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-**>!-^\ Uit de vlooienklap

Op de vorige afleveringen van "Uit de
vlooienklap" werd een aantal reacties
ontvangen. De verwerking ervan vergt
evenwel nog enige tijd. Daarom dit
maal nog een extra onderwerp.

Interieur
Hoe zag het interieur van onze streek-
genoten eruit? Welke voorwerpen
stonden er? Waar komen die vandaan
en wie heeft ze vervaardigd? Inventa-
rissen kunnen, zoals in de eerste afleve-
ring (jrg. X, nr. l, blz. 13-16) gezegd,
een antwoord geven. Zevertellen even-
wel nooit hoe een specifiek voorwerp
er precies uitzag. Daarvoor is men
aangewezen op de objecten zelf. Tot
nu toe hebben we in "Uit de vlooien-
klap" groepen losse voorwerpen be-
schreven rond een gekozen thema.
Lastiger is het om er verband tussen aan
te brengen. Musea hebben vaak de
neiging om met divers bijeengevoegd
materiaal een heren- of boercnkamcr
te presenteren. Compleet verworven
interieurs zijn zeldzaam. Uit het wes-
telijk rivierengebied is één zo'n "en-
semble" bewaard gebleven in het mu-
seum Elisabeth Weeshuis te Culem-
borg. Het betreft een interieur uit een
eenvoudige boerderij op Goilberdiii-
gen, een buurtschap onder Culemborg
en nu een deel van de gelijknamige
nieuwbouwwijk.
Toen de bewoonster begin jaren '80
op hoge leeftijd naar een bejaardente-
huis vertrok, werd het museum door
een Culemborgse wethouder getipt.
We verwachtten niet veel, maar, een-

maal ter plekke, vielen we van de ene
verbazing in de andere. De vrouw
woonde, naar moderne maatstaven ge-
rekend, onder volledig achterlijke om-
standigheden. Gas, stromend water en
elektriciteit ontbraken. Ze sliep in een
bedstee en het toilet was buiten. Het
interieur was sinds het eerste kwart van
deze eeuw niet meer aangevuld. Wc
stapten zo'n 75 a 100 jaar terug in de
tijd. We hadden de hand gelegd op een
vrijwel compleet, eenvoudig boeren-
intcrieur.

Het interieur uit Goilberdingei]
Collectie: Elisabeth Weeshuis,

Het meeste meubilair stond in de huis-
kamer. Tegen de muur een eenvou-
dige houten kast met twee deuren en
een bovenlade. De kast was "gchout".



dat wil zeggen in een imitatie luxere
houtsoort, in dit geval mahonie, ge-
schilderd. Moderne schilders beheer-
sen deze technieken vrijwel niet meer,
maar tot ver in de jaren '50 werd het
vak tijdens de schilderlessen op de
ambachtsschool nog onderwezen. Op
de kast stond een vogelkooi van een
flink formaat en waarschijnlijk zelf-
gemaakt. Op de vloer een Genemuider
mat van biezen en stro in lichte tinten.
Verwarming geschiedde door middel
van een karakteristieke plattebuiskachel
met een grote ronde voetring en een
platte kachelpijp met gaten waarin een
zogenaamde zakketel paste. Op die
manier had men steeds warm water bij
de hand. Op de plattebuis zaten verder
twee koperen rekjes, waaraan wasgoed
gehangen kon worden. Naast de ka-
chel een rieten fauteuil en een stoof als
extra verwarming voor de voeten. In
deze stoof bevond zich een aarden
testje, waarin een kooltje vuur gelegd
werd. Op het eenvoudige kleine tafel-
tje stond een koffiemolen van het vier-
kante model met koperen vulbak en
slinger. Behalve van het merk Douwe
Egberts stond er een pak Dorlas koffie-
bonen bij. De wieg was van het be-
kende 19e-eeuwse model, gemaakt van
draadijzer en met een huif. De bekle-
ding ontbrak helaas. Aan de muur
hingen twee 19e-eeuwse schilderijtjes
van een vaas met bloemen; beide in
een zwarte lijst. Verder een geëtst bord
met een Oudhollandse voorstelling en
de tekst: "Zoo als het klokje te huis
tikt, tikt het nergens". Een ingelijste

plaat van de heilige Brigida, "Besondere
Patronesse tegen besmettelijke Ziekte
van 't Hooren-Vee" illustreert het
boeren milieu. Tot de persoonlijke
zaken behoorden een zwart lakens
manskostuum, een kartonnen hoede-
doos met de tekst "A.M. Aussems
Modes Varkensmarkt Culemborg",
borduurwerk, sigarendoosjes, een
naaldenkoker, spellen en nog enkele
kleine dingen. In de keuken, met hou-
ten aanrecht en pomp met hardstenen
bak, troffen we naast geëmailleerde
ijzeren pannen, een grote blikken
voorraadbus en bruingeglazuurde
voorraadpotten met witte bonen aan..
Als het donker werd, ontstak de
bewoonster de staande olielampjes of
de geëmailleerde hangende carbidlamp.

Foto
Schilderijen en foto's zijn andere bron-
nen die ons inzicht verschaffen in de
interieurs van onze vroegere strcek-
geiioten. Schilderijen met huiskamer-
gezichten uit de streek ken ik (nog)
niet, wel foto's. Een zeer fraai exem-
plaar is die van de tweeling Aaltje en
Pietje van Mil uit Ophemert. Zij wer-
den daar geboren op 28 juli 1827. De
foto werd in 1922 gemaakt in hun
boerenwoning in Ophemert. Het in-
terieur doet sterk denken aan dat uit
Goilberdingen. De tweeling zit in rie-
ten fauteuils bij de plattebuiskachel.
Achter hen de bedstee met het gordijn.
Aan de muur diverse schilderijtjes. De
kleding van de tweeling is kenmer-
kend voor de streek: ze zijn gekleed in



een molton onderrok, een lang jak en
een schort. Op het hoofd de karakte-
ristieke witte mutsen niet hun door
karkasdraad geluste vorm. De klom-
pen aan de voeten hebben een lederen
bandje over de wreef. Helemaal on-
deraan zien we nog net de houten stoof
staan.

Graag zou ik in kontakt komen met
lezers die soortgelijke foto's of een
schilderij hebben, die licht kunnen
werpen op de altijd weer boeiende
vraag: hoe woonden onze voorouders
in de streek? Heeft u zo'n afbeelding,
reageert u dan !

Peter IV. Schipper
S. van Haarlem-
straat 14
4003 XG TIEL
telefoon:
03440 - 15852

Aaltje en Pietje van M/7 op 95-jarige leeftijd
Collectie: Streekmuseum, 'Hel



De St.-Antonius-vicarie te Opheusden

Bij het zoeken naar de boerderij in Lakemond die als de pachtboerderij
van Gijsbert Hendriksen aan het eind van de 17e eeuw in aanmerking
zou kunnen komen (1), werd gestuit op een aan deze boerderij verbon-
den vicarie.
In een boedelscheiding uit 1755 staat vermeld dat behalve "denbouwhoff
te Lakemond, bestaande in huijs, hoff, bouw en weijlanden te samen so
binnen als buijten dijk groot drie en seventig morgen" ook toebedeeld
wordt "de vicarie daartoe gehoorende, gefundeert in de kerk te Heus-
den" (2).

Het bekende boek over vicarieën in
Gelderland (3) leverde als vermoede-
lijke vicarie op die van St. Antonius.
Deze vicarie stond ter collatie aan de
Van Wylicks, erfhofmeesters van Kleef,
later aan de Van Lyndens van Hem-
men.
Voor zowel de voorgeschiedenis van
de boerderij, waarvan Gijsbert
Hendriksen de pachter was, als de ge-
schiedenis van de vicarie leek onder-
zoek naar de Van Wylicks en de Van
Lyndens noodzakelijk. Dirk van
Lynden volgde als collator de Van
Wylicks op. Daarom werd aan een
familierelatie gedacht. Zijn grootmoe-
der was namelijk een Van Wylick.
Helaas is het archief Van Lynden van
Hemmen in de oorlog met de ver-
woestingvan het kasteel van Hemmen
verloren gegaan. Evenwel, het archief
van het slot Diersfordt bij Wesel, eeu-
wenlang zetel van het geslacht Van
Wylick-Diersfordt, is wel bewaard
gebleven. Het is als oorkondenboek
uitgegeven (4). Behalve "der Hof zu
Laeckmondt, ca. 70 Morgen" (1491)
wordt ook "die Vikarie zu Hoesden"

(1491) = "Vikarie des Antonius-Altars
in der Kirchspielkirche zu Huesden
am Rhein" (1520) daarin genoemd.
Over de Hof te Lakemond zal later
gepubliceerd worden (5), over de
St.Antonius-vicarie in de kerk van
Opheusden volgen nu bijzonderhe-
den.

Stichting
Over de stichting van de vicarie, door
wie, wanneer en waartoe, is niets be-
kend. Het zou niet onmogelijk zijn,
dat die gezocht moet worden bij een
lid of leden van het geslacht Van By-
land. Het geslacht Van Byland bezat in
de 14e eeuw de halve tienden van
Lakemond, evenals die van Randwijk
en Ooihuizen (6). In 1467 draagt
Elisabeth van Byland Qohansdr.), ge-
huwd met Dirk van Wylick, o.a. de
tienden van Randwijk (waartoe ook
de andere tienden behoorden ?) over
aan haar zoon Adolf van Wylick (6).
Door het huwelijk van Adolf van
Wylick met eveneens een Elisabeth
van Byland (Ottosdr.) werd de relatie
tussen de Van Wylicks en de Van



Bylands nog hechter. Bij het laatstge-
noemde echtpaar treffen we nu gege-
vens aan over de St.-Antomus-vicarie
in de kerk van Opheusden. Als zij in
1484 trouwen, wordt vastgelegd dat de
bruid haar vaderlijk erfdeel (dat van
wijlen Otto van Byland) inbrengt (7).
Iri 1486 wordt een boedelscheiding
gemaakt met haar moeder Camera van
Byland, geboren Van Lynden en her-
trouwd met Willem van Culemborg
(8). In 1491, als Cunera van Lynden
overleden is, wordt de boedel tussen
de stiefvader en de kinderen geschei-

den (9). Schoonzoon Adolfvan Wylick
krijgt o.a. de hof te Lakemond en
tevens het collatierecht van de vicarie
in de kerk van Opheusden. Van hieruit
kan het collatierecht gevolgd worden
via vererving tot aan degenen die be-
schreven zijn door Wijnaendts van
Resandt (3). In een toekomstige publi-
katie over de boerdenj die Gijsbert
Hendriksen pachtte (5), zal zo'n lijst
opgenomen worden. De Van Wyhcks
bezaten het collatierecht over de vicarie
dus al in de 15e eeuw, terwijl het niet
onmogelijk is dat niet zij, maar hun
schoonfamilie Van Byland de vicarie
gesticht heeft.

WYI.ICKSIlOf- TE LAKHMOND

-bedrijf ca. 1830
clend van de Hof ( - - - " )
Scherpe Hel c fend

ciendvrij
Uyllckshot
Doeijenburs
Hel

{- gen. Heceren - g e ™ . K e a c f t r e n )
(- Over Secuwe • Neöer Becuve)

Situatieschets Hof te Lakemond (Wylicksliqf): bedrijf (ca. 1830), ticinlcn (1866).
(Uit: Van de Westeringh, 1990).



Verplichtin gen
De vicarie was verplicht om vier keer
per week een mis te lezen (3), namelijk
op maandag: een Requiem-mis,
op vrijdag: een mis "De sancte crucis
exaltatione" en op zaterdag: een mis
"De domina nostra".
Dit waren kennelijk de voorwaarden
die de stichters van het altaar gesteld
hadden. Bovendien werd er zondags
nog een mis "De sancta trimtate" gele-
zen, ingesteld vanwege een schenking
van een hofstede te Opheusden door
Peter Sanders (overleden voor 1520).
Deze hofstede was later door vicaris
Reyner van Aalst verbeterd.

Inkomsten en lasten
De inkomsten bestonden uit de (ge-
hele of gedeeltelijke) opbrengsten van
een hofstede en landerijen en uit ren-
ten (erfpachten, tijnsen e.d.). Uit een
beschrijving die in 1520 opgemaakt
werd nadat dit ook in 1509 al eens
gedaan was, blijkt hoe de financiële
achtergrond van deze vicarie was (10).
Inkomsten uit landerijen:
1. Een hofstad land te Opheusden

van wijlen Peter Sanders.
2. Een stuk land de Rietham van 2,5

morgen te Lakemond onder het
kerspel Opheusden.

3. Het Eange Weitje van 2 morgen,
eveneens te Lakemond onder het
kerspel Opheusden.

4. Een uiterwaard van 2,5 morgen,
belast met een tijns aan zowel de
kerk van Hien als die van
Opheusden.

5. Een stuk land van 3,5 morgen in
de Mars tegenover de stad Rhenen.

Inkomsten uit renten
6. Zes oude Franse schilden uit 9

morgen land (van Steven van
Ewijk uit Lienden, priester te
Lienden en vicaris van het St.-
Antonius-altaar m de kerk van
Opheusden).

7. Drie gouden schilden uit de Lange
Kamp, later eveneens genaamd de
Rietkamp, groot 4 morgen. Des-
tijds betaalden Goert, Philips en
Lye van Randwijck Janszonen
hieruit 7 "orten" en Hendrik
Ryquyns en zijn vrouw Udel 5
"orten".

8. Twee oude schilden uit de hof-
stede van Johan van Benimcl
Alertszn, buitendijks te Opheus-
den gelegen. Destijds behoorde
deze hofstede aan Aalbert van
Armelen, voormalig hofman van
de Neder-Betuwe.

9. Een l /4 oud schild, l oude "bod-
dreger" en l oude "mohrcheii"
uit een stuk land de Boog (van de
erven Gijsbert van Tuyl).

10. Twee ponden uit 2,5 morgen
uiterwaard (destijds van Derk van
Eek Bartholomeuszn en sinds de
stichting ervan van het Klooster
van Opheusden).

11. Eén oud schild uit het Molenland
te Opheusden bij hetveerhuis van
de erven Goert van Rynssen).

12. Twee Franse gouden schilden of 3
Bovenrijnse goudguldens uit een



hofstede van 10 hont in de heer-
lijkheid Lienden (van destijds
Gerefaas, de weduwe van Willeni
Vrients).

13. Eén Franse gouden schild uit de
Middelste Kamp, groot 3 mor-
gen, in Meerten onder Lienden
(van Cornelis van Brakeljanszn.).
Voor dit gouden schild kon ook
l oud schild betaald worden.

Deze renten dienden betaald te wor-
den, telkens voor de helft, op Petrus
Stoelfeest (= 22 februari of 18 januari)
en op l mei.
Verder bezat de vicarie nog:
14. Veertien voet schaardijk (of kwa-

de dijk), tegenover de hofstede
van Gerrit en Wouter van Zand-
wijk (destijds van Bartholomeus
en Lubke van Rosensteyn).

15. Eén roede dijk, boven de kwade
dijk waaraan 2 oude weiden met
wilgen liggen.

16. Eén roede dijk tegenover het huis
van Gerrit Aalberts en een perceel
land de Bijl.

Lasten van de vicarie
a. Een rijns van 8 schillingen aan de

Heren van het Kapittel van St.-
Walburg te Arnhem.

b. Een rijns van 2 Brabantse schillin-
gen aan Willem van Heumen, die
getrokken wordt uit de hofstede
van de vicarie (die de vicaris Ste-
ven van Ewijk uit Lienden "toe-
behoort").

In 1598 leverde de St.-Antonius-vicarie
ongeveer 250 gulden op (11,12). Na de

reformatie in Gelderland werd een lijst
van bezittingen van de vicarie opge-
steld (12).
In 1650 was Alard van Heumen pach-
ter van landerijen van de vicarie (13),
namelijk van
1. "de gront van een huijs ende

hoffsteetgen wesende vicarije,
t'huijs ende verbeterschap is hem
competerende, daertoe een roede
2 voeten landtdijck",

2. "derdenhalve (= de derde: half —
2,5) mergen bouwlandts genaenit
de Rietham daertoe 5 roeden ende
7 voeten landdijck",

3. "twee niergen weijlandtsgenaemt
de Lange Weijde, hierbij 4 roeden
ende 8 voeten landdijck".

De 2,5 morgen uiterwaarden te
Opheusden waren waarschijnlijk aan
een ander of aan anderen verpacht of
verkocht. Hetzelfde gold voor het stuk
land in de Mars.

Vicarissen en andere begiftigden
Voor de reformatie:
vóór 1520. Peter Sanders, vicaris. Hij

schonk zijn hofstede aan de vicarie,
onder voorwaarde van het lezen
van een mis "De sancta trinitate"
op zondag (10).

1520. Reyner van Aalst, vicaris en
opvolger van Peter Sanders. Hij
verbeterde de hofstede (10).

1520. Steven van Lienden, vicaris van
het St.-Antonius-altaar en pries-
ter te Opheusden (10).

Na de reformatie:
1602. Jan van Heumen (11 ) .
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1606. Johan van Wylick de Jonge,
begiftigde; vermoedelijk uit de
tak Van Wylick-Ossenbroek
(waartoe eveneens Judith van
Wylick, de grootmoeder van de
latere collator Dirk van Lynden
van Hemmen behoorde) (3).

1617. Johan Toll, zoon van Hilleke
van Ommeren (3). Mogelijk is hij
identiek aan Jan Toll die anno
1650 land in Opheusden verpacht-
te (13).

1618-1623. Derk Bebber Johanszn.,
uitWesel (3).

1623-1625. (overl.) Herman Golt
Sebuszn. (3).

1625. Derk Bebber voornoemd (3).
1628. Frederik Peyl, zoon van Johan

Peyl, doctor in de beide rechten
en raad van het vorstendom Kleef
(3).

1631-1635. Klaas van Heumen Alartszn.
(3).

1625-1639. Hendrik Matthijssen (3).

Problemen met de vicarie
Aan het eind van de 16e eeuw ontston-
den er problemen aan wie de opbreng-
sten van de vicarie toekwamen (11).
Deze moeilijkheden zullen wel in ver-
band gestaan hebben met de inge-
voerde reformatie in Gelderland en
misschien ook met het feit dat de
collatoren niet in Nederland, maar bij
Wesel in het Rijnland woonden.

Na de reformatie mochten er geen
missen meer gelezen worden en moest
er ook een andere bestemming aan

vicariegoederen gegeven worden. Dit
werd meestal gevonden in een be-
stemming voor de (plaatselijke) kerk
en school en als studiefonds (14, 15).
Gebruikers van de vicarie konden ge-
makkelijk misbruik maken van de on-
duidelijke situatie aan het eind van de
16e eeuw. Op een classicale vergade-
ring in 1598 werd melding gemaakt
"dat twee huysmannen, waervan een
te Lakemond woonagtig is, de St.
Antonius vicarije die jaerlicx: onge-
veer 250 guldens oplevert, van de
kercke ontwendet hadden ende dit
"absque ullo speciosa titulo" (= zon-
der dat hij er enige speciale aanspraak
op had) (14).
Een van die twee was waarschijnlijk
Jan van Heumen, die in 1602 "de
incomsten van de St. Antonius vicarie
gebruyckte gelyc als in eygendom"
(14, 16). Misschien was hij de laatste
(katholieke) vicaris of de eerste (gere-
formeerde) begiftigde.
Dat in deze tijden de Van Heumens
zich lieten gelden ten aanzien van deze
vicarie is niet zo vreemd, omdat zij
vermoedelijk ooit een schenking aan
de vicarie gedaan hadden dan wel
vicariegoed verbeterd hadden. Tot de
lasten van de vicarie behoorde name-
lijk in 1520 de betaling van 2 Brabantse
schillingen aan Willem van Heumen.
In 1631 ontving Klaas van Heumen
Alartszn. een gift (studiebeurs) uit de
vicarie (3). Maar deze toekenning werd
in 1635 aangevochten door Matthijs
Hendriksen (13, 17). Deze stelde dat
de zoon van Alart van Heumen, Klaas

11



Kerk van Opheusdcn, op ecu kaart van de Mancnuvaard door Wlttcroos 1569.
(Bron: Rijksarchief Gelderland; Archief Rekenkamer nr. 250)

van Heumen, helemaal niet studeerde, ten gunste van Hendrik Matthijssen.
maar zijn vader in de landbouw hielp. Vader Matthijs Hendriksen voerde in
Het Hof van Gelre wees de eis toe, dus diezelfde tijd ook een proces over een

12



andere vicarie in de kerk van
Opheusden, ook ten gunste van zijn
zoon (13, 18). Aalbert de Grebber
Franszn. studeerde volgens hem ook
niet, maar was schilder en bovendien
"papistisch" (roomsgezind).
Bovengenoemde Alart van Heumen
lijkt dezelfde te zijn als de pachter van
land van de St.-Antonius-vicarie in
1650 (zie onder Inkomsten en lasten).

