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Voorwoord
Het tijdschrift Tabula Batavoruni is ontstaan uit het mededelingenblad van de

Historische Kring Resteren en Omstreken dat sinds 1968 door deze kring
werd verzorgd. In januari 1974 verscheen het mededelingenblad voor het
eerst onder de naam 'Tabula Batavorum'. De nieuwe naam was gekozen naar
aanleiding van de vondst in 1973 van Romeinse schrijfstiften nabij Maurik.
Bij de schrijfstift, stilus, hoorde een schrijftafeltje, een tabula. Het blad
fungeerde voor de in de Betuwc actieve kring als een 'tabula' voor de
resultaten van het lokale en regionale historisch onderzoek. Tot en met 1981
verzorgde de Kring het blad, een eenvoudige uitgave in typeschrift, zelf. De
verschijningsdatum was nog ongeregeld. In 1982 werd de Tabula een
gezamenlijke uitgave van de Historische Kring Kesteren en Omstreken, de
Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken en de Afdeling
Midden- en West-Betuwe en Bommclerwaard van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland.
In 1983 werd het tijdschrift in een geheel nieuw jasje gestoken en voor het
eerst gedrukt. De middelen kwamen hiervoor beschikbaar door een verdere
samenwerking in de regio, met de Historische Vereniging Marithaime, de
Stichting Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken en de Stichting
Geschiedenis Gelders Rivierengebied. Kort daarop besloot ook de Stichting
Historische Kring Gente voortaan bij te willen dragen aan de totstandkoming
van het tijdschrift. Het herziene tijdschrift vormde een nieuwe start en kreeg
daarom jaargangnummer één. Sinds 1983 verschijnt de Tabula Batavorum
drie maal per jaar en bevat ongeveer 72 a 86 bladzijden. Tot 1986 hadden de
Tabula's een paginanummering per aflevering. Sinds 1986 is er een
doorlopende paginanummering per jaargang. In 1990 kwam het blad maar
twee keer uit in zijn gebruikelijke vorm. Aflevering drie van dat jaar was een
bijzondere uitgave naar aanleiding van de Nationale Open Monumentendag.
De redactie heeft toen een afzonderlijk boekje gemaakt met
monumentenroutes door het rivierengebied onder de titel 'Kijken tussen de
dijken'.
De samenwerking tussen de verenigingen en stichtingen werd in 1985
geformaliseerd door de oprichting van de Stichting Tabula Batavorum. Deze
stichting werd voortaan belast met de samenstelling van het tijdschrift. ledere
deelnemer benoemde een lid om als bestuurslid in de Stichting Tabula

Batavorum plaats te nemen. Het bestuur vormde tevens de redactie van het
blad. Dit jaar bestaat de Stichting Tabula Batavorum 10 jaar en het gelijknamige tijdschrift zal zijn 12l/2-jarig jubileum vieren. Sinds 1983 is een veelheid aan artikelen en bijdragen in het blad verschenen over de rijke geschiedenis van het rivierengebied. Reden voor de redactie om bij haar tienjarig
jubileum een algehele inhoudsopgave te doen verschijnen op de eerste twaalf
jaargangen van de Tabula.
De inhoudsopgave is vervaardigd door Sil van Doornmalen en biedt drie zoek
mogelijkheden. De eerste inhoudsopgave is op auteursnaam, alfabetisch geordend.
Per auteur zijn de bijdragen chronologisch opgenomen naar verschijning in de
Tabula. Als een artikel het resultaat is van een co-auteurschap dan is gealfabetiseerd
op de eerste vermelde auteur. Voor de tweede inhoudsopgave zijn veertien rubrieken
benoemd. Deze zijn niet tot in detail uitgesplitst, maar beperkt tot hoofdrubrieken.
Binnen de rubrieken zijn de artikelen geordend op auteursnaam en chronologisch
volgens de verschijning in de Tabula. De derde inhoudsopgave is naar geografische
aanduiding. Veelal betreft het plaatsnamen, maar ook de begrippen (Neder- en
Over-) Betuwe en Rivierengebied zijn opgenomen. Aan de artikelen en bijdragen is
slechts één geografisch trefwoord toegekend. Indien er sprake is van meerdere
plaatsen, is gekozen voor de plaats waar in het betreffende stuk overwegend aandacht
aan geschonken wordt. Ook binnen deze rubriek is weer alfabetisch op auteursnaam
en chronologisch gewerkt. In deze inhoudsopgave zijn niet de boekaankondigingcn,
het verenigingsnicuws en de redactionele opmerkingen verwerkt.
De Agenda die in het tijdschrift verscheen tot aan 1992 is niet in de inhoudsopgaven
opgenomen.
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9

(1991) l

2-3

29-30
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13-17
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(1991) 3 58-65

3-7
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Bor, G.

Bent u ook wel eens vastgelopen met
uw familiegeschiedenis?

1 1 (1993) 1

Brouwer, J.

De opnieuw ingerichte dorpskern van
Eist in historisch perspectief

2

(1984) 1 2-7

Brouwer, J.

'Groenoord' te Eist

8

(1990) 1

19-20

Bruil, A.
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12 (1994) 1

10-11

Budding, H. K.
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1

(1983) 1 23

Buddmg, H.K.
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1

(1983) 3 21-22

Budding, H.K.
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6

(1988) 2

48

Budding, H.K.
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9

(1991) 1

35

Datema, A.
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Echteld

5

(1987) 3

55-66

Daterna, A. en
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10 (1992) 2

50-58

Derksema, W.H.C.

De muntvondst te Escharen van 1897

l

(1983)2

21-27

Derksema, W.H.C.
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4

(1986) 2

45-52

Derksema, W.H.C.

Is de heilige Ursula in Tiel geweest? 2

4

(1986) 3

54-59

Derksema, W.H.C.

Tielse munten uit de elfde eeuw l

5

(1987) l

22-26

Derksema, W.H.C.

Tielse munten uit de elfde eeuw 2

5

(1987) 2

30-35

30-31

C
D

JJ- Jager

Doornmalen, S. van De eerste volkstelling in de
Neder-Betuwe, 1795

12 (1994) 1

4-8

Auteur
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Doornmalen, S. van Het werkkamp en woonoord
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12 (1994) 3

68-74

Overbroek te Ochten 1942-1969
Drunen, T. van

Langs de Linies. Brief uit Braga

10 (1992) 3

81-82

Drunen, T. van
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11 (1993) l

15-17
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11 (1993) 2 54-55
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Drunen, T. van
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84-86

Drunen, T. van

Langs de Linies. Zomaar een munt uit
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12 (1994) 2

48-50

Dullemen,J. van

Een bezoek aan het deltagebied van de 9
'Oude Rhein'

Elzenga, G.C.

Kadastrale Atlas Elden

Engelen, T. van

De Porrenhofstadt, Smagtkamp en een 12 (1994) 3

6

(1991) 3 79-84

(1988) 2 47
75-81

oude moerbeiboom
Essers, Th.

De geschiedenis van het Drielse veer

5

(1987) 3

75-78

Essers, Th.

Paapse stoutigheden

7

(1989) l

26-27

Essers, Th.

Enkele wederwaardigheden van
Steven van den Doeyenburg

11 (1993) 2

63

Vertrekoverschotten in het westelijk
rivierengebied 1850-1935

10 (1992) 2

39-40

F
G
Gerrits, R.

Jrg.

Jaar No. Pag.

Auteur

Titel

Gijbert

Historisch gezien

K) (1992) l

5

Gijbert

Historisch gezien

10 (1992) 2

36-38

Gijbert

Historisch gezien

H) (1992) 3

68

Gijbert

Historisch gezien

11 (1993) 2 36-39

Gijbert

Historisch gezien

11 (1993) 3

68-70

Goossen, J.P.

Hotel Corbelijn in Tiel,
de herinnering blijft

12

(1994) l

22-27

Een eeuw De Betuvve in Eist.

9

(1991) l

8-15

(1991) 2 38-48

H
Hemels, J.

Krant in het spanningsveld van de
persgeschiedenis I

10

Hemels, J.

Een eeuw De Betuwe in Eist.
Krant in het spanningsveld van
plaats en regio II

9

Herwijnen, A. van

De Tielse muntslag

12 (1994) 1 28-32

Hoekstra, J.

Stichting Geschiedenis Gelders
Rivierengebied

l

(1983) 3

4-5

Hofs, R.

De hoge heerlijkheid Homoet en haar
heren

5

(1987)3

79-82

Hol,

R.C.

De overstroming van 1855 in het
Polderdistrict Neder-Betuwe:
bestuurlijke actie en reactie

l

(1983) l

12-16

Hoogveld, F.J.G.

Een boerderij in Eist uit het begin
van de achttiende eeuw

4

(1986) l

2-8

Huygen, F.J.A.

De dokterspraktijk een eeuw geleden

4

(1986) 3

67-69

Auteur

Titel

Huygen, F.J.A.

Huygcn, F.J.A.

Jrg.

Jaar No. Pag.

Veranderingen in de huisartsenpraktijk
in de laatste halve eeuw l

4

(1986) 3 70-73

Veranderingen in de huisartsenpraktijk
in de laatste halve eeuw 2

5

(1987) l

Ingen, K. van

De oudste Van Wely's

5

(1987) 2 44-49

Ingen, K. van

Ds. Honsingius, een dominee te
Opheusden die van zich deed spreken

5

(1987) 3 73-74

Ingen, K. van

Het adellijke huis 'De Tekkelenburg'
te Echteld

6

(1988) l

Ingen, K. van

Het voormalige kasteel Kermestein
te Lienden

6

(1988) 2 35-38

Ingen,K. van

Ene Edele huysinge thoe Oy

7

(1989) l

Ingen,K. van

Een drinkbak voor de hond

7

(1989) 2 51-52

Ingen,K. van

Een blik in het begraafboek van
Lienden

8

(1990) l

Ingen, K. van

Over beddingen en stroomgeulen

9

(1991) 2 53-54

Ingen, K. van

De rodeloop-epidemie van 1783

12 (1994) l

Ingen, K. van

Het kasteel De Toren van Wely

12 (1994) 2 56-64

Jager, J J.

Ruinen-Wommels in de Betuwe

l

(1983) 2 16-17

Jager, J.J.

De vroegste bewoning van West-en
Midden-Betuwe

2

(1984) l

16-20

Jager, J J.

Een mooi gebaar

2

(1984) l

21

15-21

I

13-18

14-23

6-9

12-21

J

11

Jaar Pslo. Pag.
Jrg.

Auteur

Titel

Jager, J J.

De loop van de Waal in de
Romeinse tijd

3

(1985) 3 6-13

Jager, J J. en

Vlaardingen-cultuur in de Betuwe

3

(1985) 1

15-19

Jansen, D.

Gijsbert Stout, een markante Tielenaar 7
uit de 19e eeuw

(1989) 2

39-50

Jansen, H.

De priester van het Mannen-Eiland

3

(1985) o

2-5

Jansen, H.

Capt'n Harry

5

(1987) 2

37-43

Jansen, H.

Willem Janssen Gzii.,
'de God van Lent'

6

(1988) 1

2-9

Jansen, Th. M.

Muntgewichten

1 1 (1993) 3 74-83

Janssen, G.B.

Het sein staat op groen.
Arbeidsomstandigheden van een

1

(1983) 2

J.R. Mulder

18-20

'blokwachteres der Spoorwegen'
te Eist in 1890
Janssen, G.B.

Verdwenen steenfabrieken te Eist
(Ovcr-Bctuwc)

1

(1983) 3 6-9

Janssen, G.B.

Grof-keramische industrie in en om
Tiel in de achttiende en negentiende
eeuw

6

(1988) 3 50-57

Janssen, G.B.

Van Gannitae tot Cïendt

1

(1983) 2

Jaspers-Weusten, W. De Nederlands-Hervormde kerk te
Rcsscn. Gerestaureerd of
gereconstrueerd?

7

(1989) 3 64-70

Jonasse, W.

4

(1986) 2

Bijeenkomst 44 R.I. Ochten,

11 mei 1985

5-7

38-44

Auteur

Titel

Jrg.

Kraaikamp, E.C. van Buddingh contra Heidring

2

(1984) 2

23-27

Kraaikamp, E.C. van Geurt Jan Brenkman

2

(1984) 3

7-9

Kraaikamp, E.C. van Een schepcnverkiczing in Tiel

9

(1991) 2

49-52

Jaar No. Pag.

K

(1992) 1 9-12

Kraaikamp, E.C. van Baron van Brakell en de Geldersche
Maatschappij van Landbouw

L
M
Mentink, Ci.J.

'Dansen voor de fiool' en de gevolgen. 1
Een voorval aan de Kheetse brug te
Eist m 1770

(1983) 1 4-7

Mentink, GJ.

'Marithaime' krijgt Eister cultuurprijs
1987

6

(1988) 1 24

Mentink, G.J.

Knodsenburg te Lcnt

6

(1988) 2

44-46

Meurs, B. van en
Th. van Woerkom

's Zommers en 's wienters ien vroeger
jaore

4

(1986) 1

22

Mulder, J. R.

Boekennieuws: Groebele ien de ben.
Buukske mit Bctuwse woorde,
uutdrukkinge en verhoale

1

(1983) 2

11

Mulder, J.R.

De wordings- en bewonmgsgeschiedenis van het oostelijk
rivierengebied l

(1984) 2

9-13

Mulder, J.R.

De wordings- en bewoningsgeschiedenis van het oostelijk
rivierengebied 2

(1984) 3

2-6

2

Auteur

Titel

Mulder, J.R.

De wordings- en bcwoningsgeschiedenis van het oostelijk

Jrg. Jaar No. Pag.

3

(1985) l

3-7

rivierengebied 3

Mulder, J.R.

Oude vvoongrond in Leuth in de
Duffelt

5

(1987) 2

50

Mulder, J.R.

LJnitormenkabinet in Oosterhout

6

(1988) 1

11-12

Mulder, J.R.

Plaats- en pereeelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 1

7

(1989) 1

2

Mulder, J.R.

Plaats- en pereeelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 2

7

(1989) 2

32-37

Mulder, J.R.

Plaats- en pereeelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 3

7

(1989) 3

71-73

Mulder, J.R.

Plaats- en pereeelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 4

8

(1990) 1

10-18

Mulder, [.R.

Plaats- en pereeelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 5

8

(1990) 2

39-42

Mulder, J.R.

Plaats- en pereeelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 6

9

(1991) 1

31-34

Mulder, J.R.

Boekbespreking: R. van den Berg,
Betuwse Brokskes

9

(1991) 2

55

Mulder, [.R.

Plaats- en pereeelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 7

K) (1992) 3

85-91

Auteur

Titel

Mulder, J.R.

Plaats- en perceelsnamen in het

Jrg.

Jaar No. Pag.

11

(1993) l

18-20

rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 8
Mulder, J.R.

Plaats- en perceelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 9

11

(1993) 2

50-53

Mulder, J.R.

