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Van de redactie
'Waar gaan we heen met de Tabula?' omvang van de verenigingen en met
vroegen de redactieleden zich tijdens het verspreidingsgebied. In de praktijk
de afgelopen vergadering af. Deze vraag blijkt dit moeilijk, omdat ons vanuit de
kwam niet geheel uit de lucht vallen, verenigingen onvoldoende kopij wordt
want er bereikten ons alarmerende aangeboden. Toch is de redactie er
geluiden vanuit de Vereniging Oud- overigens heel aardig in geslaagd in de
heidkamer voor Tiel en Omstreken afgelopen jaren (zie grafleken), hoewel
men - zoals in Tiel - als lezer dat soms
om 'uit de Tabula te stappen'. 'Er verschijnen zo weinig artikelen over Tiel anders ervaart. Is het verspreidingsgeen omstreken' was één van de klach- bied van de Tabula wellicht te groot, of
ten. Gelukkig hebben de leden van de juist te klein?
vereniging zich tijdens de ledenvergadering positief over de Tabula Bata- Een ander probleem dat we hier aan de
vorum uitgesproken. We kunnen dus orde stellen, is dat we nauwelijks wevoorlopig verder.
ten hoe de Tabula bij u ontvangen
wordt. Welk soort artikelen interesseert
u? Is de kwaliteit voldoende? Zijn
Niettemin waren deze geluiden voor
ons aanleiding om - weer - eens over ze goed leesbaar? Tot op heden ontvorm en inhoud van ons blad na te vangt u de Tabula drie keer per jaar.
Moet dat twee keer worden, één keer
denken, temeer omdat we in 1998 vijftien jaar bestaan. Bij onze overpeinzin- in de vorm van een jaarboek of moeten
gen kwam een aantal problemen aan er themanummers komen? Wij hebde orde, die we aan u, lezer, willen

ben onlangs overwogen om u hierover

voorleggen.

te enquêteren, maar we zijn van dit
voornemen vooralsnog afgestapt. In
de praktijk blijkt de respons op dergelijke enquêtes erg laag te zijn.

Het verspreidingsgebied van de Tabula
omvat de gehele Betuwe en de Tielerwaard. Daarin participeren nog zes
historische verenigingen; de 'slapende'

Archeologische Werkgemeenschap
Nederland (AWN), afd. 15 heeft vorig
jaar moeten afhaken. De Tabula wordt
verspreid over zo'n 1100 leden. Voor
het ontvangen van kopij zijn wij voor

een groot deel van hen afhankelijk. De
redactie heeft in de beginjaren van de
Tabula afgesproken, dat bij het plaatsen van artikelen zoveel mogelijk rekening zou worden gehouden met de

Wij stellen het op prijs, indien u ons, de redactieleden of via uw historische
vereniging - laat weten hoe u over de

Tabula denkt. Hoewel de laatste tijd in
het aanbod een stijgende lijn te bespeuren is, doen wij een beroep op u
om ons van koprj te voorzien.

De Tabula is een produkt van een
uniek samenwerkingsverband tussen
zes historische verenigingen in ons

werkgebied. Liefst zien wij dit aantal
toenemen, zodat ons draagvlak (fmancieel en inhoudelijk) groter wordt.
Onze intentie is om zoveel mogelijk

belangstellenden via de Tabula kennis
te laten nemen over de rijke historie
van onze streek.
John Mulder
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Enige wetenswaardigheden over het huis Soelen
Inleiding
Het was in de zomer van 1995, toen ik tijdens een bezoek aan de
provinciale bibliotheek in Arnhem, een boek ging raadplegen. Dit oude
boek, 'De Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken' genaamd, kwam ik
eigenlijk doorkijken met betrekking tot de gevolgen van een dijkbreuk.1
Maar al bladerend stuitte ik op een verhaal dat in mijn ogen een aardig
en bijzonder beeld gaf van de heerlijkheids-overdracht van het huis
Soelen in de tweede helft van de achttiende eeuw. Het bracht mij op
het idee om dit kasteel, het huis Soelen, eens wat nader in de literatuur
te gaan onderzoeken en hier zo mogelijk een publicatie over te schrijven. De opdracht die ik mijzelf stelde was niet echt moeilijk, over dit
kasteel is in de loop van de jaren het een en ander gepubliceerd. In de
vele uitgaven van de Tabula Batavorum is het dorp Zoelen, als uithoek
van de Neder-Betuwe, nauwelijks onder de aandacht gebracht. Historisch behoorde dit gebied tot de Neder-Betuwe maar sociaal en economisch is het altijd sterk op Tiel en de Tielerwaard georiënteerd geweest.
In onderstaand opstel is uiteraard de bovengenoemde overdracht uit
1770 opgenomen, maar tevens heb ik getracht de geschiedenis van het
kasteel in 'vogelvlucht' aan u voor te stellen.

Het riviertje de Soel
In het uiterste zuidwesten van de Neder-Betuwe vinden we het dorp
Zoelen. Het dankt zijn naam aan een
nvierafsplitsing van vóór de bedijkmg.
Bij Tiel vertakte zich uit de WaaP de
rivier de Linge. Deze splitste zich vervolgens even ten zuiden van het huidige kasteel Soelen in een aftakkingdie
de Suul of Soel genoemd werd. Stromend in noordelijke richting (zie het
kaartje afb.l), langs het latere tracé van
de Aalsdijk, mondde de Soel uit in de
Lek. Even ten oosten van het huidige
dorp Zoelmond. 3 Deze watergang, die
reeds vóór cle dertiende eeuwse bedijking was vervallen tot een onaanzienlijk stroompje, werd in 1327 door de

Gelderse graaf Reinald II, tot de westelijke begrenzing van zijn rechtsgebied
in Betua (Betuwe), Sulen (Zoelen) en
Ausaet (Avezaath) verklaard. 4 Op de

qfl>. l Overziclitskaartje met de stroomdraad
van de Zoel, situatie van vóór de bedijkitig.

afb.2 De noordgevel van het kasteel met daarin centraal opgenomen de tocgangstoreti.

plaats waar de Soel werd afgedamd,
werd tot 1795 door de ambtman (of
zijn plaatsvervanger) recht gesproken.
Van de Soel is thans in het landschap
nog nauwelijks iets terug te vinden.5
Vóór de jongste ruilverkaveling wees
de oude perceelsindeling nog op het
vroegere verloop.

De vroegste geschiedenis
In het dorp Soelen (thans gespeld als
Zoelen) bevindt zich nog het kasteel
van die naam. Een riddermatige familie Van Soeleri werd voor het eerst genoemd in het midden van de dertiende
eeuw en in het jaar 1298 werd het
kasteel leenroerig aan het Gelderse
graafschap gemaakt. 6 Als leenman
wordt dan genoemd Arndt van Arkel,

heer tot Soelen en Avezaath. In hetjaar
1316 werd de heerschap Soelen opgedeeld en het gedeelte aan de Betuwse
kant van de Soel toegewezen aan Jan
van Arkel, genaamd Van der Noordeloose. Deze Jan komt later geregeld
voor als Jan, 'heer' van Soelen. Naast
het kasteel van Soelen was hij ook bezitter van het kasteel te Avezaath. Beide
kastelen werden in de oorlog van 1355
door de troepen van hertog Eduard
vernield. 7 Het werd na de vernieling
toch nog zeker tot 1362 bewoond en
in verdedigbare staat gehouden. Bij de
belening in hetjaar 1400 vond ik de
volgende beschrijving:

'Die hofstadt to Zoelen, daer dat huys op
plach te staen, met al heuren tobehoren;

ende dat dage/ixe gerigchte tot Zoeten; den
thins tot zoelen ende tot Avesact; die
vischerie tot Soclen, groot ende kleyn; item
18 mergen lants besijden an de hofstat
gelegen, geheiteti die dijkslagen; voorts 5
mergen lands achter an de hofstat gelegen,
geheiten die schaapsbrugge, tot een
onsterjlicken erjleen gehalden bijjohan van
Arkel, ende ontfangen anno 1400 bij'1'
Bovengenoemde belening, wekt met
de omschrijving 'op placht te staen', de
indruk dat het kasteel op dat moment
nog nauwelijks iets voorstelde. De herstel- en herbouwwerkzaamheden zullen kort daarop zijn aangevangen.
Reeds in het jaar 1424 werd het bezit,
in de leenbriefaan Goosen van Rossum,
weer als 'huvs' omschreven.''

tijden bij de aanvang van de 80-jarige
oorlog lieten het huis niet ongemoeid.
In 1574 dreigden op doortocht zijnde
Spaanse soldaten het kasteel in te nemen. Toen Dirck Vijgh en zijn zwager
Claes van Gendt dat vernamen, besloten ze om het kasteel in brand te steken.

'dat sy quaemen om 't huys van Soelen te
omsingelen ende om hem hctselfde aff te
neemen, so heeft hy uyt vrccsen siingoet mi t
alder diligentie ende neerstiheit gevlucht
naer Bueren toe ende heeft selver het vier
doen steeken in het huys bove en bcnede
ende hevet alsoe tsamcn verbrandt met een
groot deelgedeurssen coren, dat op het huys
lach, hem selve toebehoirende."'
Kennehjk had Dirck niet het vertrouwen dat zijn kasteel een belegering zou kunnen weerstaan.
Deze versterkte edelmaiiswoning
zou tegen het Spaanse geschut geen
weerstand kunnen bieden. Bin-

nen de ommuuring van de stad
Buren waren zij wellicht veiliger.
Enkele jaren later werd het kasteel
door een erteniskwestie opgeëist
afb, 3 Plattegrond van het kasteel.

door (bastaard) Reinier van Gelre,
voor zijn echtgenote Margrethe

en in het jaar 1506 werd het bezit tot

van Voorst. Deze stuurde een
bespieder naar het uitgebrande huis en
hiervan \verd het volgende opgetekend:

heerlijkheid verheven. 1 " In 1 572 werd
Dirck Vijgh (Viigh), heer van Soelen,

'Daar komende heb die vorste poarte des

tevens beleend met het ernaast gelegen

huyses bevonden gesloten, een der soldaten

leengoed de Aldenhaagh." De roerige

ii'erd gelast onder de poort binnen te kruipen

Door de eeuwen heen bekleedde het
kasteel een belangrijke rol in die regio

en de poort open te doen. Naar binnen
gaande engaande op die poort heb boven die
kamer anders niet bevonden dan stukken
van een koetzc" en esschen kammen tot
kampraden en ctlicke troenken van hagedoernen. Gaande voert op den voorhof, hebt
bevonden drie berghen gedeeltelij k nogh met
stroo, een ouden wagen, meerdere wagenraderen, een ploegh en nog stukken van een
ploegh. Daarop gaande over de eerste brug
heb bevonden dat de schuur, stal en wat daar

gestaan had verbrand was. '4 Daarop gaande
over de andere brug naar het principaal huis
heb de deur van het huis gesloten gevonden,
die ik heb doen openen; binnengaand heb
bevonden dat het gansche en alinge huis
verbrand was, zodat aleen de muuren stonden en heb Reinier van Ge/re als man ende
mombervanMargrethevan Voorst, tochtersc
van het huis en de heerlijkheid Zoelen in
tegenwoordigheid van eenige leenmannen
en der soldaten in het bezit van genoemd
huis en heerlijkheid gesteld'. '5
Na enige jaren wist Dirck Vijgh het
huis weer terug te krijgen en werd het
weer voor bewoning geschikt gemaakt.
Tot 1682 bleef het kasteel in het bezit
van het geslacht Vijgh, waarna het
door vererving in andere handen overging-

DOOR5N-A-3

ajb. 4 Doorsnede van de toegangstoren en
de zuidvleugel.