Hoe het verder gegaan is met de vicarie
van St.-Antonius in de kerk van
Opheusden is niet nagegaan. Wel is
het zo dat de vicarie ruim 100 jaar later
nog bestond, omdat bij een boedel-
scheiding in 1755 het collatorschap
van deze aan de Hof te Lakemond
verbonden vicarie expliciet genoemd
wordt. Bij de verkoop van de bouwhof
in 1761 en vervolgens in 1774 aan de
schoonzoon van de pachter is er echter
geen sprake van het collatorschap dat
aan het bezit van deze boerderij ver-
bonden was.
Nader onderzoek in 18e eeuwse ar-
chieven zal waarschijnlijk meer gege-
vens over deze vicarie opleveren, de
opheffing ervan en de besteding van de
goederen en het kapitaal. Vermoede-
lijk zal de (hervormde) kerk van
Opheusden wel in het bezit ervan
gekomen zijn.

Slotopmerkingen
De vicarie van St.-Antonius in de kerk
van Opheusden bestond al in de 15e
eeuw. De stichting ervan is (nog) niet
bekend, maar het lijkt niet onwaar-

schijnlijk dat de Van Bylands dit heb-
ben gedaan.
Het collatorschap behoorde generaties
lang aan de Van Wylicks (nog in 1639,
(19)), later aan de Van Lyndens (al in
1650, (13)). Het is (nog) niet bekend of
met de verkoop van de Hof te Lake-
moiid in het midden van de 18e eeuw
aan een niet-adellijk persoon het recht
op het collatorschap van deze vicarie
opgeheven is of los van het bezit van
deze boerderij gemaakt is.

De vicarie werd eeuwenlang onder-
steund door een groot aantal vaste
goederen en door renten of tijnsen.

W. van de Westeringh
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P.S. Aan het feit dat
1) gesproken wordt over land te

Lakemond onder het kerspel
Opheusden,

2) de vicarie gesticht werd in de kerk

van Opheusden en niet in die van
Randwijk en

3) de boerderij waaraan het
collatorschap van de vicarie ver-
bonden was, te Lakemond lag,

mag misschien wel een bijzondere be-
tekenis voor de ontginning van Lake-
mond toegekend worden. Het ooste-
lijke deel van Lakemond met
Ooihuizen werd mogelijk tot Rand-
wijk en de Over-Betuwe, het weste-
lijke deel van Lakemond tot Opheusden
en de Neder-Betuwe gerekend. Dit
zou dan weieens met de oorspronke-
lijke grens (de "Osenvore"?) tussen de
beide ambten Over- en Neder-Bet-
uwe die in 1327 vastgesteld werd, te
maken gehad kunnen hebben. Ook de
belening met de halve tiend van Lake-
mond zou in die richting kunnen wij-
zen.
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Langs de Linies

Romeinse weerbaarheid, een lachertje?
Een cohors in garnizoen

Nog niet zo lang geleden (1987) vond
men in Engeland een militair rapport,
waaruit we vrij nauwkeurig leren ken-
nen hoeveel militairen van een wille-
keurig cohors nu werkelijk paraat wa-
ren.

Om een beetje thuis te raken in wat
termen betreffende het Romeinse mi-
litaire apparaat, moeten we even de
tanden in de volgende behoorlijk droge,
maar tegelijkertijd onmisbare kost zet-
ten.
Het Romeinse leger bestond uit onge-
veer 30 legioenen. Een legioen was
samengesteld uit 10 cohortes. Een
cohors bestond weer uit 6 centuriae,
elk van officieel 100, doch in de prak-
tijk meestal zo'n 80 man.
Met onze zakjapanner (of domweg uit
de blote bol) kunnen we, althans in
theorie, de getalssterkte van de Ro-
meinse troepen berekenen.
Daarnaast echter beschikte de keizer
over grote aantallen hulptroepen die
uit weerbare mannen van de bondge-
noten waren samengesteld.
Bij de cohortes onderscheiden we:
1. het cohors milliaria ( nominaal

ongeveer 1000 man).
2. het cohors quingenaria, dat uit

ongeveer 500 man bestond.

Om deze opsomming niet nog saaier
(en ingewikkelder) te maken, nu met
gezwinde tred terug naar het militaire

rapport uit onze inleiding.
Het betreft hier een sterkteopgave van
het Eerste Cohors Tungri (Tongeren
uit het huidige Belgisch Brabant, dus
duidelijk hulptroepen!) dat zich om-
streeks 90 n. C. in het fort Vindolanda
in het noorden van Engeland bevond.
Zoals zo vaak, zetten de Romeinen
hun "vrienden" liefst ver van huis en
haard in. Strategisch gezien een voor
de hand liggende maatregel, vooral
bedoeld om te voorkomen dat
bondgenootschappelijke troepen niet
tegen het eigen volk moesten optre-
den.

Romeinse mijlpaal bij Vindolanda
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Het castcllum Vindolanda moet om-
streeks 85 n. C. in hout opgetrokken
zijn, na de bezetting van Noord-Enge-
land door de Romeinse veldheer
Agricola.
Een stenen mijlpaal is tot op de dag
van vandaag de stille getuige van de
ligging van voornoemd fort aan de
omstreeks dezelfde tijd aangelegde weg
van de Noordzee tot de Ierse Zee.
Het bovengenoemde COHORS I
TUNGRORUM bestond uit 751 man
(een nogal merkwaardig aantal gezien
ons overzicht van zoeven!), waaronder
6 centuriones. Een centurio voerde
het bevel over een eenturia van, zoals
boven reeds opgemerkt, ongeveer 80
man.
Commandant van het Eerste Cohors
wasjulius Verecundus.
Welnu, van de 751 militairen waren
zo'n 470, waaronder 5 van de
centuriones, wettig afwezig.
Een aantal was op pad om de belasting
te innen, een andere groep bevond
zich in Londen en zo'n 300 man was
onder leiding van een centurio naar de
vesting Goris (nu Corbridge), mis-
schien, zoals wel geopperd wordt, om
daar als recruut een basistraining te
ondergaan.
Zes en veertig soldaten waren als lijf-
wacht van de legaat (de legioensbe-
velhebber) in York.

Er verbleven dus 751 - ruim 470 =
minder dan 281 man van het Eerste
Cohors in Vindolanda.
Van dit schamele restje moeten we nog

Een replica van het houten fort uit ± 85 n.C.

een dertigtal aftrekken, want de lijst
bevat een aantal zieken, gewonden en
soldaten die aan conjunctivitis (een
oogkwaal) leden.
Kortom, niet meer dan een derde van
de oorspronkelijke sterkte is op dat
moment paraat om een eventuele vij-
andelijke aanval af te slaan.

Blijkbaar was het ontzag voor de Ro-
meinen voldoende om op buit beluste
stammen uit het noorden van een ogen-
schijnlyk eenvoudige overval te doen
afzien.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn bo-
venstaande cijfers onver kort toe te
passen op de bezetting van de castella
in onze streken.
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Een luchtfoto van het stenen castcllum Vindolanda uit± 220 n. C. met rechts ervan de burgerlijke
nederzetting.

Zou dat misschien een oplossing bie-
den voor die archeologen, die aan de
hand van hun opgravingen tot de con-
clusie komen dat verscheidene forten
aan de limes te klein lijken om een vol-
tallig cohors te herbergen?

Ton van Drunen
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ISBN l 873136005.
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lo 3 Het legioen Thermenmuseum,
Heerlen 1992.
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Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met
het bestanddeel "oord" (8)

Op de naam Rijsoord (Buurmalsen)
kregen we een reactie van Arie Bijpost,
die we integraal hebben overgenomen
(blz. 18). Over Rijckenoirt te Herveld
verrichtte Jan den Hartog Jager het
nodige speurwerk. Hij heeft namelijk
contact opgenomen met de heer van

Pommeren uit Herveld, die gedurende
de uitvoering van de ruilverkaveling
talloze boomgaarden heeft gerooid.
Volgens hem moet Rijckenoirt gele-
gen hebben tegenover de boerderij de
Heimen (afb.40).

Afl>. 40: I'-ragmctit van Je perceeknamctikaart i'aii
Heri'dii (Du Bont un Veldhorst 1992)
i ir. 57 Rijckenoirt
nr. 55 De Hcinicn
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Dit kan kloppen, want in de verponding
van Loenen en Herveld uit 1649 (Spruit
z.j.) vonden we de naam Heinmein,
"mit groot en cleijn Rijckenoirt en
Steenacker samen XI mergen boulant"
en "Leinmangen ende Rijckeort ende
Steelanden".

Heinmein stamt van Hengmeng of
Hingming en heeft te maken met ge-
meenschappelijke grond (Gorissen
1975). Hoewel het etymologisch inte-
ressant is, gaan we niet verder op deze
naam in; wellicht in een volgende
Tabula. In ieder geval wordt de betref-

AJb. 41: Fragment fan de bodcmkaart van de ruilverkaveling Ovcr-Betuwe Zuid
(Van der Schans en Steeghi 1957)
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fende boerden] nu de Heimen ge-
noemd, welke naam onder nr. 55 op
de perceelsnamenkaart van Herveld
voorkomt (De Bont en Veldhorst
1992).

De strookvormige percelen van
Rijckenoirt (nr 57, afb. 40) vormen
een hoek of punt. Bovendien bevindt
zich tussen Rijckeoirt en de Heimen
een restbedding. Rijckenoirt zelf ligt
op een stroomrug bestaande uit een 80
tot 120 cm dikke laag lichte klei rus-
tend op kleiarm, zwak lemig zand
(code SW3z op de bodemkaart, Van
der Schans en Steeghs 1957, afb. 41).
Kortom, Rijckenoirt of Rijckeoirt
lijkt thuis te horen in groep l.
We bedanken de heren Den Hartog
Jager en Van Pommeren. We hopen
dat andere Hervelders het bovenge-
noemd verhaal kunnen bevestigen.

J.R. Mulder
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Rijsoord bij Buurmalsen

ofwel de gevolgen van binnensmonds gemompel.....

In het zevende artikel over de oord-
namen in het Rivierengebied (Tabula
1992, nr. 3, blz. 85-91) noemt John
Mulder ook Rijsoord bij Buurmalsen,
bij Van der Aa ook Reijersoort ge-
noemd. Ter illustratie wordt hierbij
een fragment van de topografische kaart
uit 1850 getoond, waarop de naam
Rijsoord voorkomt.
Het is echter interessant om in dit
verband ook eens enig ander kaart-
materiaal te bestuderen en verder in de
historie van dit oude adellijke huis te
duiken.
Dan is het leuk om te zien dat de
Topografische Dienst op zijn kaart van
1885 ( opgenomen in de Historiscne
Atlas van Gelderland, uitgave Robas
1989) reeds gedeeltelijk van zijn dwa-
ling terugkomt en Reijensvoort ver-
meldt. Op de kaart van 1966 staat m.i.
de correcte naam Reijgersvoort .
Maar dat is nog niet alles. Hoe was het
vóór 1850? Welnu, de kaart van het
graafschap Buren van D.W.C, en A.
Hattinga uit 1749, vervaardigd naar
gegevens van een oudere kaart uit
1644, vermeldt Reijgersvoort en de
kaart van de graafschappen Buren en
Culemborg uit 1761 zegt Reigers-
voort.
En om het ten overvloede nog eens uit
zeer betrouwbare bron te vernemen:
op de in 1652 aan de kerk van Tricht
geschonken avondmaalsbeker liet de
milde gever zijn naam graveren als
"Huibert van Lewen, Heer in Vuil-

koop ende Reigersvoort" (Vuilkoop is
een ridderhofstad bij Schalkwijk).
We kunnen er dus niet omheen: het is
al sinds tenminste 350 jaar Reigers-
voort, al of niet met -eij, en dus géén
"oord"-naam!
Maar hoe is dan die verkeerde schrijf-
wijze ontstaan? Volgens mij is een
onduidelijke mondelijke opgave vrij-
wel zeker de oorzaak. Dit euvel leidt
bij archiefonderzoek wel vaker tot pro-
blemen, vooral bij genealogisch on-
derzoek. Familienamen werden in de
loop der tijd verbasterd, terugzoeken
wordt daardoor bemoeilijkt.
Ook de Topografische Dienst werd
hier in 1850 waarschijnlijk het slacht-
offer van toen de landmeter aan de
landman vroeg: "Hoe heet dat huis
daar?"
En de landman mompelde, tewijl hij
zijn tabakspruim achter zijn kiezen
werkte: " Reigersvoort".
"Hoe zegt U, Rijsoord?"
"Jao" (want hij was ook een beetje
doof).
En zo is het gekomen.
Wellicht...........

Arie Bijpast
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Het Gasthuis te Eist

De auteur, de heer A. de Vries, is sedert de oprichting lid van de
Historische Vereniging Marithaime te Eist. Hij heeft zich ten doel
gesteld de historie van de protestantse kerkelijke goederen te bestuderen
en houdt zich aanbevolen voor gegevens betreffende dit onderwerp.
Deze bijdrage is een eerste aanzet van de geschiedenis van de Gasthuis-
goederen.

In 1992 was het 125 jaar geleden dat
het nieuwe Gasthuis in de Eister Dorps-
straat werd gebouwd. Een aardige aan-
leiding om daarover iets te publiceren.
Dit artikel gaat niet in op de vraag naar
de oorsprong van het Gasthuis. In
1397 was er al sprake van "de paep van
den Gasthuize" en ook in de jaren
1404, 1507 en 1567 wordt het ge-
noemd. Een indrukwekkende leeftijd
dus, en zo gezien vormen de laatste
125 jaar slechts het topje van een ijs-
berg.

In de "Statistieke beschrijving van de
steden en het platteland van Gelder-
land" uit 1808 wordt vermeld, dat "er
in het kerspel Eist een soort van Gast-
huis aanwezig is, zijnde een oud bouw-
vallig gebouw van geringe omtrek,
behoorende tot de kerkeiigoedcren
van Eist, alwaar eenige weinige armen

personen sober verpleegd en onder-
houden worden". Hoogst waarschijn-
lijk gaat het hier om het gebouw dat op
de kadastrale kaart van 1834 voor-
komt. In de loop der jaren zal het nog
wel bouwvalliger geworden zijn. Hoe
dat zij, in 1868 worden door de kerke-
raad plannen gemaakt voor de bouw
van een nieuw Gasthuis.
Daartoe dienen dertien populieren te
worden gerooid en zal het oude huis
moeten worden gesloopt. Het rooien
van de bomen en de sloop van de
bouwval zullen publiek worden aan-
besteed. De opbrengst wordt geraamd
op f 200,=, respectievelijk f 1000,=.
Tezamen met het batig saldo over
1867, f 1148,= en te sluiten geld-
leningen tot een totaal van f 4260,=
hoopt men het voor de bouw en in-
r icht ing benodigde kapitaal van
f 6608,= bijeen te brengen.

Geraamde kosten
Hoofdsom opgegeven door den architect
Voor bijwerk geraamd eene som van
Aan den architect 5 p.c.
Voor den inboedel

5.600,
328,
280,
400,

6.608 =



Middelen ter bestrijding
De opbrengst van het oude Gasthuis geraamd
De opbrengst der iepenbomen geraamd op

op

Tweeduizend 4 p. c. inschrijving op het grootboek
Saldo der Gasthuisrekening van 1867
Geldlening tegen 2'/2 p. c. rente

Inboedel
6 kachels met pijpen f
6 tafels
12 stoelen "
6 gordijnen "
6 bedgordijnen "
6 beddezakken "
12 dekens
6 kussens "
6 peluws "
24 lakens
6 kamerpotten "
6 gruisbakken "
6 gruislepels "
6 tangen "
24 borden
12 lepels
12 vorken
12 messen "
18 kommetjes "
6 koffyketeltjes "
6 lampjes "
1 fornuispot
1 groote waterketel
onvoorzien

12,=
2,=
1,30
2,=
2,25
3,=
J y ' ———

0,50
1,=
1,86
0,25
1,25
0,25
0,70
0,10
0,25
0,10
0,40
0,06
0,40
1,50
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II

II
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II
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II

II

II

II
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II
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II

II

II
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1.000,=
200,=

1.760,=
1.148,=
2.500,=
6.608,=

72,=
12,=
15,60
12,=
13,50
18,=
60,=
3,=
6,=

44,64
1,50
7,50
1,50
4,20
2,40
3,=
1,20
4,80
1,08
2,40
9 =
5,=
4,=

95,68
400,=

Na gehouden aanbesteding blij kt de inschrijfsom voorde bouw f 6250,= te zijn,
dus f 650,= boven de raming.
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Op l november 1867 wordt het ge-
bouw door de aannemer "in behoor-
lijke orde" opgeleverd; de naaischool
wordt vier dagen later feestelijk geo-
pend en per l mei 1868 kunnen de
bestedelingen hun intrek in het nieuwe
Gasthuis nemen. De gevelsteen in het
huidige pand Dorpsstraat 71 herinnert
ons aan deze heuglijke gebeurtenissen.

Gevelsteen 1867

Het gebouw is bedoeld voor acht
"bestedehngen", die m zes kamers zul-
len worden gehuisvest. Daarnaast is er
woonruimte voor de opzichter en zijn
gezin, een eetzaal en een keuken, als-
mede een bestuurskamer. Voorts is een
naaischool m het gebouw onderge-
bracht, "een ruim en vriendelijk lo-
kaal", met plaats voor veer t ig
"kwekelingen".

Het bestuur van het Gasthuis wordt
gevormd door cie kerkeraad.
Deze stelt onder voorzitterschap van
Ds. J.C. van Schermbeek in zijn verga-
dering van 14 maart 1868 een huis-
houdelijk reglement vast. Daarin wordt

het Gasthuis beschreven als een
liefdadighcidsfonds, bestemd tot ver-
pleging van hulpbehoevenden en wel
in het Gasthuisgebouw. De zorg zal
zich uitstrekken tot hoogstens acht
"bestedehngen", die lid moeten zijn
van de hervormde gemeente, woon-
achtig in Eist gedurende de laatste acht
jaren, van goed zedelijk gedrag en
onbekwaam om in eigen onderhoud
te voorzien.

De bestedelingen worden verdeeld in
twee klassen. Allen genieten huisves-
ting, voeding (overeenkomstig de aard
van de stichting), kleding, bewassing
en geneeskundige hulp. Die der eerste
klasse bovendien vuur, licht en een
wekelijkse toelage m geld. Het bestuur
bepaalt wie tot welke klasse zal worden
gerekend. Voorzitter en secretaris van
de kerkeraad vervullen dezelfde func-
ties in het Gasthuisbestuur. Het be-
stuur wordt bijgestaan door een huis-
houdelijke en een uitvoerende com-
missie. De bescheiden van het Gast-
huis worden bewaard ten huize van de
voorzitter m een brandkast waarvan de
oudste ouderling een der sleutels be-
heert.