Plaats- en perceelsnamen in het

12 (1994) 2

51-55

rivierengebied met het bestanddeel
'oord', 10
Mulder, J.R. en
H. van Heiningen

Leve de Doode Linge bij Tiel

9

(1991) 1

23-28

Mulder, J.R. en
P. Harbers

De wordings- en bewonings-

3

(1985) 2

6-12

De wordings- en bewoningsgeschiedenis van het oostelijk
rivierengebied 5

3

(1985) 3

14-18

Oteniann, W., e.a.

Twee opgravingen in Gendt

4

(1986) 2

33-37

Otemann, W. en

De historische expositie Gendt

1

(1983) 2

2-4

Poelman, J.N.B.
en D. Spruit

De avond van 7 april 1702 op 'de
Sleijenburgh onder Setten'

2

(1984) 2

14-16

Poelman, J.N.B.

De oudste Van Wely's - een reactie

6

(1988)2

39-41

geschiedenis van het oostelijk
rivierengebied 4

Mulder, J.R. en
P. Harbers

N

O

G.B. Janssen

en G. de Kruyff

15

Auteur

Titel

Jrg.

Jaar No. Pag.

Q
R
Redactie

Uoekennleuvvs: diversen

2

(1984) l

15

Redactie

Ten geleide

3

(1985) l

2

Redactie

Jubileum

5

(1987) 3

54

Redactie-

In memoriam: J.J. Brcumsse

6

(1988) l

23

Redactie

Jubeljaar: Stichting Oosterhout 900

7

(1989) l

24-25

Redactie-

Boekbespreking: P.J.W. Bekjes en
P.W. Schipper, Culemborg een beeld

7

(1989) 2

38

van een stad

Redactie

Boekbespreking: Van Ostreholt tot
Oosterhout. Geschiedenis van een
Betuvvs dorp

7

(1989) 3

75

Redactie-

Ten gelelde

9

(1991) l

2

Redactie

Zilver

10 (1992) 3

73

Redactie

Voor CLIO gelezen: M.H. Dinnissen
(ed.) Volksverhalen uit Gcndt

10 (1992) 3

92

Redactie

Voor CLIO gelezen: I. Stronken,

11 (1993) 2

64

Bruidssuiker en Wittebroodsweken.

Gebruiken rond het huwelijk
Redactie

Archeologisch onderzoek in Tiel

12 (1994) 3

85-86

Renes, J. en
J.A.J. Vervloet

De ruimtelijke ontwikkeling van
Shjk-Ewijk

6

(1988) 3

58-67

Roinbout, W.A.

Een sleutel en een niuurhaakie tut
Opheusden. De groei van een Betuws

6

(1988) 2

42-43

dorp vanaf de Romeinse tijd

16

Auteur

Titel

Jrg.
Jaar No. Pag.

Rombout, W. A.

Twee hoefijzers

1 0 (1992) 3

83-84

Rombout, W. A.
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Van de redactie
Eind vorig jaar liet Ton van Drunen
ons weten dat hij met ingang van de
nieuwe jaargang wilde stoppen als
redactielid. We hebben geprobeerd
om hem op andere gedachten te brengen, tevergeefs. Dat we nu pas officieel
afscheid van hem nemen - en niet in
het eerste nummer van deze jaargang heeft te maken met het speciale karaktervan dat (index)nummer. Tons plaats
is intussen overgenomen door Sil van
Doornmalen.

Sinds 1984 maak ik deel uit van de
zevenkoppige redactie van de Tabula.
De redacteuren vormen een gemêleerd

gezelschap; achtergronden, beroepen
en karakters verschillen. De combina-

tie van het septet blijkt te werken. De
redactievergaderingen hebben een licht

anarchistische inslag. Ze beginnen niet
precies op tijd, de eindtijd staat niet
vast, sommige leden proberen met

minder relevante opmerkingen de
agenda in de war te gooien. Ton bracht

ons terug in het juiste spoor. Met
subtiele opmerkingen liet hij weten
dat het afdwalen van de agenda alleen
maar kwam omdat het betreffende
redactielid het afgesproken werk niet
af had of dat een overeengekomen
datum niet gehaald was.
Tot 1992 was Ton eindredacteur,

daarna nam hij even consciëntieus het
secretariaat op zich. Hij heeft een substantieel deel van het werk aan Kijken
tussen cie dijken voor zijn rekening
genomen en artikelen geschreven over
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zijn meest geliefde onderwerp, de archeologie.
Ton was niet alleen een goed secretaris, auteur en (eind)redacteur; hij is een

gezelligheidsmens. Hij vermaakte ons
met zijn grappen, initieerde de jaarlijkse gezellige bijeenkomst van redacteuren met hun vrouwen en sleepte
ons naar een andere liefde, de Blauwe
Kamer.
Namens de redactie dank ik hem voor
alle werk dat hij verzet heeft, maar
vooral voor de manier waarop hij als
'Ton' met ons gewerkt heeft.

G. Visser

Paapse stoutigheden (II)
Inleiding
In Tabula Batavorum jrg. VII, 1989, no. l, pp. 26-27 berichtte Th.
Essers over de 'ontvoering' van een protestants kind, dat geboren was
uit een gemengd huwelijk, door zijn katholieke grootvader. Zijn ouders
waren kort na elkaar overleden, eerst de protestantse moeder, daarna
de vader. Zijn grootvader zag toen de kans schoon om het kind naar
AfFerden te brengen, dat in een katholieke streek lag. Hoewel er de
nodige juridische stappen ondernomen werden, leverden die uiteindelijk
niets op.
Het kind
Het kind waarom het ging, was Hendrik de Bruijn, niet te Heteren geboren,
maar in Randwijk op 24 augustus l774
en daar gedoopt in de gereformeerde
kerk op 4 september van dat jaar. Hendrik was enig kind van Peter de Bruijn
en Fenneke Hermsen. Hij was al
geboren voordat het huwelijk gesloten
werd. Er zal zich wel heel wat afgespeeld
hebben in Fennekes familie, want, zoals
gezegd, de vader van het kind was
katholiek. Fenneke woonde niet meer
in Randwijk, maar in Eist, de woonplaats van de vader. Waarschijnlijk is
zij vlak voor de geboorte van het kind
weer naar haar familie in Randwijk
gegaan. Ruim drie weken na de geboorte van Hendrik, op 16 september,
gingen zijn ouders in ondertrouw. Vier
weken daarna werd het huwelijk in de
gereformeerde kerk van Randwijk
gesloten en werd Hendrik geëcht.
De vader en de moeder
Peter (Petrus) de Bruijn was het tweede
kind van Anthonius de Bruijn en
Catharina Theunissen. Hij was op 7

juli 1745 gedoopt in de kerk van de
parochie van de H.H. Cosmas en
Damianus in het Noordlimburgse
Afferden. Zijn moeder was Fenneke
Hermsen, dochter van Herman
Hermsen enjenneke Claasdochter van
Binsbergen. Fenneke was het tweede
kind van Herman en Jenneke. Hun
eerste dochter, die ook de naam
Fenneke gedragen had, was overleden.
Het jonge paar ging in ondertrouw in
Randwijk en twee dagen later herhaalde
het deze procedure in Eist, omdat
beiden daar tot voor kort gewoond
hadden. Bij het huwelijk op 14 oktober
beloofden de ouders dat de kinderen
protestants opgevoed zouden worden.
De tien jaar jongere broer van Peter,
Franciscus Marcus de Bruijn, die op 24
juni in Afferden gedoopt was, woonde
tijdens het voorval in Heteren. Hij was
op 19 augustus 1781 in de gereformeerde kerk van die plaats getrouwd met
Hendrien Jacobsdochter Reijke uit
Wijchen.
'Bijzondere tijdsomstandigheden'
Grootvader Anthonius de Bruijn
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'ontvoerde' Hendrik eind 1783, één
dag voor het overlijden van de vader
en voordat er van kerkelijke zijde of

overheidswege over de voogdij beschikt kon worden. De predikant van

bekend. Waarschijnlijk is hij bij zijn
familie in Afferden opgegroeid. De
(katholieke families De Bruijn (Bruin)
in de Over-Betuwe zullen daarom wel
niet van hem afstammen.

Heteren, ds. F. van Hulst, eiste, steunend op de trouwbelofte, - een protestantse opvoeding - in het sterfhuis het
kind op.

Het was toen een roerige tijd, maar dat
niet alleen. Door de jonge Hendrik uit

Heteren, gelegen in de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden, te
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Hssers, Tli., Paapse stoutigheden. In: T.ibuhi

Batavorum, jrg. V I I , 19H9. pp. 26-27.
R.A.C., DTB-boeken van Heteren, Randwijk
en Eist.

ontvoeren naar Afferdeii dat in het

R.A.L., DTB-boeken van Afterden.

hertogdom Kleef lag, werd het kind in
feite naar het buitenland (Pruisen)
gebracht en zo aan de Nederlandse
rechtspraak onttrokken.
Of de grootvader in Heteren woonde
is niet duidelijk. Het is niet waarschijnlijk, want waarom moest hij het
kind dan naar AfFerden brengen? Als
tweede bewijs dat hij niet in de Betuwse

Archief Ned. Herv. Gemeente van Heteren.

plaats woonde, zou kunnen gelden dat
Anthonius de Bruijn overleed in
AfFerden. Dat was op 19 oktober 1793,
dus ongeveer tien jaar nadat hij zijn
kleinkind naar de Noordlimburgse
plaats had gebracht. De patriottische
tijd was in volle gang, een periode van
grote veranderingen, zeker op het
gebied van de godsdienstvrijheid.
De zaak heeft jarenlang gesleept. Eind
1790 was het Hof van Gelre van oordeel
dat men 'vanwege de bijzondere
tijdsomstandigheden' de zaak maar
moest laten rusten. Hoe het verder met
Hendrik de Bruijn is gegaan, is niet

Noten bij 'En toen kwam het water' pp 59-65
1. Johan Willem Gülcher, geboren in 1919 te
Djokjakarta, huwde 1945 met Laura Mathilde
Tegelberg, geboren in 1918 te Amsterdam. Het
huwelijk vond onder bijzondere omstandigheden plaats op 30 januari te Maurik, tussen twee

watersnoden in.
2. De redactie is de heer G.L. Gülcher zeer erkentelijk voor diens toestemming om het verhaal
van zijn vader te mogen bewerken voor de

Tabula Batavorum. Een exemplaar van het
gehele boekwerk is aanwezig op het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten, te Lienden.
3. Het betrof een zoon, Willem Arend geheten,
van Toni Koopman en Adriana Wühelmina
Rieborn te Maurik. Het kindje was vier weken

oud. Gemeentearchief Maurik, Overlijdensakte
1944 nr.51.

'En toen kwam het water'
De inundatie van Maurik in december 1944
Op een zonnige dag in februari 1943 reisde Johan Willem Gülcher met
de fiets naar Lienden i- Gülcher studeerde voor arts te Utrecht, maar
door de diverse maatregelen van de bezetters lukte het hem niet om op
korte termijn de studie af te ronden. Om de tijd nuttig te besteden besloot hij als assistent bij een huisarts te gaan werken. In Lienden hoopte
hij bij dokter Jan Guepin aan de slag te kunnen. Deze bleek echter onverwacht voorzien. Op voorstel van Guepin kon hij bij collega Bertus
Benders in Maurik terecht. Tot juni 1944 bleef Gülcher in Maurik.
Na een rustige zomer in 1944 werd Gülcher in september van dat jaar
assistent van de internist L.R. Weisfeit, op het ziekenhuis te Tiel. Dit
verblijf was van zeer korte duur. De oorlogshandelingen (Market Garden) veranderde de situatie drastisch. Eind september verzocht Bertus
Benders vanuit Maurik of Gülcher zijn praktijk wilde overnemen.
Benders moest onderduiken wegens zijn banden met de illegaliteit. Zo
keerde Gülcher begin oktober naar Maurik terug. Hij zou er blijven tot
mei 1945.

Beginjaren tachtig heeftJ.W. Gülcher
zijn belevenissen te Maurik opgeschreven. Hierbij kon hij dankbaar gebruik
maken van de brieven die hij tijdens
deze periode schreef aan zijn familie.
Na diens overlijden in 1984 heeft zijn
zoon G.L. Gülcher de tekst verwerkt

in de computer. Aldus ontstond een
boekwerk, bestemd voor familieleden.

Het volgende is een ingekorte versie
van een hoofdstuk uit zijn relaas en

gaat over de situatie tijdens de eerste
inundatie in december 1944 2. De
gecursiveerde stukken zijn - met hiaten
- letterlijk overgenomen uit de brieven
van J. W. Gülcher.

Een onverwachte watersnood.
Ja, een nieuw en groots avontuur. Dit
water was voor ons een heel onaange-

name verrassing. Het begon als volgt.
Eind november 1944 ging de rivier de
Rijn wassen door overvloedige regenval in Duitsland en Zwitserland. De

uiterwaarden liepen onder. Weldra
stond het water op veel plaatsen van
dijk tot dijk. Op zich niet bijzonder.
Dit gebeurde bijna elk jaar. Ik had dit
nooit eerder gezien. Machtig interessant
die enorme watervlakte. Daarin als eilanden een enkele in de uiterwaarden
hoog gelegen boerderij en de altijd

buitendijks liggende steenfabrieken. Op
deze 'ovens', zoals zij in het algemeen
genoemd werden, huisden veel evacués. Die waren voornamelijk ondergebracht in de grote spelonken die anders
dienden om de stenen die gebakken
moesten worden te plaatsen. Bijna overbodig om te vertellen dat het werk al
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maanden stil lag. Hierdoor was deze
spelonk- of holbewoning mogelijk.
Niet erg gerieflijk, maar het was droog
en men was beschermd door een dikke
steenlaag. Er was nogal eens behoefte
aan een dokter.
Het water steeg onverwacht snel. Met
de sterkere stroom kwam van alles
meedrijven. Veel los hout. Wat veel
erger was, ook heel veel lijken van
gesneuvelden uit de slag om Arnhem
en Oosterbeek. Deze waren kennelijk
op de kribben en uiterwaarden achtergebleven. Allen verkeerden in min of
meer vergaande staat van ontbinding.
Een aantal spoelde in ons gebied aan en
werd op het droge getrokken. Nog
veel meer dreven langs. Het waren
vooral geallieerde soldaten en maar
enkele Duitsers. Sommige zonder
uniform en deels ontkleed. Met
gummi-handschoenen aan werden de
zakken geleegd en de bezittingen en
plaatjes verzameld. Met lysol werd alles

ontsmet en daarna gedroogd. Vervolgens werd alles zo goed mogelijk geregistreerd voor later. Triest was vaak de
inhoud van portefeuilles die zij nog bij
zich droegen, met hierin doorweekte

en daardoor onleesbare brieven. Foto's
hadden het vaak beter uitgehouden. In
een van de portefeuilles zag ik voor het
eerst de direct na de oorlog veel
gebruikte muntbiljetten van f l,- en
f 2,50; deze waren waterbestendig.
Typisch was dat haast alle doden hun
laarzen kwijt waren. Of zij hadden die
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uitgetrokken toen zij de rivier wilden
overzwemmen, of ze waren gestolen.
Eén dode bleek volgens zijn papieren
rooms-katholiek te zijn. De pastoor
verzorgde zijn begrafenis in gewijde
grond. Kisten waren er niet meer. De
slachtoffers werden in rietmatten gerold
en ter aarde besteld op de algemene
begraafplaats.
Toen het water zo'n beetje op het
hoogste punt leek te zijn gekomen,
gebeurde er ineens iets merkwaardigs.
Langs de dijk fietsend zag ik op een
ochtend dat in de voorgaande nacht
het water 10 a 15 cm gezakt was. Dat
was duidelijk te zien aan de vele rommel
die tegen de dijkhelling aanspoeld was
en de waterhoogte als een vieze rand
aangaf. Het plotselinge zakken van het
waterniveau in zo'n korte tijd was abnormaal. Waar was het water gebleven?
Na een paar dagen wisten wij het wel.
De Maurikse wetering en de Linge
begonnen ineens grote hoeveelheden
water af te voeren, traden met een
vaart buiten hun oevers en het land begon onder te lopen. Zoals later bleek
kwam het door een dijkdoorbraak nabij
Driel in de Over-Betuwe veroorzaakt
door de Duitsers. Het was de bedoeling
door deze inundatie de Geallieerden uit
de gebieden tussen Oosterbeek en Kesteren te verjagen en zo een natuurlijke

barrière op te werpen. Dit lukte aardig.
Het water bleef doorstromen en zocht
zich een wegstroomafwaarts. Met grote

vaart kwam het onze richting uit.