Verkoop van de heerlijkheid
In het jaar 1770 ging het huis en de
heerlijkheid Soelen en den Aldenhaag
over in handen van ambtsjonker
Willem Hendrik Graaf van Byland,
heer van Spalstrop. Beschreven in de
Ridderschap van het vorstendom Gelre
en het graafschap Zutphen, ambtsjonker en heemraad in het ambt van
'tussen Maes en Wael' en toen dus ook
in de Neder-Betuwe. De ontvangst
van het echtpaar Van Byland en de
inhuldiging vonden op plechtige wijze
plaats. In onderstaand verslag uit 1770
wordt dit tot in detail beschreven.
'Zo hebben bij gelegenheid van deselfs
aankomste aldaer, met zijn gcnialinne,

Vrouwe Anna Komelia, Gravinnc van
Byland, geboren van Neck, de ingezetenen
van deze heerlykheid deze hooge personen,
op een plcgtige u'yze, ingehaeld. Ten dien
einde waren 'er verscheidt' eerebogcn opgetigt,
wacr van de fraieste geplaetst was aan het
groote hek, bij den ingang van de lam. In
de Iaën zelve zag men drie anderen, en
tuschen den eikenboom, die men meent, dat
wel driehonderd jaer oud is, en om zijne
grootte en dickte zeer vermaert is, en de
brug, stond een cierlick prieel, waarboven de
wapens van den nieuwe Heere en Vrouwe
waren gesteld. Ook zag men tuschen den
tweede brug en 't kasteel een heerlyke boog,
met een weesje, van de boog tot liet huis.
Om de inhaling hiisteryker te maaken, hadt
men twee vaendels doen vervaerdighen. Op
't eene was het ivapen van den Heerlykheid
geschilderd, met het omschrijf: NOVUM
ROBUR ACCIPIET", op het andere
het wapen van de nieuw Heere en Vrouwe,
met het omschrijf NOBILITATE &
VIRTUTE SPLENDENT7. Op der
dag der inhalinge, den 19 (mei) van de nu

afgelopene grasmaend, zag men tn>ee vlaggen, een van den kerktoren, en een van den
toom van 't kasteel waden. Op de eerste
was het wapen van de heerlykheid, en op de
andere dat van de Heere en Vromi'egeschilderd, 's Namiddags, te twee uuren, reedt de
ondersclwut, met de twee buurmecsters, en
twintig van de deftigste ingezetenen, ivcl
uitgedoscht, tot aen de stad Thiel, hnnne
hooggeborenen tegemoete, en, na dezelve

aldaerbegroet te hebben, voegden zy zich by
den koets, en de overigen achter den trein.
Deze hestondt in eene koetse met zes paerden bespannen, waer in de nieuii' heer en
10

vrouwe van Soclen zaten; een koetse met
vier poerden, waer in der zelver kinderen
geplaetst waren; en in enige andere rytuigcn
voorde huisbedienden. Op hetaeti naderen
van den trein aen den heerlykheid, werd den
kerkklok geluid, en uit negen stukken geschnts, in den laan voor 't kasteekgeplant,
geschoten. Dit geschiede anderntael by de
komst aent grootte hek. In 't prieel getreden
zynde, alwaer hunne hooggeboorcnen, door
den secretaris en koster, en den organist, opgewacht werden, kwame vijf'hoera meisjes,
die den nieuwe Heere en Vrouwe een fraai
ruikertje van bloemen aenstrikten, terwyl
twee jonge gezellen hunne hooggeborenen
met een fraei vercierden beker beschonken.
Hier wierden hunne hooggeborenen ook,
door den hecre mr. Steven Rink, Advokaet
en Auditeur militair der stad Thiel, als
scholtus van deeze heerlykheid, uit name
derbestierderen en ingezetenen vemv/komd;
waer na het kanon voor den derdemael
gelost werdt. Varvolgens werden hunne
hooggeborenen, onder het geluid van speeltuigen, naer het kasteel geleid, tuschen den
ingezetenen die, ten getale van meer dan
honderd, in de n>apenen verschenen waren,
en tot aen de tiveede brug in twee rijen

geschikt stonden. Bij liet optreden van die
brug, tot aen 't kasteel, uvrden hunne hooggeborenen, door de gemelde meisjes en eenigc
andere, met bloemen bestrooid, en eenecierlyke kroon, welke insgclyks, door twee meisjes vooruit gedragen n>as, in het gemelde
uvesje vaardiglyk opgetrokken. De trein in
't kasteel gekomen zynde, hoorde men het
geschut ti'ederom; het luiden der klok liicldt
op; degeu>apende manschap trok voorby, en
vuurde vervolgens aj; het kanon werd iceder

afb. 5 Bijgebouwen met koetshuis vanuit het zuid-oosten.

gelost, en de vacndels fluit en trommel op 't
kasteel gebragt. Na dat hunne hooggeborenen
aldaerde gehtkwensdnngen ontvangen hadden, werden de voornaemste lieden trcffelijk
ter nweltyd onthaelt, end c de tocgcvloeidc
menigte met allerleie ververschingen; waer
mede die plegtige dag, en en de volgende
nacht, in eene ivelgeregeldc vreugde en
goeder order, ten einde liep'."1

onderhandelingen, om te komen tot een
vredesregeling met de opstandige Belgen.' <J Mede hiervoor werd hij in 1841
benoemd tot minister van Staat. Na zijn
overlijden kwam het huis en heerlijkheid door vererving in handen van de
familie Völker van Soelen.

Het gebouw
Het kasteel (afb.2) is gelegen aan de
Lange tijd hebben de graaf Van Byland westzijde van het dorp en is in de
en zijn vrouw hier niet geresideerd. Al in winter van de straat af goed te zien. Het
1775 werd de heerlijkheid met het kas- park is vrij toegankelijk voor het puteel verkocht aan de Rotterdamse schebliek en biedt een aantal fraaie gezichpen Aart Johan Verstolk. Zijn nakometen op de gebouwen. De kern van het
lingen werden in 1823 door koning kasteel dateert nog uit de veertiende
Willem I in de adelstand verheven met
eeuw en bestaat thans uit twee parallel
de titel van baron. In juli 1833 werd
aan elkaar gelegen vleugels. De grondJohan Gij sbert baron Verstolk van Soelen slag meet ongeveer achttien meter in
samen met jonkheer Dedel belast met
het vierkant en de muren in de kelders
11

zijn nog ca. 1.2 m dik (afb.3). In de
zeventiende en achttiende eeuw zijn er
aan de west- en oostzijde wat aanbouwen bijgekomen; deze zijn echter allerminst storend. In het rechterdeel
van de zuidvleugel is op keldemiveau
nog de oorspronkelijke middeleeuwse
donjon (hoofd- of woontoren) te herkennen. In de latere eeuwen is deze
geheel in het gebouw opgenomen en
daardoor niet meer zichtbaar. De forse
centrale toren boven de toegangsdeur
is een zeventiende eeuwse (1643) toevoeging. Dit blijkt ook duidelijk uit de
bouwwijze en de ouderdom van de
fundering. In de toren bevinden zich
vijf verdiepingen met een zolder (afb.4)
en het huis heeft drie verdiepingen met
een zolder. Het hele huis is onderkelderd. De vensters zijn merendeels in
achttiende eeuwse stijl gerestaureerd
en deze geven het huis zijn deftige
uiterlijk. In de negentiende eeuw werd
het huis rondom witgekalkt, deze -in
onze ogen- nogal ontsierende kleur is
echter in het begin van deze eeuw
weer verwijderd en dit gaf het huis zijn
warme baksteenkleur terug. De zestiende eeuwse toegangspoort en de
voorburcht (afb.5) met koetshuizen,
werden in de vorige eeuw in neogotische stijl verbouwd. In 1960 werd

een deel van deze weinig smaakvolle
details verwijderd en het geheel weer
in achttiende eeuwse stijl gerestaureerd.
Kobus van Ingen
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NOTEN

1. l)c Nieuwe Nederlandsche Jacrboeken,
vijfde deel, blz. 5H3 t.m. 585. Amsterdam
1770.
2. Thans nog voor een deel te herkennen in
de dode Linge.

3. Zoel- of Soelniond betekend dus 'uitmonding' van de Soel.
4. In een zeventiende eeuwse kopie van een
origineel document, geschreven op 12 maart
1391, wordt gerept van een geschil tussen
de heren Walraven van Uentheim en Jan
van der Noordenloose. Hierin wordt het

gericht Soclcn genoemd als 'gelegen over
die zole'.
5. Nog op 23 september 1778 verleende Aart
Johan Verstolk, heer van Soelen, vergunning om in de 'Zoelgravc' een houten sluis
met schuifdeur aan te brengen. Bij een
verkoop in 1847 van een perceel weiland
onder Huren, wordt een perceel aangeduid
met de benaming 'de hooge Zoel'.

ó. Otto van Simlen, miles, castellanus et iudex
te Nijmegen, wordt genoemd in 1250.
Genoemde komt voor als ministerialis in
liet jaar 1263 en trad meerdere malen op als
getuige. Een Wouter van Soelen trad meerdere malen op als borg en getuige in de
periode tussen 1272 en 1307.
7. NijhofT, Gedenkwaardigheden, Deel M,
blz. 13».

S. Sloet, Register op de leenaktenboeken,
zesde stuk blz. 287.

9. Idem.
H). Hlijkens een zeventiende ceuws afschrift
verhief Hertog Karel van Gelre in het jaar

15(ló

het kerspel Soelen tot dagelijkse en

tevens hoge heerlijkheid. Dit ten behoeve
van jonker Wilhei» van Rossen], wegens
verdiensten die hij en zijn voorouders aan
het hertogdom hadden bewezen. Het voorrecht van de hoge jurisdictie werd alleen

verleend aan voornoemde Wilhem van
Rossem en diens mannelijke nakomelingen.
Op 18 maart 1550 beleend Keizer Karel V
Marthcn van Rossum Wilhemssoen ten be-

hoeve van diens onmondige neef Joest van
Rossum, niet het kerspel en de 'hoge heer-

lijkheid' Soelen en voorts met de dagelijkse
heerlijkheid Soelen en andere lenen.

hem op 13 september 1841 tot minister van
staat te benoemen.
LITERATUUR HUIS SOELEN
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tenlandse zaken van l 825 tot 1841. In deze
voor Nederland wel zeer roerige tijd voerde

Winter, Jonkvrouwe

hij veel en vruchtbaar overleg bij de diverse
Europese hoven en regeringen Hij werd

dr. J . M . v a n .

Ministerialiteit en Ridderschap in Gelrc en

Zutphen, Werken van Gelre, Arnhem 1962.

om die reden zeer geroemd. Veel hoge
onderscheidingen uit diverse Europese landen, werden aan hem verleend. Koning

Willem l toonde zijn dankbaarheid door

Zandstra, Evert, Kastelen en huizen in de Betuwe. Uitgave de Gelderse bloem, deel VI, 's
Gravenhage 1965.

De dominee in het hooi, Resteren 1695
Historisch verzet tegen ongewenste sexuele intimiteiten

In 1696 ontstond een conflict tussen de kerkenraad van Resteren en ds.
Heurnius. Wat was er aan de hand? Nadere inlichtingen daarover
verschaffen de Acta van de classis Tiel en van de provinciale synode.
Beide bronnen vullen elkaar aan.
Achteraf blijken het ook de enige
bronnen over deze zaak te zijn; de kerkenraadsnotulen zwijgen erover.1
In het begin zijn de classicale Acta zeer vaag en onvolledig over de
inhoudelijke kant van het conflict, want de zaak is nog onder behandeling bij de wereldlijke rechter. Als die eenmaal vonnis heeft gewezen
volgt alsnog de kerkelijke rechtspraak door de classis Tiel. Haar Acta
van januari, februari en vooral maart 1700 - allemaal extra zittingen die
alleen aan dit ene onderwerp zijn gewijd - bevatten nu wel een vrij
duidelijk en volledig verslag. Dat geeft ons enig inzicht in de destijds
bestaande verhoudingen tussen staat en kerk en tussen allerlei kerkelijke
instanties onderling, waarbij opvalt hoe taai en hardnekkig de kerkenraad, hoewel die uit kleine luyden bestond, zich tegen de autoriteiten
verzet heeft. Het biedt bovendien de mogelijkheid te zijner tijd de
waarde van enige andere lokale bronnen te toetsen: hoe volledig zijn
hun gegevens?
De lange mars langs ambtelijke
instanties
Op de najaarsclassis van 1696 was ds.H.
niet verschenen en op de Paasclassis
van 1697 blijkt waarom: de kerkenraad van Resteren had geweigerd hem
geloofsbrieven te verstrekken vanwege
bepaalde, niet nader gepreciseerde beschuldigingen. De deputaten van de
classis en de genabuurde predikanten
vergaderden daarover met de kerkenraad op 30 april. Ds.H.
weigerde daar
te verschijnen. In mei boog de classis
zich in een eerste extra zitting over
deze zaak. Zij blijkt verdeeld over de
inmiddels door ds.H. gevolgde procedure. Later, in de Acta van augustus,
blijkt dat hiermee bedoeld is dat ds.H.
de wereldlijke rechter, dus de Ambtman,
heeft ingeschakeld naar aanlei-
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ding van die door hem vals genoemde
beschuldigingen en dus niet zijn heil

heeft gezocht bij kerkelijke instanties.
De classis besloot uiteindelijk dat, nu
deze procedure bij de Ambtman al
begonnen was, zij maar voortgang moet
vinden.

Begin augustus vraagt dan de kerkenraad om steun van de classis, omdat zij
anders opnieuw iets vervelends bele-

ven zal. Wat was dat dan? De synodale
Acta komen ons hier te hulp. Daarin
wordt verteld dat de Ambtman aan
o u d e r l i n g Jacob H e n d r i k s e v a n
Klinkenberg een boete van / 50,- plus
proceskosten heeft opgelegd voor het
weigeren van bovengenoemde geloofsbrieven. De classis geeft dit keer de
gevraagde steun wel: een commissie
van vier predikanten zal de Ambtman

verzoeken zich niet met deze geloofsbrieven bezig te houden, omdat dat
een puur kerkelijke zaak is. De kerkenraad vindt deze steun te weinig en doet
een beroep op de synode. De Gelderse
synode vergaderde één keer per jaar,
eind augustus, dus drie weken later.
Dit hoge orgaan reageert op het appèl
van de Kestenaren zeer diplomatiek:
ze spaart kool en geit door te stellen dat
de classis niet verplicht is meer te doen
dan ze reeds gedaan heeft, maar adviseert haar toch die boete terug te vragen en ook zelf een onderzoek naar de
beschuldigingen in te stellen nadat de
Ambtman vonnis zal hebben gewezen.
Intussen heeft ds.H. zijn preekbeurten
in Resteren al geruild met collega's uit
de buurt.
Op de najaarsclassis van 1697 spoort
Van Klinkenberg de broeders aan tot
spoed, maar de vergadering wil eerst
van ds.H. antwoord op de vraag, waarom hij naar de wereldlijke rechter is
gegaan? Hij wilde zo lang niet wachten
tot de Paasclassis bijeenkwam, legt ds.H.
uit, die eraan toevoegt dat hij verder de
rechter niet alleen om geloofsbrieven
gevraagd heeft, maar ook om een nieuwe kerkenraad te benoemen en de afrekening van de armmeesters te regelen. De classis is geenszins tevreden
over deze handelwijze, maar beslist
toch eerst het vonnis van de Ambtman
af te wachten.
Op de Paasclassis van 1698 blijkt dat de
Ambtman het boetegeld niet terug