Het bestuur benoemt een opzichter en
een geneesheer, wier werkzaamheden
bij afzonderlijke instructie worden ge-
regeld. De opzichter woont (liefst zon-
der kinderen) in het Gasthuis en zorgt
voor het gebouw en de bestedelingen.
Deze gebruiken de maaltijd, tezamen
met de opzichter en zijn vrouw in de
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Dorpsstraat 69, 71, 73

eetkamer. De huishoudelijke commis-
sie bestaat uit drie dames, bij voorkeur
de echtgenote van de predikant en
twee notabele dames. Zij zijn belast
met het toezicht op de huishoudelijke
aangelegenheden. De commissie van
uitvoering, bestaande uit twee lidma-
ten der gemeente, administreert de
Gasthuisgoederen.

De geneesheer bezoekt, op uitnodi-
ging vanwege het bestuur, de bestede-
lingen die behoefte hebben aan ge-
nees- of heelkundige hulp. Hij voor-
ziet ze van de nodige medicijnen en
geeft de opzichter aanwijzingen be-
treffende de voeding van de zieken.
De genoemde functionarissen verkla-
ren zich te zullen houden aan de op
hun functie betrekking hebbende be-
palingen. Uit de functiebeschrijving
voor de commissie van uitvoeringblijkt,
dat hun taak zich niet beperkt tot de
zaken van het Gasthuisgebouw. Zij
zijn belast met het beheer van alle

Gasthuiseigendommen, zoals onder
houd, verpachtingen en verhuur, als-
mede met de financiële administratie.
Overigens blijkt dat het collectief wo-
nen steeds minder in trek is. Een eerste
aanwijzing vormt een vermelding in
1890 dat ten behoeve van de bewoner
A.H. Klaassen een schuurtje is bij-
gebouwd. Eind 1902 wordt nog maar
één bejaarde verpleegd. Pogingen om
er meer op te nemen stuiten af op de
"onwil der hulpbehoevenden die lie-
ver op andere wijze door de diaconie
worden geholpen". Bij de kerkeraad
komt dan de gedachte op om althans
een gedeelte van het gebouw te ver-
bouwen, dit in te richten als woonhuis
en het "als woonhuis te verhuren ge-
lijk nu reeds twee kamers tijdelijk zijn
verhuurd aan iemand die bij de
opzichteres van het Gasthuis in de kost
gaat". Die "iemand" wordt later om-
schreven als "een protestantse zadel-
maker", H.J. Arentsen.
In 1903 wordt besloten om aan
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Het nieuwe Gasthuis 1867

Arentsen het niet in gebruik zijnde
derde deel van het Gasthuis (thans
Dorpsstraat 69) te verhuren. Het pand
wordt naar achteren uitgebouwd door
achter de bestaande woonkamer een
werkplaats, keuken, opkamer en was-
plaats te maken. De voorkamer wordt
gebruikt als winkel. In de jaren na de
oorlog wordt de winkel nog uitge-
breid, terwijl de gevel van een groot
raam wordt voorzien, gevolgd door
een modernisering in 1965. In 1971
wordt de verdieping bij de winkel
getrokken, waarvoor een flinke in-
wendige verbouwing nodig is. Zo heeft
het pand tot voor kort gediend als
meubelzaak , terwijl daar nu de
Decorette is gehuisvest.

Ook het middelste gedeelte van het
Gasthuisgebouw (thans Dorpsstraat 71)
wordt in het begin van deze eeuw
verhuurd als "middenstandspand" en
wel aan de schildersfamilie J.C.P.
Arentsen. Van 1926 tot 1945 wordt
een " l i n k e r b e n e d e n k a m c r " a ls

vergaderkamer gehuurd door de Pro-
testantse Volksbond te Eist. De schil-
der is verplicht alle werkdagen tussen 8
en 22 uur aan een ieder toegang te
verlenen tot het vertrek van de Volks-
bond. De vereniging Het Groene Kruis
huurde in het Gasthuis een bovenka-
mer voor de berging van verplegings-
artikelen. In 1932 nam het Groene
Kruis zijn intrek in de destijds bekende
villa Casa Cara.

Ook dit gedeelte van het Gasthuis
\vordt bij tijden uitgebreid of aan de
behoeften van de huurders aangepast,
terwijl zij m 1931 achter het pand een
houten werkplaats laten bouwen. De
laatste voorzieningen worden getrof-
fen in 1967 tezamen met een verbou-
wing van nummer 73. Na vertrek van
het echtpaar] J. Arentsen in 1977 wordt
de winkel verhuurd aan de Werkgroep
Wereldwinkel Eist. De rest van het
pand wordt bij de meubelzaak ge-
voegd. Ter gelegenheid van het 15-
jarig bestaan is de Wereldwinkel dezer
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dagen grondig opgeknapt.

Het westelijk deel van het gebouw
(thans Dorpsstraat 73) wordt in 1906
naar achteren uitgebreid door aan de
reeds aanwezige woonkamers, schoen-
winkel en werkplaats een slaapkamer
en een bergplaats toe te voegen. Na
vertrek van schoenmaker P. Baauw in
1967 wordt het pand ten behoeve van
de bloemenhandel Viola verbouwd,
tezamen met nummer 71. De winkel
wordt vergroot, de trap wordt ver-
plaatst en de verdieping aangepast.
Achter de winkel wordt een bloemen-
serre gemaakt.

pannen voorzien, terwijl het juist de-
zer dagen is opgefrist door een gron-
dige schilderbeurt.

Op de kadastrale kaart van 1834 (blz.
24) zien we het Gasthuiscomplex, be-
staande uit de percelen
1-383 tuin 3590 m2
1-384 gasthuis en erf 390 m2

In de loop der jaren zijn van perceel I-
383 verschillende percelen afgesplitst,
die meestal in erfpacht worden uitgege-
ven.

Dorpsstraat 176, 177, 178 1915

In 1915 wordt op het gehele gebouw
een nieuwe kap gemaakt waarbij te-
vens een gedeelte van de muren wordt
verhoogd. Dit veranderde het aanzien
van het pand aanmerkelijk, zoals verge-
lijkingvan beide geveltekeningen leert.
Zoals zoveel gebouwen in Eist lijdt
ook het Gasthuis oorlogsschade, die in
1948 wordt hersteld. Enkele jaren ge-
leden is de kap geïsoleerd en van nieuwe

Op het westelijk deel wordt in 1850
een smederij gebouwd voor de smid
H. Bulten. In 1916 verschijnt hier een
dubbel woonhuis en in 1957 het hui-
dige pand Dorpsstraat 77. Meer naar
achteren (dus aan de latere straat Halve
Morgen) wordt een dubbel woonhuis
gebouwd, dat vorig jaar heeft plaats
gemaakt voor een aantal winkel-
bedrijven.
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Kadastrale kaart 1834

Direct ten oosten van de smederij wordt
in 1903 een woning gebouwd voor H.
Franken, klerk bij de Dijkstoel van
Over-Bctuwe. In 1 933 vestigt J.J.D.
Hofman J.J.zn. er een schildersbedrijf
in. In 1970 wordt B. van Aalst eigenaar
van het pand en hij laat de voorgevel
moderniseren. Na het recente vertrek
van Van Aalst naar Dorpsstraat 69 is in
het pand Dorpsstraat 75 het Reisbu-
reau Winnemuller gevestigd.

In 1947 verkrijgt H.A. Arentsen achter
het pand Dorpsstraat 69 een perceeltje
grond in erfpacht om daarop een werk-
plaats met kantoor en magazijn te bou-
wen. In 1975 wordt dit perceel uitge-
breid ten behoeve van de bouw van
een showroom.
In 1868 heeft de burgerlijke gemeente
behoefte aan een perceel grond om

daarop een gemeentehuis te bouwen.
Sinds 1852 vergaderen de vroede va-
deren namelijk in een kamer in het
huis van de timmerman C. Degemans
aan de Dorpsstraat. Het Gasthuisbestuur
is bereid het oostelijk deel van I- 383
ter grootte van ongeveer 374 m2 te
verkopen. De eigenaar van het naast-
liggende terrein, B J. Vaalman, koop-
man en gemeente-ontvanger, schenkt
90 m2 van 1-382 (thans apotheek de
Batouwe).
Het gemeentehuis is bescheiden van
omvang, namelijk de voorste helft van
de huidige "oud-bouw". In 1907 wordt
het uitgebreid met een nieuwe raad-
zaal en een kamer voor de gemeente-
secretaris op de begane grond, waartoe
van het Gasthuis 33 m2 wordt ge-
kocht. Deze zaal wordt in 1935
gesloopt,waarna op dezelfde plaats een
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uit twee verdiepingen bestaande uit-
bouw wordt gemaakt met de raadzaal
op de verdieping.

In 1937 wordt een recht van uitzicht
gevestigd ten laste van het achter-
liggende perceel van het Gasthuis. Van
harte gaat dit overigens niet, want de
kerkeraad is van mening dat het ge-
meentebestuur in een te laat stadium
het verzoek heeft gedaan om in de
raadzaal en de kamer van de secretaris
ramen te mogen maken met uitzicht
over de Gasthuisgrond. Pogingen van
de gemeente om een strook grond re
kopen waardoor het servituut niet
nodig zou zijn, lijden schipbreuk om-
dat men het niet over de prijs eens kan
worden.

In 1980 besluit de gemeenteraad om
achter het bestaande gemeentehuis een
kantorengebouw te laten zetten. En
ook deze keer levert het Gasthuis de
benodigde grond, te weten 635 m2.
Voor de volledigheid wordt hier nog
vermeld, dat in 1989 aan de zijde van
de Wagenmakcrsstraat een tweede
vleugel is bijgebouwd, waarvoor geen
Gasthuisgrond nodig is.

Zo resteert van de oorspronkelijke
percelen, meteen oppervlakte van 3980
m2, het huidige perceel K- 2323 ged.
- huizen, tuin, winkels, erf - groot
ongeveer 1383 m2. Het gemeentebe-
stuur van Eist heeft het voornemen het
pand te plaatsen op de lijst van ge-
meentelijke monumenten. De daar-

voor benodigde procedure zal in 1993
worden gestart.

A. de Vries
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Bent u ook wel eens vastgelopen met uw familie-
geschiedenis?

Een goede start van de bestudering van
uw familiegegevens is het raadplegen
van de Burgerlijke Stand. De volgende
stap is het zoeken in Doop-, Trouw-
en Begraafregisters in de Rijks- en
Gemeentearchieven. De primaire ge-
gevens zijn dan binnen.

We zijn gefascineerd door deze "kale"
gegevens, want ze brengen ons terug
in de geschiedenis van onze familie.
Bij de meesteii gaat het allemaal vrij
vlot tot zo rond 1700, misschien zelfs
tot 1650. Dan wil het bij hen ineens
ook niet meer lukken. Anderen heb-
ben helaas al eerder moeten afhaken
omdat ze de handgeschreven teksten
niet meer kunnen lezen, of omdat er
door oorlogsgeweld ofbrand geen oude
gegevens meer bereikbaar zijn. Ook
komt het voor dat personen zich elders
gevestigd hebben, zodat we het spoor
terug niet meer kunnen volgen.

Als de moeilij kheid inderdaad zit in het
niet meer kunnen lezen van de teksten,
is de oplossing: volg een cursus oud
schrift. Op vele plaatsen worden die in
de wintermaanden georganiseerd. Belt
u maar eens voor informatie naar de
Gemeente-, Streek- of Rijksarchief-
dienst in uw omgeving.
Zijn de primaire bronnen niet meer zo
interessant, of zijn we zo langzamer-
hand op de kale gegevens uitgekeken,
dan willen we eigenlijk deze "kap-
stok" weieens van kleding voorzien.
De eerste vraag is echter hoe, en de
tweede met wat? De eerste is direct te

beantwoorden, terwijl de tweede een
verrassing voor ons blijft, zolang we
maar stil blijven zitten afwachten.
Weet u, dat er minstens zoveel gege-
vens uit secundaire bronnen vergaard
kunnen worden, als u nu al heeft?
Helaas zijn die bronnen vaak (nog) niet
goed toegankelijk, daar ze b.v. een
alfabetische index van (persoons)namen
missen. Dat is dan vaak de reden om er
maar liever niet aan te beginnen. Er
komt gelukkig hier en daar wel verbe-
tering in deze situatie, maar het is nog
verre van ideaal. Een voorbeeld kan
dat verduidelijken.
Een tijd geleden stond ik er net zo voor
als hierboven beschreven. Ik ken dus
dat gevoel van "en hoe nu verder?".
Behalve doorzettingsvermogen, vlijtig
verder spitten en nieuwe mogelijkhe-
den zoeken, kruisen toevalligheden
soms je genealogische pad.
In een mededelingenblad van de His-
torische Kring Resteren en Omstreken
van een paar maanden oud, (waar-
schijnlijk het laatste blad met gele
omslag) trof mij een oproep. Een ze-
kere heer Jager vroeg medewerkers,
die over een computer beschikten en
aardig thuis -waren in het lezen van oud
schrift, hem te helpen de gigantische rij
boeken uit de 17e en 18e eeuw, uit-
sluitend handelend over personen uit
de Betuwe, thuis om te zetten in een
voor ieder leesbaar hedendaags schrift.
Daar ik in de boven vermelde archie-
ven niet veel verder meer kon komen,
besloot ik eens contact met de heer
Jager op te nemen. Ik zei hem vooral
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geïnteresseerd te zijn in de boeken
over Ochten, omdat mijn voorvade-
ren, nakomelingen en andere verwan-
ten daar vandaan komen. Op die ma-
nier zou ik twee vliegen in één klap
slaan. Het voor het gros van de mensen
onleesbare boekenprobleem Ochten
kon opgelost worden, én ik zou mis-
schien wel details over de Borretjes uit
vroeger dagen uit de eerste hand te-
genkomen. Zo kon ik mijn kale
stamboomkapstok wat aankleden. De
vraag "hoe?" was beantwoord; de vraag
"met wat?" zou nog blijken. Eerst
greep ik wat te hoog, maar gelukkig
werd ik door een oude rot, de heer
Spruijt, weer op het goede spoor gezet
en begon de zaak beter te lopen. On-
voorstelbaar vele namen passeerden de
revue in de landverkopingen, testa-
menten, beslagleggingen, huwelijkse
voorwaarden, familieschandaaltjes,
geldleningen en allerhande zaken waar-
voor wij nu even bij de notaris langs
lopen. Ochten van 1650 tot 1805 is nu
gereed gekomen. Hetzelfde geldt voor
de omliggende plaatsen.

Wat heeft dat nu voor mijn stam-
boom-Bor opgeleverd? Bergen details
waarvan ik momenteel 80% begrijp.
De rest moet ik nog analyseren en
verifiëren. Dat had ik eenjaar geleden
niet kunnen bevroeden. Het is net of
ik boordevol nieuwe indrukken van
een familiebezoek uit het verre verle-
den ben thuis gekomen. Mijn kapstok,
vooral voor de genoemde periode
1650-1805, begint nu aardig gevuld te

raken, terwijl ik ook heel wat ervaring,
in het vaak moeilijke leeswerk, heb
opgedaan en blijf opdoen.

Tot slot nog één opmerking. Het is
jammer dat één van mijn leermeesters
in de genealogie, de heer Angelino uit
Ochten, eind vorig jaar is overleden.
Hij heeft mij vaak weer op het goede
been gezet. Graag had ik hem nu als
tegenprestatie wat Bor- en Angelino-
details in handen gespeeld.

Ik hoop met dit artikel een aantal
mensen dat niet meer verder kan ko-
men weer op weg te hebben geholpen.
Bij de H.K.K. & O. zijn momenteel al
vele boekjes te koop uit de steeds
bekender wordende Osenvorenreeks,
handelend over één of meer secun-
daire bronnen, per plaats gerangschikt,
met een uitgebreide index.

G. Bor
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Historisch gezien

Wie in Antwerpen van de Lange Koepoortstraat in de richting van de
O.L.V. Kerk gaat, passeert de Melkmarkt. Daar was jarenlang, en
mogelijk heden ten dage nog, op nummer 29 de wafelbakkerij van Léon
gevestigd. Voor veel bezoekers van de stad van Rubens was dit etablis-
sement een vaste pleisterplaats. De groot formaat Luikse wafels werden
in de Salie de Dégustation voor het oog van het gehele volk in een grote
batterij van kantelbare wafelijzers gebakken om daarna aan de rondom
geplaatste tafeltjes "au sucre" of "au beurre" te worden verorberd.

Minder opvallend dan de wafelcultuur
van onze zuiderburen was de geel-
zwarte koperen plaquette aan de gevel
van dit pand. Daarop werd vernield dat
Anthonie van Dijck, de beroemde leer-
ling van Rubens, hier heeft gewoond.
U kent ongetwijfeld wel het werk van
deze hoofse schilder, die het Van Dijck-
bruin zijn naam heeft gegeven en die in

1635 de kinderen van de koning van
Engeland, Karel l, heeft geschilderd.
Zowel vorst als kinderen zijn nu te zien
in het Louvre.
Dat er maar één Karel l is, was in Tiel
ook goed bekend en zeker bij Anton
van Ewijck. Hij heeft jarenlang een
sigarenzaak gedreven in de Westluy-
densestraat/hoek Tolhuisstraat. Van-

Kruispunt Westluydensestraat ƒ Tolhuisstraat met molen, links op de hoek het beschreven pand.
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daar heeft hij menige bolknak geleverd
aan de heer Reij nen, vader van Arnout
die zich inmiddels inzet voor het mi-
lieu in onze regio.

Voordat in dit huis rookartikelen wer-
den verkocht was hier magazijn "De
Atlas" gevestigd, een winkel in kolo-
niale waren. Eigenaar van deze kruide-
nierswinkel was de heer A. van der
Made. Een noeste graver in de archie-
ven van de stad Tiel heeft, ver terug-
gaand in de tijd, geopperd dat mogelijk
één van de schepenen van de stad,
Clairbolt die Hase, omstreeks 1480 in
dit huis, op deze plek of in de buurt
daarvan, gewoond kan hebben. Maar
een koperen plaatje waarop de naam
van een vroegere bewoner van dit
pand is gegraveerd, is hier ter stede nog

steeds niet gesignaleerd.
Momenteel is dit huis reeds geruime
tijd in het bezit van de stad Tiel, naar
men zegt voor de sloop. Boze tongen
beweren echter dat het aangekocht is
voor de plannen die 15 jaar geleden bij
het stadsbestuur leefden: de bouw van
een raadhuis in het Tolkwartier. Het
huis moest in januari 1993 onder de
slopershamer vallen, maar dankzij een
snel protest bij de gemeente van een
aantal prominenten van bibliotheek,
stadsarchief, streekmuseum, milieu-
beweging, etc., is bereikt dat het al of
niet uitvoeren van het sloopwerk nog
eens wordt overdacht.

In de opgelaaide discussie, slopen of
niet, worden natuurlijk historische ar-
gumenten van stal gehaald; de maten

Kruispunt met de kruidenierswinkel "De Atlas", zelfde standpunt als foto 1.
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van het perceel, passend in een provin-
ciaal stadje; de materialen die gebruikt
zijn: baksteen, gebakken dakpannen,
houten kozijnen en pleisterwerk; de
details van de dakgoten, hemelwater-
afvoeren en vooral de gevelankers met
sierwerk van in smeedijzer uitgevoerde
bloemen en krullen, zijn bijzonder. Al
deze kenmerken tonen aan dat de leef-
tijd van dit bouwwerk vermoedelijk
enkele eeuwen zal zijn.

trof men in deze gevel grote bijbeho-
rende vensters aan.
Tot circa 1825 bestond het huis uit nog
uit twee woningen of mogelijk een
woning met een koetshuis. Op de
kaart van Blaauw (1640) zijn drie ge-
bouwen met de noklijnen evenwijdig
aan de Westluydensestraat aangegeven
en met de drie topgevels aan de Tolhuis-
straat. De indeling met ramen van
eerstgenoemde straat geeft ook nu nog

Zijankers

Middenanker

Gesmede muurankers

Van het nu dichtgespijkerde pand le-
veren oude foto's en prentbriefkaarten
nog de volgende gegevens op. De
hoeketalage met grote ruiten aan de
Tolhuisstraat en de Westluydensestraat,
was ten tijde van "De Adas" reeds
aanwezig. Op een vroeger tijdstip, toen
de molen op de stadswal het molenaars-
werk nog deed, was de voordeur van
het pand aan de Westluydensestraat
gesitueerd. Boven de deur zat een
bovenlicht van flink formaat. Verder

de splitsing in twee verschillende ge-
bruiksgedeelten aan. In de twee gevel-
helften komen ramen voor in een ver-
schillend aantal, met andere tussen-
ruimten en op verschillende hoogten
geplaatst.