Ten westen van Maurik en Rijswijk
lagen dwars door de Betuwe de dijken
van de nog niet voltooide AmsterdamRijnkanaal. De duikers onder de kanaalbedding van de Linge en Maurikse
wetering waren al wel in werking.
Deze waren of afgesloten, of konden
de enorme aanvoer van water niet verwerken. Zo ontstond ineens een gigantisch bedijkt gebied dat onderliep. Door
een in de baast opgeworpen nooddijk
trachtte men de kern van Rijswijk
droog te houden. Deze hield het maar
kort uit en bezweek na enkele dagen.
Rijswijk ligt wat lager dan Maurik.
Daarom leek het daar dat het niet zo'n

vaart zou lopen. Door de slechte communicatie hoorden wij echter niet direct wat er gebeurde en hadden wij
niet in de gaten wat er te wachten
stond. Op 9 december kwam het water
in het dokstershuis. Ik werd die dag
heel vroeg gewekt door hard bellen
aan de voordeur. Toen ik beneden in
de gang kwam, bleek deze blank te
staan. De vorige avond was het huis en
de naaste omgeving nog droog geweest.
Het probleem waarvoor aangebeld was,
betrof het overlijden van een pasgeboren kindje -5. Het bleek dat de begraafplaats al onder water stond. Ijlings
werd na de aangifte op het nog drooggelegen gemeentehuis het kindje in

Boerderij De Hage in Maurik.
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een fruitkistje voorlopig ter aarde besteld onder een struik naast het gebouw.
In die dagen hebben Lautje (vrouw
van Gülcher, red.) en ik veel brieven
naar huis geschreven. In een brief van
10 december deed ik uitvoerig verslag
van wat er in deze eerste natte dagen
gebeurde:

'Jullie kunt je geen voorstelling maken hoe
het is. Er is enorme schade en er gaat veel
verloren. Tot nu toe geen burgerslachtoffers.
De Duitschcrs zijn aan de haal, behalve
enkelen die het vee komen halen. Op de
boerderijen in het veld zijn nog heel wat
metischeti die er nog niet afgehaald zijn.
Boten zijn er natuurlijk veel te weinig. Er
waren er veel gevorderd. De praktijk staat
stil. Men moet mij per boot aflialeu. Eens
per dag ga ik op stap en dan per fiets de dijk
langs. Eek en Wiel ligt hoger. Daar heeft
men noggeen last. Rijswijk staat hcclemaal
onder. Op de laagste punten staat 1' /_> nieter. Het is noodtoestand. Wij zullen zien
hoe lang wij het hier met kolen en eten
kunnen uithouden en anders gaan we weg.
Gisteren konden wij met laarzen nog beneden loopcn, maar vandaag ging dat niet
meeren hebben met blote pootjes wat spullen
gered. Gelukkig hebben wij de heele voonaad
gered. In de apotheek kan niet veel meer
gedaan worden.'
Alom dus paniek en verbijstering. Het
water werd veel hoger dan wij eerst
dachten. Niemand is door het stijgende
water acuut bedreigd. Koeien die niet

verdronken waren, werden - vaak door
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de Duitsers - ijlings naar de overkant
van de rivier gebracht. Veel varkens
werden geslacht en snel voor consumptie geschikt gemaakt. Het toneel van
de slacht was vaak het laatste droge
plekje bij de stoep van de voordeur.
Daar werden hele korte metten
gemaakt. Wat er nog aan pluimvee
was, werd op dezelfde wijze behandeld.
Alle fruit dat nog in hopen onder de
bomen lag, ging op drift. Veel fruit
kwam op die manier aan de dijk terecht.
Het werd daar verzameld en zou
volgens de verhalen aan de overkant
duur verkocht zijn. Zelf hebben wij
om het huis enkele kisten met nog
goede appels opgevist. Wij maakten
daar appelmoes van. Rauwe consumptie was niet meer vertrouwd. Van alles
en nog wat dreef langs. Niet alleen
fruit, maar ook allerlei niet erg hygiënische zaken .Ook veel hout in de vorm
van hele of kapotte fruitkisten, palen,
balken; zelfs af en toe houten tuinstoe-

len. Veel hiervan werd opgevist en was
nuttig als brandstof na te zijn gedroogd.
Water werd in melkbussen aangevoerd
per boot. De pomp bij het gemeentehuis deed het nog. Problemen gaf het
sanitair. Het doktershuis had in de tuin
een septictank. De beneden-WC was
natuurlijk ondergelopen. De tank liep
daardoor ook vol. Gelukkig was er in
huis nog een tweede toilet boven. Dit
voerde echter nauwelijks meer af. Wij
hebben het hiermee gered door het af

zijn bezig alle booten te recruteren en halen
de zieken weg. De klein behuisde arbeiders
zijn of naar de overkant of naar de
buiten!
steenfabrieken. Dit zijn ware kolonies geworden. Ik heb nu een kano weten te bemachtigen en morgen krijg ik misschien een
Ik had het in de praktijk ineens niet
roeiboot. Vlees is er genoeg, met de melk
meer druk. Dat kwam vooral door het
wordt het krap. Want de koeien geven niet
zeer gecompliceerde vervoersprobleem.
Je was voor bijna honderd procent ze- veel door het slechte voer en de koude.
Gelukkig blijft het mooi weer. Helaas komen
ker van je nachtrust. In het donker
waagde zich als het enigszins te ver- de slechte elementen ook op de proppen en
mijden was, niemand op het water. In schijnt er veel gegapt te worden, vooral vee.
het bijzonder als er wind was, was het Vandaag ben ik al eenige keren geveltoerist
levensgevaarlijk. Als je te water raakte, geweest om bij een patiënt te komen. Wij
was er niemand om je eruit te halen. zelf hebben gisteren een ladder gekregen en
Helemaal zonder medische zorgen was konden iveer zonder natte voeten het huis
ik niet. Je vroeg je natuurlijk steeds af in- en uitkomen. De kerk staat vol koeien.
wat er van de patiënten geworden was De school idem. Bij een ander knorren de
die je onder handen had. Je kon hen varkens achter schotjes in de gang die nog net
niet meer bezoeken en hoorde niets droog stond. Er is nog een bakkerij die kan
bakken. De rest staat onder. Wij leveren
meer van hen. Een aantal bedlegerige
patiënten die niet meer naar de boven- meel in, en het brood wordt per schip thuis
bezorgd. Tracht brieven te zenden naar het
verdieping gebracht kon worden, werd
naar de overkant van de Rijn geëvacu- Roode Kruis Amerongen die verder bezorgen
eerd. Aanstaande kraamvrouwen die zullen.'
uitgerekend waren, werden ook daarWat de kano betreft zal mij steeds het
heen overgebracht.
moment heugen dat ik triomfantelijk
ermee thuis kwam en door de voordeur
Een varende huisarts.
Door het weinige praktij kwerk was er de gang invoer niet voorin de helft van
een geslacht varkentje, gekregen van
tijd over en die werd besteed aan het
een dankbare patiënt. Een andere kanoschrijven van brieven naar huis. Zo
tocht die ik nooit zal vergeten was een
schreef ik op 14 december:
'Tot en met vandaag steeg het water en wij bezoek aan de pastoor die medische
hebben l' 12 meter in de gang. In die gang hulp nodig had. Kerk en pastorie lagen
vlak bij de grote Hervormde kerk.
mijn kano geparkeerd. Groote hulp geeft
het Roode Kruis en de EHBO uit Ame- Maar toch op een iets lager niveau en
dus wel in het water. Met de niet diep
rongen, Leersum en verdere omgeving. Zij
en toe met kartonnen dozen leeg te
scheppen in een emmer. Deze kiepten
wij zonder veel gewetensbezwaren naar
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Een natte Kerst.

alleen de huizen op het dorpsplein hadden
net geen water op de vloer maar het dorpsplein stond wel flink onder. Eek en Wiel
stond ook heelemaal onder, op kerk en pastorie na. Drankjes kan ik niet maken doordat alle leege fleschjes verdronken zijn. Dus
moet iedereen met poeders en pillen tevreden
zijn. Sinds eergisteren hebben wij een nieuwe verrassing, namelijk vriezend weer. Nu
ligt er al een behoorlijk laagje en wij vrezen
dat wij er morgen niet meer met de booten
door komen. Vandaag is het eerste Kerstdag,
wel de meest zonderlinge die wij ooit meemaakten. Duitschers zijn er niet meer. Wel
trekken zij nog over de dijk richting Geldermalsen en Gorkurn waar veel troepen geconcentreerd schijnen te zijn.
Nieuws hooren wij praktisch niet. Slechts
enkele zeer onbetrouwbare geruchten dringen
door. Verder wachten wij maargelaten af op
de dingen die komen gaan. Een of ander bestuur bestaat uit de NSB-burgemeester met
enkele ambtenaren die het natuurlijk niet
qfkuttncn. De eenigcpolitieman dicenvas,

Eind december begon het te vriezen.

is ondergedoken. Nu hebben n'ijhnlppolitie,

Op 25 december, Eerste Kerstdag,
schreef ik mijn familie:
'Ziezoo, hier zitten wij nog steeds in liet
water met sinds twee dagen een koekje ijs er
boven op. De hoogste waterstand werd ± 5
dagen geleden bereikt en hadden wij meer
dan 1' /2 meter in huis. Buiten vaarje met
bootjes dwars over alles heen. Hekken, heiningen en struikjes zijn totaliter verdwenen.
Sindsdien valt het water. Ook de rivier
zakt, daardoor is de aanvoer van boven gelukkig gestopt. Met de hoogste stand was er
geen plekje in Maurik meer droog, d.w.z.

d. w.:, enkele lieden hebben een band om de

stekende kano kon ik er net komen.
De kerkdeur stond open. Ik peddelde
naar binnen en legde aan bij het altaar!
Dit lag iets hoger en was droog
gebleven. Aan een of andere spijl heb
ik mijn vaartuig afgemeerd en kon
droog uitstappen. Zoiets was nog nooit
eerder gebeurd.

Het varen in de nogal wankele kano
was geen groot genoegen. Ik ben er
gelukkig nooit mee omgekiept. Je werd
wel nat en vies. Het was een kille bedoening zo vlak boven het koude water.
Vaak werd het dokterskoffertje nat en
kon ik de hele inhoud weer vernieuwen. Het duurde niet lang of ik had
toch de beschikking over een eigen
roeiboot en - o luxe - een eigen schipper: de heer Telkamp. Deze wist het
vaartuig te organiseren vanuit Wijk bij
Duurstede. Hij werd mijn vaste roeier.
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arm waarop staat 'politie' en een van hen
heeft, geloof ik, een revolver gekregen. Zij

varen in een bootje rond maar kunnen lang
niet allegapperijcn tegengaan. Wij hebben

veel hulp gehad van het Roode Kruis uit
Amerongen, Doorn en Zeist, dat intensief

controle op de booten uitoefende en veel
mensen geholpen heeft met evacueren.
Tenslotte werd hun werk varkens en
aardappels ophalen en dat kunnen de
menschen ook wel zonder hen. Zij zijn nu
weg op enkelen na die als eerste hulp optre-

den en met hun verbandtrommel de steenfabrieken afgaan, waar veel mensdien huizen, om te verbinden. Behalve dat wij aan

diarrhee lijden, zijn er vele anderen die het
ook hebben. Ik moet niet denken aan de vele
cadavers die in het water liggen, er is tot nu
toe geen gelegenheid geweest om opruiming
te houden. Zoo goed en kwaad als het kan
houden wij ons schoon en trachten (wij)
onze klecren te wasschen. Ik draag al lang

geen boord meer maar een shawltje om mijn
nek gedrapeerd. Ik scheer mij eens in de drie
dagen.'
Op 2 januari 1945 schreef ik aan mijn
aanstaande schoonvader Tegelberg: 'De

Kerstdagen hebben wij niet veel gedaan.
Op eerste Kerstdag zou er een kerkdienst
zijn in de school en wij hadden het plan er

heen te gaan. Maar door de koude en het ijs
kwam er niets van. Die dag heb ik het rustig
gehad behalve 's-avonds, toen moest ik er
nog op uit en werd met een boot gehaald.
Tweede Kerstdag was het drukker en moest
ik er ook op uit en werd met een boot, plas,
plas, tussen de ijsschotsen door. De dagen
erna zakte het water steeds meer, maar werd
de ijslaag steeds dikker. (Daarna) heb ik
voor het eerst op schaatsen gereden over de
ondergelopen uiterwaarden. De volgende
dag konden wij met waterlaarzen de straat
over en waren wij uit ons isolement verlost.

Het zal voorlopig de laatste keer zijn want
door de (ingevallen) dooi wordt het ijs zeer
onbetrouwbaar. Verder begint de praktijk
weer wat te loopen. De patiënten kunnen
weer bij ons huis komen en vandaag heb ik,
zij het wat primitief, spreekuur gehouden.
Het bezoeken van patiënten levert nog veel
moeilijkheden op. De binnenwegen zijn,
zoover er geen water meer staat, met een
flinke koek ijs bedekt die de zaak flink glad
maakt. Van de oorlog merken wij niet veel.
Soms troepen die langs de dijk trekken.
Dan weer geschiet in het Zuiden.'
Hierna leek zo'ri beetje de water- en
ijsperiode afgesloten. Dat dachten wij
tenminste. Begin januari was het water
weer verdwenen en herstelde de 'gewone' gang van zaken zich zo goed en zo
kwaad als het ging. De betrekkelijke
rust was echter van korte duur. In
maart zou Maurik, evenals de rest van
de Neder-Betuwe, opnieuw worden
getroffen door een inundatie.