heeft willen geven. De kerkenraad heeft
het er daarna niet bij laten zitten maar
is in beroep gegaan bij de Staten van
G eire, die dit beroep inmiddels afgewezen hebben.
Drie maanden later nodigt een zelfverzekerde ds.H. de classicale Deputaten
(commissieleden) uit om a.s. dinsdag,
de 9e augustus, naar de uitspraak van
de Ambtman te komen luisteren. Ze
nemen de uitnodiging aan.
Eind augustus houdt de synode weer
haar jaarlijkse vergadering. Dit keer
heeft de Ambtman, Johan van Weideren tot Valburg, zichzelf laten afvaardigen als ouderling van de stad Tiel en hij
deelt de synode mee dat het verre van
hem is om zich te bemoeien met het
kerkelijke recht: de boete is niet voor
het weigeren der credentia (geloofsbrieven) maar voor het weigeren om
de afrekening te doen van het armengeld. De synode wordt nu erg boos op
de kerkenraad en berispt haar vanwege
haar misleidende voorlichting van het
vorige jaar, 1697.
Om eerst dit punt af te ronden: de
diakenen Willem Janse en Wijnandt
Derkse gaan een jaar later naar de
synode om haar het vonnis en de kwitantie van de boete te laten zien. Het
blijkt inderdaad toch betrekking te
hebben op het weigeren van de credentia en niet op de armenrekening. Nu
het de Ambtman betreft, is de synode
niet erg boos maar slechts verwonderd
over de misleidende voorlichting. Omdat de Ambtman in de stad (Nijmegen)
is gesignaleerd, gaan een paar predi15

kanten hem uitleg vragen. De Ambtman moet zijn ongelijk bekennen en
begrijpt werkelijk niet, zegt hij, hoe hij
zich zo heeft kunnen vergissen. Over
excuses aan de kerkenraad wordt in de
Acta niet gerept. Wel oordeelt de synode nog dat ds. H. voorlopig maar
beter niet in Kesteren kan preken en
zelf zijn vervangers moet betalen.
Terug naar 1698. De affaire wasjacob
van Klinkenberg niet in de koude kleren gaan zitten, hij had zich flink boos
gemaakt en ferme taal geuit, maar op
haar dringend verzoek biedt hij de
classisvergadering van september 1698
daarvoor zijn excuses aan. Ds.H. leest
daarna triomfantelijk het vonnis voor,
waarvan de aanwezigen inmiddels al
wel op de hoogte zullen zijn geweest.
Het is een vrijspraak. Het vonnis wordt
in de Acta opgenomen. We horen nu
voor het eerst waarover het gaat, zij het
nog beknopt. Veroordeeld is Herman
Janse als vertegenwoordiger van zijn
echtgenote, Willemke Hermans. Deze
heeft ds.H. in zijn eer aangetast door
tegen de ouderlingen Hendrik Roelofsen en Van Klinkenberg te zeggen
dat hij met ene juffrouw Geerdink
onbetamelijke lusten had gepleegd en
haar, Willemke, hetzelfde had voorgesteld. Ds.H. had als 'honorabele amende' (eerherstellende boete) geëeist dat
Willemke met gevouwen handen en
gebogen knieën voor de rechtbank
schuld zou bekennen. Als 'profitabele
ameiide' eiste hij dat er beslag gelegd
zou worden op haar goederen in Kesteren, Meerten en Aalst totdat zij als
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boete het onwaarschijnlijk hoge bedrag betaald zal hebben van ƒ 2990,- (is
dit een schrijffout voor f 990,- oftewel
300 ducatons, wat ook nog steeds zeer
hoog is?). Dit geld zou in zijn geheel
uitgekeerd moeten worden aan de
armetikas van de diakonie.
De advocaat van de tegenpartij, Willem
Foijert, is -waarschijnlijk niet toevallig- als ouderling van Liendeii op deze
classisvergadering aanwezig. Beide partijen beloven elkaar een poging tot
verzoening te doen ('tentamen concordiae').
Op de Paasclassis van 1699 blijkt dit
tentamen mislukt. De veroordeelde
partij is in beroep gegaan bij het Hof
van Gelre. Verder doet op deze vergadering de kerkenraad zijn beklag over
het feit dat ds.H. een aantal kerkelijke
zaken buiten haar om heeft geregeld.
Ze krijgt gelijk van de classis: ds. H.
moet de kerkenraad voortaan daarin
raadplegen.
In september vraagt de kerkenraad aan
de classis om als een vaste vervanger
voor ds.H. de proponent Bisschop uit
Yzendoorn aan te stellen. Weliswaar
was deze kandidaat-dominee in 1697
voor zes weken geschorst en van het

H. Avondmaal afgehouden omdat hij
al vier weken na zijn trouwdag een
baby gekregen had, maar hij had berouw getoond. De classis gaat accoord
ondanks het protest van ds.H. tegen dit
besluit. Daarna berispte de classis ds. H.
nog dat hij zijn vervangers te weinig

betaalde, namelijk twee gulden per

preekbeurt in plaats van de gangbare
vijf gulden. Het is duidelijk geen koek
en ei tussen ds.H. en zijn collega's.

De aanklacht en de getuigen
De nieuwe eeuw is twee dagen oud als
ds.H. op een nieuwe extra zitting aan
de classis de beslissing van het Hof van
Gelre in hoger beroep laat zien: opnieuw vrijspraak! Hij vraagt meteen
toestemming weer in Kesteren te mogen preken, maar zo gemakkelijk gaat
dat niet. De kerkenraad vraagt de classis
om nu haar eigen onderzoek te doen
en deze heeft kennelijk redenen genoeg om daartoe te besluiten. Eerst
stemt ds. H. daarmee in, maar vlak
voor het sluitingsuur komt hij opnieuw binnen om 'met sonderlingen
bruskheid' toch te protesteren. Vergeefs. In februari doen de classis en
ds.H. dit nog eens over, niet dunnetjes
maar drie dagen lang, met een volledig
citaat uit Deuteronomium 19:15-20
erbij. Uiteindelijk stemt ds. H. toe in
een classicaal onderzoek. Het desbetreffende citaat uit het Tweede Wetboek van Mozes begint met "Eén enkele getuige zal niet tegen iemand
kunnen optreden ... Op de verklaring
van twee of drie getuigen zal een zaak
vast staan." De classis roept dan ook in
deze zaak voor de zekerheid 14 getuigen op. Het citaat eindigt met "Oog
om oog, tand om tand, hand om hand,
voet om voet". Dat lijkt me hier minder van toepassing dan de bepalingen
uit Deut. 22 over ongewenste sexuele
intimiteiten, maar die citeert de classis

met.
Op 11 maart beginnen dan de verhoren. Ds.H. echter is weer van mening
veranderd en protesteert tegen het onderzoek, waarop de classis boos wordt:
l a n g z a m e r h a n d is zijn h o u d i n g
censurabel, vinden ze. Alle opgeroepen getuigen, zegt de scriba nadrukkelijk, zijn belijders en de meesten zijn
lidmaten. 2 Met andere woorden, er
zijn dus geen 'paapse' getuigen bij,
want die zijn minder betrouwbaar. 3
Wat hielden de beschuldigingen in?
Alle getuigen - misschien met uitzondering van Anneke Hendriksen, omdat die een aparte oproep van de classis
gekregen heeft - herhalen het verhaal
dat ze al voor de Ambtman gehouden
hebben en dat vastgelegd is in een
'memoriael'. Ze lichten dat nu hier
toe. Willemke en een paar andere getuigen hebben ds. H. 'oneerbare conversatie' (omgang) zien hebben met
Joffrouw Lamsweerde, dat is de weduwe Geerdink, op Huis ter Leede,
waarbij hij aan hen vroeg het niet
tegen zijn vrouw te zeggen. Hij heeft
met die paapseJofFrouw Geerdink ook
nog eens trik-trak gespeeld. Een andere keer bevond hij zich ten huize van
Teunis Geverts alleen op een kamer
met ene Joffrouw de Vries die een
kwade naam heeft; Teunis heeft toen
door de reet van een deur gekeken.
Later op de deel van Jan Peterse waren
ze opnieuw samen; de Joffrouw eiste
toen zelfs een mes om de jaloerse
Joffrouw Heurnius tegen te gaan. Een
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Margriet van Urenck (ook zij is niet
onder de getuigen). En hij heeft
Willemke Hermans, die de hele zaak
aanzwengelde, gewenkt om bij hem in

abortus provocatus?); ze is echt een
'geil wijf, zoals de ex-ouderling Meter
Meertens Verbeek haar typeerde tegenover ds. H. En tegen Anneke Thonisz en Anna Hamburg heeft Willemke
erkend eigenlijk niets kwaads van ds.
H. te kunnen zeggen. Evenmin betrouwbaar zijn de getuigen Comelis
Geverts & Grietjejans, Teunis Geverts
& Jantien Barten (en hun dochter
Willemke) en Jantien Geverts & Jan
Peterse, want zij zijn allen oom en
tante van Willemke Hermans. Gerrit
Holl en Ewoud van Urenck zijn al lang
dominees verklaarde vijanden, dus ook
het getuigenis van Holl en van Ewouds

het hooi te kruipen. Anneke Hendnk-

echtgenote (enneke is niets waard.

scn, die een poos in zijn huis heeft
gewoond - waarschijnlijk als dienstmeisje, ze kwam uit Veenendaal - getuigt als laatste dat hij haar vaak aantastte en tot de bijslaap uitnodigde,
zelfs de dag nadat zij belijdenis had
gedaan.

('recueil') dat hij bij de Ambtman had
ingediend. In een mondelinge toelichting daarop erkende hij nu metjof&ouw

In haar repliek verzekert Willemke dat
ze alleen van haar eigen man zwanger
is geweest. Ze ontkent ooit beide
Annekes gezegd te hebben niets kwaads
te weten omtrent ds.H.; Anna Hamburg is bovendien een Duitse die niet
eens nederlands verstaat. Ook de overige getuigen blijven bij hun verklaring en achten zichzelf uiteraard zeer
betrouwbaar.
Hierna gaan de drie predikanten die
het onderzoek leiden onder 'vier' ogen

de Vries alleen op een kamer geweest
te zijn, maar dat was omdat hij ieder-

met ds. H. praten, maar daar komt niet
meer uit dan dat hij nog wat geld moest

een in de gemeente ten dienste wilde

hebben van die paapseJoffrouw Geer-

zijn. De rest der beschuldigingen echter is niet waar. Hij valt daarop vooral

dink en daarom contact met haar zou

derde keer ontmoetten zij elkaar in een
kamer bij Vrouw van Klinkenbcrg (die
een herberg heeft). Vervolgens getuigen Jennekc van Brenck en Cerrit Holl
te hebben gehoord, hetzij van Beuken
Hermans, hetzij van Gerritje Ariaens

(beiden geen getuige), dat deze dames
hem oneerbare dingen met een vrouwmens hebben zien doen: hij stond ontbloot tegen haar aan. Het houdt nog
niet op: er werd ook gezegd dat hij
oneerbare dingen wilde doen met ene

Heumius op zijn beurt overhandigde
eveneens het geschreven weerwoord

de betrouwbaarheid van de getuigen
aan, want er is veel op hen aan te
merken, vindt ds. H. Die Willemke
Hermans heeft immers onlangs na vijf
maanden gekraamd (suggereert hij
18

hebben gehad.
Alles gehoord hebbend, vindt de classis
dat ds. H. afgezet moet worden als predikant, maar daarvoor wil men nog
wel instemming van de synode. Wel
wordt hij met onmiddellijke ingang

geschorst 'ab officio ac beneficio' (in
zijn bediening en in zijn salaris). Tegen
deze uitspraak gaat ds. H. in beroep bij
dezelfde synode.
Na nog wat schermutselingen over

formele procedurekwesties die een
extra zitting vergen van de classis, volgt
de vergadering van de synode in augustus. Deze besluit een onderzoekscommissie te zenden naar de najaarsclassis in Tiel. Op deze vergadering
houden alle getuigen voorde zoveelste
keer hun verhaal. Maar hier toont ds.
H. zich voor het eerst berouwvol en
spreekt veel goede voornemens uit,
waarop de synodale commissie adviseert zijn schorsing weliswaar tot Pasen
1701 te handhaven, maar als hij inderdaad al die maanden een voorbeeldig
leven zal leiden, dan zal hij niet afgezet
worden maar naar een andere gemeente
overgeplaatst.
De classis toont zich in het voorjaar van
1701 niet geheel tevreden over dat
voorbeeldige leven en handhaaft de
schorsing. De synode stuurt daarop

een onderzoekscommissie naarResteren zelf, die constateert dat de meerderheid van kerkenraad en gemeenteleden ds. H. niet meer willen hebben.
Daarop besluit de synode dat hij overgeplaatst moet worden en m afwach-

ting daarvan zelfde preekbeurten van
zijn vervangers in Resteren moet betalen.

In 1704 krijgt hij inderdaad een

beroep naar Zuilichem en kan Resteren
een nieuwe predikant beroepen. Dat
wordt ds. Menzo.