Al met al een oude bebouwde plek in
Tiel met een ongetwijfeld interessante
historie waarvan fragmenten in de ar-
chieven te vinden zijn. En misschien
kan uit de resten van het oorspronke-
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lijke bouwwerk nog iets meer van de
bouwgeschiedenis geconstrueerd wor-
den.
Toch een pand, dat met de twee hui-
zen verder gelegen Straatmangevels -
pakhuizen, waarvan op de eerste ver-
dieping de originele bouw nog in slecht
onderhouden staat aanwezig is - een
fraaie straatwand zou kunnen vormen.
Deze kan iets van het oude Tiel zicht-
baar maken.

De discussie over slopen of niet is nog
in volle gang.

Overigens ben ik van mening dat de
goederentreinen op het nieuwe Be-
tuwe-spoor zich onder het niveau van
het maaiveld moeten voortbewegen.

Gijbert

• f>

w.estl^e,
Tolhuisstraat
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Lorsch en Gendt
Gendt als regionaal centrum ?

Twaalfhonderd jaar geleden noteerde een monnik de naam Gendt in een
kloosterkroniek. Dat gebeurde in de abdij van Lorsch of Laurisham.
Deze plaats ligt ongeveer 20 km ten noorden van Mannheim. Het is de
oudste schriftelijke vermelding van de Betuwse plaats. De abdij werd
door tal van hooggeplaatsten met schenkingen overladen, ook in Gendt.
In dit artikel worden de Lorscher bezittingen in Gendt geinventariseerd
en wordt onderzocht in hoeverre de plaats een regionaal centrum was
voor de abdij. Daarvóór wordt kort ingegaan op het heersende sociaal-
economische stelsel in de middeleeuwen.

Het hofstelsel
Met de ondergang van het West-
ronieinse Rijk in 476 begon een pe-
riode van verval op tal van terreinen:
cultureel, politiek en economisch.
Kennis verdween of werd hooguit in
enkele centra bewaard, wegen en brug-
gen werden door het ontbreken van
een centraal bestuur niet meer onder-
houden. Anarchie heerste. Handel ver-
dween en als gevolg daarvan vele ste-
den. Geld werd schaars. Door gebrek
aan geld en het teloor gaan van de
handel waren de bewoners van West
Europa aangewezen op goederen en
diensten die ter plaatse werden gepro-
duceerd. De oplossing voor dit pro-
bleem werd gevonden in het hof-
stelsel.
Een hof bestond meestal uit een of
meer domeinen, grote landgoederen.
Domeinen waren de opvolgers van de
oude Romeinse villae.
Een domein bestond uit twee delen, de
vroonhof en de hoeven van de horige
boeren. Zij waren onvrijen en hoor-
den bij het land waarop zij woonden.
De vroonhof omvatte het land van de

heer en alle gebouwen die daarbij hoor-
den. Het werk dat hierop gedaan be-
hoorde te worden, werd aangepakt
door de lijfeigenen en de horigen.
Het andere deel van het domein, de
hoeven, werd bewoond door de hori-
gen. Zij waren onvrije boeren die in
ruil voor bescherming allerlei verplich-
tingen hadden tegenover hun heer. Ze
moesten een aantal dagen voor niets op
zijn land werken, klussen opknappen
op de vroonhof en zich houden aan de
heerlijke rechten. Karel de Grote heeft
in een capitulare aangegeven hoe groot
een ideale hoeve moet zij n: 15 ha en 36
ca. (12 bunder)
Daarmee was de horige er nog niet.
Een of meerdere keren per jaar moest
hij verschijnen om belasting, tijns, te
betalen. Dat kon in geld, maar omdat
dat schaars was, werd veelal in natura
aan die verplichting voldaan: hout,
graan, hop, eieren, wijn, vee. Op over-
eengekomen data trokken horigen met
hun spullen naar de centrale plaats van
het domein waar de belasting in ont-
vangst werd genomen door de heer of
zijn plaatsvervanger, de meier. 1(
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Lorsch
De Frankische vorsten hechtten veel
waarde aan kloosters op hun gebied.
Monniken behoorden tot de weinigen
die konden lezen en schrijven. In kloos-
ters werd de cultuur bewaard. Hoge
ambtenaren waren in de Karolingische
tijd bijna zonder uitzondering kloos-
terlingen.

Op 12 juli 764 schonken graaf Cancor
en zijn moeder Williswinda goederen
in Lorsch aan hun familielid Chrode-
gang, aartsbisschop van Metz. Door
zijn contacten met het hof van Karel
Martel en Pepijn de Korte en zijn
leidende rol in de Frankische kerk,
werd hij een van de invloedrijkste
mensen van zijn tijd. Het doel van

Karolingische koningshal
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Cancors schenking was dat Chrodegang
een klooster zou stichten. De eerste 16
monniken haalde Chrodegang uit
Gorze, een plaatsje in de nabijheid van
zijn bisschopsstad. Deze kleine gemeen-
schap zou uitgroeien tot een abdij met
een enorme hoeveelheid goederen. 2>

De invloedrijke Chrodegang kreeg van
paus Paulus l de beenderen van de H.
Nazarius, een Romein die rond 300,
tijdens Diocletianus, de marteldood
stierf. Nazarius werd de patroon van de
abdijkerk waarvan de plechtige inwij-
ding plaats vond op l september 774.
Het belang van de abdij werd duidelijk
gemaakt door de aanwezigheid van
Karel de Grote en een deel van zijn
familie bij deze plechtigheid. Voor
deze gelegenheid werd ook de oriën-
taals aandoende koningshal gebouwd.
Twee en een halfjaar daarvoor, in
maart 772, was Lorsch rijksabdij ge-
worden met het recht op eigen abt-
keuze. De zoon van Cancor had de
schenking van zijn vader en zijn groot-
moeder aangevochten. Karel de Grote
deed op verzoek van de monniken de
uitspraak dat het klooster en alle bezit-
tingen aan hen behoorden. Chrode-
gangs opvolger, Gundeland, niet hele-
maal zeker van de zaak, schonk het
geheel aan de vorst en kreeg daarvoor
het koninklijk immuniteitsprivilege.

Bovengenoemde omstandigheden, de
status van rijksabdij, de bijzetting van
de beenderen van Nazarius, de aanwe-
zigheid van Karel de Grote bij de
inwijding van de kloosterkerk, het

belang dat de Frankische vorsten aan
abdijen toekenden en de leiding van
invloedrijke abten, gaven Lorsch een
groot aanzien. Vele goederen, voorna-
melijk gelegen in het stroomgebied
van de Rijn, werden aan Lorsch ge-
schonken. In de Codex Laureshamensis
worden meer dan 1000 geografische
namen vermeld van gouwen, steden,
landstreken, dorpen en gehuchten.
De bloeitijd van Lorsch lag in de eerste
decennia van zijn bestaan. De genoem-
de Codex omvat 3836 oorkonden;
2970 ervan, ongeveer 78%, werden
verleend in de periode 764 - 820. De
rest, 866, in het tijdvak 820 - 1232. 3)

De Codex Laureshamensis
Alle aan Lorsch geschonken goederen
zijn genoteerd in de Codex Laures-
hamensis, een uit 229 folio's bestaand
document.
De Codex is tussen 1170 en 1175 ont-
staan. Toen hebben, in het Scriptorium
van de abdij, monniken alle bezittin-
gen die ooit geschonken waren bij
elkaar gezet. Zo ontstond een com-
pleet overzicht van de geschonken
goederen en rechten. De schrijvers
hebben zich ook uit nostalgische mo-
tieven aan dit werk gezet. Het hoogte-
punt van de abdij was voorbij en veel
bezittingen waren in de elfde en twaalf-
de eeuw verloren gegaan.

De Codex bestaat uit twee delen, ge-
schreven in 23 handschriften. In het
eerste deel, het Chronicon Lauresha-
mense, zijn de oorkonden 1-166 op-
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Intocht van Karel de Grote in Lorsch. Muurschildering in het raadhuis van Lorsch.
Bron: H. Dichl, Lorsch. Geschichte und Geschichten blz. 17.

genomen. Het gaat vooral om schen-
kingen van goederen, al dan niet met
de horigen en lijfeigenen die erop
woonden, en rechten gedaan door
hooggeplaatsten: keizers, koningen,
hoge edelen, kerkvorsten. Deze opzet
is niet consequent volgehouden. Uit-
zondering daarop vormen o.a. de num-
mers 97-118. Het zijn 22 oorkonden
waarin Gendt een belangrijke rol speelt.
Hierover later meer.
Het tweede deel van het document, de
veel uitgebreidere Codex Traditionem
of Cartelarium, bevat de oorkonden

167 - 3836. Het zijn, gerangschikt naar
gouwen, schenkingen van edelen en
andere vrijen. De naam Gendt komen
we in dit 3670 oorkonden tellende
document slechts eenmaal tegen: num-
mer 3817.

De monniken hebben de oorkonden
niet genummerd. Overigens is het ei-
genlijk niet juist om alle beschrijvin-
gen in de Codex oorkonden te noe-
men. Vaak betreft het korte notities die
aan de hand van een oorspronkelijke
schenkingsakte ge maakt zijn. De schrij-
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vers noteerden de gegevens geschei-
den door kleine tussenruimten. Aan
sommige oorkonden gaan annotaties
vooraf. De nummering is voor het
eerst aangebracht in de uitgave van A.
Lamey (Mannheim 1768 - 1770). K.
Glöckner heeft ze in zijn uitgave
(Darmstadt 1929 - 1936) overgeno-
men.

Lorsch en Gendt
"In het vijfentwintigste jaar van
dezelfde koning Karel, in de tijd
van abt Richbod, gaven Walther
enRichlintindegouwBatuwa (...)
en in de mark Gannite ook een
hoeve met alle bijbehorende ge-

bouwen (...)".
Dit is een deel van de oorkonde waarin
Gendt voor het eerst wordt genoemd.
Niet alleen Gendt, maar ook plaatsen
als Valburg, Millingen en Apeldooorn
komen we tegen.
Een exacte datering voor Gendts eer-
ste vermelding is niet te geven. De
schrijver spreekt over het vijfen-
twintigste regeringsjaar van koning
Karel. De datum moet liggen tussen 9
oktober 792 en 8 oktober 793. Pepijn
de Korte, Karels vader, overleed op 24
september 768. Karel werd op 9 okto-
ber van dat jaar in Noyon gekroond.
Walther en Richlint schonken in de
mark Gannite een hoeve met alle bij-

n n o * ; X3C*1
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Chronicoii met de eerste vermelding van Gendt.
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behorende gebouwen. Verdere gege-
vens over de gevers ontbreken. Het
moeten aanzienlijke personen geweest
zijn. In de oorkonde beperkten zij hun
gift niet tot die ene hoeve in Gendt,
maar in totaal gaat het om vijf hoeven,
59 horigen, het derde deel van een
(onbekend) dorp op de Veluwe "en
alles wat zij in de genoemde plaatsen
bezaten".
De Latijnse tekst spreekt van "Gannite
marca". Het woord marca kan op ver-
schillend manieren vertaald worden:
grensgebied, grensteken, onbegrensd
gebied, territorium. Kemperink maakt
aannemelijk dat marca en het syno-
niem villa daarnaast ook buurschap
kan betekenen. Hij voelt het meest
voor deze vertaling.
De schenkingsakte passeerde in Lorsch.
De goede gevers moesten dus zo'n 400
km reizen om hun geschenk over te
dragen aan Richbod, de abt. Het is
onwaarschijnlijk dat zij deze tocht in
de herfst of winter van 792 onderno-
men hebben. Voorjaar of zomer 793
liggen meer voor de hand. 4)

Hierboven is aangetoond dat de bezit-
tingen van de Benedictijnerabdij ex-
plosief groeiden in de eerste decennia
van zijn bestaan. Datzelfde patroon
zien we voor de uitbreiding in onze
streken. Gendt maakt daarop geen uit-
zondering. Uit het overzicht op pagina
46 kan afgelezen worden dat alleen al
in deze plaats tussen 800 en 855 acht-
tien hoeven en een aanzienlijk aantal
horigen en lijfeigenen aan het bezit van

het klooster toegevoegd konden wor-
den.
Wat voor Walther en Richlint geldt,
aanzienlijken die een deel van hun
bezit aan een klooster geven, gaat ook
op voor meerdere edelen. Hun namen
zijn bekend, maar meer weten we niet
van hen. Uitzonderingen hierop zijn
er wel. Ruthard is misschien te plaat-
sen, van Gerward weten we een en
ander en goed ingelicht zijn we na-
tuurlijk over de vorsten Lotharius,
Koenraad 11 en Hendrik 111.
Ruthard, "een aanzienlijk man", ruilde
een hoeve die hij in Gendt bezat voor
eenzelfde bezit dat Lorsch in Erlecom
had. Wolters vindt het te verdedigen
dat deze Ruthard de vader was van de
priester Gerward. 5) Deze geestelijke
komen we voor het eerst in 814 tegen,
het eerste regeringsjaar van Lodewijk
de Vrome. Dat Gerward niet zo maar
een simpele geestelijke geweest is, blijkt
uit de goederen die hij in Aken over-
droeg aan Lorsch: zeven hoeven, drie
stukken bos, een eilandje met de daar-
opstaande kerk en 30 horigen. Hij
moet dus uit een aanzienlijke familie
stammen. Op de tweede plaats blijkt
zijn belangbaarheid uit het voor die
tijd aanzienlijke boekenbezit. In de tijd
dat een dorpspastoor voldoende had
aan de kennis van enkele simpele gebe-
den, liet Gerward aan de abdij biblio-
theek 23 werken na, alle in het Latijn.
We horen later van Gerward als bibli-
othecaris in Aken. Waarschijnlijk was hij
monnik van het klooster Lorsch en had hij
het beheer over het domein Gendt.6)

45



Datum Oorkonde-
nummer

Schenker Inhoud

792/3

800

814

814

814

rond 855

rond 855

13 sept.
860

5okt.
866

5okt.
866

eind 8e/
begin 9e

eeuw

eind 8c/
begin 9e

eeuw

14 nov
1024

28aug
1046

99

100

101

102

103

110

111

109=
24

33

35

113

116

96

121

3817

Walther
Richlint

Ruthard/
Lorsch

Gerward

Adalward

Lantward

Wicswinda

Helmger
Wicswinda

Lotharius

Ansfrid

Ansfrid

Meginger
Irinfrid

Hoeve met alle bijbehorende gebouwen.

Lorsch krijgt hoeve in Gcndt in ruil voor
hoeve in Erlecom.

Vijf hoeven, eiland tussen Waal en Gendt met
kerk en alles wat daarbij hoort. (Dertig) horigen.

Vijf hoeven en (30) horigen.

Vier hoeven en degenen die erop wonen.

Twee hoven met hoeven en 21 lijfeigcn/horigen.

Een hoeve en (20) lijfcigenen.

Deel van ons bezit dat (de Noorman) Ronk in
leen had.

Ansfrid heeft in Gendt goederen van Lorsch in
leen.

Ansfrid heeft in Gendt goederen van Lorsch in
leen.

Kerk en akkerland goed voor 100 schcpel
zaaigoed.

Lantward Eenderde hoeve, 15 morgen en alles wat de
vorige eigenaresse Abarchild had.

Koenraad 11 Bevestiging van zeggenschap over horigen en
lijfeigenen.

Hendrik 111 Bevestiging van oorkonde 96.

Geen schenking, maar een opsomming van in
Gendt af te dragen tijns.

In dit overzicht zijn alleen de goederen en rechten in Gcndt opgenomen. Vaak werden
ook andere plaatsen genoemd; die zijn niet vermeld. Dat is ook de reden waarom bij de
gegevens van oorkonde 102 en 111 de aantallen tussen haakjes staan. De daar genoemde
horigen behoorden bij alle genoemde schenkingen.
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Gendt als regionaal centrum?
Er zijn een aantal aanwijzingen die een
bevestigend antwoord op deze vraag
rechtvaardigen.
Gerward, een erudiet en rijk man zou
in een onbelangrijke plaats niets te
zoeken hebben gehad. Een simpele
dorpspastoor was meer dan voldoende
geweest om aan de geestelijke behoef-
ten van de kleine schare gelovigen te
voldoen.

In het Chronicon heeft een schrijver
van Lorsch 22 oorkonden achterelkaar
gezet en die "De Gannite, Over Gendt"
genoemd. In de annotatie bij oor-
konde 97 schreef hij:

" Bij de afhandeling van dit dorp is
nog aan te vullen wat we beloofd
hebben. We willen daarom hier de
schenkingen in Gendt met de bij-
behorende goederen beschrijven en
de giften van de verschillende gelo-
vigen, die onder verschillende ko-
ningen gedaan zijn, chronologisch
noteren. Het volgende is de be-
schrijvingvan schenkingen, die aan
de H. Nazarius, die in het klooster
Lorsch aan de rivier de Weschnitz
rust, in Friesland, de Betuwe, de
Hettergouw (tussen Niers en Maas)
en in andere hieronder genoemde
plaatsen, gedaan werden." 7'

Dan volgt, zowel bij Glöckner als in de
Duitse vertaling van de Codex door
Minst een opsomming van alle geogra-
fische namen die in de oorkonden 97
-118 worden genoemd. Het zijn veelal
namen in de tegenwoordige provin-

cies Gelderland en Noord-Brabant en
het aan die provincies grenzende ge-
bied in Duitsland. Maar er zijn daar-
naast namen te vinden als Goes, Leuven,
Luik en de Schelde. Niet in alle 22
oorkonden komt de naam Gendt voor.
In het al genoemde overzicht zijn de
schenkingen in Gendt zelf te vinden;
in vijf gevallen eindigt de oorkonde
met de zinsnede: "Gedaan te Gendt".
De horigen en pachters moesten belas-
ting of pacht betalen. Zij kwamen
daarvoor naar de centrale hoeve van
het domein, de Munnikhof (?), waar-
van Nazarius de schutspatroon was.
Wie er moesten verschijnen, op welke
dag en wat betaald moest worden, valt
te lezen in oorkonde 3817. Eigenlijk
verdient dit stuk de naam oorkonde
niet, want het is een opsomming van
de drie genoemde elementen, wie
moesten er betalen, wanneer en hoe-
veel. Opmerkelijk, maar niet onbe-
grijpelijk is dat de al eerder genoemde,
ver van Gendt gelegen plaatsen als
Luik en Goes niet op deze lijst voorko-
men. Het is mogelijk dat deze goede-
ren verloren gegaan waren, maareven-
goed kunnen deze horigen ergens an-
ders, dichterbij hun hoeve hun tijns
afgedragen hebben. De meeste tijns-
plichtigen werden verwacht op het
feest van Maria Hemelvaart (15 augus-
tus), een enkele op het feest van de
Besnijdenis des Heren (l januari). In
Gendt zelf bezat het klooster twaalf
hoeven. De bewoners daarvan kregen
drie keer per jaar de gelegenheid aan
hun verplichtingen te voldoen. Naast
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de twee genoemde feestdagen werden
zij ook verwacht op het feest van Na-
zarius (12 juni). De meeste belasting
moest in geld betaald worden; er is
maar in een enkel geval sprake van
betaling in natura. Vooral op 15 augus-
tus moet het op de Munnikhof druk
geweest zijn; de lijst vermeldt voor die
datum 45 namen. 8)

gaf keizer Lodewijk de Duitser het
klooster in 858 het recht een schip op
de Rijn te laten varen dat in de haven
van Worms tolvrijheid had. Volgens
Wehlt was dit privilege van groot be-
lang. Door de Rijnverbinding was het
mogelijk "de bezittingen in Gendt te
exploiteren". 9) Hij bedoelt hiermee
hoogstwaarschijnlijk de goederen die

Reconstructie van het klooster door dr. W. Selzer.