J. W. Gülcher(19l9-1990)

Nu zijn wij gelukkig droog. Maar de ravage
is aanzienlijk en met allerlei hulpkrachten
wordt een en ander opgeruimd. In het binnenland staat nog veel water en gisteren en
vandaag ben ik op schaats met mijn taschje
in een rugzak naar verre patiënten geweest.

65

Op 5 mei 1945 werd de bevrijding vanTiel niet gevierd
Vijftig jaar geleden stonden wij hier in Tiel voor een gigantische
opgave; hoe krijgen we onze stad, zo zwaar verwoest, weer leefbaar en
weer opgebouwd. Het centrum van de stad was bijna geheel verwoest.
Wat was blijven staan, was zwaar beschadigd. De dertienduizend bewoners waren op een enkeling na, geëvacueerd. Elektriciteit kwam er weer
vrij snel. Maar, heel belangrijk, er was geen water. Begin april waren
in enkele dagen van zware beschieting vanuit Maas en Waal, de
watertoren en de naastgelegen gebouwen volkomen vernield. Geen
water betekende ook dat de bewoners niet terug konden keren. De
gehele stad was afgezet. Er was maar één toegangsweg via de Hamse
Brug. Dat was de situatie op 5 mei 1945. Bevrijding werd in Tiel niet
gevierd.

Mijn verhaal gaat over de eerste weken
in Tiel na de capitulatie van de Duitse
troepen. Het accent ligt hierbij op de
waterwinning en de levering van deze
eerste levensbehoefte aan de stad.
Mijn vader had de dag na de bevrijding
van de directie van de Waterleidingmaatschappij die in Utrecht was geves-

tigd, opdracht gekregen om zo spoedig
mogelijk water te leveren in de stad.
Wij waren geëvacueerd in Maarssen.
Op twee geleende fietsen vertrokken
we naar Tiel. Wij moesten diverse malen omrijden, omdat bepaalde gebieden
nog door de Nederlandse SS gecontroleerd werden. Bij aankomst bij de
Hamse Brug werden we onmiddellijk
naar Huize Rozenhage aan de Stationsstraat gebracht, waar de Binnenlandse

Strijdkrachten zetelde. We kregen direct toestemming om de stad in te
gaan. Met klem verzocht men ons de
werkzaamheden aan de toren snel te
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beginnen. Op de Lingedijk en de Stationsstraat hadden we al gezien hoe de
huizen eruit zagen. Er stond van alles
buiten: tafels, stoelen, kasten, piano's.
De gordijnen wapperden als vlaggen
naar buiten. Vensterglas was overal
weg.
Toen we op onze tocht bij de Burense
Poort kwamen, kregen we een brok m
de keel. De binnenstad was volkomen
verwoest. Straten waren niet meer te
onderscheiden. Het was een verschrikkelijk gezicht. De Domimcuskerk stond
er nog wel, maar die was zwaar beschadigd door de beschietingen. De Sint
Maarten was volkomen vernield. De
spits stond er nog, maar die kwam een
paar dagen later in een storm naar
beneden.

Fietsende door de Konijnenwal, die
toen aan beide kanten nog een sloot
had, reden we langs de woning van
burgemeester Cambier van Nooten.
Hij zat samen met zijn vrouw in het

zonnetje. Ze hadden hun ochtendjas
nog aan. Er kon toch niemand langs
komen, dachten ze. Na een hartelijke
begroeting nodigden ze ons uit aan de
dis. We aten bruine bonen niet spek
herinner ik me.

De eerste nacht sliepen we in twee
stoelen. De volgende dag gingen we
op pad naar de watertoren. De toren en
de bijgebouwen waren volkomen
vernield. Het stalen reservoir van 300
m3 was vanaf een hoogte van twintig
nieter naar beneden gestort.
De chaos was onbeschrijflijk. In de
machinekelder stond een nieter water.
De motoren van de pompen waren
niet meer te zien. Overal lag puin. Het
kantoortje had iets minder geleden;
daar hebben we ons eerste bivak

opgeslagen.
Met tweeën doe je in zo'n chaos niets.
Daarom gingen we terug naar de BS
met de vraag om mensen. We schatten
veertig man nodig te hebben met
schoppen, houwelen en een handpomp.
De volgende ochtend om zeven uur
zagen we een lange rij mannen aankomen, veelal Tielenaren, die verplicht
of vrijwillig voor de Duitsers gewerkt
hadden. Ze werden na de bevrijding
door de BS vastgehouden in de rijwielfabriek Bato. Ook nu stonden zij, zeer
tot ongenoegen van mijn vader, onder
bewaking. De mannen werden ingedeeld en het karwei begon, vooreerst
heel moeizaam. Het was gevaarlijk

werk dat ook nog op grote hoogte
gedaan moest worden. Het ergste was
het gebrek aan alles, onvoldoende
schoppen, geen kruiwagens of ander
transportmateriaal. Veel werk moest
met de blote hand gebeuren. Maar er
werd hard gewerkt, van 's morgens
vroeg totdat het donker werd.

Watertoren mei 1945

Er moest ook voor voeding gezorgd
worden. Omdat ik me met die taak
bezig hield, was ik die weken vaak in
het verlaten Tiel. Zo heb ik die lange
rij Duitse militairen gezien die vanuit
hun krijgsgevangenkamp bij de Hamse
Brug over de Linge voor ondervraging
door de stad moesten naar de oude
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Walstede. De Stationsstraat lag bezaaid
met Duitse onderscheidingstekens.
Belgische officieren en Nederlandse
burgers, meest Tielenaren, probeerden
van oorlogsmisdaden en plundering
verdachte personen op te sporen. Deze
verdachten werden afgezonderd. Een
dag later zag ik Belgische militairen op
de Grotebrugse Grintweg met gestolen
waar uit huizen komen. Het gaf je wel
te denken.
Inmiddels vorderde het puinruimen
gestaag. In de kelder gekomen bleek
dat de drie elektromotoren onder water
stonden en bedolven waren onder het
puin. Toen deze ruimte na veel ruimen
en pompen leeg was, bleken de motoren, wie had anders verwacht, door en
door nat. Wat nu te doen? Uitgesloten
was dat we aan nieuwe motoren konden
komen. We hebben drie bokken gemaakt en daar de motoren ingehangen.
Daarna hebben we er een paar dagen
lang een vuurtje onder gestookt in de
hoop de motoren zo droog te krijgen.
Toen ze weer op hun plaats stonden,
kwam het grote moment. Zoals gezegd,
er was elektriciteit. We zetten de schakelaars om en, hoe was het mogelijk,
alle motoren deden het. De pompen
begonnen hun werk en stuwden het
water de stad in. Daar begonnen allerlei
grote en kleine problemen, want door
lekkages spoot het water omhoog als
fonteinen. In de heel en half verwoeste
panden ontstonden overstromingen.
Het duurde dagen voor de mensen van

68

de Waterleidingmaatschappij de
lekkages gedicht hadden.

Watertoren mei 1945

We hebben met alle werkers een feestje
gevierd, ook met degenen die door de
BS verplicht waren om te helpen. Ook
zij hadden zich geweldig ingezet om
destadweer enigszins leefbaar te maken.
Na reparatie van alle leidingen werd de
terugkeer van de geëvacueerden op
gang gebracht. Het was intussen begin
juni geworden. Velen vonden hun
huis verwoest of zwaar beschadigd
terug. Het zou nog jaren duren voor
Tiel weer wat leefbaar zou worden.

N. W. P. Beuter

Historisch gezien
Wie één dezer dagen een boekhandel binnen stapt, moet ongetwijfeld
een hoge dunk krijgen van de aandacht die schrijvers en uitgevers besteden aan het vastleggen van onze eigentijdse historie. Het meest actuele
stuk geschiedenis is ongetwijfeld de evacuatie van grote delen van het
rivierengebied in de eerste week van februari 1995. Een ruim aanbod
van betaalbare uitgaven met daarnaast enkele videobanden zijn in de
plaatselijke winkels verkrijgbaar.
Zeker niet minder aandacht wordt op dezelfde -wijze gegeven aan de
herdenking van de vierde en vijfde mei 1945. Behalve in dag- en fotoboeken en oude amateurfilms uit die tijd, gaven veel dorpen in het rivierenland uiting aan hun historisch gevoel door het oprichten van symbolische poorten en erebogen over hun toegangswegen.

De Groote Sociëteit en Waterpoort op 15 november 1944 door de Duitse bezetters opgeblazen.
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In Tiel geen nieuwe stadspoorten, maar

wel een expositie 'Toen ... 1940 1945' in het streekmuseum De Groote
Sociëteit. Deze trok reeds tijdens het
inrichten de aandacht met een hakenkruisvlag, die achter één van de ramen
was opgesteld. Diverse mensen protesteerden bij het zien van deze vlag,
deze 'gehate vlag', deze 'rotvlag'. Om
te voorkomen dat een woedende menigte de ruiten ingooide, bracht de
conservator het zi cht van buitenaf terug
tot één punt rood vlaggedoek en een
stukje witte cirkel met anderhalve haak
van de swastika. Optimisten konden
dit misschien uitleggen als het nog
steeds levend zijn van de herinnering

aan de jaren 1940 - 1945.
Binnen -waren behalve de bekende
bonkaarten voor brood, tabak en textiel
en Duitse proclamaties interessante
details te zien als een Duitse soldaat die
een insigne droeg dat verleend was
voor het deelnemen aan vijftig tankslagen en een gele Davidsster die de
Joden vanaf april 1942 moesten dragen.
Daarnaast waren veel andere zaken te

bezichtigen zoals een Harley-Davidson
Liberatorvan 1942 en een indrukwekkend grote foto van de op 15 november
1944 totaal verwoeste Sociëteit en Waterpoort. De bevolking van Tiel was,
op enkele tientallen na, vanaf 16 januari
1945 geëvacueerd en kon niet eerder
dan 14 juni terugkeren.

70

Al liggen de boeken naast elkaar in de
winkel, de korte evacuatie van 1995 is
op geen enkele manier te vergelijken
niet de ellende die in de oorlogsjaren
over het rivierengebied kwam en die
we over vijftig jaar goed gedocumenteerd kunnen herdenken.

Gijbert

De verzetsstrijdersbuurt in Tiel
5 mei was het 50 jaar geleden, dat Nederland bevrijd werd van de Duitse
bezetting. Naarmate de tijd verstrijkt worden de herinneringen vager.
Herdenken betekent even stilstaan bij deze donkere periode van geknakte vrijheid. Diverse steden en dorpen in ons land kennen monumenten, meestal gewijd aan de gevallenen. Een andere manier van
herdenken is het vernoemen van straten naar gebeurtenissen en personen.
Sinds 1994 wordt er in Tiel Passewaay aan de verzetsstrijdersbuurt gebouwd. Ter gelegenheid van de vijftigste mei lijkt het nuttig te zoeken
naar de mensen achter de straatnamen. Wie waren zij en waarom offerden zij zich op? Een eerste verkenning.

Groeiend verzet
Aanvankelijk dachten de Nederlanders
dat het leven onder de Duitse bezetting
wel mee zou vallen. Toen de nazi's
evenwel hun ware gezicht lieten zien
in de vorm van deportaties van joden,
uitgaansverboden, inbeslagnames van
goederen, distributie, gedwongen arbeidsinzet en razzia's, groeide er in
sommige kringen verzet.
Al in augustus 1940 was de landelijke
OD (Orde Dienst) ontstaan. Het was
een organisatie van veelal ex-militairen
dat het bestuur in handen zou nemen
zodra de bevrijding aangebroken was.
Men zou behulpzaam zijn bij het handhaven van de openbare orde en politietaken vervullen zoals het bewaken van
gebouwen, oppakken van NSB-ers en
collaborateurs. Op lokaal niveau werden afdelingen van de OD in het leven
geroepen. Leider van de OD in Tiel
was G.J. Laagwater, brandstoffenhandelaar en directeur van een ijsfabriek in
de Tweede Achterstraat. Hij wist een

grote groep mensen om zich heen te
verzamelen. Zijn auto zette hij in om
wapens te vervoeren, die men opsloeg
in de fabriek. Door eigen schuld werd
Laagwater najaar 1941 gearresteerd.
Hij had op zijn fabriek een bord gezet
'Verboden voor NSB-ers'. Uit voorzorghaalden andere leden van de groep
de wapens weg.
Tegelijkertijd hielden de Duitsers voor
de eerste maal Dick Botterweg, zoon
van een kruidenier in de Waterstraat
aan. Beiden wisten vrij te komen en
doken onder. De Gestapo zon evenwel
op een manier om de hele organisatie
op te rollen. Een spion werd ingezet.
Het was de collaborateur Johnny
Drooge, rijwielhandelaar in Arnhem.
Door zich voor te doen als Nederlands
officier die op de Veluwe per parachute
gedropt was, slaagde hij erin contact te
leggen met de groep Laagwater. Zijn
optreden wekte zoveel vertrouwen dat
hij zich in korte tijd opgewerkt had tot
commandant. Niemand twijfelde aan
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zijn loyaliteit. Hij had toch immers
voor nieuwe, moderne wapens gezorgd? Het vertrouwen ging zelfs zover,
dat de verzetsgroep Drooge een lijst
overhandigde met cie namen van
driehonderd medewerkers.
Toen trad de val in werking. De commandant liet weten dat er op 26 augustus
1942 een vergadering belegd zou worden. Rond acht uur waren de meesten
aanwezig. Plotseling stopte er een auto
met Duitsers en voor men het goed en

wel door had wat er gebeurde, stonden
de meeste verzetsmensen al met de
handen tegen de muur. Drooge werd
er door cie Duitsers uitgehaald. Later
wees hij de adressen van de afwezigen
aan. De gearresteerden werden naa
Amsterdam overgebracht. Sommigen
kwamen vrij, anderen gingen verder
op transport naar kamp Amersfoort en
in januari 1943 naar Vught. Laagwater
en Botterweg werden aangehouden in
het Parkhotel in Amsterdam. Laagwater
redde het niet. Samen met enkele anderen stierf hij op 10 december 1943
cie heldendood voor het vuurpeloton.
In Tiel-Oost is een straat naar hem vernoemd.
Andere leden van zijn groep werden in

maart 1944 overgebracht naar Vught.
Onder hen ook J.H. Cieraad, secretaris-boekhouder van Maatschappelijk
Hulpbetoon. Het vonnis tegen hem
luidde: doodstraf! Het werd op 29
augustus 1944 voltrokken.
Hoe verging het ondertussen Dick
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Botterweg? Kort na zijn arrestatie kwam
hij voor de tweede maal vrij, nu met
behulp van een Duits officier die hem
eens bij verzetswerk had geholpen en
nu voor zijn eigen hachje vreesde.
Sommigen begrepen hetniet en hielden
Botterweg voor een verrader. Dick
zelf ging naar Amsterdam, waar hij
onder schuilnamen als Eric Exalto,
Bennebroek en Van Lidth cie Joude
weer in het verzet ging. Uiteindelijk
pakten de Duitsers Botterweg en
fusilleerden hem te Zijpe op 1 l april

1945. Vlak na de bevrijding werd Dick
Botterweg door het voormalige Tielse
verzet in het openbaar gerehabiliteerd.
Onder grote belangstelling en in tegenwoordigheid van een speciale afgezant
van prins Bernhard werd er in het huis
van zijn ouders een gedenksteen geplaatst. Deze steen kan men nu in het
Tielse museum zien.