Commentaar
De synode blijkt haar uiterste best te
doen om ds. H. te handhaven. Het gaat
te ver om van klassejustitie te spreken.
De wereldlijke rechters hadden waarschijnlijk wel gelijk met hun vrijspraak:
er is geen hard bewijs geleverd voor
daadwerkelijk overspel. De classis had
evenzeer gelijk: de 'circonstantial evidence' was zo groot en zijn reputatie
inmiddels zo slecht dat ds. H. niet meer
te handhaven was in Resteren. Hij had
de schijn tegen en zich onmogelijk gemaakt. Of dit dan inderdaad tot zijn
afzetting had moeten leiden, is een zaak
van individuele waardering. Er staan
ook passages in de bijbel die tot extreme
vergevingsgezindheid oproepen.
De lezer mene overigens niet dat ds. H.
een zeldzame uitzondering was. De
classicale en synodale Acta uit de zeventiende en 18e eeuw bevatten vrij
veel, meestal zeer uitgebreide, verhalen van predikanten die zich voor hun
sexueel gedrag of voor geweldsdelicten
moeten verantwoorden. Bijna altijd
probeert de synode hen als het even
kan te handhaven. Zie hiervoor ook
mijn aanstaande artikel over ds.
Hoisingh uit Heusden: 'de dominee
met de bijl'.
Conclusies
De invloed van de Ambtman op kerkelijke zaken blijkt uit het beroep dat
ds.Heurnius op hem deed en de maatregelen die hij trof. De kerkenraad
heeft zich manmoediger tegenover de
Ambtman opgesteld dan de classis en
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de synode, hoewel die ook niet alles
accepteerden: er zijn grenzen aan de
overheidsinvloed.
Niet alleen de kerkenraad, maar ook
de getuigen hebben zich uiterst weerbaar opgesteld. Wat weten we van
hen? Met behulp van de Doop-,
Trouw- en Lidmaatboeken zijn een
aantal gegevens te achterhalen die op

hen betrekking hebben. Voor de
hoofdpersonen zijn die hieronder in
een bijlage weergegeven.
In het Lidmatenboek stonden maar
liefst elf, mogelijk twaalf (één identificatie is onzeker) van de veertien getuigen tegen Heurnius ingeschreven. De
overige drie moeten dus in de terminologie van de scnba 'belijders' geweest zijn, wat des te waarschijnlijker
is omdat hun partners wel lidmaat waren
of werden.
Ook kunnen we concluderen dat het
vooral de oudere generatie is die over
de goede zeden waakt. Tot de jongeren behoren, afgezien van de slachtoffers Willemke en Anneke, alleen twee
nog niet genoemde getuigen: Jan
Willemse en Margriet de Kruif. Er lijkt
dan ook geen sprake te zijn van een
jongerenprotest tegen het schenden
van een of andere collectieve gedragscode bij het vrijen.

Een derde conclusie uit de lijst van
getuigen is dat de vrouwen in de meerderheid zijn, ook als we Anneke en

Willemke niet meetellen. De verklaring kan in zoverre simpel zijn, dat zij
20

vaker binnenshuis werkten en dus meer
konden zien van wat zich in het dorp
afspeelde dan de mannen buiten op het
veld. Of spruit hun actieve rol voort uit

een grotere gevoeligheid voor ongewenst sexueel gedrag, uit vrouwelijke
solidariteit?

Horen de getuigen bij cie dorpselite of
zijn ze uit alle rangen en standen afkomstig? De DTL-boeken verschaffen
hierover geen informatie, terwijl ze
ook over een aantal andere medespelers in dit kleine drama (zoals Gerritje
Adriaans) weinig gegevens bieden. Het
onderzoek zal dus voortgezet moeten
worden met behulp van andere bronnen.
Menno Potjer

BIJLAGE

en van Vrouw van Klinkenberg zaten beiden in de kerkenraad die de zaak tegen ds.

In de DTL-boeken van Resteren zijn enige

Heurnius aangespannen had. Waarom ds.

bijzonderheden te vinden over 20 van de 25
medespelers in dit 'drama'. Een paar daarvan
volgen hieronder om enkele (hoofdspelers iets
meer gezicht te geven.
1. Willemke Hermans van Kesteren kwam

Heurnius van Ewoud van Brenck wel zegt
en vanjacob van Klinkenberg niet dat deze

oorspronkelijk uit Lienden. Zij huwde in

april 1698 met Hamienjanse, die toen op
Huis Ter Leede woonde. Dit verklaart de
aanwezigheid van Willemke aldaar op het

een verklaarde vijand van hem is, viel niet

te achterhalen. Margriet van Brenck was
een ongehuwde schoonzus van Jenneke.
6. Gerrit Holl was in 1674 hertrouwd met
Margarita Meertens Verbeek, een zus van
ex-ouderling Pieter M. Verbeek, die ds.

Heurnius nog enige steun had gegeven.

moment dat ds. Heurnius juffrouw

Gerrit liet zich daardoor kennelijk niet

Geerdink benaderde. Heurnius moet zelf

beïnvloeden. Hij had al ruzie met de predikant vanaf 1678. toen deze hem berispt had
vanwege veelvuldig herbergbczoek, zoals

dit huwelijk hebben ingeschreven terwijl

het proces al liep, een wel heel curieuze
situatie! Na haar boven vermelde miskraam
kreeg zij pas in 1706 een kind, meteen een
tweeling, Gevert (!) en Jacob. Opvallend is

dat haar man niet als getuige is opgeroepen,
hoewel de rechtszaak wel in naam tegen
hem gevoerd wordt als 'voogd' van

uit de kerkcraadsnotulen blijkt.

7. Anneke Hendriksen, uit Venendaal, werd
als lidmaat aangenomen op 11 octobcr
1695. Dit geeft een datum voor de genoemde flirterij van de dag erna: 12 october.

Willemke.

2. Ds. Justus Heurnius, geboren in Utrecht,
intrede in Kesteren najaar 1674, kwam uit

NOTEN

professor in Leiden en zijn oom (ustus
schreef een beroemd boek over Oost-lndië.

1. De Acta bevinden zich in het RAG te
Arnhem, inv.nr. 0344-4 (classis Tiel) en
0336-4 (synode).

Zou hij misschien teleurgesteld geweest

2. A.Th. van Dcursen ontdekte dat er in de

zijn dat hij hen niet evenaarde, toen hij na
twintig jaar geen beroep meer kon verwachten naar een grote stad? Hij huwde pas
na negen jaar predikantschap (1683); het
echtpaar kreeg drie kinderen, dus in dat
opzicht hoefde ds. Heurnius niet ontevre3. Cornelia Catherina van Lamsweerde. in de
Oudeweert, huwde in 1681 met 'de heer'

vroege calvinistische kerk in de l^epubliek
tot circa 1650 een aanzienlijk aantal 'liefhebbers' voorkwam die (nog) geen lidmaat
wensten te worden. Zie zijn boek Kopergeld in de gouden eeuw, dl 4, Hel en
Hemel, Assen 1980. p.40-41. Uit onze
bron valt te concluderen dat dit verschijnsel
vijftig jaar jaar later nog steeds voorkwam.
3. Zie mijn artikel 'De reet in de deur' in

Arthus Geerdink uit Amsterdam. Die moet
voor 1695 zijn overleden, want in het

Mededelingen van de Historische kring
West-Uetuwe, dec.1994, p.40-48.

een beroemd geslacht. Zijn grootvader was

den te zijn over zijn ecga.

proces wordt zij als weduwe aangeduid.
4. Joffrou de Vries. Deze naam komt twee
keer voor in de DTL-boekcn, maar beide
dames lijken niet in aanmerking te komen
voor identificatie met de door de getuigen
beschreven persoon.
5. De echtgenoten van Jenneke van IJrenck
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De legende van de Brandenburg?
Het was een mooie maartse dag in 1986, toen ik besloot een fietstocht
te maken door mijn woonplaats Eist. Aangezien op de oude oeverwallen bij de Zuiling en de Woerd her en der gebouwd werd , ging ik

aldaar een kijkje nemen. Eenmaal op de plek van bestemming aangekomen, viel mijn oog op de restanten van boerderij de Wuurde, die aan
de sloophamer ten prooi gevallen was. Interessant was dat de oorspronkelijke kelders van de boerderij bloot waren komen te liggen. Op het
braakliggende terrein rond de fundamenten trof ik op zwarte cultuurgrond divers scherf- en ander materiaal aan, waarvan het oudste als 15e
eeuws te determineren was. Naast de opmerkelijk goede kwaliteit van
de meeste vondsten was het opvallend dat deze veelal een internationaal
karakter hadden.

Zelfwas ik ooit één keer op de boerderij geweest, toen ik één van de toenmalige bewoners, de kleurrijke Harry
van Brandenburg, met een bezoekje
vereerde. Al dwalend op de restanten

graafmachines iets van een schat naar
boven zouden brengen. Al deze pogingen zijn niet helemaal vruchteloos geweest, aangezien ik een aantal leuke losse

van de eens zo trotse boerderij, werd ik

middeleeuwse vondsten heb weten te

aangesproken door een buurtbewoner
die mij attendeerde op het bestaan van

redden een definitieve ondergang.

een legende rond de boerderij en de

Enkele jaren geleden heeft het bestuur

familie Van Brandenburg. De grootvader van Harry van Brandenburg die

van de aldaar ressorterende buurtvereniging 'Kampwei' (waarvan ik

een teruggetrokken bestaan leidde, zou

toentertijd deel was gaan uitmaken)

op een nachtelijk uur een 'schat' van
f 1.000,— hebben begraven.
Ondanks een aantal verwoede pogingen was die schat tot op dat moment

nog geprobeerd om de gemeente Eist
te bewegen om de straatnaamgeving
van een deel van de Rozenkamp te
veranderen in de Brandenburg. In de

nimmer (terug)gevonden. Na het horen van dit relaas heb ik uiteraard met

volksmond stond de boerderij inmiddels namelijk onder die naam bekend.

extra aandacht rondgesnuffeld. Helaas
was het geluk niet aan mijn zijde. Na
die dag heb ik een aantal oudere Elstenaren aangesproken over de boer-
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dagen teruggegaan, in de hoop dat de

Door de straatnaamgeving hierop aan
te sluiten, zou er een stukje tijdgeest

bewaard kunnen blijven. De gemeente
heeft dit verzoek niet gehonoreerd
omdat het met gebruikelijk was om

derij de Wuurde. Zonder uitzondering deden zij spontaan het verhaal van

straatnamen naar een nog in leven

de legende van de Brandenburgers uit
de doeken. Nadien ben ik nog vele

zijnde persoon te vernoemen. Ook
voerde zij als argument aan dat de heer

Van Brandenburg geen bijzondere verdienste voor Eist had gedaan. Op zich
had de gemeente hier gelijk in en het
toenmalig bestuur heeft zich hier bij
neergelegd.
Het enige wat nu nog aan boerderij de
Wuurde of de Brandenburg herinnert
is een fraaie treurwilg ter hoogte van de

wegversmalling aan de straat de
Wuurde. Achter deze treurwilg heeft
de boerderij gestaan, ongeveer waar
nu een aantal huizen van de Rozenkamp staan. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat deze bewoners ieder voorjaar extra aandachtig hun tuin omspitten....

AJ. Bruil
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Voor Clio gelezen
Betuwse polderarchieven ontslo-

ten: J.A. Schimmel, Inventaris van
de archieven van het ambt en de
dijksteel van de Overbetuwe
ca.1400 - 1837. ODRP-facilitair,
Inventaris van de archieven van

het polderdistrict Overbetuwe 1838
- 1981. J.A. Schimmel en ODRPfacilitair, Inventaris van de archieven van de dorpspolders in het
polderdistrict Overbetuwe 1652 1954. ODRP-facilitair, Inventaris
van de archieven van het polderdistrict Nederbetuwe en haar recht-

voorgangers (1264) 1509 - 1981
(1982). ODRP-facilitair, Inventaris van de archieven van de dorpsen buitenpolders in de Nederbet-

uwe 1525 - 1953/1971 (1987).
Zoetermeer 1995
Onlangs heeft het polderdistrict Betuwe enkele inventarissen gepresenteerd die deels vervaardigd zijn door
het bureau ODRP-facilitair. De archieven van het ambt en de dijkstoel
Over-Betuwe tot 1838 waren al beschreven door J. A. Schimmel. Diens
beschrijving van de archieven van de

terug tot begin veertiende eeuw. De
stukken voor 1700 zijn echter spaarzaam, bescheiden uit de Middeleeuwen ontbreken (helaas) vrijwel geheel.
De archieven zijn niet alleen belangrijk voor de waterstaatsgeschiedenis.
Voor 1811, toen de burgerlijke gemeenten werden ingesteld, regelden
de geërfclenorganisaties vele dorpsbestuurlijke zaken. Wie iets wil weten
over de plaatselijke geschiedenis tot
181 l moet zeker de polderarchieven
raadplegen. Officieel is overigens pas
vanaf 1838 sprake van dorpspolders.
Gemakshalve wordt deze term ook
gehanteerd voordejaren tot 1838. De
inventarissen zijn voorzien van lijsten
van bestuurders en indexen. De archieven zijn na afspraak te raadplegen
op het polderhuis te Eist.
SvD

P.W. van Wissing (eindred.), De
eerste volksvertegenwoordigers

van Gelderland in 1795, Amsterdam 1996 (Thesaurus 8)

dorps- en buitenpolders in het gebied

In de winter van 1794-1 795 stortte de

is aangevuld. De archieven van de

oude Republiek der Verenigde Nederlanden ineen. De komst van de
Franse legers, met in hun kielzog de in
1787 gevluchte patriotten, maakte een

Neder-Betuwe zijn voor het eerst goed

toegankelijk gemaakt.
Met de inventarisatie en materiële verzorging van deze archieven is een van
de rijke bronnen over het Betuwse

verleden te raadplegen. De geschiedenis van de waterschapsorganisaties gaat

einde aan het stadhouderlijk bestel. In
februari was het gehele gewest Gelderland m patriotse handen. Alras volgde
een politieke omwenteling in alle bestuursniveau's: gewestelijk, bij de drie

kwartieren en in de plaatselijke besturen. Nieuwe heren kregen het voor
het zeggen: de 'hommes novi'.
Enkele jaren terug verscheen een uitgave over een deel van deze eerste
volksvertegenwoordigers in de gewestelijke statenvergaderingen (P. Brood,
P. Nieuwland en L. Zoodsma, Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795). Voor Gelderland was
hierin alleen onderzoek gedaan naar de
representanten uit het kwartier de
Veluwe. Vanuit het Rijksarchief in
Gelderland werd toen het initiatief
genomen om ook onderzoek te doen
naar de andere Gelderse volksvertegenwoordigers uit de andere twee
kwartieren. Uiteindelijk konden zo
alle 366 representanten in beeld gebracht worden.

schrijvingen. Al deze afzonderlijke
beschrijvingen bij elkaar geven een aardig groepsbeeld van de nieuwe bestuurders. P. W. van Wissing heeft ter
inleiding en als eerste aanzet voor onderzoek naar het 'groepsbeeld' een
gedegen en lezenswaardige bijdrage
geschreven. Zo blijken de meesten van
de nieuwe heren gezeten boeren of
burgers te zijn geweest, was hun gemiddelde leeftijd vrij jong (bijna veertig), was ruim driekwart hervormd en
een vijfde katholiek en was slechts 16%
van hen academisch gevormd.