Als vierde argument voor Gendt als
middelpunt van het domein kan het
volgende gelden. De meeste schenkin-
gen aan de adbij waren tastbare zaken,
hoeven, stukken bos, gebouwen, ho-
rigen, lijfeigenen. In een aantal geval-
len kreeg het klooster ook rechten. Zo

vanuit Gendt beheerd werden. De
bezittingen uit Gendt alleen, hoe waar-
devol ook, rechtvaardigen een derge-
lijk voorrecht niet.

In 1232 werd de abdij overgedragen
aan de aartsbisschop van Mainz. Vier
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jaar daarvoor had het klooster alle nog
overgebleven goederen verkocht aan
Gerard IV, de graaf van Gelre. Daar-
voor was de toestemming nodig van
koning Hendrik VU; Lorsch was im-
mers rijksabdij. Otto 11, opvolger van
Gerard IV, gaf Gendt in 1233 stads-
rechten. Dat moet betekenen dat Otto
Gendt een niet onbelangrijke plaats

gevonden heeft. Gendt dat een be-
langrijke rol zou kunnen spelen als
concurrent van de vrije rijksstad Nijme-
gen. Een onbetekenende plaats zou
daarvoor niet in aanmerking gekomen
zijn. Dit sluit dan aardig aan bij de rol
die Gendt vanaf rond 800 gespeeld
heeft.

Geert Visser

Noten.
1). Jappe Alberts pp. 57 - 80 , Slicher van Bath pp. 46 - 57, Verhulst pp. 162 - 182.
2). Knöpp dl. l p. 64.
3). Wehltp. 14, Minst, p. 30.
4). Kempcrink pp. 9-14.
5). Wolters p. 38.
6). Kcmperink p. 16.
7). Minst p. 154.
8). Glöckner dl. 3, pp. 263 - 264.
9). Wchlt p. 34.
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Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met het
bestanddeel "oord" (9)

Elly Janssen - Van der Nat stuurde ons
een uitgebreide reeks reacties en aan-
vullingen op verschillende oordnamen
in het rivierengebied, maar ook van
daarbuiten. Hartelijk dank, want het
helpt ons weer verder.
Voordat we Elly aan het woord laten,
wil ik u op de naam oorthaak wijzen.
Deze naam vond ik bij toeval in het
Botanische lexicon voor de Lage Lan-
den (Kleijn 1970) als streeknaam voor
de kattedoorn. Deze plant, die vroeger
vooral in de uiterwaarden voorkwam,
heeft scherpe doorns, die men wel
vergeleken zal hebben met de nagels
van een kat. Kleijn vermeldt verder:
"De naam oorthaak in het graafschaap
Zutphen stoelt op het zeer oude woord
oort of ort, een benaming voor spits,
punt of het scherp van een wapen".
Hier dus een haak met scherpe, spitse
punt. Is de naam Woerthaak, zonder
enige nadere plaatsaanduiding bij
Heukels, een dialectische vorm van
Oorthaak of een verbastering?
Ik zou deze vraag aan u willen voorleg-
gen: kent u de naam oorthaak of
woerthaak voor kattedoorn in ons
rivierengebied? Ik ben erg benieuwd.

J.R. Mulder

Literatuur.
Kleijn, H., Planten en hun naam. Botanische
lexicon voorde Lage Landen, Amsterdam 1970.

Reacties

Tabula 1989-1.
Zou er, behalve Hinkeloord op Zuid-
Beveland, ook niet een Hinkeloord
dichterbij gelegen hebben, nl. in
Wageningen, gezien de straatnaam
Hinkeloordseweg (zijstraat van de Gen.
Foulkesweg)?

Tabula 1989-3.
Over de Kleine en Grote Oord in
Arnhem vind ik in de inventaris van
het kapittel van St. Walburgen te
Arnhem, no. 309 in R.A.G., een char-
ter (reg. no. 90) van een rentebrief op
een huis op den kleine Oord en
eenige schaarweiden uit het jaar
1480. Bovendien vinden we in "De
boeken van de Gelderse Geschiedenis-
sen" van A. van Slichtenhorst uit 1654
op de Arnhemse plattegrond van Van
Geelkerken (afb. 42):
no. 42: Op den groten Oort.
no. 43: Op den kleinen Oort.

Tabula 1990-2.
Over de familinamen Van Oort, Van
Noort, Van Cortenoort en Oortjes.
Beerta Oortjes, echtgenote van ds. de
Bruin wordt in 1787 (O.R.A. Over-
Betuwe, kerspel Herveld no. 355 fol.
1) bij een grondaankoop door dit echt-
paar in Herveld, genoemd juffrouw
Beerta van Oort.

Adriaan van Cortenoort (reactie op de
heer J. Jager).
I.v.m. de boerderijgeschiedenis in Zet-
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Afbeelding 42, nr. 42 "Op den groten Oort", nr. 43 "Op den kleinen Oor!" in Arnhem.



ten ben ik in deze familie geïnteres-
seerd. Ik denk dat we de naam Oort of
Cortenoort niet in Andelst of Zetten
moeten zoeken. Adriaan noemde zich
bij mijn weten nooit Van Cortenoort,
maar meestal Arienjansz. Pas zijn klein-
kinderen noemdem zich Van Oord,
Van Noort en Cortenoort, door elkaar
heen. Arien Jansz. was reeds pachter
van de boerderij van het Sint-Catharina
Gasthuis te Arnhem in 1634 (van
Geelkerkens Kaartboek enz. door mr.
G.B. Leppenk).
Verder vinden we hem als bezitter van
2 1/4 morgen land in Herveld
(Osenvoren A3). Zoeken in Herveld
bracht mij niet in de buurt van de
Oordhoek of Groot en Cleijn Rij-
ckenoort. Zijn grond lag in een ander
deel van Herveld (voor de oordnamen
niet van belang). Wel vind ik hem in
een acte, waarin hij optreedt als kerk-
meester (O.R.A. Overbetuwe Schout-
ambt Valburg 301, fol. 198) met de
naam Arien Jansen van Meerten. De
pachter die hem opvolgt, Willem
Hendrikse Liebers, is gehuwd met Lijste
Adriaans van Meerten. In Osenvoren
no. 12 vinden we in Meerten inder-
daad de familienaam Van Oort, (fol.
24) wanneer er grond gepacht wordt
van Dirckjan Hermanse als momber
van de kinderen van Henrick Janse
van Oort. Al met al denk ik vol-
doende reden te hebben om Zetten en
Andelst te schrappen als "oord'naam
voor de familie van Oort.
N.B. Ligt Meerten niet heel dicht bij
Lienden met zijn Kleine en Grote

Oord? En kan
betekenen?

'cort" ook niet klein

Tabula 1992-3.
Waar ligt Groot en Cleijn Rijckenoirt?
Het antwoord komt uit de registers op
de leenacteboeken, waarin keurig alle
beleningen staan. Dit gevoegd bij de
informatie op de minuutkaart van het
kadaster uit 1830 en de gegevens van
de O. A.T. kan het niet missen. Afbeel-
ding 43 geeft de siutatie weer met :
1. Groot en Cleijn Rijckenoort;
2. de Steenackers;
3. land van de pastorie;
4. land van de kerk;
5. de Heymenweer, ook genaamd

Heijmen.

Aanvulling

Elden: "(•••) dat stuck lants tot Elden
op de Oort sijnde drie moren buiten-
dijx". (registers op de leenacteboeken).

E.A.M. Janssen- Van der Nat
Stationsstraat 58
6671 AW Zetten
08880-52503
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Afbeelding 43, Groot en cleyit Rickenoirt.
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Langs de Linies

De Venus van het A.I.C.

Als ik de deur naar zolder open en mijn
zoekende handde lichtschakelaar vindt,
slaat mijn hart een slag over wanneer ik
naar boven kijk. Haar rijzige figuur
licht op tegen de donkere achtergrond.
Naakt tot op de navel houdt zij met de
linkerhand het kledingstuk vast dat van
haar schouder gegleden is. Geschrok-
ken bedekt zij haar boezem, maar over-
duidelijk blijkt dat de vijf overgeble-
ven vingers nauwelijks voldoende zijn
voor haar linkerborst. Is zij zich ervan
bewust dat haar rechterknie ondeu-
gend uit de opengevallen plooien van
haar kleed kiert? Zowel aan haar bo-
venarmen als aan haar polsen draagt zij
armbanden, terwijl het zwart van haar
handschoenen contrasteert met haar
ivoorblanke lichaam.
Met knikkende knieën bestijg ik de
traptreden. Dan strek ik mijn rechter-
hand naar haar uit en omvat in één
vloeiende beweging haar ranke leest.
Erg standvastig is zij niet, wat in haar
hoofd omgaat zal ik nooit raden. Zo-
wel de voeten als het kopje van het
witte terracotta beeldje zijn immers al
sinds lang verdwenen, wat haar lengte
beperkt tot een slordige 15 cm.
Vanaf 1977 is de Venus Pudica, de
schroomvallige Venus, in het bezit van
de Historische Kring Resteren en
Omstreken en zodra de vitrine in het
trapgat van het Archief- en Informatie-
centrum gereedkwam, kreeg zij mét
enkele Romeinse grafgiften daarin een
ereplaats.

Het dametje werd in bovengenoemd
jaar tijdens een noodopgraving in Vech-
ten gevonden, toen de autosnelweg
rond Utrecht zijn zoveelste uitbrei-
ding beleefde.
Het beeldje stamt uit het Romeinse
Keulen. De kunstenaar SERVANDUS
heeft het in het derde kwart van de
tweede eeuw in zijn werkplaats voor
keramische waar aan de huidige
Rudolfplatz vervaardigd.
Servandus maakte mallen van gips en
in de loop der tijd zijn er verscheidene
afgietsels gevonden die uit dezelfde
mal moeten zijn gekomen. In
Arentsburg (Z.H.) is een voetstuk op-
gegraven waaruit blijkt dat de kunste-
naar zijn werkstukken signeerde.
Behalve zijn naam vinden we de
letters C C A A , de afkorting van
Colonia Claudia Ara Agrippinensium,
het Latijn, waarvan de huidige naam
Keulen is afgeleid.
Trouwens, aan de inscripties danken
we ook de datering. Servandus ver-
meldt namelijk de consul, tijdens wiens
regeringsperiode hij het beeldje maakte.
Dit consulaat werd in 169 n.C. be-
kleed. Waarschijnlijk is de Kesterse
Venus Pudica, hoe incompleet ook,
het fraaiste terracotta beeldje dat tot nu
toe in Nederland gevonden is. Het kan
verband houden met het feit, dat dit
het eerste exemplaar was, dat uit een
nieuwe gipsmal gelost werd. Immers,
gips is een zacht materiaal dat heel snel
slijt. Daar het op den duur ook oplost
in water of zuren, is het niet verwon-
derlijk dat gipsen mallen zelden of
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nooit in onze bodem teruggevonden
•worden.

Terracotta (de Italiaanse term voor
gebakken aarde) beeldjes werden ge-
maakt van veelal witbakkende klei.
Vandaar dat men, met de bekende
Goudse pijpen voor ogen, ook vaak
spreekt van pijpaarden beeldjes.

Daar een aantal Venusjes bij water in
de buurt werd gevonden, is wel veron-
dersteld dat deze godin als bewaar ster
van heilige wateren, de bron van alle
leven, vereerd werd. Toch een grappig
idee: de van oorsprong Griekse
Aphrodite, godin van schoonheid en

liefde, als riviernimf aan het schei-
dingspunt van Rijn en Vecht in het
Romeinse Neder-Germanië.
Het is ook mogelijk dat Venus als de
godin van de vruchtbaarheid werd
gezien. Misschien stiekem aangeroe-
pen door een aan zijn potentie twijfe-
lende Romeinse legionair of door zijn
nog steeds kinderloze vriendin, die
zoals gebruikelijk in de naburige bur-
gerlijke nederzetting verbleef.
Misschien werden de beeldjes in tem-
pels of simpeler heiligdommen ge-
plaatst, evenmin is uitgesloten dat ze
op huisaltaren te vinden waren. Zeker
is, dat ze ook wel in graven terugge-
vonden zijn, wellicht om de goden
gunstig te stemmen ten aanzien van
hem of haar die de eeuwige reis naar
het rijk der schimmen begonnen was.

Tenslotte is het mogelijk dat ze als ex
voto, als wijdingsgift, aan een heilig-
dom werden geschonken.
Was de Venus Pudica als godin voor de
Romeinen al niet te duiden, voor ons,
nuchterlingen van de twintigste eeuw,
werpt zij ook tal van vragen op, die
nooit beantwoord zullen worden.

Ton van Drunen

Bronnen:
Boekei, Georgettc M.E.C, van, Figurines and
Masks from the Netherlands. In: Berichten van
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bo-
demonderzoek, jrg. 33 (1983), 35 (1985), 36
(1986).
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Genealogie van Gijsbert Stout

Over Gijsbert Stout, een markante
Tielenaar, heeft ing. D Jansen in Tabula
Batavorum, jrg 7, no 2 van juni 1989,
een uitvoerig artikel geschreven en
daarin de ontwikkeling van de door
Gijsbert Stout gestichte fabriek van
landbouwwerktuigen geschetst. Het
was niet de bedoeling van ing. Jansen
in dit artikel een volledige biografie
van Gijsbert Stout te geven, omdat
daarvoor het materiaal te onvolledig
was.
Als achterkleinzoon van Gijsbert Stout
heb ik mij sinds vele jaren met de
genealogie van de familie Stout in Tiel
beziggehouden. In de laatste jaren heb
ik met ondersteuning door het
streekarchivariaatTiel-Buren-Culem-
borg vele nieuwe gegevens verkregen,
die een overzicht over het leven van
Gijsbert Stout geven. Als een aanvul-
ling op het bovengenoemde artikel
heb ik deze data samengevat. Mijn
bij zondere dank geldt het streekarchiva-
riaat voor de onvermoeibare hulp die
ik mocht ontvangen.

Gijsbert Stout werd op 26 november
1806 in Tiel geboren als het tweede
kind van Willem Stout en Anna Maria
Cloppenburg. Uit dit huwelijk ont-
sproten nog volgende kinderen:
Joost Adrianus, geboren 22 januari
1805, Jacomina, geboren 29 novem-
ber 1808 en Joost, geboren 22 novem-
ber 1812.
Willem Stout en Anna Maria Cloppen-
burg (ook Kloppenburg) waren op 15
november 1803 te Druten getrouwd.

In het trouwboek van huwelijks-
commissarissen wordt vermeld, dat de
bruidegom "afgoedinge van zijn
onmundig kint, bij zijne overleede
huijsvrouw in eehee erwekt, gedaan
hat". Op het eerste huwelijk van
Willem Stout kom ik nog terug.
Anna Maria Cloppenburg werd op 22
maart 1780 in Druten geboren als doch-
ter van Adrianus Cloppenburg uit
's-Hertogenbosch enjacomina Meyer
uit Arnhem, die op 27 juni 1779 in
Hurwenen waren getrouwd.
Het tweede huwelijk van Willem Stout
duurde slechts kort; op 17 juni 1814
overleed Anna Maria Cloppenburg,
"huisvrouw van Willem Stout, koop-
man in koren, gewoond hebbende
alhier, ten haren huize, No 456, in de
Westluidensche straat". Gijsbert Stout
was toen 7 jaar oud.

Willem Stout hertrouwde te Tiel op 9
mei 1818 met Cornelia Johanna Ver-
brug, geboren te Ingen op 25 oktober
1778 als dochter van Jan Verbrug,
landbouwer, en Anna van Dijk, wo-
nende te Eek en Wiel. Uit dit huwelijk
werd cp 20 januari 1819 te Tiel Jan
Willem Stout geboren.
Kort daarna overleed echter Willem
Stout op 18 maart 1819 in de leeftijd
van 50 jaar, nog geen jaar na zijn derde
huwelijk.
Voor zijn weduwe moeten de moei-
lijkheden groot geweest zijn. Er bleef
haar vermoedelijk geen andere keuze
dan de vier kinderen uit het tweede
huwelijk naar het Burgerweeshuis te
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Tiel te brengen, waar de twaalfjarige
Gijsbert Stout niet twee broers en zijn
zuster op 28 april 1819 werd opgeno-
men.
De regenten van het weeshuis letten
erop, dat de kinderen een beroep leer-
den. De oudere broer Joost Adrianus,
14 jaar oud, begon reeds op l mei 1819
een leer van twee jaren als bakker bij de
Tielse bakker Johannes van den Heu-
vel. Deze was bij het derde huwelijk
van Willem Stout eenjaar tevoren als
getuige opgetreden. Een verdrag be-
paalde, wat werd "geconvenieert".
Twee jaar later, op l mei 1821, begon
voor Gijsbert Stout, toen 14 jaar oud,
een leer als smid bij G. van Baars.
Het verdrag met het weeshuis luidde:
"den ondergeteeken heeft Van de
Weesmeesters gehuurt de Wees jong
gijsbert Stout voor de tijd van twee jaar
om hem soo veel in sijn vermooge is,
het Smeeje te Leeren en den baas daar
voor ten diensten te sijn, onttoendt dat
werk dat tot het ambagt behoort waar
voor de jonge voor sugt sal genieten
alle weeke 9 stuijvers en wanneer het
sij afvegre (affaire ?) toe Laat des Win-
ters schooien te Laaten gaan, den aan-
vang sal sijn den l mei 1821 en eijn-
digen den laaste april 1823 en Wan-
neer het den dag is om sijn beleijdenies
te Leeren hem savens een quatier voor
agte na huijs Laaten gaan".
Tot 1830 ontbreken verdere gegevens
over Gijsbert Stout en over zijn broers
en zuster.
De derde vrouw van Willem Stout,
Cornelia Johanna Verbrug is vermoe-

delijk naar Eek en Wiel teruggegaan
met haar zoon Jan Willem Stout, die in
1897 in Baarn overleed. Nakomelin-
gen van hem woonden later in Tiel.

Alvorens verder te gaan met het leven
van Gijsbert Stout na 1830, moet eerst
over de herkomst van zijn vader wor-
den gesproken.
Willem Stout werd op 13 november
1768 in Giessen Nieuwkerk gedoopt
als zoon van Joost Stout en Maggel van
Helden. Zij waren op 8 november
1767 te Gorinchem getrouwd.
De bruidegom was te Lakerveld
(Lexmond) op l O juli 1735 gedoopt als
zoon van Willem Herbertsz Stout en
Geertje Vinck. Hun huwelijk had
plaatsgevonden op 21 april 1720 in
Lexmond. De ouders van Willem
Herbertsz Stout waren Herberts
Klaessen Stout en Marrigje Willems-
dochter, die "op Achthoven" bij
Lexmond woonden. Geertje Vinck
werd op 5 december 1700 te Lexmond
gedoopt als dochter van Joost Ymerse
Vinck en Jannigie Gerrits Huijsman,
die in Lakerveld woonden.
De voorouders van Gijsbert Stout kwa-
men dus uit Achthoven en Lakerveld,
gehuchten gelegen aan een langgerek-
te dijk en een streekweg in de ge-
meente Lexmond in de Vijfheeren-
landen. Dit moerassige gebied werd in
de twaalfde eeuw ontgonnen en bedijkt
met toestemming van de bisschop van
Utrecht. De vroeger veelvuldige over-
stromingen konden zo worden ver-
meden. In 1986 werd Lexmond met
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zes andere kleine gemeenten samen-
gevoegd tot de nieuwe gemeente Zede-
rik met gemeentehuis in Meerkerk.
De moeder van Willem Stout, Maggel
van Helden, werd op 23 oktober 1735
in Wijk, in het Land van Altena, gebo-
ren als dochter van Gijsbert van Hel-
den (naar wie Gijsbert Stout werd
genoemd) en van Jozina Snoek. Het
echtpaar Stout - van Helden woonde
tot 1771 in Giessen Nieuwkerk. Joost
Stout kocht op ójuli 1771 teHarmelen
een "korenmolen met huis, bakkerij,
bepoting en beplanting onder het ge-
recht van Hamelerwaard". Daar werd

op 6 januari 1774 een dochter Josina
Geertrui) geboren. Zij huwde te Har-
melen op 23 december 1804 de koren-
molenaar Egbertus van Schieveen, ge-
boren ongeveer 1779 in Linschoten.
Hij nam later de korenmolen van zijn
schoonvader over.
Joost Stout is in Harmelen vele jaren
diaken en ouderling geweest en hij
werd daar op 3 januari 1805 begraven.