Andere verzetsgroepen
Naarmate de oorlog langer duurde,
ontstond er behoefte aan een organisatie
die hulp zou weten te bieden aan onderduikers zoals joden, militairen, gedwongen werkers en mensen uit de
illegaliteit.
De LO (Landelijke Organisatie voor
Hulp aan Onderduikers) werd opgericht. Op veel plaatsen had de LO kernen, ook in Tiel. Daarnaast bestonden
er groepen die bereid waren tot hardere
acties over te gaan. Het waren de zogenaamde KP's (Knokploegen). Zij
pleegden aanslagen, overvielen distributiekantoren en ruimden Duitsers en
handlangers uit de weg. Leider vari de
Tielse KP was Johannes van Zanten,
uitvoerder bij de Heidemaatschappij
en woonachtig in Kesteren. In februari
1944 overviel men het distributiekantoor in Geldermalsen. De bonnen en
andere bescheiden had men nodig voor
onderduikers. Op 25 november 1944
zou Van Zanten een vergadering van
her Gewestelijk Commando in Utrecht
bijwonen. Hier pakten de Duitsers
hem op en brachten hem naar de
WillemlII-kazerne in Apeldoorn. Een
actie om hem te bevrijden mislukte en
op 2 december 1944 werd Van Zanten
samen met enkele anderen op wrede
wijze vermoord.
Komen de Geallieerden?
In juni 1944 landden de geallieerde
troepen op de kust van Normandië.
Augustus van dat jaar wisten ze door te

stoten. Parijs werd bevrijd. In Brabant
en Limburg stonden de bevrijders in de
straten en vierden de mensen uitbundig
feest. Weldra zou de restvan Nederland
aan de beurt, dacht men. NSB-ers en
andere collaborateurs vluchtten in dolle

paniek weg. Bij Arnhem ging het fout
en het offensief stagneerde. De Geallieerden kwamen niet verder dan Op-

heusden. Maas en Waal was tot Dreumel in hun handen.
De Duitsers bleven evenwel heer en
meester in de Tieler- en Bommelerwaard. Tiel werd frontstad. Schoten
werden over en weer uitgewisseld. De
oude Waalstad kraakte in al haar voegen. Op 15 november 1944 bliezen de
Duitsers de Waterpoort op. Burgers
konden ze niet meer gebruiken. In november wezen ze het gebied direct aan
de Waal tot sperzone aan. Iedereen
moest eruit. In januari 1945 diende
zelfs de hele bevolking te evacueren.
De meesten kwamen in Friesland
terecht.

De 'veerdienst'
Najaar 1944 had men het verzet gevat
onder de paraplu van een grote overkoepelende organisatie: de BS (Binnenlandse Strijdkrachten). Prins Bernhard was opperbevelhebber. Het BSdistrict Geldermalsen bezat een speciaal
'crossingscommando', populair 'de
veerdienst' genoemd.
Leden zetten militairen, boodschappers
en anderen over de Waal naar bevrijd
gebied. Het was gevaarlijk werk. De
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rivier stroomde snel en overal hadden
de Duitsers batterijen staan. Geliefde
oversteekpunten lagen bij Zennewijnen en bij de nog niet geheel afgebouwde sluizen van het AmsterdamRijnkanaal. Hier lag de woonboot van
Geurt van der Zalm, een grof gebouwde
man met een schipperspet en klompen.
Vlakbij stond ook het huis van de
familie Noordzij, afkomstig uit
IJmuiden. De Duitsers hadden rond
1941 een groot deel van deze plaats
voor hun Atlantic Wall vrijwel
ontruimd, zodat de familie Noordzij
uit moest wijken naar een huis op de
grens van Tiel en Echteld. Op een
gegeven moment vroeg dokter Van
Driel uit Ochten of Noordzij een jood
onderdak kon geven. Hij heeft dit
toen gedaan. Het gezin Noordzij
bestond uit vader, moeder en een zoon,
Maarten. Deze zou gaan helpen bij het
crossingswerk. Hij was een serieuze,
stille, wat introverte jongeman, die
leerde voor elektricien. Bij hen voegde
zich ook geregeld Piet Oosterlee, een
blonde student uit Nijmegen. Iemand
die door hen is overgezet schreef later
over die tocht: 'Wegingen op weg naar
het schip van Van der Zalm, met Oosterlee
voorop. Bij de voetbrug over de sluis sprak
een Duitse schildwacht mij aan. Ikgrinnikte
maar wat tegen hem, terwijl ik heftig in een
appel beet. Met een mond vol appels is elke

taal onverstaanbaar. Hij maande ons aan
ons te haasten. We slenterden de laatste
paar honderd meter naar het schip, klommen

aan boord en verdwenen ongezien in het
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grote, donkere ruim. Toenhet donker was,
verscheen Van der Zalm.
De schipper verliet ons, maar was binnen
enkele ogenblikken terug met het ontstellende
bericht dat een Duitse patrouille in onze
richting kwam. Zo snel mogelijk klommen
wc aan dek en lieten ons in de roeiboot zakken. De schipper stootte af en we kwamen
op stroom op de donkere, koude Waal. We
konden de soldaten nu in het schip horen
stommelen. Onder hees geschreeuw beukten
zij, op zoek naar ons, de deur van de kajuit
open. Oosterlee roeide met krachtige slagen
naar het midden van de stroom. Mitrailleurs
begonnen in het wilde weg over de rivier te
vuren en in de verte zagen we ook rode
lichtspoor-munitie. Een lichtkogel zette ons
plotseling in een helle, witte schijn als van
daglicht. Maar het kon me niet meer schelen.
De boot schoof door het riet en lag toen stil.'
Op 22 oktober 1944 liep het minder
goed af. Die nacht waren Oosterlee en
Van der Zalm samen op de gebruikelijke plaats bezig een rubberboot op te
pompen, toen plotseling Duitsers naast
hen stonden. Een jongen wist Noordzij
sr., die elders bezigwas een Amerikaan over
te zetten, te waarschuwen. Die wist te
vluchten. Zijn vrouw en zoon Maarten
werden evenwel gearresteerd. De
Duitsers voerden allen af naar de Julianaschool aan de Grotebrugse Grintweg,
waar een gruwelijk verhoor volgde.
Oosterlee wachtte niet af, maar sprong
uit een raam. De moffen schoten hem
op straat koelbloedig dood. Mevrouw
Noordzij kwam vrij. Van der Zalm en
Maarten Noordzij zijn spoorloos ver-

dwenen. Hun lijken zijn nooit teruggevonden. De diepbedroefde ouders
van Noordzij doken onder als'Versluis'
in Asch.

Maarten Noordzij

Een villa aan de Groote Brug
Ben andere plaats van verzet was de
villa 'De Wildt' van fruitkweker Fekko
Ebbens en zijn vrouw aan de Grotebrug,
op de hoek van de weg naar Maurik.
Ze namen vooral geallieerde piloten
op in hun huis. Daarnaast verrichtten
zij werk voor de KP van Van Zanten.
De sfeer was er gemoedelijk. Geallieerde officieren voelden er zich thuis,
'alsof ze in hun kantine in Engeland
zitten'. Verraad lag evenwel op de loer.

Op 16 oktober 1944 werd er op de
deur geklopt. Ebbens deed open. Een
Duitse officier en onderofficier vroegen
of ze even binnen mochten komen. Ze
waren de weg kwijt. Buiten stonden
meer soldaten, het huis was omsingeld.
Binnen trof men, behalve een tweetal
Geallieerden, ook drie mannen aan die
ondergedoken zaten om tewerkstelling
in Duitsland te ontlopen. Toevallig
arriveerde op hetzelfde moment het
verzet met uit Tiel aangevoerde
wapens. Een kort vuurgevecht volgde.
Een Duitser raakte zwaar gewond. De
Nederlanders vluchtten weg. Ebbens,
zijn vrouw en de onderduikers werden
gevangen genomen en naar Leusden
gebracht. De villa werd in brand gestoken. Op 14 november ging Ebbens op
transport naar Renswoude, waar hij
voor het vuurpeloton viel.

Een jongen met een zender
Na de dood van de anderen werd Leo
Wilkens eind 1944 de belangrijkste
crosser. Hij had in 1942 eindexamen
gedaan op de Tielse HBS aan de
Heiligestraat. Daarna studeerde hij aan
het Koloniaal Instituut in Amsterdam
en de Koloniale Landbouwschool in
Deventer. Zomer 1943 werkte hij op
een boerderij bij Tiel en op de Tielse
veiling. Tot slot was hij lekencontroleur
voor de Ziektewet, in welke functie
hij er samen met artsen in slaagde
mannen buiten Duitsland te houden.
Toen de Duitsers najaar 1944 hun
inspanningen verdubbelden en razzia's
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hielden om jongemannen op te pakken,
dook Wilkens onder. Zijn ouders
woonden aan de Bönhofflaan. Leo
verspreidde berichten, die door vrienden via de radio opgevangen werden.
Spoedig begon hij ook de Waal over te
steken. Hij werkte als tolk voor de
Engelsen en de Ondergrondse. Bij zijn
terugtocht over de rivier bracht hij
munitie in kisten en stenguns in aardappelzakken mee. Ook vervoerde hij
medicijnen voor de Tielse artsen. Zijn
goede terugkeer in Tiel meldde men
via een telefoonlijn vanuit de kelder
van het PGEM-gebouw. Curieus
eigenlijk, want boven zaten de Duitsers!
In november 1944 ging hij crossen
samen niet zijn HBS-vriend Piet
Westdorp, die als tewerkgestelde in
Duitsland was gedeserteerd. Op 6 november staken ze bij Zennewijnen
over. De telefoon meldde hun goede
overtocht. Direct daarna werd de lijn
onbruikbaar.
Pas op 24 december vernam men weer
iets van Leo en Piet. Ze brachten een
zender mee, waarmee ze verbinding
onderhielden met Engelse vliegers. Op
Leo's kamer werd de zender geïnstalleerd. De bediening moest voor het
open raam gebeuren, uiteraard een gevaarlijk karwei. Ze organiseerden terugtochten van ondergedoken Engelse piloten. Een verrader meldde de Duitsers
'een jongen met een bril' gezien te
hebben, die berichten rondbracht. De
zender moest verdwijnen, evenals de
wapens, en Leo besloot onder te duiken.
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Piet Westdorp werd op 15 januari

1945 opgepakt.
Leo en zijn ouders trokken naar Buren,
•waar hij weer de radioset bediende.
Het werd hem steeds duidelijker, dat
de Duitsers hem zochten. Daarom besloot hij in de nacht van 15 op 16 maart
1945 te crossen. Door de polder liep
hij naar de Roode Molen bij Zennewijnen. Vermoedelijk probeerde hij
zwemmend de overkant te bereiken.
Tegen achterblijvers heeft hij gezegd,
dat ze zich niet ongerust hoefden te
maken: 'Morgen spreek ik jullie vanuit
het vliegtuig'.
Het zou anders aflopen, want de volgende morgen vroeg men uit het vliegtuig: 'Waar blijft Leo?'Begin september
werd het lijk van Leo Wilkens herkend
als dat van de onbekende die in Hur\venen is begraven. De Engelse regering
heeft hem postuum voor zijn verzetswerk onderscheiden.

Eef Grisel
Eef Grisel was werkzaam op het kantoorvan de PGEM aan de Koornmarkt
in Tiel. Al spoedig in 1940 verrichtte
hij werk voor de OD-groep van
Vermeerten. Hij hielp mee wapens
bijeen te brengen.
Deze groep bestond naast de OD-groep
van G.J. Laagwater, die in het bovenstaande werd genoemd. Toen deze
laatste groep werd opgerold, stond ook
de naam van Grisel op een door de
Duitsers buitgemaakte lijst. Hij wist
echter vrij te komen en ging verder

met verzetswerk, vooral organiseren
en gesprekken voeren tussen de dikwijls
rivaliserende illegale werkers. Als het
moest durfde Eef Grisel ook een overval
aan, zoals op het distributiekantoor
van Culemborg op 22 september 1944.
In die maand, toen de Waal 'dicht'
ging, en men niet meer naar de overkant kon, had Grisel ook gecrosst. De
eerste oversteken vonden plaats bij kolenhandel Vermaas aan de Ophemertsedijk. Jan van de Heuvel en Gijs Stam
hielpen Grisel. Soms ging een door het
verzet voorgestelde crossing niet door.
Op een gegeven moment zaten er wel
honderd paratroepers op de Veluwe.
De Engelsen gingen er niet mee accoord
hen te laten overzetten.
Eef Grisel overleefde als enige van de
mannen naar wie de straten in de verzetsstrijdersbuurt zijn genoemd de
Tweede Wereldoorlog.

Peter W. Schipper
Bronnen:
Verslag, samengesteld in opdracht van

burgemeester Cambier van Nooten.
Heaps, Leo, De gans is gevlogen.
Mededelingen van de heer G. de Bie en de fain.
Van Eek.
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Voor Clio gelezen
A. Datema, G. Opperman en M.
Elting-van Arkel, Een wandeling
door oud-Kesteren, Zaltbommel
1994.
Herkenning en nostalgie zijn twee
begrippen die altijd weer van toepassing
zijn op de fotoboekjes van de Europese
Bibliotheek. In dit boekje wordt een
wandeling gemaakt door het dorp Resteren van voor 1945. Er wordt begonnen bij het station en men eindigt bij
het dorpsplein. In het fotoboekje staan
de inwoners meer centraal, dan dat een
beeld wordt gegeven van het dorp van
weleer.

