SCHOONOORD, VOORSTE HEI-
DENOORD en GROOTE HEIDENOORT.
Schoonoord ligt erg dicht tegen de huidige Rijn aan, zodat we aannemen
dat de bodem daar uit rivierafzettingen is opgebouwd. Het zou ons ech-
ter niets verbazen, wanneer Schoonoord een betrekkelijk jonge naam is,
die niets met een opwas te maken heeft. Daarom delen we Schoonoord
voorlopig in in groep 2.
De Voorste Heidenoord is opgegaan in de huidige Arnhemse wijk Heyen-
oord. Op de Topografische Kaart van de omstreken van Arnhem uit 1821
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staat Heyenoord vermeld, op de Kadastrale Atlas de Voorste Heijen-
oord. Hoogstwaarschijnlijk maakt de bodem er deel uit van het stuwwal-
complex van Arnhem. Voorlopig plaatsen we de Voorste Heidenoord in
groep 2 evenals de Groote Heidenoort, die aanzienlijk noordelijker ligt.
In een volgende Tabula geven we de exacte ligging van de Groote
Heidenoort weer.

J.R. Mulder

Van de redactie

Zaterdag 9 september werd voor de derde keer op een groot aantal plaat-
sen in ons land de Nationale Monumentendag gehouden.
Het was de bedoeling van de redactie om ter gelegenheid van deze mo-
numentendag een extra nummer van onze Tabula uit te geven. Hierin
zouden een aantal routes beschreven worden, gesitueerd in de gebieden
van de aangesloten verenigingen en stichtingen. De aanwezige monu-
menten of historisch interessante gebieden zouden uitvoeriger worden
beschreven, zodat deze Tabula ook later zijn waarde als naslagwerkje
zou behouden.
Omdat het een extra nummer betrof werd er subsidie aangevraagd bij
het Anjerfonds Gelderland en de RABO-bank. Daarnaast werd aan de
aangesloten verenigingen en stichtingen een eenmalige extra bijdrage
gevraagd, die men al naar gelang het ledental zelf kon vaststellen.
Naarmate de monumentendag naderbij kwam bleek, dat we het financië-
le plaatje niet op tijd rond zouden krijgen. Derhalve werd er vanaf gezien
om de extra "monumententabula" dit jaar uit te brengen.
De stand van zaken is momenteel zo, dat we over toezeggingen van het
Anjerfonds en de RABO-bank beschikken. Ook een enkele vereniging
heeft steun toegezegd. De redactie heeft dan ook besloten ernaar te
streven ter gelegenheid van de volgende monumentendag de beoogde
extra Tabula aan de leden te verstrekken.
Wij roepen aangesloten verenigingen en stichtingen die nog geen bijdra-
ge in het vooruitzicht hebben gesteld op dit alsnog te overwegen. Ook
giften van particuliere lezers die ons willen steunen zijn van harte wel-
kom.
Rabobank Tiel, reknr.: 36.29.79.758, t.n.v. Stichting Tabula Batavorum te
Tiel, onder vermelding van: extra monumentennummer.
Postgironummer van de Rabobank Tiel: 891200.

Peter W. Schipper
penningmeester.
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Boekbespreking

Van Ostreholt tot Oosterhout
Geschiedenis van een Betuws dorp
Voor ons ligt een uiterst aantrekkelijk uitziend boekwerkje dat ter gele-
genheid van het 900-jarig bestaan van de naam "Oosterhout" en het 10-
jarig bestaan van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Om-
streken tot stand kwam.
Het boek bestaat uit drie delen.
Deel 1 geeft een beeld van de geologie, de archeologie en de historie van
Oosterhout tot ±1100 n. C.
Een rijk geïllustreerd relaas voert ons van circa 200.000 jaar geleden
naar de periode waaruit de eerste vermelding van de naam Ostreholt
stamt.
Het tweede deel behandelt het tijdvak van ± 1100 n. C. tot heden, waarin
vele aspecten van de geschiedenis van Oosterhout worden belicht.
Deel 3 is een foto-album, dat vele Oosterhouters stof tot discussie zal
geven.
Voor wie dan ook die zich op enigerlei wijze tot dit vriendelijke dorpje in
de Over-Betuwe aangetrokken voelt een onmisbaar bezit.

Van Ostreholt tot Oosterhout
Geschiedenis van een Betuws dorp

Uitgave: Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken,
Oosterhout (Gld.), 1989.
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Agenda
26 oktober

4 november

10 november

13 november

14 november

23 november

9 december

1990
7 januari

15 januari

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door de heer Dr. D. van Swigchem.
"Betuwse synagogen."
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Muziek in het museum.
Thomas Magyar, Douda Poliakine.
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Betuwse maaltijd.
19.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door de heer Dr. J.K. Haalebos.
"Archeologische vondsten te Nijmegen in de periode
1988 - 1989."
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a
te Kesteren.

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en
Omstreken
Jaarlijkse Algemene Vergadering gevolgd door een
lezing door de heren Gerard Litjens en Wim Over-
mars.
"Plan Ooievaar."
19.30 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door de heer Dr. E.J.T.A.M.A. Smit.
"Het kapittel van St. Walburg en de Duitse Orde."
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Muziek in het museum.
Martin Kaaij en Paula de Wit.
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Nieuwjaarsbijeenkomst en concert.
Piet Verwijmeren en Rob Goorhuis.
15.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door mevrouw Drs. A. Both- de Brauw.
"De schijnwerper op het impressionisme in de schil-
derkunst."
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.
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De Tabula Batavorum is een gezamenlijke uitgave van:

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,
Afdeling 15, West- en Mldden-Betuwe en Bommelerwaard.
Sec r.: Sj. H. Bakker,
Dorpsstraat 3, 4003 EA Tiel. Tel. 03440 -19101.

Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Postbus 62, 4040 DB Kesteren. Tel. 08886 - 2205

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken.
Secr.: Mevr. A. Janssen,
Stationsstraat 2, 6678 AB Oosterhout. Tel. 08818 -1610.

Historische Vereniging Marithalme.
Secr.: Mevr. R.M.J.L Schattenberg,
Oosterhoutsedijk 9, 6663 KS Lent. Tel. 080 - 238651.

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

Stichting Historische Kring Gente.
Secr.: Mevr. D. van den Bergh- Rensen,
Markt 2, 6691 BK Gendt. Tel. 08812 -1519.

Vereniging "Oudheidkamer voor Tlel en Omstreken".
Secr.: Mevr. A.J.M, van der Nat- Ruygt,
Burg. van Altenastraat 22, 4001 VC Tiel. Tel. 03440 -10736.
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