Maggel van Helden overleed op 17
oktober 1820 in Harmelen bij haar
dochter, "nalatend tot erfgenamen haar
dochter Josina Geertrui] Stout, ge-
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Opname in het Burgerweeshuis. Document uit het Streekarchivariaat Tiel - Buren - Culemborg.
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huwd met Egbertus van Schieveen, en
de kinderen van Willem Stout". De
korenmolen heeft tot in deze eeuw
bestaan. De kinderen van Josina Stout
heetten o.a. Joost en Josina Geertruij.
Willem Stout werd op 14 april 1789 in
Harmelen als lidmaat van de kerk aan-
genomen. Hij huwde in Harmelen op
26 juni 1796 Cornelia de Bruin, gebo-
ren op 15 maart 1778 in Harmelen als
dochter van Cornelis de Bruin en Aal-
tje Romijn. Korte tijd na hun huwelijk
verhuisde het gezin naar Tiel, waar op
18 januari 1800 een dochter Cornelia
werd geboren. Een week later, op 25
januari 1800, werd de moeder, Cornelia
de Bruin, begraven. Het is opvallend,
hoe vele jonge vrouwen destijds na de
geboorte van een kind overleden. De
dochter Cornelia Stout is vermoede-
lijk het kind aan wie Willem Stout bij
zijn tweede huwelijk op 15 november
1803 te Druten "afgoedinge" heeft
gedaan. Van haar wordt later niet meer
gesproken. Misschien is ze bij haar
grootouders te Harmelen opgevoed.

In 1830 begon voor Gijsbert Stout een
nieuw hoofdstuk in zijn leven door de
Belgische Opstand. In augustus 1830
sloeg de juli-revolutie van Parijs naar
Brussel over, waar het tot "ongere-
geldheden" kwam onder de leus "Bel-
gië vrij tot aan de Moerdijk". In het
sinds 1815 Verenigde Koninkrijk der
Nederlanden dreigde de scheiding van
Noord en Zuid. In het Noorden wer-
den vrijwilligerskorpsen opgericht, o.a.
in de Betuwe de "Vrijwillige Jagers

van Van Dam", onder bevel van E. W.
Baron van Dam van Isselt te Gelder-
malsen.
Op l november 1830 werden de eerste
51 vrijwilligers ingeschreven met als
nummer 34 Gijsbert Stout, die toen
bijna 34 jaar oud was, "het laatst ge-
woond hebbend te Amsterdam". Zijn
verblijf kon in het gemeentearchief
aldaar niet worden gevonden. Hij werd
"op den Ie november 1830 vrijwillig
geëngageerd als jager tot zoolang de
onlusten in het vaderland zullen zijn
gedempt". Zijn lengte was "l el, 8
palmen en 4 duimen", ongeveer 160
cm. Verder wordt vermeld: "Gedane
veldtochten, bekomen wonden, uit-
stekende daden: 1831 de tiendaagsche
veldtocht in België , 28 maart 1832
Vrijwillig Metalen Kruis. Bij het Mo-
biele Leger bij gelegenheid van de
Opstand in België in 1832, idem 1833,
idem 1834.
Afgegaan: Op den 30Junij 1839 met
paspoort, authorisatie 14Junij 1839."
Zijn uniform heeft Gijsbert Stout later
aan de Oudheidkamer te Tiel geschon-
ken, In de Tweede Wereldoorlog ging
het verloren.
Zijn correspondentie met andere vrij-
willigers werd door zijn kinderen nog
lang bewaard. De brieven begonnen
vaak met de woorden "Waarde vriend
en wapenbroeder". In het bevolkings-
register van Tiel werd Gijsbert Stout
op l mei 1833 als smid ingeschreven,
wonende in de Gasthuisstraat nummer
157. Twee jaar later, op 16 april 1835
huwde hij te Tiel Clasina Crouwel,
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Leerverdrag. Document uit het streekarchivariaat Tiel - Buren - Culemborg.

geboren te Tiel op 18 juli 1805 als
dochter van de "aanspreker" Nicolaas
Cornelis Crouwel en Anna de Jong.
Bij dit huwelijk moest overgelegd wor-
den een "certificaat wegens de voldoe-

ning door de bruidegom aan de natio-
nale militie, afgegeven door den Heer
Gouverneur van deze Provincie" en
tevens "de permissie tot het aangaan
van dit huwelijk door den Heer Ma-
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joor, Kommanderende het Korps Ja-
gers van Van Dam, aan den Bruide-
gom, die bij gemeld Korps in dienst
is".
Het huwelijk duurde slechts kort. Op
22 mei 1836 werd Clasina Crouwel
"bevallen van een dood kind, zijnde
een dochter". Twee weken later, op 7
juni 1836, overleed Clasina Crouwel,
bijna 31 jaar oud.
Volgens een familielegende is de moe-
der van Clasina Crouwel, Anna de
Jong, geboren 15 januari 1769 in Tiel,
vóór haar huwelijk (26 april 1801 te
Tiel) in Zuid-Afrika in dienst geweest
bij de familie van Reede van Oudts-
hoorn. Een Pieter Baron van Reede
van Oudtshoorn die benoemd was tot
Gouverneur van de Kaap, overleed
echter gedurende de reis daarheen op
zee in januari 1773. Hij werd op 13
april 1773 in Kaapstad in de Grote
Kerk begraven. Misschien is Anna de
Jong bij zijn kinderen aan de Kaap in
dienst geweest. Gijsbert Stout, nu
meestersmid, hertrouwde op 12 juli
1838 te Tiel met Theodora Geertrui)
de Jongh, geboren te Tiel op 31 juli
1809, dochter van Dirk Johannes de
Jongh, Meester Goud- en Zilversmid
(1787 - 1868) en Gerritje van Goud-
oever uit Utrecht (1789 - 1814). Dirk
Johannes de Jongh stichtte ongeveer in
1814 aan de Markt te Tiel de bekende
juwelierszaak. Ook bij dit huwelijk
moesten wederom de bovengenoemde
permissie en het certificaat overgelegd
worden. In 1840 verhuisde het gezin
naar het huis nummer 211 in de

Gasthuisstraat en in 1849 naar de
Voorstadt nummer 1. In 1860 luidde
het adres: Groenmarkt A nummer 1.
Als beroep werd toen niet meer smid,
maar fabrikant van landbouwwerktui-
gen en winkelier aangegeven.

Uit het huwelijk werden acht kinde-
ren geboren:
1) Willem, geb. 17 juli 1839, overl. 4

februari 1911 te Tiel, gehuwd met
Cornelia Voet en later met Anna
Louise van Leeuwen van Duijven-
bode; 4 kinderen.

2) GerritjeEvendina, geb. 3nov. 1840,
overl. ongeveer 1918 te Antwer-
pen, was gehuwd met haar neef
Josef Stout, zoon van Joost Stout;
geen kinderen.

3) Dirk Johannes, geb. 27 jan. 1842,
overl. 1923 in Tiel, was in 1882
gehuwd met Catharina Maria Floor
uitMaarssen (1837-1919), woonde
aan de Hoveniersweg in de naar
zijn vrouw genoemde Villa Flora,
afgebeeld in het boek Tiel in oude
ansichten, pag. 97. Het is echter
niet juist dat Dirk Johannes later
naar Antwerpen vertrok zoals daar
vermeld; geen kinderen.

4) Gijsbert Theodorus, geb. 17 juli
1844, overl. in Apeldoorn 1924,
gehuwd met Anna Margaretha ter
Meulen uit Wadenoijen, koper-
fabrikant; geen kinderen.

5) Theodorus Johannes, geb. 22 nov.
1846, overl. Tiel op 10 juli 1932,
gehuwd te Antwerpen in 1882 met
Aleida Elisabeth ten Cate uit Cronau
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(Westfalen). Leidde de fabriek van
zijn vader. Met zijn grote witte
baard was hij een bekende Tielenaar.

6) Anna Maria, geb. 29 april 1849,
overl. Tiel 1926, ongehuwd,
woonde eveneens in de Villa Flora.

7) TeunisGerardus,geb. lósept. 1850,
overleedin Arnhem ongeveer 1908,
ingenieur, eerst in de fabriek, dan
naar Arnhem verhuisd, gehuwd met
Wilhelmina van der Veen; drie kin-
deren.

8) Anna Clasina Willemina, geb. 18
juni 1852, overl. in Antwerpen on-
geveer 1881, gehuwd met Erriest
Grosbodt; één dochter.

Gijsbert Stout overleed op 25 juni
1881 in Tiel.
Het merkwaardige is, dat geen klein-
zoon van Gijsbert Stout in Tiel is ge-
bleven en dat er ook geen nakomelin-
gen in de vrouwelijke lijn in Tiel meer
leven.

De oudste broer van Gijsbert Stout, de
bakker Joost Adrianus Stout, geb. 22
januari 1805, trad bij de huwelijken
van zijn broers Gijsbert en Joost als
getuige op. Bij het tweede huwelijk
van Gijsbert Stout in 1838 is hij "Ser-
geant Majoor bij de Schutterartillerie
in garnizoen te Nijmegen". Verder is
niets meer van hem bekend, geen
huwelijksdatum, geen overlijden.

Van de zuster Jacomina, geb. 29 no-
vember 1808 is evenmin iets bekend.
De jongste broer Joost, geb. 22 no-

vember 1812, werd boekbinder en
later boekhandelaar en huwde op 16
maart 1837 in Tiel Christina Catharina
Elisabeth Wens.
Hij overleed op 23 november 1868 te
Tiel, zijn vrouw reeds in 1858. Uit
huwelijk ontsproten een dochter,
Anna Catharina, die 1869 naar Rot-
terdem vertrok, en een zoon Josephus
Cornelis, die in 1872 Gerritje Ever-
dien Stout, zijn nicht huwde en naar
Antwerpen vertrok. Zij hadden geen
kinderen. Het is opvallend hoe vele
leden van de familie Stout naar Ant-
werpen vertrokken, een aantal keerde
terug. Uit deze samenstelling en uit het
artikel van ing. Jansen ziet men hoe de
weesjongen Gijsbert Stout zich om-
hoog gewerkt heeft en een markante
bewoner van zijn geboorteplaats werd,
maar ook hoe snel in de volgende twee
generaties velen Tiel weer verlieten.

H. Zelle
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Enkele wederwaardigheden van
Steven van den Doeyenburg

In "Overvloed en Onbehagen" laat de Engelse historicus Simon Schama
een beeld zien van het sociale en culturele leven in onze Gouden Eeuw.
Voor de gewone man ging de ere-benaming voor de 17de eeuw nauwe-
lijks op. Dat ook het leven van een hooggeborene in die tijd niet altijd
even rooskleurig •was blijkt uit deze bijdrage.

Verzoek om kwijtschelding van
een tiendpacht
Het zal zo rond de jaren 1680 - 1690
geweest zijn dat jonker Steven van den
Doeyenburg, die op de Uilenborgh in
het kerspel Heteren woonde, een ver-
zoek schreef aan de heer van Bergh. In
de brief klaagde hij over de minder
goede verstandhouding met rentmees-
ter Albert Verheyden. Volgens Steven
hield deze zich niet altijd aan afspra-
ken. Hij maakte melding van het ver-
draaien van overeenkomsten en van
het dwarsbomen van de uitvoering
ervan. De rentmeester was zelfs al te-
gen hem aan het procederen gegaan.
De jonker meende dat hij de dupe was
van het optreden van de rentmeester,
al gaf hij wel toe schulden te hebben bij
Huis Bergh.
In de brief schreef de jonker voorts dat,
als de rentmeester rechtschapen was en
de oprechte waarheid had laten weten,
de Heer van Bergh zeker bereid ge-
weest zou zijn tot vermindering of
misschien wel tot kwijtschelding van
de tiendpacht.
Waarschijnlijk hebben we hier met
een verarmde jonker te doen, wel een
titel, maar geen geld. Maar pacht moest
altijd betaald worden. In oude pacht-
contracten valt deze zinsnede op: "(•••)

in alle jaren pacht te betalen, zowel bij
goede als bij slechte". Hieronder ver-
stond men te droge of te natte jaren.
Zelfs als ten gevolge van een dijk-
doorbraak het land onder water stond,
moest de volle pacht op tijd betaald
worden: op 10 oktober, St. Victorsdag.
Rentmeester Albert Verheyden zal wel
geen goed woordje voor de jonker van
den Doeyenburg gedaan hebben. De
landheren waren soms lastig voor hun
rentmeester; die had maar te zorgen
dat de centjes op tijd binnen waren en
de kas klopte. Als hij zijn taak verwaar-
loosde kon het gebeuren dat hij de laan
uitvloog.

Beslaglegging op een veulen
De jonker heeft vaker slecht bij kas
gezeten. Op 9 november 1693 arri-
veerde de sterke arm van Heteren,
schout Frederick Raesinck met zijn
assistenten Jan Hendrixen en Jacob
Bleysen op de Uilenborgh. Zij moes-
ten het "besaay en hoorngelt" innen.
Beleefdshalve werd aan de voordeur
gescheld waarop de dienstmeid van
Steven verscheen en het gezelschap
vroeg wat het wilde. Zij liet weten dat
meneer en mevrouw niet thuis waren
wegens een begrafenis.
De schout wilde echter niet zomaar
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Voor Clio gelezen

vertrekken en zocht een onderpand.
Hij gaf Jan Hendrixen opdracht een
veulen los te binden. Nagekeken door
protesterende meiden en knechten
vertrokken de wetsdienaren.
Ze hadden evenwel pech, want onder-
weg kwamen ze de heer en mevrouw
Van den Doeyenburg tegen. Heer Ste-
ven was nogal verbaasd over de stoet
en vroeg nieuwsgierig wat er aan de
hand was. Nadat het hem verteld was
ontstak hij in woede en schreeuwde
dat alles "piquanterie" was. Hij vroeg
naar de rekening, hij wenste die direct
te betalen. Hij wilde niet dat er met een
veulen van hem langs de weg geleurd
werd. De rekening kan niet overhan-
digd worden, want hierop had de schout
niet gerekend. De jonker scheen zich
zeer boos te maken, hij taste in zijn
zakken om er iets scherps uit te halen.
Hij ging op de mannen toe en riep: "de
duivel zal jullie halen". Het was me-
nens van de jonker en de schout en zijn
helpers moesten hem met snaphanen
keren. De vrouw van Steven van den
Doeyenburg moet een kenau geweest
zijn, want zij nam Jan Hendrixen het in
beslaggenomen veulen af.
De "sterke" arm droop af, nagejouwd
door de bewoners van den Uilenborgh.

Th. Essers

Bronnen.
Archief Huis Bergh, nr. 5645.
R.A.G., Archief Ambt Over-Betuwe, Proto-
col 175, dossier 7.

Weet u wat een brulfteneuger is?
Bent u ooit aan het kweesten geweest?
Hebt u wel eens een knottedoek gege-
ven of gekregen?
Begrippen die ons in ieder geval tot
voor kort onbekend waren. We kwa-
men ze tegen in het onlangs versche-
nen boekje Bruidssuikers en Witte-
broodsweken van de hand van Ineke
Strouken. Een alleraardigste verza-
meling gebruiken rond het huwelijk,
door de directeur van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur bijeenge-
bracht. Het grootste deel van de gege-
vens kreeg ze uit interviews met men-
sen tussen de 80 en 104 jaar oud.
Voor wie zichzelf wil plezieren of een
aardig huwelijkscadeautje zoekt voor
een paar met trouwplannen, warm
aanbevolen.

I. Strouken, Bruidssuikers en Witte-
broodsweken. Gebruiken rond het
huwelijk, Utrecht 1993.
ISBN 90 215 1881 3, 96 pagina's, prijs
f 14,90.

De redactie
Rectificatie
In het artikel over de St.-Antonius-
vicarie te Opheusden door W. van de
Westeringh (Tabula 1993, nr. l, pp. 7
- 14) moet op bladzijde 9 in het onder-
deel Verplichtingen de literatuur-
verwijzing (3) worden veranderd in
(10). Zoals wel duidelijk zal zijn, ko-
men veel bijzonderheden uit oorkon-
den in het archief van het slot Diersfordt
en niet uit het boek van Wijnaendts
van Resandt.
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Historisch gezien

Het is toch een wonderlijke wereld in
het rivierengebied en zeker in de Be-
tuwe. Neem nou het prille begin van
de jam-industrie, omstreeks 1850.

teur-eigenaar en vertoefde voor de
azijnhandel (in elk geval als koopman
van azijn) regelmatigin Engeland, waar
vandaan hij soms monsterpottcn jam

Jamkokcrij vóór 1940

De Kamer van Koophandel bericht dat
het begon met de azijnfabriek van de
heer Bien, waanii ook appels, peren,
wortelen en beetwortelen werden ver-
werkt.
Na een kleine vijfentwintigj aar brandde
het fabriekje af en de hcerBruijms ging
op deze plek koffiesurrogatcn produ-
ceren, hierbij gebruik makend van de
cichorei, die rondom Tiel veel werd
verbouwd. Verder wordt nog vermeld
- historisch gezien zeer juist - dat het
niet zeker is of het azijnfabrickje hierin
is opgegaan, maar dat het er wel op
lijkt!'
De heer Baesjou werd in l 877 direc-

r. Baesjott, gel>. 1855.
ttireaenr l-lipje 1877 - 1910
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Uitgieten van jam in een iveegwagen, 1948

mee naar huis nam. Het experimente-
ren met de jamfabricage bereikte in
1888 koninklijke hoogten en koning
Willem III verleende, kennelijk van-
wege de goede smaak, het predikaat
'hofleverancier' aan de inmiddels op-
gerichte 'Nederlandsche Fabriek van
Verduurzaamde Vruchten Maatschap-
pij De Betuwe Tiel'.
Een wonderbaarlijke opeenvolging van
produkten: beetwortelen, azijn, ap-
pels, peren, cichorei, wortelen, koffie-
surrogaat en jam. De produktie nam
een hoge vlucht; in het jaar 1930 werk-
ten 668 arbeiders aan de fabricage van
19 soorten jam, 5 soorten gelei, 13
soorten huishoudjam en verder aan
vruchtelimonades, puddingsauzen,
vruchtesappen, appelmoes, appel-

Tmck met oplegger, 1928
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stroop, vruchten op sap en tafelzuur.

In 1935 werd het fruitbaasje geïntro-
duceerd als mascotte van Tiel en de
Betuwse jam-industrie. Het wonder
van zijn ontstaan is in een dramatische
versie vertoond in de Flipposcoop.
Mogen we zijn eigen verhaal 'Hoe
Flipje geboren werd' geloven, dan heeft
het een haar gescheeld of hij was vlak
voor zijn entree opgepeuzeld:

Tot dessert kwam de framboos nog,
Plots'ling snikte Pip het uit:
'Eet 'm niet, toe Zomerfeetje,
't Is zo'n pracht!', riep Pipje luid.

Even raakte zij de prachtvrucht
Met haar gouden staafje aan.
'Kijk', zei Zomerfee, 'hier zie je
Nu Tielsch Flipje voor je staan.'