A.J.G. Hogendoorn, Maurik in
grootmoeders tijd, Zaltbommel

1994.
'Maurik-kenner' Jan Hogendoorn
schetst een beeld van de dorpen Ravenswaaij, Rijswijk, Maurik en Eek en
Wiel. In tegenstelling tot het boekje
van Resteren gaat het hier nadrukkelijk
om de bebouwing uit vroeger tijden.
De schitterende dorpsgezichten zijn
voorzien van uitgebreide en informatieve toelichtingen.
F. van Hemmen, Ooievaar brengt
zondvloed. De onderwaterzetting

van de Betuwe, december 1944 maart 1945, Resteren 1995 (Osenvorenreeks 52).
In de laatste maanden van de Tweede
Wereldoorlog is de Betuwe in alle hevigheid geconfronteerd met de gevolgen van de oorlogsvoering. Door
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de mislukte inname van de Rijnbrug
bij Arnhem, als onderdeel van de geallieerde operatie Market Garden, kwam
in oktober 1944 de frontlinie tussen de
strijdende partijen dwars door de
(Over-)Betuwe te liggen. Al spoedig
speelde men aan Duitse kant met de
gedachte om in het waterrijke rivierengebied het water als strijdmiddel in
te zetten. Door middel van een inundatie (onderwaterzetting) van de OverBetuwe dacht men de Geallieerden te
kunnen dwingen om zich achter de
Waal bij Nijmegen terug te trekken.
Na het afwegen van de militaire belangen en de mogelijkheden tot controle
van de inundatie werd op 2 december
door de Duitsers de Rijndijk bij Elden
opgeblazen: het water stroomde de
Betuwe in.
Aan Duitse zijde was de kracht van het
water echter onderschat. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om het
water te keren bij de oude Liniedijk
tussen Ochten en Resteren. Uiteindelijk wist men echter met moeite en
Nederlandse hulp, het water staande te
houden langs het Amsterdam-Rij nkanaal bij Tiel en Ravenswaay. Een
groot deel van de Neder- en OverBetuwe was onder water komen te
staan. In hun opzet slaagden de Duitsers
maar gedeeltelijk. De Geallieerden
werden wel teruggedrongen door het
water, maar wisten een (droog) bruggehoofd te behouden rond Lent. Toen
het water na enige tijd zakte, wisten
deze ook nog Zetten en Hemmen te

heroveren. In de tijd daarna stabiliseerde
het front zich. In maart 1945 keerde de
watervloed terug, bij het stijgen van
het Rijnwater en liep de Betuwe nogmaals onder. De dijk bij Elden was namelijk nog steeds niet gedicht. Halverwege maart was het water weer gezakt.
In de periode tussen maart 1945 en de
bevrijding werden de Duitsers teruggedrongen uit de Over-Betuwe.
Over dit interessante en tot nu toe vrijwel onbestudeerd stukje oorlogsverleden heeft historicus F. van Hemmen
een gedegen en boeiende studie geschreven. In een vlotte stijl wordt het
verloop van de gebeurtenissen weergegeven; de Duitse plannen, de geallieerde voorzorgsmaatregelen, het verloop van de inundaties en de bizarre
oorlogsvoering in het gebied. Zoals de
auteur ook aangeeft staan de militaire
en waterstaatkundige aspecten centraal.

De 'menselijke factor' is nog onbelicht
gebleven. De gevolgen voor de inwoners en de soldaten in het gebied zouden
een afzonderlijke studie vergen. Het
boek is netjes verzorgd, voorzien van
een literatuurlijst, bronnenopgave en
index. Hoewel de schrijver nadrukkelijk heeft gekozen voor een populairwetenschappelijke opzet, vind ik persoonlijk het ontbreken van een annotatie een gemis. Het moet toch mogelijk
zijn om op een 'populaire' wijze wetenschap te bedrijven mét een verantwoording. Juist bij een studie naar een onderwerp waarover nog weinig bekend is,

biedt de verantwoording van de gebruikte bronnen en literatuur de nodige

aanzetten en aanknopingspunten tot
verdere studie.

S. van Doornmalen

B. Stukart MBM, Gedenkboek. 50
Jaar bevrijding van Bemmel, Ressen

en Haalderen 1945 - 1995, Bemmel
1994.
De viering van de vijftigste verjaardag
van de bevrijding heeft veel auteurs
ertoe gebracht hun herinneringen en
onderzoek op papier te zetten. Bij hen
heeft - terecht - de gedachte geleefd,
dat het voor veel betrokken waarschijnlijk de laatste keer zal zijn, dat er
zoveel aandacht aan de jaren 40-45
besteed zal worden. Het aardige van
regionale en lokale geschiedschrijving
is dat er zoveel herkenbaars in zit. Niet

alle amateur-historici zijn geschoold in
het doen van onderzoek of vaardig in
het hanteren van de pen. Een zeker
niveau mag echter wel verwacht
worden. Aan beide 'eisen' voldoet dit
'Gedenkboek' niet. Het staat vol
storende fouten. Een aantal voorbeelden mag dit illustreren. Voor de
inhoudelijke kant beperk ik me tot de

eerste bladzijden van het boek.
In de inleiding staat dat Duitsland
Nederland de oorlog verklaard heeft,
de nazi's zijn een linkse terreurorganisatie, de NSB is de Nationaal Socialistische Bond, Nederland is door Duits-
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land geannexeerd, Rotterdam werd
op 13 mei gebombardeerd, in Duitsland
werden de SS en de WA opgericht en
deze organisaties vormden de uitvoerende macht van het Duitse leger,
de Gestapo is hetzelfde als de Grüne
Polizei, Polen maakte deel uit van

Groot-Duitsland, FLAK en Luftwaffe
zijn identiek, rechtspraak was in
Nazi-Duitsland niet nodig, de nederlaag
bij Staliiigrad wordt in februari 1944
geplaatst.

Stilistisch rammelt het: 'Zo werden wij
vertrouwd geraakt (...)', 'l^e gevangenen werden kort en klein gehouden',
'(...) Duitse jagers probeerden de
Geallieerde luchtwegen af te snijden'
en 'Het vermakelijke in die tijd was dat
protestanten en katholieken nog niet
bij elkaar winkelden'.
Het is jammer dat er geen corrector is
geweest die een blik over de tekst heeft
laten gaan. Een in potentie aardig boek
is daardoor ver onder de maat gebleven.

S. van Doornmalen (red.), Ochten
in last. Verslagen van de evacuatie
in 1940, de oorlogsdagen in september 1944 en de -wederopbouw
van Ochten in 1945, Ochten 1995.
Archivaris Sil van Doornmalen heeft
drie verslagen van gebeurtenissen uit
Ochten bijeen gebracht. Het zijn
authentieke verhalen van bekende
Ochtenaren die hij voorzien heeft van
een historisch kader. De authenticiteit
zit niet zo zeer in de spelling van die

80

tijd, maar in de intensiteit waarmee de
drie auteurs hun verhaal genoteerd
hebben. In 'Een vlucht over water'
verhaalt D. Kwindt over de evacuatie
per schip van mensen en vee in mei
1940. Hij is zich daarbij bewust dat hij
enerzijds leiding moest geven aan een
ingrijpende operatie, maar dat hij daar
anderzijds weinig invloed op had. Dat
blijkt vooral bij zijn beschrijving van
de terugkeer naar het dorp. De door
hem gewenste solidariteit, samen het
dorp verlaten, samen terugkeren, heeft
hij niet kunnen bereiken. Het steekt
hem dat hij het egoïsme van een deel
van zijn plaatsgenoten niet heeft weten
te voorkomen.
De tweede auteur, G. Hermsen doet
verslag van de gevolgen van Market
Garden voor Ochten en omgeving.
Burgemeester Houtkopers bijdrage
'Van niets tot iets' beschrijft een facet
van de oorlog waaraan in de meeste
publikaties nauwelijks aandacht besteed
wordt, de wederopbouw. Uit de cijfers
die genoemd worden blijkt hoe hard
de inwoners gewerkt hebben om de
aangerichte schade te herstellen en de
hulp die hierbij ontvangen is.

G. Visser
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Boterfabrieken in de Neder-Betuwe
De Neder-Betuwe was (en is) een overwegend agrarisch gebied waar

sinds de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog, behoudens steenfabrieken, vrijwel geen fabrieken te vinden waren. In deze
bijdrage wordt aandacht besteed aan een bijzonder soort 'fabrieksarbeid' dat hier aan het eind van de vorige eeuw opkwam en eind jaren
twintig, begin dertig, weer verdween: de boterbereiding. Het aantal
arbeidsplaatsen bleef hierbij overigens wel beperkt tot maximaal twee
arbeiders per fabriek! Het ging hier dan ook niet om fabrieken met vele
werknemers, maar om gebouwen voor een grootschalige verwerking
met behulp van machines. De boter- en zuivelfabrieken zijn daarmee
symbool geworden voor de veranderingen in de traditionele, kleinschalige landbouw aan het eind van de negentiende eeuw.

De opkomst van de fabrieksmatige
boterbereiding
De boter- en kaasbereiding was eeuwenlang een traditionele nijverheid.
Een produkt dat op de boerderij werd
gemaakt, meestal door de boerinnen,
voor eigen gebruik of voor de handel.
Al enkele eeuwen genoot in het bijzonder de Friese boter een goede naam
vanwege haar kwaliteit. In de negentiende eeuw kwam hierin verandering. Sinds de jaren zeventig van die
eeuw werd de concurrentie vanuit Denemarken steeds groter. De Deense
export steeg gestaag ten koste van de
Nederlandse en overtrof cie Friese boter na verloop vanjaren zelfs in kwaliteit. Ook de opkomst van de zogenaamde kunstboter - margarine - zette
cie afzet van de 'roomboter' onder
druk'.

Om aan de problemen het hoofd te
kunnen bieden werden mede op ini-
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tiatief van cie provinciale Maatschappijen van Landbouw geleidelijk veranderingen doorgevoerd. Door scholing

en de introductie van nieuwe technieken (kneedmachines, thermometer)
werd met name gepoogd de kwaliteit

van de boter te verbeteren. Het aangaan van de concurrentie door een
grootschalige verwerking m fabrieken
werd vooralsnog afgehouden.
Rond 1880 bracht de technische ontwikkelingvan de centrifuge of separator
voor de scheiding van de room en
melk hierin verandering. Met deze
machine, aangedreven met hand-,
paarde-, of stoomkracht, werd het mogelijk om grote hoeveelheden melk
dagelijks te verwerken. Men kon continu in bedrijf zijn, het rendement en
de kwaliteit verbeteren en de produktiekosten drukken. Spoedig verrezen
in Nederland de eerste zuivelfabrieken.
Dit waren in eerste instantie nog par-

ticuliere, stedelijke initiatieven. Het
benodigde kapitaal en het aantal koeien
voor de melk leverde voor de boeren
op het platteland nog problemen op.
Samenwerking bood uitkomst. In 1887
startte in het Friese Warga een coöperatieve zuivelfabriek waarvoor 23 boeren de melk van hun 715 melkkoeien
verwerkten. Een voorbeeld dat snel in
heel Nederland navolging kreeg. Zeker voor de kleine boeren in de NederBetuwe met maar enkele melkkoeien,
leverde samenwerking veel voordeel
op. Omdat een fabriek met stoommachines veel kapitaal vereiste, zien we in
de Neder-Betuwe fabriekjes op handkracht verrijzen die veel minder startkapitaal verlangden.

De coöperatieve gedachte in de
Neder-Betuwe
De coöperatieve beweging heeft in het
Nederlands rivierengebied, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Friesland of
Noord-Brabant, niet veel aanhang gekregen. Dit is toegeschreven aan de
behoudende mentaliteit van de bevolking. Deze wat simplistische voorstelling van zaken is later gelukkig genuanceerd. De eerste coöperaties waren
veelal mest- en veevoerinkoopverenigingen of zuivelfabrieken, die beide
vooral in dienst stonden van de melkveehouderij. In het rivierengebied,
zeker in de Neder-Betuwe, lag echter
de nadruk op de vetweiderij. Dit had
mede te maken met de natuurlijke
gesteldheid van de regio. De weilan-

den, de klei-komgronden, lagen vaak
ver weg van de boerderijen en waren
bij gebrek aan (verharde) wegen meestal
slecht bereikbaar. Het tweemaal daags
melken van het vee was dan bedrijfsmatig niet aantrekkelijk 2 .
Het snelle echec van de in 1896 opgerichtte Tielse Coöperatieve Fruitverzendvereniging Gelria zal ook niet
bevorderlijk zijn geweest voor de verbreiding van het coöperatisme in de
regio. Dat desondanks in de naburige
plaatsen in de Neder-Betuwe eind
negentiende eeuw toch verschillende
coöperaties tot stand kwamen - waaronder inkoopverenigingen te Lienden
en Zoelen en boterfabrieken te Maurik,
Ingen en Lienden - mag de veronderstelde behoudende mentaliteit toch
deels weerleggen.

De coöperatieve boterfabrieken
te Maurik, Ingen en Lienden
Dat juist in Maurik, Ingen en Lienden
coöperatieve boterfabrieken werden
opgericht zal zeker te maken hebben
gehad met de cursussen van de zuivelschool van de Geldersch-Overijselsche
Maatschappij van Landbouw in 1892
te Ingen3. Ten huize van EJ. van
Westrhenen nabij Eek en Wiel verzorgde F.J. Swierstra, particulier consulent uit Wageningen, een cursus voor
negentien leerlingen. Op de boerderij
van RJ. van Sijll gingen vijftien leerlingen aan de slag onder leiding van de
leraar van de Maatschappij J.J. van
Weydom Claterbos. De theoretische
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lessen werden iets minder goed bezocht dan de praktijklessen, maar algemeen was men zeer tevreden over het
resultaat van de cursus. De heer S wierstra gaf nadien in Ingen nog een cursus
voor twintig leerlingen overkaasbereiding, waaraan tot dan toe vrijwel niet
werd gedaan. In 1894 kwam de zuivelconsulent nog eens langs in Ingen.
Twee jaar later was de eerste coöperatieve boterfabriek een feit.
Over de boterfabriekjes is tot opheden
zeer weinig bekend bij gebrek aan
archiefmateriaal, omdat de coöperaties die de fabrieken dreven geen archief hebben nagelaten. Ook van de
particuliere fabriek die een kort bestaan heeft gekend is bij navraag niets
bewaard gebleven. In het volgende
zullen enkele wederwaardigheden vermeld worden die achterhaald konden
worden uit de gemeentearchieven.