Het boek bevat 44 beschrijvingen van
volksvertegenwoordigers die namens
de stad Tiel, en de ambten van
Tielerwaard, Neder- en Over-Betuwe
waren afgevaardigd. Hopelijk is het
werk een stimulans en een aanzet voor
verder onderzoek naar de politieke
bestuurders
uit de Bataafs-Franse jaren
Deze uitgave bevat korte (levens)be(1795-1813). Niet alleen op gewesteschrijvingen van alle 366 nieuwe volksvertegenwoordigers die in 1795 wer- lijk maar ook op lokaal niveau.
den afgevaardigd naar de acht zittingen
van de Staten van Gelderland in 1 795.
SvD
De meesten verschenen maar een enS.E.M, van Doornmalen en W.
kele keer, een enkeling was meer dan
Veerman,
Het wegeschap Tiel vijfmaal aanwezig. Van elke persoon is
getracht een aantal gegevens te achter- Eek en Wiel, 175 jaar wegbeheer
tussen lokaal en regionaal belang.
halen zoals geboorte en overlijden,
Extra aflevering van De Drie Stegodsdienstige gezindte, opleiding,
ouders, woonplaats, burgerlijke staat,
den 17(1996).
beroep(en) en functie(s), welstand en
Op l juni 1996 kwam een eind aan het
uiteraard is vermeld wanneer men rewegschap Tiel - Eek en Wiel, dat in
presentant was. Verwijzingen naar li1821, 175 jaar geleden, in het leven
teratuur en archivalia met betrekking
werd geroepen. Voor Van Doorntot de persoon completeren de be25

malen en Veerman was dit aanleiding

(Osenvorenreeks nr.55)

om stil te staan bij het verleden van
deze organisatie. Het wegschap begon
in 1821 als een commissie om een plan
te maken voor de begrinding van de
weg tussen Tiel en het Eek en Wielse

In april 1914 vierde Willem de Haas
zijn 25-jarig ambtsjubileum als burgemeester en secretaris van de gemeente

veer. De geschiedenis van dit voormalige 'santpad' gaat al veel verder terug.

Al in 1646 bracht de magistraat van
Tiel de aanleg van dit pad van de stad
naar de 'Grote Brug' over de Linge ter
sprake. In deze extra uitgave van De
Drie Steden geven de auteurs de lange
aanloop naar de instelling van de commissie kort weer. Voorts komt de instelling (in 1822) en opheffing (1930)
van de tol aan de Grote Brug aan de
orde en tenslotte de veranderingen die
optraden na 1930.
De uitgave bevat zeventien pagina's en
is voorzien van overzichtelijke kaartjes, tekeningen en van oude foto's
zoals het tolhuis bij de Grote Brug, de
grindweg zelf en het Wielse veer.
Hoewel de geschiedenis van de grindweg niet schokkend is, krijgt de belangstellende in een overzichtelijke
vorm een indruk van het vroegere
gebruik van dergelijke wegen en de
veranderingen die later plaatsvonden.
De extra uitgave kost slechts /' 10, — en

IJzendoorn en als burgervader van de

gemeente Echteld. Sinds 1818 was het
dorpje IJzendoorn een zelfstandige gemeente. Enkele jaren later, in 1923,
zou hier overigens een einde aan komen. IJzendoorn ging (weer) deel uit
maken van de gemeente Echteld.

Ter gelegenheid van zijn jubileum
kreeg De Haas van de inwoners van
IJzendoorn een fotoalbum aangeboden. Het album is een uniek tijdsdocument. In honderddertig foto's
heeft de Tielse fotograaf lbo Jan Ibelings
het dorp IJzendoorn en een groot deel
van haar inwoners vereeuwigd. De
meesten zijn voor hun huis, gezeten bij
een tafeltje gefotografeerd. De foto's
zijn vrijwel zonder uitzondering van
een uitstekende kwaliteit. Diverse afbeeldingen hebben eerder al hun weg
gevonden naar fotoboekjes van de
Betuwse plaatsen.
Medewerkers van het Informatiecentrum voor de Betuwe in Kesteren

is verkrijgbaar bij hetStreekarchivariaat

hebben de taak op zich genomen om

Tiel-Buren-Culemborg te Tiel.

zo goed en volledig mogelijk de personen te achterhalen die op de foto's

JM

M. Verwoert, M. Elting-van Arkel

staan afgebeeld. Een tijdrovende en
moeilijke klus die de prenten nog meer
waarde geeft. Naast de aandacht voor

en A. Datema, Het fotoalbum van

de personen loont het ook om eens te

IJzendoorn 1914, Kesteren 1996 kijken naar de details: opschriften op
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de huizen (Van Nelles thee,
kruidenierswaren), deraamindelingen
gebruikte gordijnen, de klederdrachten (droeg men klompen of schoenen?), de verschillen in de tafelkleden,
de fietsen, een kinderpop enzovoorts.

aandacht besteed is aan de tekst bevat
deze overwegend de gebruikelijke algemeenheden. Nieuwe historische inzichten hoeft men niet te verwachten,
daarvoor is de uitgave ook niet bedoeld.

Over het fotoalbum is al eens artikeltje
verschenen in het tijdschrift De Drie
Steden van het Streekarchivariaat TielBuren-Culemborg. De Haas die tegelijkertijd ook burgemeester was van de
gemeente Echteld (Ochten en Echteld)
kreeg ook een fotoalbum van deze
gemeente. De oorspronkelijke albums
zijn onlangs gerestaueerd en worden
beheerd door het Streekarchivariaat
KLEM-gemeenten.

Zoals zo vaak blijkt ook in dit geval het
begrip 'Betuwe' moeilijk te bevatten
voor de samenstellers. Daarom nog
maar een keer: de Betuwe is het gebied
vanaf Zoelen en de Avezaathen tot aan
het Pannerdenskanaal. Tiel is geen Betuwe. Het gebied tot en met Opheusden/Dodewaard heet Neder-Betuwe.
Het gebied ten oosten daarvan OverBetuwe. Een Midden-Betuwe noch een
West-Betuwe bestaan niet. Het gebied
dat in dit boek ter sprake komt omvat de
Tieler- en Culemborgerwaarden en de
Neder-Betuwe: van Asperen/Vuren en
de Diefdijk tot Opheusden/Dodewaard.

SvD
G. Burggraaff en W. de Jong, De
Betuwe belicht. Een fotografische
impressie, Schiedam 1996
Het Gelders rivierenlandschap heeft
fotografen en cineasten altijd geboeid.
Plaatjes van een 'bloeiende Betuwe'
blijken aan te spreken. Een prachtige
natuur, pittoreske dorpjes en oude
stadjes...het levert mooie plaatjes op.
Hoewel de tand des tij ds knaagt middels dijkverzwaringen, toenemende
bebouwing, plannen voor spoorlijnen
etcetera is er nog steeds - voor wie het
wil zien - veel schoons te bekijken. Dit
kijk en leesboek is een van de geregeld
verschijnende produkten op dit terrein. Hoewel er naast de foto's ook

SvD

R. van Meurs, Hoog Water. De
macht van de boerenrepublieken
in het rivierengebied, Utrecht 1996
Eind januari begin februari 1995 werden delen van Nederland geconfronteerd met een ongekende hoge waterstand in de rivieren. Delen van de
provincie Limburg kwamen onder te
staan. In het Gelders rivierengebied
hadden de dijken het nodige te verduren. Bestuurders konden of durfden op
zeker moment niet meer in te staan
voor de kwaliteit van de rivierdijken.
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Uiteindelijk kwam het tot een evacuatie van enkele honderdduizenden mensen.

leend aan het feit dat hij journalist is.
Men leze en oordele zelf.

SvD

De zorg voor de dijken is in Nederland
al sinds het ontstaan ervan in de late
Middeleeuwen toevertrouwd aan afzonderlijke instanties: de waterschappen, polderdistricten of hoogheemraadschappen. In deze uitgave
moeten de bestuurders van deze organisaties het ontgelden. Het is zeer tendentieus geschreven richting kwaadwillige (waterschaps)bestuurders. Bestuurlijke incompetentie, machtspelletjes, gebrek aan waterstaatkundige
en historische kennis het wordt een
ieder verweten. En dat alles om dat de
heer Van Meurs in 1995 vanaf de dijk
op zijn knieën niet bij het water kon en
bij het hoge water in 1993 wel. Het
blikveld is wel heel eenzijdig.
Van Meurs kiest achteraf vind ik de
gemakkelijke weg. Wijzen en beschuldigen is eenvoudig. Bovendien bewandelt hij mijn inziens geen nieuwe
paden, maar zet opendeuren nog wat

verder open. Mensen worden woorden in de mond gelegd die niet te
controleren zijn; een bron vermelding

ontbreekt. In een boek dat zo op de
man speelt een groot gebrek. Mij bekruipt het gevoel dat deze auteur als er

wel een ramp was gebeurt hard was
gaan roepen. Ik vraag mij af of ik te
maken heb met een gewetensvol en
kundig journalist of een gefrustreerde
dijkbewoner die zijn autoriteit ont-
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R. van der Meijden (red.), Gevlucht, behouden, bewaard.
Opheusden 1940-1945, Resteren
1995.
De redactie is wat laat met het signaleren
van deze uitgave, maar met de meidagen
in het vooruitzicht is het goed om weer
eens de aandacht te vestigen op de bewogen vijf oorlogsjaren. Dit boekje bevat vijf verslagen van de oorlogsbelevenissen van inwoners uit Opheusden te weten: W. v.d. Bosch, Jac. van
Dam, Iz. Verwoertsr.,J.H. van Dorlanci
en C. Meijering. Hoewel de evacuatie in
de meidagen van 1940 ter sprake komt
ligt de nadruk op de maanden na de
geallieerde luchtlanding bij Arnhem in
september 1944. Opheusden werd toen
direct geconfronteerd met het oorlogsgeweld. Het dorpje kwam in de front-

linie te liggen en werd hevig bevochten door Amerikaanse soldaten. De
inwoners van Opheusden kregen hun
deel van deze spannende en bange da-

gen. De verhalen geven een beeld van
de gebeurtenissen. Zoals te verwachten komen verschillende keren de zelfde

voorvallen aan bod. De verschillen in
beleving en kennis van de gebeurtenissen zijn illustrerend.

SvD
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Goessen van Bemmel,
de loopbaan van een hertogelijk ambtenaar 1486-1506
Inleiding
Aan het eind van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw werd
Gelderland drie maal door Bourgondische vorsten bezet. In 1472 had
Arnold van Egmond (1410-1473), sinds 1423 hertog van Gelre, een
overeenkomst met Karel de Stoute (1433-1477) gesloten. Zonder
medeweten en consent van de Staten van Gelre had hij, in ruil voor een
geldlening van 300.000 gulden, zijn gebied als onderpand gegeven.
Toen hertog Arnold plotseling in februari 1473 stierf, hielden de Staten
hardnekkig aan hun zelfstandigheid vast. Karel de Stoute veroverde
vervolgens het hertogdom gewapenderhand. Een bestuursapparaat, op
Bourgondische leest geschoeid, werd ingevoerd. Dit maakte deze
maatregel bepaald niet populair en riep veel verzet op.