Hoewel Tielsche Flipje snel in heel
Nederland een begrip is geworden en
de foto's getuigen van grote activiteit,
is in oktober 1993 de verhuizing van
de door Hero Breda overgenomen
'Koninklijke Maatschappij DeBetuwe
N.V.' begonnen.

Flipje, 1980

Of Flipje vanuit zijn nieuwe woon-
plaats nog van zich zal laten horen is
onbekend. Zeker is dat Flipje voor
velen onvergetelijk zal zijn, zoals mij
nog altijd de olieman van 'De Auto-
maat' voor de geest staat die in de
dertiger jaren wekelijks met zijn platte
gele handkar langs de deur kwam. Hij
duwde de kar met volle en lege blikken
petroleum, maar het belangrijkste wat
hij voor ons meebracht was een
avonturenboekje over het jongetje
Drop, dat onveranderlijk eindigde met:

'Hoe het Pijpje Drop vergaat,
Leest U in de volgende Automaat.'

Zo gezien zullen Piggclmee, Pietje
Pelle, Arretje Nof, het Michelin-man-
netje, Pijpje Drop en Flipje hun plaats
in de historie van de reclamefiguren
innemen.

Autopark, 1920
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Uit de vlooienklap

Reacties van lezers
Op de vorige afleveringen van 'In de vlooienklap' werd een aantal
reacties ontvangen. Hieronder volgen de belangrijkste.

Mevrouw W. de Jong-Bulle reageerde
op de eerste aflevering over kisten. Ze
is afkomstig uit Rhenoy in het weste-
lijk rivierengebied en noemde mij een
aantal soorten kisten die bij haar thuis
gebruikt werden:
* de scheerkist, bedoeld om, zoals de

naam zegt, het scheergerei, be-
staande uit scheermes, kwast en
zeep, in op te bergen.

* zaadkistjes, die voorzien waren van
een schuifdeksel, waaronderde zak-
jes met zaaigoed bewaard werden.

* de meelkist.
* bruidssuikerkistjes, die werden be-

steld bij de bakker en gevuld waren
met bruidssuikers. Deze werden bij
een trouwerij gestrooid voor de
kinderen.

* de worstkist. 's Winters maakte vrij-
wel iedere boerenfamilie na de slacht
worsten, die in de schoorstenen te
drogen hingen en gerookt werden.
Dikwijls bevatte het rookkanaal
daartoe een aparte kast. Daarna borg
men ze op in de worstkist, die hoog
van model was. De worsten wer-
den er op latten tussen stro in ge-
hangen.

* zeepkisten.
* fruitkisten.
* koekkisten, die vooral uit Gronin-

gen werden toegestuurd.
* de turfkist.
* de voermanskist, die men op veel

boerenwagens in de streek tegen-
kwam.

Religieuze voorstellingen
Een aantal lezers reageerde ook op het
artikel over bijbelse voorstellingen.
Allereerst ontving ik van een lezer uit
Dodewaard een briefje met een foto
van een haardplaat, afkomstig uit een
huis in die plaats. Of ik wist welke

Afb. 1. Haardplaat, gietijzer, 17e eeuw,
afkomstig uit Dodewaard. (particulier bezit).
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voorstelling er op stond. Op het cen-
trale gedeelte van deze fraaie haard-
plaat zien we een altaar met vuur, twee
oudere bebaarde mannen en een engel
met in zijn rechterhand een zwaard en
in de andere een doodshoofd (afb. 1).
Omdat ik de scène niet direct her-
kende, zocht ik contact met het Rijks-
bureau voor Kunsthistorische Doku-
mentatie. Mevrouw drs G.B. Krebber
van dit bureau schreef mij de oplos-
sing. De afbeelding is gebaseerd op een
passage uit het Oude Testament en wel
het boek l Kronieken vers 21. Het
verhaal luidt als volgt. Koning David
laat een volkstelling houden, wat hem
als overmoed (hovaardij zeiden we
vroeger met een goed ouderwets
woord) werd aangerekend. Als straf
mocht hij kiezen uit drie plagen, die
God hem bij monde van de profeet
Gad voorlegde:

'(...) driejaar hongersnood, drie maan-
den vluchten voor uw tegenstanders
en achtervolgd worden door bloed-
dorstige vijanden, of drie dagen dat
Israël gegeseld wordt met de pest en de
engel van de Heer het hele land teis-
tert.' Toen liet de Heer de pest los en
70.000 Israëlieten vonden de dood.
Toen de engel des verderfs ook
Jerusalem wilde teisteren, kreeg God
spijt en beval de engel zich terug te
trekken. Intussen smeekten David en
de oudsten God de plaag te doen stop-
pen. Als verzoening richtten ze een
brandaltaar op.
Op de haardplaat zijn de diverse episo-
des uit het verhaal m één keer weerge-
geven: de engel die zijn zwaard richt
opjerusalem (gebouwen op de achter-
grond), David biddend rechts op de
voorgrond en links onder het brand-
altaar. Hoewel dit onderwerp in de

Afb.2, Spiegel met een geschilderde voorstelling van Christus met de Saniaritaanse vrouw,
ca. 1840. Afkomstig uit 'l'iel. (Collectie Streekmuseum l'iel).

72



beeldende kunst meerdere malen voor-
komt, zijn er toch geen schilderijen,
tekeningen of prenten bekend, die als
direct uitgangspunt voor deze bijzon-
dere haardplaat gediend hebben.

Tijdens de inventarisatie van de collec-
tie van het Streekmuseum 'De Groote
Sociëteit' te Tiel werd op een spiegel
een geschilderde voorstelling met een
religieus onderwerp ontdekt. De spie-
gel is vanouds afkomstig uit Tiel en
dateert uit de Biedermeier periode
(tweede kwart 19e eeuw). Bij een
waterput en een boom zit links Jezus
op een rots (afb. 2). Let op de stralen-
krans rond zijn hoofd, de traditionele
manier om aan te geven dat we hier te
maken hebben met een heilig persoon.
Rechts staat een vrouw met een water-
kruik. Afgebeeld is het verhaal van
Jezus met de Samaritaanse vrouw, uit
het boekjohannes. Een opmerkelijke
passage, want Joden lieten zich norma-
liter niet in met Samaritanen. Jezus
vroeg uitgerekend deze vrouw om
water.
Het toeval wilde dat ik onlangs door
een familie uit de Raadhuisstraat te
Maurik gevraagd werd te komen kij-
ken naar een haardplaat die tijdens een
verbouwing aangetroffen was tegen
een oud rookkanaal. Het was verras-
send hetzelfde thema als op de spiegel
aan te treffen. Deze forse plaat, die
opmerkelijk gaaf gebleven was, droeg
onderaan een datering: 1665.

Na een lezing in Drumpt (bij Tiel)

kwam er een mevrouw naar mij toe
met een schitterende zilveren tasbeugel.
Op beide zijden van deze 19e-eeuwse
beugel waren episodes uit het verhaal
van de Verloren Zoon te zien: het
opeisen van zijn erfdeel, het goede
leven met wijntje en trijntje en ten-
slotte zijn droevig lot op de mestvaalt
tussen varkens. De vermaning aan de
bezitster van de tas moge duidelijk zijn.
Nu nog louter fraaie stukjes antiek,
maar vroeger spiegels van goed en
kwaad, van aansporing of afkeuring,
van een leven tussen deugd of on-
deugd.

Blijf mij met uw reacties bestoken!

Tiel, juni 1993
Peter W. Schipper
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Muntgewichten

Sinds 1987 worden er opgravingen verricht op het terrein van het
voormalige Canisius-College aan de Berg en Dalseweg te Nijmegen.
Deze richten zich hoofdzakelijk op de daar aanwezige sporen uit de
Romeinse tijd.
Vanaf het eerste begin is er bij het onderzoek gebruik gemaakt van
metaaldetectoren. Hiermee zijn niet alleen de opgravingsvlakken
afgezocht, maar ook de hogere niveaus, de zogenaamde bovengrond,
op metalen voorwerpen gecontroleerd. Hierdoor is een grote collectie
bronzen voorwerpen bijeengebracht, waaronder ook vele munten uit de
late middeleeuwen en de moderne tijd. Een speciale groep vondsten
•wordt gevormd door de z.g. muntgewichten, waarvan de oudste
dateren uit de 15e eeuw.

In de afgelopen jaren (1987-1992) zijn
op bovengenoemde locatie in totaal 37
muntgewichten gevonden. Dit lijkt
opvallend veel te zijn, speciaal wan-
neer men bedenkt dat op het nabij
gelegen Kops Plateau in dezelfde pe-
riode slechts 2 van dergelijke gewich-
ten tevoorschijn zijn gekomen, hoe-
wel ook daar de bovengrond op meta-
len voorwerpen is onderzocht''. Men
kan zich afvragen of dit geringe aantal
veroorzaakt is door de grotere afstand
tot de Nijmeegse binnenstad.
Voor het terrein van het voormalige
Canisius-College bestaat de mogelijk-
heid dat er, ter ophoging van het lage
gedeelte, vanuit de binnenstad zand is
aangevoerd. We weten dat er in de
16e-17e eeuw veel markten waren,
zodat de kans dat er muntgewichten
verloren raakten groot was.
Dat er vóór de bouw van het Canisius-
College (1900) alles landbouwgrond
was, weten we van foto's. Daar de laag
waarin de muntgewichten gevonden
worden vaak nog geen 20 cm onder

het moderne niveau ligt, laat de kwa-
liteit vaak te wensen over. Dit door
invloed van buitenaf zoals: zure regen,
bemesting en zuurstof, waardoor oxy-
datie optreedt.

De functie van muntgewichten
Omdat er nog wel eens munten ge-
snoeid ( snoeien = afknippen, kleiner
maken van de munt, zodat er voor
omsmelten wat goud overblijft) of ver-
valst werden, had men muntgewichten
nodig om de volledigheid en de echt-
heid van de munt te bepalen. Door
nieuwe technieken (muntrand/kabel)
was het na 1800 niet meer nodig om
muntgewichten te maken. De exem-
plaren die gevonden zijn, hebben der-
halve betrekking op munten uit de tijd
vóór 1800. Overigens zijn ze vrijwel
uitsluitend bedoeld voor de controle
van gouden munten; voor zilveren
munten komen ze zeer sporadisch voor.
De vroege muntgewichten (14e-15c
eeuw) zijn bijna allemaal gemaakt in
Antwerpen. De val van Antwerpen in
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158^ maakte een einde aan de econo-
mische bloei van deze stad. Daarna
werden niuntgewichten gemaakt in
meer noordelijk gelegen steden, zoals
Middelburg, Amsterdam, Londen en
Hamburg.

Materiaal en techniek
Oorspronkelijk (vóór 1500) werden
de muntgewichten in brons gegoten.
Daarna werden ze van het gemakkelij-
ker te verwerken messing (koper/zink)
gemaakt. Door het afvijlen van de
zijkanten (justeerstrepen zijn vaak nog
te zien) bracht men ze op het juiste
gewicht.
De muntgewichten werden als blok-
jes, taps aflopend gegoten. Het kleinste
vlak van het muntgewicht is de boven-
kant. Het werd in de meeste gevallen
gebruikt om een deel van de te ijken
munt na te bootsen. Het grootste vlak,
de onderkant, werd door de munt-
gewichtmaker gebruikt om er zijn ei-
gen merkteken en/of stadswapen met
behulp van stempels in te slaan. Op
zeer vroege muntgewichten komt geen
instempeling van de onderkant voor.
Doordat muntgewichten wegens slij-
tage of verlies vervangen moesten wor-
den, komt het regelmatig voor, dat de
jaartallen erop, behorende bij eenzelfde
gouden munt kunnen verschillen,
omdat de maker het jaartal gebruikte
van het tijdstip waarop hij het munt-
gewichtje maakte. Dit geldt alleen voor
de onderkant. Het jaartal op de boven-
kant van het muntgewicht slaat op de
ordonnantie van de desbetreffende

munt door de toenmalige heerser. Voor
de Nederlanden b. v. Philips de Schone,
Philips II, David van Bourgondië, etc.

Tenslotte
De muntgewichten werden in die tijd
ook gebruikt voor andere gouden
munten met hetzelfde gewicht. Het
gewicht van de munten werd bepaald
en beschreven door de toenmalige
heerser.
Door slijtage en corrosie zijn de munt-
gewichten die hieronder beschreven
worden, niet meer op het gewicht dat
ze moeten hebben. In de 16e-17e
eeuw werd bepaald dat ze niet meer
dan '2 aesken' of 0,1 gram van het
oorspronkelijke gewicht mochten af-
wijken.

N.B.
]) Mededeling H. van Enckevort.

Literatuur.
Houben, G.M.M., Wittop-Koning,
Muntgewichten voor munten uit de
Nederlanden, Amsterdam 1980.
Houben, D.A., Houben G.M.M.,2000
jaar gewichten in de Nederlanden,
Leiden 1980.
Overige bronnen.
Vele opgravingsverslagen uit Neder-
land en Duitsland.
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Determinatie van de muntgewichten

Toelichting op de nummering
CAbctekentcanabae. (terrein Camsius-
College)
Jaartal van opgraven
Putnummer
Vondstnummcr
Putnummer 000 betekent losse vondst

Toelichting op de literatuur-
verwijzingen
K.P.K. : Koninklijk Penning Kabinet
Muntgewichten : Houben, G.M.M.,
Wittop-Koning, Muntgewichten voor
munten uit de Nederlanden
2000 jaar gewichten : Houben, D.A.,
Houben G.M.M., 2000 jaar gewich-
ten in de Nederlanden

1 CA.1987.000.0067
voorzijde : Versierd rozet met

Gulden Vlies.
keerzijde : Schip niet staande fi-

guur in het midden.
gewicht : 5 gram (5.2 gram).
munt : l nobel der Nederlan-

den.
maker : Onbekend.
vgl. : 2000 jaar gewichten,

pag. 57, afb. 218.

2 CA.1987.000.0648
gewicht : 7.0 gram.
byz. : Door slechte staat niet

te determineren.

3 CA.1988.017.01099
voorzijde : Wapen.

keerzijde : Afgesleten.
gewicht : 3 gram.
bijz. : Eenzijdig geslagen

muntgcwicht, vroeg
15e eeuw. Door slech-
te staat niet te deter-
mineren.

4 CA.1988.020.01325
voorzijde : Wapen met slang in

het midden.
keerzijde : Wapen met 3 Franse

lelies.
gewicht : 3.2 gram (3.2 gram).
munt : l ecu goud, Frankrijk.
maker :Jacobus Listingh, Am-

sterdam.
vgl. : Muntgewichten, blz.

175, afb. 343.

5 CA.1988.024.01685
gewicht : 3.0 gram.
bijz. : Door slechte staat niet

te determineren.

6 CA.1988.024.01772
voorzijde : 2 elkaar kruisende tak-

ken, met daarboven
een kroon en midden-
onder het teken van
het Gulden Vlies met
links en rechts de let-
ters AL en BE.

keerzijde : Muntgewichtmakers-
teken en letters PP.

gewicht : 2.6 gram (2.6 gram).
munt : l gouden Albertijn der
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Nederlanden,
maker : Paulus Pouwels, geb. gewicht

1619 te Leiden. munt
vgl.. : 2000 jaar gewichten, maker

blz. 178, afb. 51. vgl.
K.P.K., Muntgewich-
ten, blz. 132, afb. df. dat.

bijz. : AL-B betekent Alber- bijz.
tus of Albertijn. Munt
in roulatie gebracht
tussen 1600 en 1610.
Zeldzaam!

Afl>.1. Mwttgeivichtmakersteken van Paulus
Poun'ch itit Leiden.
CA. 1988.024.01772 keerzijde.

Rechtsboven een R.
7.4 gram (7.2 gram).
Nederlandse rozenobel.
Onbekend.
K.P.K., Muntgewich-
ten, blz. 56, afb. 212.
1597/1586.
Nabootsing van de
Engelse l Ryal en 1/2
Ryal.

•
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keerzijde

gewicht
munt
maker
vgl.

bijz.

8 CA.1988.020.02139
voorzijde : Door slechte staat niet

te determineren.
: Figuur (Sint Andreas)

staande achter een
groot Andreaskruis.

: 3 gram (2.7 gram).
: 1/2 oude Andreasgulden.
: Onbekend.
: Muntgewichten, afb.

12b3.
: Een gewicht voor de

oude 1/2 Andreasgul-
den, geslagen van
1466 tot 1485. Deze
1/2 gulden werd ook
wel Bourgondische
halve gulden ge-
noemd.

CA.1988.000.01787
voorzijde : Versleten. Moet staan:

wapen met in het
midden zonnestralen.
Daaromheen 4 kroon-
tjes en versiering.

keerzijde : Schip met roos mid-
den op de boord.

9 CA.1988.020.02139 (2)
muntgewicht ?

10 CA.1988.020.02139 (3)
muntgewicht ?

11 CA.1988.020.02139 (4)
muntgewicht ?
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De laatste drie num-
mers zijn zo afgesleten,
dat determinatie on-
mogelijk is.

12 CA.1989.029.02737
voorzijde : Staande figuur met

zwaard en rijksappel.
keerzijde : Kroon met eronder

een molenijzer en
GVM.

gewicht : 5.2 gram (5.1 gram).
munt : l Reaal der Nederlan-

den.
maker : Waarschijnlijk

G. Joerse.
vgl. : v.z. K.P.K., Munt-

gewichten, blz. 44,
afb. 57.
k.z. 2000 jaar gewich-
ten blz. 182, afb. 390.

bijz. : Dit muntgewicht
werd gebruikt voor l
Reaal der Nederlan-
den van l 521 tot
1598, en voorde Ne-
derlandse Carolusgul-
dcn van 152 l tot
1556.
Een molenijzer is een
verdeelijzer van de
wieken, in het midden
een vierkant gat met
daaraan vier uitwaaie-
rende vertakkingen:
een gildeteken dat in
Antwerpen gebruikt
werd.

13 CA.1990.020.02139
voorzijde : Door slechte staat niet

te determineren.
keerzijde : Sint Andries staande

achter een groot kruis
met de letters AC!.

gewicht : 3.0 gram (3.0 gram).
munt : Oude 1/2 Andriesgul-

den.
maker : Abraham Groengraft

uit Amsterdam.
dat. : 1466 tot 1485.
vgl. : 2000 jaar gewichten,

blz. 172, afb. 24.

14 CA.1990.031/032.03697
voorzijde : Linksboven cijfer 3,

rechts boven muntma-
kersteken, niet te de-
termineren. Links on-
der het ijkmerk, klim-
mende leeuw, en
rechts onder de letter
G.

keerzijde De letter A.
gewicht 4.2 gram (4.614 gram).
maker Niet bekend.
dat. Omstreeks 1750.
vgl. 2000 jaar gewichten,

blz. 151, afb. 253.
bijz. Het cijfer 3 betekent 3

Engels, l Engels is
het halve deel van een
ons = 1.538 gram. De
A op de keerzijde staat
voor Antwerpen.

15 CA.1990.030/031.03762
voorzijde: Beeldenaar Sint
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Andreas, geflankeerd
door jaartal 1567.

keerzijde : Wapen, leeuw in wa-
ter, geflankeerd door
MM, erboven een to-
rentje niet links een 9
en rechts een 6.

gewicht : 3.0 gram (3.0 gram).
munt : De nieuwe 1/2 Sint

Andreasgulden.
maker : Matthijs Molckman

uit de Nederlanden.
dat. : Muntordonnantie van

1567 en geslagen in
1596.

vgl. : v.z. Muntgewichten,
blz. 38, afb. 21.1.
k.z. 2000 jaar gewich-
ten, blz. 182, afb. 378.

16 CA.1990.000.03975
voorzijde : Ruiter te paard, leeuw

in schild eronder.
keerzijde : Wapen van Friesland

(= 2 gaande leeuwen
in veld met blokken).

gewicht : 3.2 gram (3.0 gram).
maker : Onbekend.
dat. : 1606 tot 1765.
vgl. : v.z. K.P.K., Munt-

gewichten, blz. 98 en
99. k.z. 2000 jaar ge-
wichten, blz. 46, afb.
26a2.