- Maurik
Op 14 april 1 896 startte de roomboterfabriek 'Neder-Betuwe' met haar werkzaamheden 4 . De fabriek werd gedreven op handkracht en was een initiatief
van de gelijknamige vereniging op
coöperatieve grondslag. Eerste directeur werd J.H. Wijkniet, onderwijzer
aan de openbare lagere school te
Maurik.5 Voor deze combinatie van
functies moest hij wel toestemming
vragen aan het gemeentebestuur. Deze

verleende die prompt, want de werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk
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uit: 'het bijhouden der boeken van
gemelde vereeniging, welke werkzaamheden uit den aard der zaak, daar
de fabriek door handkracht gedreven
wordt, niet veel tijd vereischen'. De
kwalitiet van het onderwijs kwam niet
in gevaar.
*****************»*******«*•»*•»••**»**.
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Halve kilo gepasteuriseerde rooinboter

De fabriek, met twee werknemers,
heeft tot in de jaren twintig op handkracht gedraaid. Omstreeks 1926 is de
coöperatie waarschijnlijk opgeheven.
Op 17 juli van dat jaar vroegen in ieder

geval F J. van Woudenberg uit Eek en
Wiel en M. Noordermeer uit Ingen
vergunning aan voor de oprichting
van een melkinrichting met twee motoren van 31/2 paardekrachten in het
gebouw van de boterfabriek NederBetuwe. De vergunning werd hen op
20 november zonder voorwaarden verleend''. In het gemeenteverslag over
1927 wordt vermeld dat in de gemeente een 'klein zuivelfabriekje wordt
geëxploiteerd door een particulier. De
melk wordt opgekocht bij de boeren

en tot boter verwerkt'. Wanneer het
fabriekje definitief de poorten heeft
moeten sluiten is niet bekend.
-Ingen
In Ingen richtte op l juli 1897 het bestuur van de coöperatieve zuivelfabriek
de Meibloem een verzoek aan de koning om goedkeuring van haar statuten7. Volgens de wet van 1876 tot regeling van coöperatieve verenigingen
was koninklijke goedkeuring echter
niet vereist. Door deze vergissing zijn
wel de statuten evenals de oorspronkelijke 25 leden van de coöperatie bekend. Ieder lid was tevens aandeelhouder en betaalde tien gulden inleggeld.
Verder verbond men zich om voor de
komende twintig jaren de melk van de
melkkoeien te leveren aan de fabriek.
Inmiddels was de coöperatie al begonnen met de bouw van een fabriekje.
Op 27 september werd de fabriek in
werking gesteld". De hinderwetvergunning van de gemeente kwam
op 23 november binnen. Net als in
Maurik werd de fabriek gedreven op
handkracht. Twee arbeiders verzorgden de twee handcentrifuges. In 1922
is de coöperatie opgeheven. Slechts
over de eerste jaren zijn enkele produktiegegevens bekend, (zie tabel)v
Over 1926 en 1927 vermelden de
gemeenteverslagen: 'de speculatieve
zuivelfabriek te Ingen heeft geregeld
gewerkt'. De fabriek is na 1922 dus in
particuliere handen gekomen. Nieuwe
eigenaar was J. Sijsling uit Rhenen. In

1928 vraagt Sijsling vergunning aan
om de fabriek, inmiddels Rheningen
geheten, te moderniseren 1 ". De hand-

Boterfabriek De Meibloem rond 1909

kracht werd vervangen door een motor. In het verslagover 1929 is opgenomen dat de fabriek wordt verhuurd aan
de N.V. Galak Condensed Milk Co. te
Rotterdam en dat de melk in Rotterdam wordt verwerkt. De Galak heeft
de fabriek waarschijnlijk van Sijsling
overgenomen. Wanneer de tabriek
buiten werking is gesteld, is onbekend.

- Lienden
Een jaar na de oprichting van de fabriek in Ingen werd ook in het naburige Lienden een coöperatieve boterfabriek opgericht. De vereniging genaamd Wilhelmina telde bij cle oprichting 31 leden. Na enkele jaren, op l
oktober 1906, werd zij al opgeheven.
De reden(en) van dit korte bestaan zijn
onbekend. Uit de enkele cijfers die
bekend zijn, (zie tabel) blijkt dat de
Liendense coöperatie groter was dan te
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Ingen en ook een grotere opbrengst
had. Desondanks kwam er spoedig een
einde aan".

Een particulier initiatief te
Resteren en Aalst
Volgens een opgave van de Provmciaal-Zuivelconsulent van Gelderland
B. van der Burg, startte op l maart
1902 A. W. de Haas SAzn. uit Lienden
een particulier boterfabriekje op het
stationsemplacement te Resteren ' 2 . De
Haas zal de 'botersmaak' te pakken
hebben gehad; hij was namelijk ook
directeur van de coöperatieve boterfabriekvan Lienden. Hij richtte echter

pas een jaar later een verzoek aan het
gemeentebestuur
van Resteren om
O
goedkeuring van het voornemen om
een zuivelfabriek op te richtten. Op 21
maart daarop volgend werd hem vergunning verleend 1 \ Het fabriekje dreef
op handkracht en viel daarom niet
onderde Veiligheidswet. Of de fabriek
nu in 1902 of in 1903 in werking is
gesteld is niet duidelijk. Misschien trad
het in werking na zijn vertrek als directeur van de Liendense coöperatie in
1903. Een groot (commercieel) succes
is de fabriek, genaamd 'Castra', denkelijk niet geweest. Al in mei 1905 werd
hij opgeheven.

Tabel: Boterproduktie te Ingen en Lienden 1897/1898 - 1902.
Meibloem Ingen
jaar
geproduceerde
boter

1897
1898
1899
1900
1901

1902

1902
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verwerkte
melk

1.883,58
10.847,74

deelnemers

verwerkte
melk

opbrengst

3.906 kg
8.787 kg
12.081 kg

29
29
31

112.507 kg
246.056 kg
338. 172 kg

4.800,=
11.825,=
12.322,=

9.444 kg
8.248 kg

32
31

264.385 kg
257.850 kg

1 1 .330,40
9.528,61

25
25

12.516 kg
8.825 kg
7.5 15 kg
7.850 kg

25
27
25
25

45.472
298.601
357.680
266.481
220.505
235.496

opbrengst

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1.568 kg
10. 177 kg

Wilhelmina Lienden
jaar
geproduceerde
boter

1898
1899
1 900
1901

deelnemers

1 3.333,=
9.572,31
8.584,31
8.241,36

De Haas verplaatste zijn werkzaamheden als boterfabrikant naar de buurtschap Aalst onder Lienden. Daar betrok hij een schuur vlak bij huize Kolverschoten en bereidde boter niet één
handcentrifuge op paardekracht. De
schuur werd gehuurd van de familie
De Koek. Naar verluidt was de verhuizing geen aanzet voor een bloeiend bestaan. Tot overmaat van ramp brandde

het onderkomen kort na de nieuwe
start ook nog geheel af
Dit is waarschijnlijk gebeurd op 14 maart 1906
toen een tweetal woningen in Aalst
waaronder die van A.M. de Koek,
bewoond door J.J. de Koek, verloren
gingen. De Haas zette vervolgens een
punt achter de boterfabricage.
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Wat liep er langs de weg rond 1920
In Tabula 2, jrg. XII (1994) is een artikel gepubliceerd van R. van de
Berg uit Andelst. Het beschreef de kersentijd in de jaren twintig en
dertig. De reacties op dit voor velen herkenbare verhaal waren zo
positief dat de redactie besloten heeft een twweede publicatie van dit
genre op te nemen. In zijn inleiding noteerde de auteur dat het
opgediepte herinneringen waren; 'oral history'.
De tekst is zo authentiek mogelijk gehouden.
Het beste herinner ik me de lange
schrale netjes geklede marskramer met

zijn grote houten kast aan leren riemen
om die op zijn rug te dragen. Aan de
rugkant was de mars bekleed met een
opgevuld leren dek om de rug te beschermen. De kast was zestig tot ze-

kleuren, rolletjes stikzij, naalden, spel-

den, machiiienaalden, veiligheidsspelden, paknaalden, enz. In de onderste la
borg de marskramer allerlei messen,
scharen, thee- en koffiezeefjes en
vingerhoeden op. Hij kwam zo om de

ventig cm hoog, vijftig cm breed en

twee of drie maanden en had aan mijn
moeder een goede klant.

twintig tot vijfentwintig cm diep. Hij

Na afloop van de transactie was er altijd

was verdeeld in zes rijen laatjes die

wel een kop koffie of een boterham.
Hij was de best gesorteerde én de
netste marskramer uit die tijd.

uitschuifbaar waren. Ze werden met

een schuifknip afgesloten, üe bovenste drie laatjes liepen over de hele

breedte; de onderste drie over de halve
breedte. In totaal waren er dus negen
laatjes.
De boveiisten waren gevuld met rollen

haarhnt in diverse kleuren. Het werd
met de el afgemeten. In de tweede la
zat allerlei soorten band in diverse
breedten, b.v. boorband, keperband,
schortenband, tailleband. Moeder, die
voor diverse mensen naaide, kocht uit
deze lade altijd veel. In de volgende
lade zat alle soorten elastiek, ook weer
in diverse breedten.
De smalle laatjes bevatten drukknopen,
haken en ogen, knopen voor ondergoed en bovenklereii, klossen hancigaren, machinegaren in vele dikten en

Dan liepen er nog een aantal ongeregelde venters, eigenlijk meer bedelaars, zwervers. De een met kachelpotlood en schuurpapier, de ander met
een bosje schoenveters of wat drukknopen of zoiets. Ze waren er niet
zozeer op uit om te verkopen, maar
om al trekkend gratis aan de kost te
komen en een paar centen te schooien
voor drank.
Daarnaast waren er een aantal echte
bedelaars, soms man en vrouw, soms
mannen samen of alleen.

Velen trokken 's avonds op Herveld

aan, omdat ze bij Teunis van de Pol op
de Heijmen in de hoge schuur altijd

konden slapen; meestal kregen ze ook
nog een bord pap, maar moesten ze
wel de lucifers afgeven.
Vele jaren kwam er één keer per jaar
een Duitser met zeisen, zichten en
messen. Meestal kwam ook eenmaal
per/jaar de man langs die we de brillenjood noemden. Hij had een platte bak
met brillen voor de buik waaruitje kon
uitzoeken tot je er één vond waardoor
je meer kon zien. Een oogarts kwam er
niet aan te pas.
Een heel bekende persoon was Baron
Vermicelli. Hoe hij aan die naam kwam
weet ik niet. Men zei, dat hij van adel
was, maar zwerven wou. Hij was klein
en mager, vaak gekleed in een gabardine
regenjas. Hij droeg een lichte driepoot
op de rug, die hij gebruikte om zagen
te scherpen. Meestal had hij twee of
drie honden bij zich waar hij tegen
praatte. Ook kinderen liepen wel een
eindje mee; daar praatte hij ook mee.
Hoe hij aan de kost kwam was onduidelijk. Je zag hem nergens aangaan en
op een gegeven ogenblik was hij uit
het beeld verdwenen. Je zag hem gewoon niet meer.
Van tijd tot tijd streken er groepen
woonwagens in de dorpen neer. De
vrouwen werkten dan het dorp af met
wat kleine handel, namen nog een paar
slecht geklede kinderen mee om meelij op te wekken en kleren of levensmiddelen op te schooien. De mannen
gingen stoelen matten of ze hadden

een scharesliep achter de wagen waar
ze het dorp mee rondgingen.
Verder kwamen nu en dan twee of drie
wagens met zigeuners een standplaats
in de dorpen zoeken. Zij hadden vaak
een kar achter de wagen met ketellappersinstrurnenten waarmee ze de dorpen rondtrokken. De vrouwen gingen
meest bedelend rond.
Een mooi voorval zagen we een keer
toen we naar school gingen. In de
Hemmense Zandweg te Andelst, daar
waar nu de Kortestraat en een stuk
Hoofdstraat is, kwam een woonwagen
op drie wielen heel voorzichtig, met
man en macht ondersteund, aangereden. Voorzichtig werd hij op het pleintje van de Veldstraat net voor de inrit
van de wagenmakerij van Albert van
Elclik neergezet. Wij zeiden tegen de
eigenaar: 'Dat komt goed uit, je kunt
hier meteen naar de wagenmaker!'
'Neen', zei de man, toen de wagen
voldoende geschoord was, 'ik moet
naar het gemeentehuis.' Tegen de anderen zei hij: 'Kijk uit dat hij niet
omkiepert'. Hij trok de broek op en
stapte naar het gemeentehuis. Later
kreeg Van Eldik van daaruit opdracht
het wiel te repareren voor rekening
van het Burgerlijk Armbestuur. Dus
Armbestuur ofBijstandswet, de weg is
hetzelfde: naar het gemeentehuis.
Een steeds terugkerende gast was de
scharensliepwagen van Falise uit Nijmegen. Die kwam zo eens m de drie,
vier maanden. Wagentje keurig in de
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lak, naam erop, koperen bel onder de
kap. Iedereen kende de Falises en veel
mensen wachtten er gewoon op dat ze
langskwamen, 's Maandags stonden ze
trouwens bij de ingang van de luizenmarkt te Nijmegen. Verschillende
mensen namen, als ze naar de lappenmarkt in Nijmegen gingen, scharen en
messen mee om ze door Falise te laten
slijpen.

Mclkrijder

Waarop ook gerekend werd, was Van
Bekkum uit Tiel met zijn hondekar
met drie of vier honden er voor. Eén
grote tussen de bomen en aan weerszijden een kleine met alleen een borstzeel.
Die twee kleine honden waren met
een korte ketting aan de halsband aan

nen, Keulse potten, - echte met grijs
en blauw - eii de bekende bruine
inmaakpotten. In het begin van de
inmaaktijd had hij de kar daar voor een
groot deel vol mee.
Hij kocht tevens lompen en konijneen hazevellen in, of ruilde die voor zijn
koopwaar. Direct na Nieuwjaar was
hij altijd present en als hij dan op huis
aanging was de kar vol met vellen van
de slachtoffers van de Kerst.
Een ander soort handelaren waren de
opkopers van slachtkippen, konijnen,
duiven en legkippen. Andries Crum
uit Valburg kwam te voet de mensen af
en wat hij kocht werd eenmaal per
week met een karretje met paard opgehaald. In de in de varkens- en veehandel waren heel wat leden van de
familie Crum actief en die zaten dus
ook altijd langs cie weg.
Van de winkelier Jan Martens van de
Bredestraat in Herveld gingen twee
zonen ieder met een hittekar met
kruidenierswaren en textiel 'de boer
op' in de aanliggende dorpen. Na hun
trouwen was dat afgelopen.

de boom bevestigd, zodat ze niet opzij

uit konden wijken. De kar was zeker 2
l /2 meter lang met dun gezaagde hardhouten eiken of iepen planken. Ook
de wielen waren heel dun en met een
tamelijk grote middellijn; echt helemaal op snelheid gebouwd.