Op het moment dat Karel de Stoute in
de slag bij Nancy van 1477 liet leven
liet, ontdeed men zich zo snel mogelijk
van al deze vreemde elementen.
Zijn dochter en erfgename Maria van

Bourgonclië (1457-1481) en haar echtgenoot
de Hahshurger
Maximihaan
o
O
van Oostenrijk (1459-1519) waren niet
van zins het hertogdom op te geven. In
1480 veroverden zij opnieuw het land.
Maar men had blijkbaar lering getrokken uit de eerste bezetting: de usurpators legden bij voorbeeld een minder
zware belastingdruk op de schouders
van de onderdanen. Ook stelden zij
meer Gelderse ambtenaren m het bestuursapparaat aan dan hun voorganger
had gedaan. Deze tweede Bourgondische bezetting duurde tot 1492.
De kleinzoon van hertog Arnold, Karel
(1467-1538), werd in de eerste bezetting als gijzelaar door Karel de Stoute
naar zijn hof in Cent gevoerd. Na de
dood van de laatste werd de jonge
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hertog niet vrij gelaten. Hij werd verplicht zich in dienst van Maxnniliaan
te stellen. In 1487 stond Bourgonclië
op voet van oorlog met Frankrijk. In
de slag bij Béthune (Noord-Frankrijk)
werden de troepen van Maximiliaan
verpletterend verslagen. Karel van
Egmond werd gevangen genomen en
op een kasteel bij Péronne gegijzeld.
De Gelderse Staten hebben vijf jaar
onderhandeld met de Franse koning
om hem vrij te krijgen.
In 1492 kon hertog Karel eindelijk
naar zijn erfland terugkeren - echter
tegen de zin Maximiliaan van Oosten-

rijk. De laatste begreep dat het hertogdom ten tweede male aan de greep van
B o u r g o n d i ë r s was o n t s n a p t . De
Bourgondische gezinde ambtenaren

vluchtten bij het gerucht dat Karel van
Gelre in aantocht was.
De Bourgondisch/Habsburgse vorsten

hebben vanaf het begin van Karels

bewind pogingen gedaan liet hertogdom te heroveren. In 1505 werd m een
snelle opmars een groot deel van zijn
gebied veroverd door Philips de Schone
(l 478-1506), de zoon van Maxiimliaaii.
Hiermee was de derde Bourgondische
bezetting een feit.
Hertog Karel heeft toen een voor hem
vernederende vrede moeten sluiten en
de belofte moeten doen geen verdere
oorlogsinspanningen te ondernemen.
Dat laatste heeft hij genegeerd en
succesievelijk zijn hertogdom weer in
bezit genomen. In 1514 viel de stad
Arnhem hem als laatste in handen.
Al dadelijk bij zijn aantreden was hertog Karel door de vertegenwoordigers
van de Staten op de Landdagen te
verstaan gegeven, dat zij uitsluitend
ambtenaren in zijn dienst wensten, die
geboren en getogen in Gelderland
waren en van vreemde smetten vrij.'

De ambtman Goessen van Bemmel
Goessen van Bemmel komt vanat 1486
in de bronnen voor als'ambtman van
de Over-Betuwe'. 2 Op 30 maart van
dat jaar verklaarde hij als plaatsvervangend ambtman op te treden namens
Simon von Ungerspach. De benoeming vond plaats omdat men veronderstelde, dat Van Bemmel als ingezetene van de Over-Betuwe beter in
staat werd geacht de pondschattingen
(belasting genoemd naar de munt
waarin deze werd geheven) te innen.
Von Ungerspach was als ambtenaar
van Maximiliaan van Oostenrijk mee
naar Gelre gekomen en door hem als

Wapen (zegel) Goessen van Bemind

pandhouder met dit ambt bekleed.
Maar zoals boven gesteld, was men
zeer beducht voor de gevoeligheden,
die dergelijke'buitenlandse' benoemingen opriepen.3

In 1488 kreeg Van Bemmel echter
moeilijkheden. In dat jaar vervoegde
Willem van Egmond jr (zoon van
Willem sr., broeder van hertog Arnold)
zich bij de stadhouder van Maximiliaan,
Adolf van Nassau, niet een benoemingsbrief van de inmiddels tot
Rooms-Koning van het Duitse Rijk
verheven vorst.
Van Bemmel kon eenzelfde document
tonen, doch de stadhouder meende dat
Willem van Egmond betere papieren
had.4 Van Bemmel legde zich niet bij
de zaak neer en vocht de beslissing bij
de Hofraad van Gelre aan (ingesteld in
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1484). De zaak sleepte voort tot 1489.
De stadhouder benoemde toen een
'sequester' - tijdelijke plaatsvervanger om het ambt met langer onder de
ontstane situatie te doen lijden. De
tijdelijk plaatsvervanger, Barthold van
Ghent, kreeg het echter onmiddelijk
aan de stok met Goessen van Bemmel.
In zijn rekeningen noteerde Van Ghent,
dat hij zeventien weken in Nijmegen
door Van Bemmel was gevangen gehouden. In 1490 maakte Van Bemmel
het de sequester zo moeilijk, dat hij
met moeite de jaarmarkt in Eist kon
laten doorgaan. De inkomsten van de
markttol waren het doelwit van de
afgezette ambtman. Met behulp van
gewapende medestanders lukte het Van
Ghent zijn tegenstander te verdagen.
Als dank voor bewezen diensten werden zijn vrienden onthaald op verteringen in herberg 'het Witte Paard' te
Eist. Zijn uitgaven bedroegen zoveel,
dat deze de inkomsten van de markttol
verre overstegen. De sequester vervulde zijn functie tot eind 1491. Van
Ghent verdween daarna geruisloos van
het ambtstoneel.

iets van zijn gading te redden/'
De eerste vrjf maanden verrichtte de
ambtman zijn taak zonder problemen
- op een enkel incident na. De markttol te Eist kreeg de ambtman niet
verpacht op de normale voorwaarden:
'en wolde niemant naeden alden erfpacht pachten om dat die peerde niet
voel en golden'/

Daarna dreigde opnieuw het gevaar
dat het ambt hem zou worden ontnomen: hertog Karel begiftigde op 15
mei 1492 Amt van der Lauwick met
dit ambt. Van der Lauwick was geen

onbekende op dit gebied. Hij had van
147ó tot 1486 dezelfde functie uitgeoefend.^* Van Bemmel wist met Van
der Lauwick een overeenkomst te sluiten: hij zou het ambt voeren op diens
aanstellingsbnef met de daann vermelde instructies.'^
Als ambtman was hij de directe vertegenwoordiger en plaatsvervanger van

de hertog in zijn territoir. Dat betekende, dat hij over een omvangrijk
takenpakket kon beschikken. In de

instructie voor Van der Lauwick werd
dit uitgespeld. Het pakket bestond uit:
Begin januari 1492 deden geruchten de zorg voor de openbare veiligheid de ronde over de vrijlating van Karel
op vastgestelde dagen het gerecht voorvan Gelre. Willem van Egmond had zitten zowel m civiele als criminele
zijn aanspraak op het ambtmanschap zaken, het schouwen van dijken en
van de Over-Betuwe, ondanks de be- weteringen, stegen en straten - mochnoeming van een sequester, niet opge- ten er in Waal of FLijn plekken droog
geven. De naderende politieke veran- vallen ('nyhe sanden') dan werden deze
dering deed hem echter besluiten het beschouwd als hertogelijk domein en
ambt aan Van Bemmel, op pacht- als zodanig geëxploiteerd; het innen
voorwaarden, over te doen om nog van boetes bij overtredingen - boven
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de vier pond moest rekening en verantwoording worden afgelegd, onder
de vier pond mocht hij zelf behouden;
het assisteren van de rentmeester bij de
invordering van de tienden, tijnsen,
enzovoorts.

Zelf kreeg Van Bemin el een summier
gestelde ambtsbrief, waarin de ingezetenen van de Over-Betuwe werd bevolen zich aan de instructies van deze
ambtman te houden." 1 Waarschijnlijk
was aan voornoemde constructie de
verwantschap tussen de families Van
Bemmel en Van Lauwick debet. 11
Het ambtsloon werd op vijftig gulden
per jaar gesteld. Voor het schouwen
van de dijken en cie onkosten voor de
heemradeii mocht honderd gulden in
rekening worden gebracht. Van Bemmel werd nu tot de rekenplichtige
ambtenaren gerekend, die jaarlijks rekening eri verantwoording in de Rekenkamer te Arnhem aflegden.
Zijn tweede ambtmanschap voltrekt
zich in twee fasen. De eerste periode
was kort, maar krachtig: van 21 januari
1492 tot 22 juni 1493. De rekening
over dit boekjaar, van vier pagina's, is
bewaard gebleven. De korte duur van
het ambtmanschap heeft een reden.
De rekening werd op 4 december
1493 afgehoorcl en gesloten door de
Rekenkamer. De rekenmeesters hebben in de marge kritiek geleverd op de
uitgaven van Goessen van Bemmel.
Geschillen ontstonden over de boetes.
Moest het bedrag van precies vier pond
aan de hertog worden uitbetaald of

kwam dit hem toe? Van Bemmel
meende dat boetes boven de vier pond
voor de hertog waren, de rest was voor
hem.
Een kwestie, die de gemoederen hoog
deed oplaaien, was het beslag op de
goederen vanjasper van Blitterswick.
Het ging om 211 roeden dijk, die
zowel in de Over- als Neder-Betuwe
lagen. Zijn eigendommen zouden onder de 'gemeyrien erffgenoten' van
Over- en Neder-Betuwe worden verkocht. Van Blitterswick ging echter
een overeenkomst met de hertog aan
om het vonnis voor vijfhonderd gul-

den af te kopen. Van Bemmel had
echter al onkosten gemaakt voor de
taxatie en de dijkschouwingen door
heemraden en de ambtman van de
Neder-Betuwe. Voorts moest de landschrijver (gerechtelijk ambtenaar) worden betaald. In totaal waren twaalf
personen bezig geweest. De onkosten
werden geraamd op 224 gulden. De
ambtman haci zelf honderdtweeënde rtig gulden uitgegeven. De rekenmeesters meenden dat Van Bemmel
deze schadepost niet op de hertog kon
afwentelen. De schade mocht cie ambtman verhalen op de ingezetenen van
de Over-Betuwe. 13
Na zijn terugtreden nam Van der
Lauwick zelf het ambt ter hand tot

1499. In dat jaar werd hij tijdens zijn
werkzaamheden gevangen genomen
door nog altijd Bourgondisch gezinde
burgers van Arnhem. De hertog heeft
met veel moeite zijn ambtman uit
diens benarde positie weten te bevrij35

den. De opengevallen plaats moest
worden opgevuld en Van Bern mei
verkreeg ten derde male het ambt. ^
Van der Lauwick heeft op 2 november
1500 afstand gedaan van al zijn rechten
op het ambt. Nog geen jaar later stierf
de onfortuinlijke ambtenaar. Vermoedelijk als gevolg van een ziekte opgelopen tijdens zijn detentie in de
St.Janspoort van Arnhem. De hertog
heeft zijn familie schadevergoeding verleend.'^ Over Van Bemmel's ambtsperiode van 1499 tot 1501 zijn geen
rekeningen overgeleverd.

Landrentmeester 1492-1501
Nog tijdens de uitoefening van zijn
ambtmanschap benoemde de hertog
Van Bemmel tot 'oversten rentmeyster'. De aanstellmgsbnef van 15 december 1492 geeft een uitgebreide
opsomming van zijn bevoegdheden.
Een aanstelling in hertogelijke dienst
ging altijd gepaard met het neertellen
van de nodige gelden, l )e som die Van
Bemmel voor zrjn functie betaalde was
aanzienlijk, namelijk duizend gouden
guldens. Alleen gefbrtuneerde personen konden dat in die tijd opbrengen.
De landrentmeester was verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de
economie van het hertogdom. Dat
hield ondermeer in, dat hij de inkomsten en uitgaven voor de dagelijkse
kost van de hofhouding scherp in de
gaten diende te houden. Het hof ten
tijde van hertog Amold was in zijn
grootste omvang uit tweehonderdtachtigpersonen samengesteld. De Sta-

ten van Gelre was dat al tijden een
doorn in het oog geweest.^' Hertog
Karel werd te verstaan gegeven, dat hij
zich diende te beperken. Hethofmocht
niet meer dan negentig personen en
vijfenzeventig paarden omvatten.
In dezelfde taakomschrijving was de
landrentmeester te verstaan gegeven,
dat de dagelijkse-kost-in-het-algemeen
uitsluitend zijn verantwoordelijkheid

was. Om hienn te voorzien waren
hem de inkomsten uit de domeinen,
tollen, boetes en pondschattingen ter
hand gesteld. De inkomsten en uitgaven voor het hof moest Van Bemmel
verantwoorden in het zogenoemde
'coickenboick'. Het fenomeen 'keukenhoeken' was niet nieuw. Ook tijdens het bewind van voorgaande hertogen werden de kosten voor de hofhouding hienn verantwoord. Nieuw
was echter de poging om alle inkomsten en uitgaven in die boek te integreren en zo een centrale boekhouding op
te zetten. Deze opzet vertoont Bourgondische trekjes. Er resteert helaas
van deze nieuwe boekhouding door
Van Bemmel maar één jaar (14921493).'? Van Bemmel heeft de functie
van landrentmeester, met onderbreking van één jaar (1495-1490), tot

1501 bekleed.
Tot zijn grote ergenis bleek hij in de
praktijk niet de enige te zijn, die 's
hertogens dagelijkse kost beheerde.
Andere dienaren bemoeiden zich ermee, zoals de deurwaarder Comelis

Gock, de ambtman van de NederBetuwc Willem van Ghent, de richter

van Doesburg Willem Lerinck en de
keukenschrijver Gerrit Geerlichss.