17 CA.1990.036.04080
voorzijde : Door slechte staat niet

te determineren,
keerzijde : Figuur in schip, lin-

kerhand schild met
kruis.

gewicht : 4.5 gram (4.6 gram).
munt : l nobel der Nederlan-

den of l noble van
Engeland.

maker : Door slechte staat niet
te determineren.

dat. : 1422 tot 1471.
vgl. : K.F.K., Muntgewich-

ten, blz. 56, afb. 214.
bijz. : Dit muntgewicht is

een voorbeeld dat de
voorzijde en de keer-
zijde verwisseld zijn.

18 CA.1990.036.04080
voorzijde: Alleen justeerstrepen.
keerzijde : Krukkenkruis in parel-

rand.
gewicht : 13.4 gram (13.2 gram).
munt : 4 escudo-munt uit

Spanje.
maker : Onbekend.
dat. : Tussen 1728 en 1824.
vgl. : K.P.K., Muntgewich-

ten, blz. 120, afb. 161.
bijz. : Deze 4 escudo-munt

werd ook wel 4 pis-
tool genoemd.

19 CA.1990.037.04122
voorzijde : Borstbeeld van een

persoon met attribu-
ten.
Door slechte staat niet
te determineren.

keerzijde : Kort kruis in rozet
met 4 punten.
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gewicht 12 gram (l l .9 gram).
munt 4 crusado-munt uit

Portugal.
maker Onbekend.
dat. 1555 tot 1578.
vgl. K.P.K., Muntgewich-

ten, blz. 52, afb. 157.
bijz. Voorzijde is Sint Vin-

cent.
Dit muntgewicht
wordt ook gebruikt
voor de gouden l
pcca-munt, eveneens
uit Portugal.

20 CA.1990.038.04230
voorzijde : Borstbeeld van een

persoon met attributen
(zwaard en globe).
Verder de tekst: IR
BRI.

keerzijde Byzantijns kruis.
gewicht 2.2 gram (2.2 gram).
munt 1/8 pound uit Enge-

land.
maker Onbekend.
dat. 1603 tot 1606.
vgl. K.P.K., Muntgewich-

ten blz. 55.
bijz. v.z. letters IR BRI be-

tekenen : Jacobus Rex
Britanniae.

21 CA.1991.039.04530
voorzijde: Arabisch schrift + let-

ters TD.
keerzijde : Ponjaard dolk en jaar-

tal 1623 + letters
GDN.

gewicht : 2.2 gram (1.9 gram).
munt : 2 dinar uit Marokko

of Turkse dukaat.
maker : Ginlham de Neve.
dat. : 1576 tot 1654.
vgl. : v.z. K.P.K., Muntge-

wichten, blz. 56, afb.
236. k.z. 2000 jaar ge-
wichten blz. 177, afb.
351.

bijz. : Ponjaard dolk staat
voor zwaardvegersgil-
de. Guilham de Neve
en 2 broers vormden
een bekende munt-
makersfamilic in Ant-
werpen, die na de val
van de stad in 1585 is
verhuisd naar Amster-
dam.

22 CA.1991.040.4578
voorzijde : Ponjaard dolk en jaar-

tal l 644 + GDN.
keerzijde : 2 Toegewende kop-

pen + ster.
gewicht : 6.8 gram (6.8 gram).
munt : 2 dukaat der Neder-

landen.
maker : Guilliam de Neve.
dat. : Vanaf 1586.
vgl. : 2000 jaar gewichten

blz. 177, afb. 352 en
K.P.K., Muntgewich-
ten, blz. 42, afb. 47.

bijz. : Een mooi zeldzaam
muntgewicht waar de
munt staat afgebeeld
op de keerzijde en de
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initialen van de maker
op de voorzijde. De-
zelfde beeldenaar
komt voor op de
Spaanse Exelente.
De 2 toegewende
koppen zijn van de
aartshertogen van de
Zuidelijke Nederlan-
den, Albert en Isabella.
Guilliam de Neve is
geboren te Antwerpen
in 1576 en gestorven
in Amsterdam in 1654.

23 CA.1991.040.04612
gewicht : 3.1 gram.
bijz. : Door slechte staat niet

te determineren.

Afb.3. CA.1988.024.01772 voorzijde

24 CA.1991.041.04724
gewicht : 2.1 gram.

bijz. : Door slechte staat niet
te determineren.

25 CA.9191.044.04961
voorzijde : Staande figuur met 2

takkenkruisen in de
rechterhand en het
jaartal 1567.

keerzijde : Antwerpse hand met
links een 8 en rechts
een 0. Daaronder de
letters HF en een ei-
kel.

gewicht : 2.9 gram (2.9 gram).
maker : Hans Foncq uit Am-

sterdam.
dat. : 1567 tot 1603.
bijz. : Vreemd muntgewicht.

Het kan bedoeld zijn
voor een Sint-
Andreasguldcn. Het is
gemaakt door een Ne-
derlands gewichtmaker
met Antwerpse her-
kenningstekens (hand).

26 CA.1991.000.05282
voorzijde : 5 versierde punten,
keerzijde : Niet ingestempeld.
gewicht : 7.4 gram (7.3 gram).
vgl. : 2000 jaar gewichten,

blz. 151, afb. 253.
bijz. : Muntgewicht van 10

Engels a 0.769 gram =
7.69 gram.

27 CA.1991.040.05282 (2)
voorzijde: Links 1/2 en rechts is

niet te lezen,
keerzijde : Niet ingestempeld.
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gewicht : 0.4 gram (0.389 gram),
dat. : Omstreeks 1750.
vgl. : 2000 jaar gewichten,

blz. 152, afb. 255.
bijz. : Gewicht van een half

Engels.

28 CA.1991.040.05282 (3)
voorzijde
keerzijde
gewicht
munt
maker
dat.
vgl.

Poortgebouw.
Krukkenkruis.
3.2 gram (3.2 gram).
l Spaanse escudo.
Onbekend.
1537 tot 1755.
K.P.K., Muntgewich-
ten, blz. 120, afb. 161.

29 CA.1991.048.05347 (1)
voorzijde: Schip met links en

rechts torens. Rozet
midden onder.

keerzijde : Niet te determineren,
gewicht : 7.4 gram (7.3 gram),
munt : a. Nederlandse roze-

nobcl a 7.69 gram.
b. Engelse ryal a 7.78
gram.

maker : Onbekend,
dat. : a. 1579 tot 1603.

b. 1464 tot 1592.
vgl. : K.P.K., Muntgewich-

ten, blz. 56, afb. 211.
bijz. : Voor- en keerzijde

zijn met elkaar verwis-
seld.

30 CA.1991.048.05347 (2)
voorzijde : Niet te determineren,
keerzijde : Schip met hoge mid-

denmast en letter H.
gewicht : 7.4 gram (7.4 gram).
bijz. : Dit is een vroeg munt-

gcwicht van het voor-
afgaande nummer
0.5347 (1).

H '.

Ajb.2. CA.1991.048.05347 (2) keerzijde.

31 CA.1991.049.05389
voorzijde : Borstbeeld van een

man in aanzicht met
zwaard en rijksappel.

keerzijde Niet te determineren.
gewicht 5 gram (4.9 gram).
munt Keizersreaal der Ne-

derlanden.
maker Onbekend.
dat. 1521 tot 1556.
vgl. K.P.K., Munt-

gewichten, blz. 105.
bijz. Figuur is Karel V met

zwaard en rijksappel.
Muntgewicht van een

82



gouden keizersreaal van
Karel V en Philips II.

32 CA. 1992. Ach ter CC.05936
voorzijde : Schip met in het mid-

den aan boord een ro-
zet en de letters RN.

keerzijde : Molenijzer met letters
ITW.

gewicht : 7.6 gram (7.5 gram).
munt : l rozenobel der Ne-

derlanden.
maker : Isaac te Welberg.
vgl. : v.z. K.P.K., Muntge-

wichten, blz. 56, afb.
210. k.z. 2000 jaar ge-
wichten, blz. 129, afb.
363.

bijz. : De letters RN staan
voor rozenobel.
De maker Isaac te
Welberg is geboren te
Antwerpen in 1585,
waarna hij verhuisde
naar Amsterdam.

33 CA.1992.Achter CC.05936 (2)
voorzijde : Niet te determineren.
keerzijde : Antwerpse hand met

jaartal 1616 en letters
A-kroon-C.

gewicht : 3 gram (3.2 gram).
munt : Niet te determineren.
maker : Andreas Caers.
vgl. : 2000 jaar gewichten,

blz. 185, afb. 402.
bijz. : Deze muntgewicht-

maker sloeg te Ant-
werpen muntgewich-

ten van 1606 tot 1620.

34 CA.1992.070.06219
voorzijde : Hoofdgebouw met to-

ren geflankeerd door 2
torens binnen een
muur met poort.

keerzijde : Spiegelbeeld van
voorzijde.

gewicht : 0.8 gram (0.897 gram).
bijz. : Muntgewicht ?

35 CA.1992.081.06322
gewicht : 1.8 gram.
bijz. : Niet te determineren.

36 CA.1992.082.03649
gewicht : 4.2 gram.
bijz. : Niet te determineren.

37 CA.1992.082.06349 (2)
voorzijde
keerzijde
gewicht
munt
maker
dat.
vgl.

bijz.

2 toegewende koppen.
Niet te determineren.
6.8 gram (6.7 gram).
2 Spaanse exelentes.
Onbekend.
1497 tot 1537.
K.P.K., Muntgewich-
ten, blz. 42, afb 48.
De toegewende kop-
pen zijn van Ferdinand
en Isabella van Spanje.

Th.M. Jansen

Molukkenstraat 212,
6524 NK Nijmegen,
tel. 080- 280021.
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Langs de Linies

Tot de meest intrigerende vondsten die men in Nederlands bodem kan
doen, behoren ongetwijfeld geschreven berichten van onze verre voor-
ouders. De oudste bewaard gebleven teksten stammen uit de Romeinse
periode. Hierbij denken we in dit geval niet aan de in steen gehouwen
mededelingen op altaren, mijlpalen en grafstenen of aan graffiti op
potscherven, maar aan de brieven, contracten en wat dies meer zij uit het
gewone dagelijkse leven.
Gezien de vergankelijkheid van het materiaal dat destijds gebruikt werd,
zullen dergelijke ontdekkingen tot de grote uitzonderingen blijven
behoren.

De tabula van Tolsum
Groot Tolsum is een terp in Westergo
(Frl.), enkele kilometers ten zuiden
van Francker.
Geruime tijd geleden vond men hier
een tabula, een Romeins wastafeltje,
uit de tijd van keizer Claudius (41 -
54).
Het vormt het middenstuk van een
zogenaamd triptichon, een driedelig
tafeltje.
Het is van hout van de zilverspar en
(nog steeds) aan beide kanten bedekt
met zwarte was.
Met behulp van een stilus, een soort
griffel, is in deze was de koopakte van
een rund geschreven.
Gargilius Secundus koopt voor 115
denarii (zilveren munten) een rund
van Steltis, zoon van Riperius, die
woonachtig is in de villa Lopetei.
Dit kwetsbare geheel is bewaard ge-
bleven dankzij het feit dat het eeuwen-
lang in een mestlaag van genoemde
terp heeft gelegen.

Een vage tekst uit Valkenburg
In l 941 kwamen in Valkenburg (Z.H.)

Ajl.l. De 'Tabu/u van Tolsum, voorzijde tic
getuigen, keerzijde de koopactc.

verscheidene fragmenten van Ro-
meinse schrijftafeltjes tevoorschijn. Een
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ervan trekt onze bijzondere aandacht.
Het is, net als de tabula van Tolsum,
van hout (zilverden), meet 12 cm x 5
cm en vormt ongeveer de helft van het
oorspronkelijke, vrijwel vierkante ge-
heel.
Van de eigenlijke briefis niets meer te

schcidenc malen achtereen gebruikt,
waardoor de over elkaar heen gekraste
lettertekens niet meer te ontwarren
zijn.
Het betreft hier de helft van een dipty-
chon, een tweedelige tabula.

AJb.2. Van Albamts te Catterick

lezen. De was is verdwenen en hoewel Op de buitenkant staat:
de punt van de schrijfstift m het onder- TVLO LOVCORV(M)
liggende hout is doorgedrongen, blijft ALBANO MEDICO
het onmogelijk om hier iets uit op te Aan dokter Albanus
maken. Het wastafeltje is duidelijk ver- te Tullum Loucorum.

Aft>.3. Aan dokter Albanus te Toni
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De brief was aan de arts Albanus ge-
stuurd toen hij in Toul (Tullum Lou-
corum) verbleef.

Later heeft hij hem meegenomen naar
Valkenburg.
Daar is het plankje aangetroffen in een
laag die tot de vroegste periode van het
castellum behoort en welke tijdspanne
vermoedelijk in de eerste eeuw ligt.
Speculeren in de archeologie is een
aardige, maar zeer riskante bezigheid.
Amateurs echter kunnen zich wel per-
mitteren af en toe een scheve schaats te
njden en aldus doende desnoods wat
builen op te lopen.
Van dit voorrecht wil de schrijver dan
ook graag een dankbaar gebruik ma-
ken.

Afb.4. Romeinse schrijfstiften

Indien het castellum te Valkenburg
door Corbulo gesticht werd als een

steunpunt bij het dempen van de op-
stand der Friezen (28-47), dan is het
niet onmogelijk dat de arts Albanus uit
Toul gedetacheerd werd om dienst te
doen in het lazaret dat volgens profes-
sor Glasbergen misschien in het
castellum gelegen heeft.
Het is helemaal te boud om te veron-
derstellen dat de tabula die in 1988 m
Vindolanda (aan de Engels-Schotse
grens) gevonden werd, eveneens uit de
eerste eeuw stamt en als afzender

CATARACTONIO ALBANO
van Albanus m (nu) Catterick

heeft, tot de bewaard gebleven corres-
pondentie van dezelfde Albanus be-
hoort. Zou hij na zijn verblijf in Valken-
burg in een van de Romeinse forten
langs de Hadrianuswal terecht geko-
men zijn?

Ton van Dnineii

Literatuur.
Boeles, F.C.J.A., Friesland tot de elfde
eeuw, 's Graveiihage 1951.
Birlev, Robiii, The Roman documents
from Vindolanda, Newcastle upon
Tyne 1990.
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Voor Clio gelezen

Iedereen heeft op de lagere school aan
de lippen gehangen van de meester of
de juffrouw, die in de vaderlandse
geschiedenisles vertelde over de Ger-
maanse godenwereld. Wodan die op
zijn achtbenige paard Sleipnir langs de
hemel reed met op zijn schouders de
beide raven Hugin en Munin, die hem
op de hoogte hielden van wat er op
aarde gebeurde. Hoe mooi vonden we
het niet dat er in het Walhalla iedere
dag net zoveel gevochten kon worden
als de gestorven Germanen wilden en
dat na de strijd de gesneuvelden weer
op konden staan om deel te nemen aan
het door de walkuren opgediende feest-
maal. Maar echt ademloos luisterde
iedereen naar de verhalen over Donar.
Hij reed met zij n ratelende bokkewagcn
over de wolken en veroorzaakte zo de
donder. En als hij heel kwaad was,
slingerde hij Miolnir, de gloeiende
hamer, die flitsende strepen trok. En
altijd kwam de hamer in zijn hand
terug. Donder en bliksem waren ver-
klaard.

Aan deze verhalen moest ik denken
toen ik in de 'Verzamelde Volksverha-
len uit Gendt' de (twee) stukjes las over
de Donderbeitel. Bij een onweer, zo
verhaalde één van de vertellers, suisde
er een gloeiende beitel door de lucht.
Deze trof een boom en spleet hem tot
op de grond. De opgegraven beitel
werd meegenomen en in de schuur
bewaard. ledere keer als het onweert
begint de beitel te dansen.
Dit zijn twee van de 407 verhalen en

verhaaltjes die M. H. Dinnissen verza-
melde. Met de uitgave van dit boek m
mcivanditjaarlostehetP.J. Meertens-
Instituut uit Amsterdam een belofte in
die het aan de in 1960 gepensioneerde
hoofdonderwijzer had gedaan. Het P J.
Meertens-Instituut voor Dialectologie,
Volkskunde en Naamkunde, zoals het
officieel heet, heeft tussen 1962 en
1977 ruim 33.000 sagen, sprookjes en
anekdoten verzameld. Dinnissen was
één van de verzamelaars. Hij begon in
1964 oude inwoners van Gendt te
bezoeken om hun verhalen op te teke-
nen. Hij deed dat zeer consciëntieus.
De meeste van de vertellers, vijfen-
twintig mannen en tien vrouwen, be-
zocht hij twee- of driemaal om er
zeker van te zijn dat hij het vertelde
juist (in dialect) had genoteerd.
De Germanen geloofden heilig in de
verhalen over de godenwereld.
Dinnissen denkt dat de meeste vertel-
lers, geboren tussen 1880 en 1919, dat
niet meer deden. Ze geloofden het nog
wel in hun jeugd.

De meeste thema's die in de bundel
voorkomen zijn niet onbekend. Ver-
halen over heksen, weerwolven, witte
juffers (witte wieve), dwaallichtjes en
over het vermogen van sommigen om
in de toekomst te kijken, komen op
meerdere plaatsen m ons land voor.
Voor de Betuwe hebben o.a. Heidring
en Hol er over gepubliceerd. In dit
boek wordt gesproken over personen,
plaatsen en omstandigheden uit Gendt
of de directe omgeving; alle vertellers
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komen uit deze Betuwse plaats. Een
heks kan niet verder lopen in Hul-
huizen, omdat iemand met zijn rech-
tervoet in haar linkervoetafdruk stapt
en met zijn linker in haar rechter (en op
deze manier werd het door heksen
verafschuwde kruis gemaakt). Een man
wordt in de Kommerdijk besprongen
door een weerwolf, steekt de wolf met
een mes waarmee pas brood gesneden
is en ontmaskert hem. Dwaallichtjes
(zieltjes van ongedoopte gestorven kin-
deren) en witte wieve dansen door de
mistige uiterwaarden. Iemand ziet een
begrafenisstoet op de Waaldijk van een
nog springlevende dorpsgenoot of de
brand die morgen uitbreekt.
Andere verhalen gaan over het bespre-
ken van kwaaltjes, over de vrijmetse-
laar wiens verkochte ziel door de dui-
vel wordt opgehaald of over sprekende
dieren die in de Kerstnacht over ie-
mands naderende dood praten. Rela-
tief veel verhalen heeft Dinnissen ge-
noteerd over de (katholieke) geestelij-
ken. De in Gendt geliefde pastoor
Huygens heeft talloze huizen bij brand
gered door de wind te laten draaien.
En de paters Dominicanen uit Huissen
hebben vele duivels in een doosje ge-
stopt en bij Doornenburg de Rijn over
gezet.

De Germanen geloofden in de verha-
len, de 35 vertellers waren in hun
jeugd overtuigd van de inhoud. Stu-
denten toegepaste taalkunde van de
Universiteit van Utrecht hebben on-
derzocht wat de Gendtse jeugd uit de

jaren negentig er van gelooft. Geluk-
kig dat Dinnissen er zeven jaar lang
met de fiets op uit getrokken is, want
de jeugd kón (nog) niet geloven.

Het boek is van een inleiding voorzien
door Ton Dekker van het Mecrtens-
Instituut. Er is een uitgebreid register.
Achterin staat de tekst van de door
Dim van den Bergh-Rensen en Harne
Scholten getranscribeerde drie band-
opnamen met 69 verhaaltjes.

Volksverhalen uit Gendt. Verzameld
door M.H. Dinnissen, Amsterdam
1993. 250 pagina's, prijs: f30,00.
ISBN 90 - 70389 - 30 - X

Geert Visser
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