Van Bekkum handelde in aardewerk,
emaille schalen, kook- en braadpan-
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Een jarenlang terugkerende figuur was
Duits met zijn harmonika. Hij kwam
op de fiets uit Nijmegen. In dun bewoonde straten hield hij de fiets bij
zich, in de dorpskom zette hij de fiets
op een plaats waar hij weer terugkwam. Hij liep dan als een snelwandelaar en deed in een dag Herveld,

Andelst en Zetten af. Aan de tijdsduur
van zijn spelen kon je horen of hij een
dubbeltje, een stuiver of twee centen
kreeg. Zo ongeveer een keer per maand
kwam hij langs. Zo af en toe kwam er
weieens een groepje muzikanten langs.

dus te zien als het begin van loonwerkersbedrijven.
Het echte sleperswerk op agrarisch
gebied begon meestal met hooirijden
van de buitenpolders. De slepersbedrijven reden uitgezonderd zand, grint,
grond, mest en bieten, alles met de
Een jaarlijks terugkerend verschijnsel
laiigkar. De met name genoemde zawas in de lente de venter van haring,
ken werden met de stortkar vervoerd.
bokking en stokvis. De panharing was Alle kleine en grote bedrijven teelden
heel goedkoop en werd met emmers fruit en ook dat moest vervoerd worvol gekocht. Veel dorpsbewoners aten den naar de veiling of de jam- en
ze zo uit de pan. Anderen legden kroetfabrieken.
panharingen in azijn.
In de jaren twintig, en zelfs nog daarvoor, verzonden handelshuizen zoals
Ook altijd op pad was de berenleider, J.F. Vink en Zn. te Eist, fruit met
niet met een bruine beer, maar met een
Nijmeegse boten naar Rotterdam. De
varkensbeer om bij de boeren en hofschepen legden aan in Oosterhout,
stedemensen varkens te dekken. Soms Slijk-Ewijk, Andelst, Hien of Dodehad hij een vaste route, soms kwam hij waard.
op afroep. De berenleider ging wande- Het fruit moest 's morgens vroeg aanlend op pad met de beer aan een touw.
wezig zijn; het transport naar de laadDe hele dag van de een naar de ander. plaatsen was dus vaak nachtwerk. De
Zowel de leider als de beer liepen wel telers met eigen vervoer brachten het
ergens de kost op. Later had hij een
zelf, maar het grootste deel werd door
tweewielige hittekar m et laadklep. Dat
slepersbedrijven voor rekening genoging vlugger en er hoefde niet meer men.
gelopen te worden.
Voor Duitsland werd het fruit per
spoor verladen. De voornaamste laadEen categorie die bijna dag en nacht op stations waren Eist, Zetten, Andelst en
pad was, waren de voerlieden ofwel de Resteren. Voor de Beneden-Betuwe
slepersbedrijven. Die waren er heel waren dat uiteraard Tiel en Geldermalsen. De aanvoer gebeurde met paarwat, want er was veel te vervoeren in
de Betuwe. De meeste hofstededentractie.
bewoners hadden geen eigen vervoer.
Behalve bovenstaande fruitteeltproVerschillende slepersbedrijven verzorgden naast het transport het landbouw- dukten was er nog enorm veel te transporteren. Bomen met de mallejan,
werk: ploegen, eggen, zaaien. Ze zijn
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schans-, hak-, teen- en sparrehout van
de Velu we, gedorst koren naar Arnhem,
Wageningen of Tiel. Landbouwprodukten zoals suikerbieten gingen naar
de loswal aan de Waal of naar een
spoorwegstation; vooral in ZettenAndelst kwamen er veel.

was een vracht. Als regel werden twee

vrachten per dag gehaald, soms vijf in
twee dagen. Dan werd de derde vracht
van de eerste dag thuis neergezet en de
volgende morgen gelost.
In Slijk-Ewijk reed Huisman een veilingwagen op Eist; daarnaast deed hij

De loswal

Voor de mensen zonder gerij werd dat

allemaal gehaald en gebracht door de
slepersbedrijven. Zij werkten eveneens voor gemeente- en Polderbesturen. Die hadden zand, grint en keien
(o.a. voor straatverharding) nodig. Ook
aannemers maakten van hun diensten
gebruik. De voor de bouw benodigde
stenen werden op de fabrieken in Heteren of Dodewaard en een enkele keer
in Opheusden gehaald met een langkar
zonder zijvlechten. Duizend stenen
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wat klantenwerk als dat zo uitkwam.
Op Zetten reed Jeunje Janssen de veilingwagen. Vertier verdiende hij de
kost met looiiwerk en allerhande transport. Uit deze activiteiten is later onder
zijn zoons een loonwerkbedrijf ontstaan. Vanuit Valburg verzorgde Anioldussen het transport naar de veiling in
Zetten. Mogelijk deed hij hetzelfde op
Eist. Het is mij niet bekend of hij nog
ander transport of looiiwerk deed.
Echt sleperswerk deed Heuff. Daar-

naast had hij een kolenhandel. Hij was
bekend om zijn mooie hamen en zadels voor de paarden. Die waren voorzien van koperen bellen en wuivende
pluimen.
In Herveld en Andelst kwamen meer
van dit soort bedrijven voor. De oudste
waren die van Piet Frentz en Herman
Veens. Hetbedrijfvan eerstgenoemde,
die tevens fruitkweker en -pachter was,
werd voortgezet doorJ.C. Frentz in de
Branderhofstraat. Hij had tevens een
fourage-, grint- en zandhandel. Drie
of vier voerlui reden de veilingwagen
naar Eist en Zetten voor hem. Het
bedrijfis uit de Branderhofstraat verdwenen en wordt in de Schoolstraat
voortgezet door de zoon P. Frentz,
uiteraard niet met paarden.
Het bedrijf van Veens was gevestigd
aan de Gekvoortsestraat, thans Zandakkers. Drie zoons verrichtten voor
hun huwelijk het sleperswerk en daarna
twee jongere zoons. Van de oudsten
zette Dorus in Andelst en Willem in
Herveld voor eigen rekening een
slepersbedrijf voort; Dorus met personeel, Willem alleen. Beide bedrijven
bestaan niet meer. Van de twee jongste
zonen heeft Hent ook een eigen sleperij
gehad met paarden en later met auto's.
Zijn zoons hebben nu het bekende
internationale transportbedrijf Veens
aan de Hoofdstraat in Zetten.
Aan de Bredestraat in Herveld had
Gerrit Vink een éénmansslepersbedrijf.
Na het huwelijk van zijn zoon Cor is
het, meen ik opgeheven. Zoon Gerrit

Vink heeft nu een internationaal
transportbedrijf aan de Stenenkamerstraat.
Carel Derksen had aan de Brandenhofstraat een slepers-, maar vooral verhuisbedrijfmet enorme, door twee of
drie paarden getrokken verhuiswagens.
Meestal werden die wagens op speciale
platte spoorwagons geladen. Zij werden dan in Zetten op de loswal gereden en daarna op de wagons geladen en
door het hele land vervoerd. Dit bedrijfis later naar Arnhem verplaatst.
In Andelst had Willem Speijers een
éénmansslepersbedrijf en reed hij een
veilingwagen . Hij was in 1920 al op
leeftijd en er was geen opvolger. Het
bedrijfis nog voor 1930 opgeheven.
Herman Veens, zoon van Dorus, is
daar toen een veilingwagen gaan rijden. Hij is na 1945 gestopt.
In de jaren twintig is Nol Timmer een
slepersbedrijf annex veilingwagen gestart. Een aantal jaren heeft het redelijk
goed met eigen zoons gedraaid. Het is
nu al jaren ter ziele. In Zetten had
Gerrit van Laar een bekend slepersbedrijf. Herman van Rennes was voerman voor hem en, wat later in de jaren
twintig en daarna, Gerrit Jasperse.
Gerrit Timmer van het Stepke had een
eenmansbedrijf en werkte veel met
Van Laar samen. In de jaren dertig is
ook Gerrit (Broer) Cochius vanuit de
stalhouderij met sleperij begonnen en
deed hij loonwerk daarnaast: hij kon
door de stalhouderij over meer paar-
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den beschikken voor ploegen, eggen,
enz. dan anderen.

mensen genoeg en zaten de wegen vol
met langkarren.

In Zetten en in Andelst was een particuliere bodedienst. In Zetten reed
Dorus Nab met een hittekar 's woensdags op Wageningeri en naar ik meen
op vrijdag op Arnhem. Hij nam bestellingen aan en voerde die uit, vervoerde
zieken of bracht aankopen mee en
bezorgde die de dagen daarop. In
Andelst deed Gerrit Nab hetzelfde,
maar die had een grotere wagen met
een volslagen paard. Hij reed tweemaal per week op Nijmegen en nam 's
maandags ook biggen en nuchtere kalveren mee. Later nam de zoon het
over. Beide bedrijven zijn allang verleden tijd. Tenslotte opereerde in Randwijk een man, die naar ik meen
Cornelissen heette; ik kende hem niet
anders dan de Huzaar. Hij reed ook op
de veiling evenals Koen Goedvrierid.
Van de dorpen verderop kan ik niets
meer vertellen.

R. van de Berg

Zeker is dat door al die sleperijen
bergen werk verzet zijn. Alles moest
niet de hand geladen en gelost worden.
Alleen wat met de stortkar gereden
werd, kon gewipt worden. Een stortkar werd daarom ook wel een \vipkar
genoemd.
Het was wel een andere tijd als thans.
Als alles wat nu geproduceerd wordt,
met paard en wagen vervoerd moest
worden, waren er geen paarden en

96

Een flinke vuist vol vingerhoeden
Over het gebruik van vingerhoeden in vroeger eeuwen is niet veel
bekend. Het ontstaan van dit handige hulpstuk gaat in de mist der tijden
verloren.

De aanleiding tot dit artikel is de vondst
van ruim dertig vingerhoeden in de
loop van de jaren 1987, 1988 en 1989
tijdens een opgraving op het terrein
van het voormalige Canisiuscollege te
Nijmegen.
Hoewel het bij deze opgraving in de
eerste plaats ging (en gaat) om een
Romeinse castra en de daaraan grenzende burgerlijke nederzetting, werden ook vondsten uit de hoger gelegen
lagen en dus van later datum, waaronder de bovenvermelde vingerhoeden,
geborgen.
In de middeleeuwen werden al leren,
benen of houten schildj es gebruikt, die
bij het naaien de vingers beschermden.
Het is niet onmogelijk dat vingerhoeden al veel langer bekend waren.
Metalen vingerhoeden bestaan uit brons,

Koperen vingerhoed uit de 17e eeuw met zgn.
Franse boord. De putjes zijn geradcrd.

zilver of geelkoper. Ze worden uit een plaat
geknipt, gedraaid of gegoten, l )e putjes zijn
of met de drevel ingeslagen, met een rad
ingedraaid of machinaal gepunt.
We onderscheiden
1. de duimring, een strip metaal die
rondgebogen en vervolgens met
borax gelast werd,
2. de Franse vingerhoed of boordvingerhoed, die bestaat uit het boord
(de standring), vervolgens een niet
gepunt gedeelte en tenslotte een
deel met ingedreven puntjes,
3. de machinaal vervaardigde vingerhoed.
Het is niet ondenkbaar dat vingerhoeden een bijprodukt van smeden
waren, hoewel we er direct aan toevoegen dat al in de eerste helft van de
17e eeuw zich een vingerhoedenwerkplaats in Utrecht bevond, terwijl
een Duitse reiziger in 1711 een vingerhoedbedrijf langs de Utrechtse Vecht
bezocht en vervolgens beschreef.
Voor de datering werd van het volgende overzicht gebruik gemaakt:
13e eri 14e eeuw
Het gebruikte materiaal is brons.
Een bronzen strip werd geknipt en
gebogen. 13e putjes zijn met de drevel
ingeslagen.
15e eeuw
De vingerhoed werd rond gehamerd.
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De putjes werden met de drevel ingeslagen.
16e eeuw
De Franse boordkraag is in opkomst.
De putjes vertonen een wafelpatroon.
De eerste raderpatronen verschijnen.
Op de rondgebogen en gelaste strip
wordt een kapje gelast.
In Amsterdam worden tussen 1568 en
1578 vingerhoeden vervaardigd met

een dubbel radstempel, terwijl de top
een met de hand gepunt spiraalvormig
patroon krijgt.
17e eeuw
Vrijwel alle vingerhoeden worden nu
geraderd.
Men gaat over op een ruitpatroon bij
het inslaan van de putjes op de top.
18e eeuw
De vingerhoeden worden machinaal
vervaardigd met hele of halve radstempels.
19e/20ste eeuw
Produktie vindt machinaal en met behulp van een mal plaats.

Koperen vingcrhoed uit circa 1850.
Machinaal vervaardigd.

Tabel l
Vondstlijst vingerhoeden Canisiuscollege Nijmegen.
Jaar

1987
1

2
3
4
5
6
7
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Materiaal

Datering

Omschrijving

brons

14e eeuw
14e
16e
1 6e
16e
18e

Handgepunt
Handgepunt
Radstempel
Radstempel
Handgepunt
Schoenmakersvingerhoed
Handgepunt
Dubbel radstempel
Spiraal
Streepmotief
onbekend

brons
koper
koper

koper
koper
brons

1568/'78

koper

14/15e "

Vondstnr.

los
los

34
34
107
102

308

450

9
10

brons
koper

15716e "
17e

11
12
13
14

koper
koper
koper
koper

17e
16e

15
16

koper
koper

16e
16e

17

brons

14e

1988
18
19
20

koper
koper
koper

18e
18e
16e

21

zilver

15716e "

22

koper

18e

Radstempel
Handgepunte top
Wafelpunt, Initialen TL
Onleesbaar zilvermerk
Radstempel

1989
23
24

koper
brons

17718e "
14e

Machinaal gedraaid
Handgepunt, Franse boord,

koper
koper
koper
koper
koper
koper
koperlegering
koper
koper

17e

25
26
27
28
29
30
31
32
33

18719e "
18e

19720e "
16e
16e
15716e "
17718e "
18e
17e
17e

Naar de top geraderd
Franse boord
Geraderd
Handgeraderd
Wafelpatroon
Machinaal geraderd
Radstempel met imitatie
Franse boord
Franse boord
Radstempel met
handgepunte top
Handgepunt

Half radstempel
Machinaal

Radstempel
Top met ruitpatroon
In mal gemaakt
Vastgesoldeerde top
Grof geraderd
Handgeraderd
Machinaal
Machinaal
Klein radstempel
Handgeraderd
Wafelpatroon
Radgepunt

450
450
450
515
515
600
609
688
634

81
81

325
326

752

2216
2385
2880
2830
3229

3229
3229
3229
3229
3229
3243

99

Tabel 2
Datering
14e

eeuw

14e/ 15e
15e/16e
16e
17e
l7e/18e
18e
18e/19e
19e/20e

eeuw
eeuw
eeuw
eeuw
eeuweeuw
eeuw
eeuw

Totaal

4
l
3

12
3

10

30

5
2

15

6
l
l

18

9

6

3
3

33

N.B. 1
De vondstnummers in de eerste tabel
geven de vindplaatsen aan. De bovengrond bij deze opgraving is echter in
ernstige mate verstoord, daar het terrein in het begin van de 2()ste eeuw
geëgaliseerd werd om de aanleg van
sportvelden mogelijk te maken. Vindplaats en plek waar de vingerhoed destijds verloren werd, zullen dus niet
samenvallen. Daar het terrein zeker
sedert 1922 omheind is geweest, is het
niet verwonderlijk dat er geen vingerhoeden uit de jaren na genoemd tijdstip gevonden werden.
N.B. 2
De determinatie van bovenstaande
vingerhoeden is geschied naar aanleiding van
a. opgravingsverslagen die in de litera-

100

Percentage

Aantal

tuurlijst omschreven staan,
b. gegevens die verkregen werden op
verzamelbeurzen,
c. merkjes en initialen, die de determinatie van zilveren vingerhoeden vereenvoudigden.

Th.M.

Jansen
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