Hoewel Van Bemmel de noodzaak
van hun hulp in natura of in de vorm
van geld wel inzag, kwamen diverse
financiële afrekeningen niet in zijn
boekhouding terecht. De landrentmeester bekostigde de algemene uitgaven en beheerde de bijzondere betalingen (extra-ordinarien). En juist met
de laatst genoemde posten meenden
derden zich te moeten bemoeien. Het
overzicht raakte op die manier zoek en
het risico van dubbelboekingen was
niet denkbeeldig. Overleg in deze met
de hertog stagneerde door diens veelvuldige afwezigheid om zijn territorium tegen vijandelijke aanvallen te
beschermen. 18
In een uit 1499 daterende samenvatting, waarin Van Bemmel alsnog zijn
inkomsten en uitgaven verantwoordde
over de jaren 1492-1499, somde hij,
naast voornoemde posten, klachten op
over eigenmachtig optredende hertogelijke ambtenaren. Dergelijke informatie komt men slechts mondjesmaat
in de rekeningen tegen. Het beeld dat
Van Bemmel schetste over de ambtenaren is vermoedelijk gekleurd, maar
verhaalt wél de zware worsteling om in
die roerige jaren een centraal georganiseerd bestuur op poten te zetten.19
Menigmaal lukte het de landrentmeester niet om zijn onkosten op te voeren
in de vorm van door de hertog getekende'kwitanties'. De vorst was voortdurend en met hoge snelheid op pad

om de vijand af te weren, zodat het
onmogelijk was hem tijdig te bereiken. De Rekenkamer nam echter geen
genoegen met mondelinge mededelingen. Alleen schriftelijke bewijsstukken werden geaccepteerd.20
De dagelijkse kost heeft Van Bemmel,
als landrentmeester én keukenmeester,
vanaf 15 december 1492 bijna een heel
jaar op zich genomen. Op zijn verzoek
werd hij toen ontheven van het beheer
van de dagelijkse betalingen. De rekening werd gesloten op 24 oktober
1493 te Tiel, waar de hertog en zijn
raden op dat moment aanwezig waren.21

Keukenmeester 1492-1493, 1496-

1497 en 1506
Het hertogelijke hof kende diverse
zogenaamde'huisambten'. Een voorname taak was weggelegd voor die van
de'keukenmeester'. Voor zover Gerard
Nijsten in zijn proefschrift Het hof van
Gelre heeft kunnen nagaan, wordt dit
ambt al in 1389 vermeld.""
In het eerste jaar dat hertog Karel zijn
rentree in Gelre maakte, moest de
hertogelijke staat van de grond af aan
worden opgebouwd. Een deputatie
van rijke burgers uit de steden was
opgeroepen om leningen te sluiten.
Sommigen ontvingen in ruil daarvoor
hertogelijke ambten. Van Bemmel
heeft vermoedelijk zijn functie als
keukenmeester in 1492 hieraan te danken. Een aanstellingsbrief uit dat jaar
ontbreekt echter. En het moet gezegd
worden: de eerste fase van het
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hertogelijke hof is lastig te reconstrueren. Verwarring ontstaat doordat tenminste drie duplicaat-keukenhoeken
bewaard zijn gebleven uit 1492-1493,
waarin door diverse personen de dagelijkse kost werd gedaan. In zijn voornoemde klachtenlijst van 1499 is de
opmerking van Van Demmel dan ook
terecht, dat men het overzicht toen
reeds kwijt was geraakt. Het vergt nog
het nodige onderzoek om hierin enige
orde aan te brengen.
Als keukenmeester moest Van iJcmmel
in het bijzonder toezien op het reilen
en zeilen van de hofhouding: de aankoop van levensmiddelen 'op ten minsten penning', het beheer van de voorraden, de aanvoer van'ruwvoeder' (haver en hooi) voor de paarden, en toezicht houden op het personeel van
keuken en wijnkelder.
In principe waren keukenmeesters aangesteld voor één jaar. Van Uemmel
heeft het zich wel heel moeilijk gemaakt door m dat ene jaar van 14921493 drie verschillende functies (ambtman, landrentmeester en keukenmeester) nagenoeg tegelijk te bekleden.
In 1496 werd Van Bemmel andermaal
door de hertog verzocht het ambt van
keukenmeester te bekleden. Zijn aanstellingsbrief van 29 maart is in afschrift
bewaard. Voor de verzorging van de
dagelijkse kost werden hem ter hand
gesteld de opbrengsten van de accijnsen
(voornamelijk op bier), de tollen en de
renten uit de drie kwartieren
(Nijmegen, Arnhem en Zutphen) en

vierhonderd malder rogge uit de
plaatslijke domeinen. Alle inkomsten
en uitgaven moesten in een separaat
gehouden keukenboek worden opgeschreven, ledere dne maanden diende
rekening en verantwoording te worden afgelegd. De hertogelijke raad en
rekenmeesters controleerden de boeken en beslisten hoc de openstaande
betalingen moesten worden afgedaan
dan wel compensensatie moest worden verleend. Dit laatste hield in, dat
hij zijn tekorten uit andere inkomsten
mocht aanzuiveren, die hem dan werden toegewezen. Van Demmel heeft
dit keer het ambt langer dan een jaar
vol gehouden.-^

Zijn laatste optreden als keukenmecster
dateert van 2 februari tot 19 april 1506.
Uit zijn bewaard gebleven rekening
leren we, dat hij zijn inkomsten nu uit
de helft van de belastingen ('halve
pondschattingen') van Over- en Neder-Detuwe en hetR.ijk van Nijmegen
verkreeg. Dit was bepaald geen sinecurcr"* In 1505 was immers een groot
deel van Gelderland door Philips de
Schone veroverd.
De keukcnmeester moet al snel na zijn
aantreden in de problemen zijn geraakt. Wat de ware toedracht is geweest, wordt uit de stukken niet helemaal duidelijk. Van Bemmel is in 1506,
ergens na 19 april, gevangen genomen
en vastgezet op het kasteel Doornik
door Willem van Aremborch.^ De
laatste was in 1505 door de hertog op
het Huis gezet om het met twaalf

soldaten te verdedigen tegen de opOp 26 november 1506 verklaarden
dringende Bourgondiërs. De betaling een zestal vrienden van Goessen van
van de soldaten moest geschieden uit
Bemmel zich borg te stellen voor zijn
de 'dingtalen'. Op de landdag te vrijlating. Zij vroegen de hertog Van
Nijmegen in 1505 was men dit overBemmel gelegenheid te bieden zijn
eengekomen. Onder dingtalen ver- zaak te verdedigen in een eerlijk proces
stond men de afkoop tegen het brand- voor de hertogelijke raad. Over de afschatten. In de Over-Betuwe hadden
loop van het proces, zo dit er ooit geverscheidene dorpen zich overgege- weest is, zijn tot nu toe geen archivalia
ven aan de Bourgondiërs en hadden
gevonden.28
daarvoor zwaar betaald. De hertog op
zijn beurt eiste nu van de al zwaar Een omstreden behuizing
gedupeerde bevolking eenzelfde af- Goessen van Bemmel doorstond niet
koop ter voorkoming van aanvallen alleen een veel bewogen loopbaan,
met plunderingen en brandstichting ook zijn huisvesting in Bemmel levanuit het Huis Doornik. Op de land- verde hem en zijn gezin jarenlange
dag was men bovendien oveengeko- problemen op. De van oorsprong
men, dat een extra belasting in de vorm Nijmeegse riddermatige familie Van
van een halve pondschatting in het
Bemmel bezat, evenals vele adelijke en
gehele resterende gebied mocht wor- gegoede burgers, huizen of goederen
den geheven.26 De invordering in de op het platteland. De Over-Betuwe is
Over-Betuwe verliep moeizaam - wellang een geliefd oord geweest voor
licht één van de redenen waarom
bezitsvorming door zowel Arnhemse
Goessen van Bemmel gevangen werd
als Nijmeegse burgers.29
genomen. De keukemneester leefde al Volgens de leenakteboeken van het
eerder op gespannen voet met de her- kwartier van Nijmegen ontving
Goessen van Bemmel het Huis met
tog, zoals uit zijn samenvatting van
1499 blijkt. De voorfinanciering van
een hoeve (voor het huis gelegen) en
de hertogelijke kost heeft hem veel
de windmolen, voorts de kerkgiften en
hoofdbrekens gekost. In zijn 'summa- de vicarie te Bemmel met toebehoren
rien rekenynge' staat vermeld, dat hij als een'verzuimd leen' in 1484. Of
zowel onroerend goed van zijn vrouw
hiermee het kasteel 'Kinkelenburg'
Margriet van Valkenaer als van hém- wordt bedoeld, is omstreden en verzelfheeft moeten verkopen. Hij hoopte,
moedelijk niet juist. 30
dat de hertog hem hiervoor enige schaDe pachter Steven van Munster was in
devergoeding zou verlenen, want 'ick
1482 gedwongen het Huis te verkomit mynen wyve ind kynderen daer pen, 'want dair was soe voel scoltz op,
riyet euwelick by verdorven en bly- dat hij dat van armoiden doen most'.
ven 27
Daartoe waren aan de poorten van de
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Prent van het Huis te Bemmel

steden Arnhem en Nijmegen bekendmakingen bevestigd, waarin het leengoed aan de hoogste bieder werd geboden. De veiling vond plaats te Nijmegen in herberg 'de Matten'. Gerrit de
Joede aanvaardde'bij het uitbranden
van de kaars' het leengoed te Bemmel
met alle verplichtingen. Doch ook De

Joede bleek met in staat zijn nieuw
verworven goed lang te behouden. De
schuldeisers verlangden een snelle afwikkeling. De Joede wendde zich tot
Van Bemmel, die de eisers betaalde en
het Huis van hem overnam. De nieuwe
eigenaar begon onmiddellijk het sterk
vervallen huis en de molen te herstellen.
Doch nu kwam de familie van M u n ster als voormalige eigenaar in aktie.
Van Bemmel wist niet beter of Steven
van Munster zou hem, zoals het hoorde,
door middel van een oorkonde van
overdracht in zijn bezit bevestigen.
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Daar dacht de familie blijkbaar anders
over. Op een nacht, zo vervolgen de
stukken, overviel Derick van Munster,
broer van de voormalige eigenaar, met

gewapende vrienden het Huis. Van
Bemmel werd daarbij gevangen genomen. De wakkere naburen kwamen
dadelijk in het geweer. De klok werd

geluid waarmee men alle weerbare
mannen uit cle omgeving opriep. Van
Bemmel werd uit handen van Van
Munster bevrijd en zijn huis ontzet.
Voorts werd cle ambtman Arnt van der
Lauwick gewaarschuwd, die vervolgens Van Munster gevangen nam. De
laatste zou zeker naar Nijmegen zijn
vervoerd, waar hem een zwaar proces
te wachten stond. Doch op aandringen
van een vrouw, die in de stukken als

een familielid van Van Bemmel wordt
aangeduid, gebeurde ciit niet. 31
In tegenwoordigheid van vier zaakwaarnemers werd nu een overeen-

komst opgesteld, waarin Van B e mm el
door de ambtman Amt van der Lauwick
in zijn bezit werd hersteld. In eerste
instantie verplichtten de gebroeders
van Munster zich met een borgsom
van 120 gulden Goessen ongemoeid te
laten.
De familie - in het geschil mengde zich
ook de priester-broeder Jacob van
Munster - hield zich echter niet aan het
accoord. Om een betere regeling te
treffen onderwierpen partijen zich aan
het oordeel van een arbitragecommissie. De overeenkomst, die op 21 december 1487 werd gesloten, behelsde
de volgende bepalingen: Van Bemmel
of zijn erfgenamen mochten Huis en
toebehoren acht jaar lang gebruiken
op een pacht van negen schild per jaar.
De gebroeders van Munster kregen
het recht om het Huis terug te kopen
tegen een betaling van driehonderdvijfentwintig gulden, die zij in twee
termijnen mochten aflossen. Er school
echter een adder in het gras: nog resterende oude schulden dienden eerst
vereffend te worden. Van Bemmel
moest zorgen, zoals uit de overeenkomst blijkt, dat de heren van Munster
daarmee niet langer lastig werden gevallen, en de schuldeisers afdoen. Voorts
mocht Van Bemmel aan huis en opstallen timmeren en een rosmolen op
het terrein zetten, waar alleen hij zijn
koren mocht malen. Voor de vertimmeringen zou Van Munster hem schadevergoeding verlenen, als hij het goed
opnieuw zou willen gebruiken.^Een aantal jaren heeft Goessen van

Bemmel rustig van zijn met zoveel
moeite verworven bezit kunnen genieten. Met Derick van Munster was
afgsproken, dat het Huis voorlopig
niet zou worden verkocht, want Van
Bemmel bleek 'selver gheen huyssen'
meer te bezitten. Hij had om het huis
te kunnen verfraaien zijn goederen in
Utrecht verkocht.
In 1501 onstonden opnieuw problemen. Van Bemmel was toen bij de
Gelderse hertog in een ongunstig daglicht gesteld en moest zijn functies van
landrentmeester en ambtman van de
Over-Betuwe neerleggen. Toen de
familie van Munster dit ter ore kwam,
informeerde zij of het niet beter zou
zijn om het goed nu weer in hun
handen te stellen. Blijkbaar was de
pachtovereenkomst van 14X7 van acht
jaren niet één, maar twee keer verlengd. In een brief aan de ambtman van
de Over-Betuwe in 1501 schreef Van
Bemmel, dat van zijn pachttijd nog
vier of vijfjaren resteerden. Hij hoopte
dan weer in de gunst van de hertog te
zijn.
Van Munster heeft daar echter niet op
gewacht en kreeg schriftelijk toezegging van de hertog om hem in zijn
rechten te herstellen. Van Bemmel liet
hem echter door de ambtman Jan van
Herier uit het Huis zetten. De laatste
zou op de gerichtsdag te Bemmel zorg
dragen, dat partijen nu recht werd
gedaan. Van Bemmel mocht voorlopig het Huis blijven bewonen. De
tegenpartij kon het bedrag van zes

honderd gulden, dat Van Bemmel re41

kende voor de vertimmeringen, namelijk niet betalen.
De zaak bleef voortslepen en zou nog
drie keer door de ambtman worden
behandeld, zonder bevredigend resultaat.

In 1504 ontstonden over en weer irritaties, die het broze bestand van 1499
tussen hertog Karel en zijn Bourgondische tegenstanders begonnen te ondermijnen en die uiteindelijk zouden
leiden tot de derde Bourgondische
bezetting. In de daarop volgende verwarrende situatie was het voor menigeen onduidelijk waar men voor juridische zaken terecht moest. Van Munster heeft zijn zaak in 1 504 aanhangig
gemaakt bij de hertog van Kleef en zijn
hofraad. De Kleefse hertog was, als
medestander van Philips de Schone, in
hetzelfde jaar in aanvaring gekomen
met hertog Karel van Gelre. Goessen
van Bemmel was daarop, onder bedreiging van brandstichting door Van
Munster, voor de Kleefse hofraad verschenen. De hofraad deed op 1 9 september te Huissen (Kleefse enclave)
uitspraak in de zaak. Van Bemmel zou
Derick van Munster het eerste jaar in
twee termijnen respectievelijk vijfentwintig en twintig gulden overmaken.
Vervolgens moest tien gulden per
kwrartaal aan het klooster van de zusters

te Huessen worden betaald. Van Munster zou, zolang er geen definitieve
vrede door de oorlogvoerende partijen
was gesloten, zich niet aan Van
Bemmels goederen vergrijpen. Als par42

tijen zich niet aan de overeenkomst
hielden, werd hun een boete van duizend oude schilden opgelegd.
Toen de vrede getekend was en er
opnieuw een overeenkomst moest
worden opgesteld, liet Van Munster
het afweten. Hierdoor was hij volgens
Van Bemmel 'peen vellich' (strafbaar).
Om daar onder uit te komen, schreef
Van Munster een lange brief aan de
Kleefse hertog, waarin hij uiteenzette
dat hij zijn zaak opnieuw had willen
aankaarten, maar dat de hertog of zijn
hofraad door de onrustige tijden vaak
niet bereikbaar waren geweest.33
De uiteindelijke afloop van de zaak
blijft voorlopig in het duister. Het

moet zeker voor hertog Karel een
merkwaardig fenomeen zijn geweest,
dat twee van zijn onderdanen voor een
hem vijandelijke vorst zijn gaan procederen over een Gelders leengoed. Vermoedelijk is dit mede één van de redenen geweest waarom Goessen van
Bemmel gevangen werd genomen en
op kasteel Doornik vastgezet.
A. Groustra-Werdekker
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Boerderij 't Hoff te Heteren 1406 - 1945
(Bijdragen tot de geschiedenis van Heteren XII)
Inleiding
De boerderij genaamd 't Hoff in Heteren is een gebouw waarvan
historisch vaststaat dat ze tot een van de oude bewoningsplekken
behoort. Het is niet onmogelijk dat de stichting ervan samenhing met
de middeleeuwse ontginning van een gebied op de overgang van de
hoger gelegen, lichte stroomruggronden en de lager gelegen, zware
komgronden. Vooral na het gereedkomen van de gesloten bedijking
rond de Betuwe en de aanleg of verbetering van het afwateringsstelsel
kon het cultuurland verder uitgebreid worden.'

In 1406 droegen drie echtparen de
boerderij met bijbehorende landerijen

over aan de proost van St. Pieter te
Utrecht. Het ging om een bestaande
boerderij, zodat de stichting ervan mogelijk nog vóór de eeuwwisseling plaats-

vond. De titel van dit artikel had ook
kunnen luiden: Zes eeuwen geschiedenis van 't Hoff te Heteren. Na de
overdracht door enkele families is de
boerderij ongeveer twee eeuwen (vijftiende - zestiende eeuw) in bezit geweest van verschillende kerkelijke instellingen. Na een eeuw (zeventiende
eeuw) overheidsbeheer kwam de boerderij weer in particulier eigendom

(achttiende - twintigste eeuw).

icrsten een stitcke lantz nn'tter hoffstcde,
daerbanven naestgelegen is erfenisse Artidt:
vander Lauwick Hernts soen, berieden
Roeloff van Brietien mittcii enen eijnde
schijetetide opten bandijck tuitten andent
eijnde opten hacrdijck; item een stucke
lantz', dan boven gelegen is erffenisse des
cnrcits van Heteren, beneden Henrick, heer

van Homoet, tuitten enen eijnde schijetende
opteu Itaerdijck, tuitten anderen eijnde op
die C/ecfse C^ampe (...)"."

De 'Haardijk' in deze beschrijving is de
vroegere Achterstraat, tegenwoordig

Boterhoeksestraat genaamd. Ten zuiden van deze haardijk, waarschijnlijk
een (lage) zogenaamde achterdijk, lag

een ontginningsblok, genaamd 'de
Schenking St. Pieterabdij te
Utrecht
De St. Pieterabdij te Utrecht kreeg bij
de hiervoor vermelde overdracht uit
1406 cie volgende goederen in eigendom: "(...) ccn cndc i'ccrtich mergen lantz,
luttel mijn off meer te goeder maten, gelegen
inden kerspcl van Heeteren, aeu stucken ah
hijer nac beschreven stect, mit allen timmer
ende huijse dat opteu vnrs. erve Heet: inden
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Haar'. Het eigendom van de Haar-

tiend berustte later bij het Huis Bergh,
vermoedelijk verkregen via het geslacht Van Homoet. De bedrijfsgebouwen stonden op het eerste perceel.
De boerderij en het omringende land
lagen tussen cie ban dij k (nu Randwijkse
Rijndijk) en de haardijk (nu Boterhoeksestraat). Verder behoorden er nog
een blok percelen bij, eveneens aan de

haardijk, en een stuk land op de uiterwaarden. Hoe en wanneer het goed in
het bezit van het Onze-Lieve-Vrouweklooster te Renkum gekomen is, is
niet bekend.

Renkums kloostergoed
De bouwing 't Hoff was een grote
boerderij: 41 morgen (1406), later kennelijk nog uitgebreid tot 53 morgen

(1602) of 57 morgen (1649). H. van
Rijn vermeldde dat het Renkumse
kloostergoed zelfs 80 morgen groot
geweest zou zijn, maar toen 't Hoffiri
1697 verkocht werd, ging het om een
bouwing van 60 morgen. 3

Het is niet ondenkbaar dat 't HofT,
gelet op de naam, het (administratief)
centrum was van de bezittingen die het
Renkumse klooster in Heteren had.
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Veluwe. In 1602 werden de voormalige roomse goederen in het Kwartier
van Nijmegen, dus ook in de Betuwe,
geïnventariseerd. De schout van Heteren, Jacob van Cruchten, was toen de
bewoner en pachter van de bouwmg 't
Hoff van 53 morgen. Sinds de overname verpachtten de Gedeputeerden
van de Veluwe de boerderij.
1602: 'Eerst heeft 't Cloostcr van Renckuni
In het eind van de zeventiende eeuw
een bouwinghe lants daer den scholtis
Jacob van Crnchten op vvoint, groot
ontstond er een achterstand in de betadrie eride vyttigh merghcn'. h In l 580
ling van cie pacht s , mogelijk samenwas Jacob van Crnchten door Jan van
hangendmethet overlijden (en ziekte?)
Nassau tot schout van Heteren bevan Jacob van Cruchten en andere
noemd. Wegens hoge ouderdom werd
hij in 1624 door zijn kleinzoon, evennarigheid: staat van onderhoud 9 en
eens [acob van Cruchtcn geheten, opontbreken van (handels)broodgraan.
gevolgd.
In 1679 was Jacob van Cruchten de
1649: ' Hennck van Cruchten den iongsten
"pachter van een erve tot Heeteren het
een botiwinghc in pacht van de E.
Hof gen(aem)t." voor f 490,= '", later
Heeren Gedeputeerden van Veltiwen
groot 57 niergen'. '
(1682) voor f 457, = 11 . In 1684/85 12
1677: 'Het Clooster tot Renckum... pachter
werden boerderij en landerijen van 60
Jacob van Cruchten op Hoff en 't'
morgen verpacht aan de weduwe van
Clooster van Renckum... gebrnycker
Jacob van Cruchten (= Gerritje Hey),
Jacob van Cruchten op t' Hoff.''
1681: In februari 1681 werd in'Heteren o p ' t nu voor f 332,=. In 1690 was Berend
Hof een zoon van [acob van Oruchten
van Gruchteii, met wie Gerritje Hey in
en Gerritje Hey (r.k.) gedoopt.
1687 hertrouwd was, de pachter. In
1698 werd een regeling met de pachter
In feite ging het bij bovenvermelde
getroffen, omdat de bouwing verkocht
gegevens over 't Hoff al over voormalig bezit van het Onze-Lieve-Vrouwe- was . ( • • J dat de coopers van voorn,
klooster te Renkum. Na de invoering bouu'inge aen wie de vruchten off pacht van
van de Reformatie in Gelderland wa- jaere 1697 bij de coop fijn overgegeven
ren de (roomse) goederen onder
overheidsbeheer gesteld, geseculariParticulier bezit
seerd, oftewel geconfisqueerd.
In 1697 verkocht het Kwartier van de
Veluwe 'een bouwinge het Hoff groot
Gelders overheidsbeheer
De goederen van het vroegere Ren- 60 morgen' aan een vijftal kopers .
kumse klooster kwamen onder beheer
De eigenlijke boerderij werd door
van de Staten van het Kwartier van de
Hermen Dercx namens zijn moeder
De bouwing en het andere land werden verpacht. Leden van het geslacht
Van Grachten zijn lange tijd, waarschijnlijk vele generaties, pachters van
het perceel geweest. Door de Van
Cruchtens weten we, dat de bouwing
van het Renkumse klooster en 't Hoff
dezelfde zijn:
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Boerderij 't Ho ff. Foto K. Uilkema 1921, collectie SHBO.

Grietje Hermsen, weduwe van Derk
Gerrits, gekocht. De vier kinderen
Derksen verkochten in 1724 de boerderij aan Hendrik Speyers en zijn vrouw
Hendrina Sanders 15 : 'huijs, hoff, berg,
boomgaard en 4 akkers weiland 't H off,
ter grootte van 4 morgen, met de
uitweg naar de dijk en zuidelijk begrensd door de gemene straat (= openbare weg). Daarmee kwam 't Hoff in
het bezit van het geslacht Speyers. In
die familie zou het ongeveer 200 jaar
blijven, en wel als volgt:
I.
II.

III.

Hendrik Speyers, gehuwd met Hendrina
Sanders.
Naleke Speyers, dochter, gehuwd (l) met
Gerrit van de Westeringh, (2) met Brand
Cornelissen (hertrouwd met Cornelia van
Hien).
Wouter van de Westeringh, zoon, gehuwd met Hendrina van de Wal.

IV. Jenneke van de Westeringh, dochter, gehuwd met Geurt Speyers.

Va. Jacoba Speyers, dochter, gehuwd met Derk
Smids (uit Elden). Deze verkochten in
1909 't Hoff"aan Roebert Gerrit Ockerse
(uit Velp). Hij verpachtte de boerderij aan
Jan Willem van Pommeren (uit Homoet,
gem. Valburg). In 1922 verkocht Ockerse

't Hoff, waarschijnlijk wegens emigratie
naar Zuid-Afrika, m 1922 aan Willem van
R(h)ee uit Eist. In Eist was Willem van
Rhee, gehuwd niet Everdina Janna den
Hartog, pachter van de Wuurde, eigendom van Ockerse's zwager en zuster

Giesbert Vlemingh en Berendje Ockerse.
Vervolgens ging 't HofF over op zoon
Barend Jan van Rhee en later op diens
zoon Hendrik van Rhee. In 1974 werd op
het oostelijk gedeelte van 't Hoff het Centrum voor Terrestrische Oecologie (Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek) gevestigd.
Vb. Cornelis Speyers, zoon, gehuwd met

Hendrina van de Westeringh (uit Valburg).
VI. Kinderen (Speyers).
Deze stichtten in 1898 dichterbij de dijk,

aan de uitweg van 't Hoff naar de dijk, een
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nieuwe boerderij: 't Kleine HofF. In 1917
verkochtten zij deze boerderij aan Willem

NOTEN

Jansen van Doorn. In 1933 werd de boerderij in veiling gebracht (16); nieuwe eigenaar werd J.H. Vos. Vin hem is deze

1.

boerderij later overgegaan op de familie

2.

Cartularium van de brieven van het O.L.

Kuijpers.
VII. Kleinkinderen/erfgenamen (Smids).

Slotwoord
In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog (1944/45) werden de gebouwen van de monumentale boerderij 't HofF verwoest. In 1921 had de
bekende boerderij-onderzoeker K.
Uilkema (1873-1944) het pand opgemeten en gefotografeerd.^ Daardoor
hebben we nu nog een beeld hoe deze
fraaie, grote Betuwse T-boerderij eruit
gezien heeft. Volgens Uilkema dateerden de hoofdgebouwen (voor- en achterhuis) van 't HofFuit ca 1760. In dat
geval zouden Naleke Speyers en haar
man Gerrit van de Westeringh de boerderij, nadat zij die van haar ouders
geërfd hadden, hebben laten bouwen
of laten verbouwen.

Na de oorlog bewoonde het gezin Van
Rhee op de plaats een dubbele noodwoning. Zij verhuisden later naar
Lienden. De overblijfselen van de oude
boerderij werden gesloopt. Zoon
Hendrik van Rhee bouwde er nieuwe
schuren en een nieuw woonhuis.
W. van de Westeringh
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Een nostalgisch verhaal met een luchtje
Voor deze kleine bijdrage moet men zich verplaatsen naar de jaren
dertig in het dorp Driel. In die dagen lag Driel nog vol met stukken
teelland die gehuurd waren door de man met de smalle beurs. Op deze
gronden teelden de zelfverzorger genoemd zijn groenten, behalve de
broccoli, want die kenden men toen nog niet. De landerijen, uitgezonderd De Hul en Molenstuk, waren over het algemeen zeer zware
gronden. De eigenaren verpachtte deze liever dan zelf te bewerken.
Ook waren die percelen niet meer zo vruchtbaar door jaren met
eenzijdige teelten, uitmergeling en het niet bemesten. Kunstmest was
er nog niet.

spul? De naam van de fabriek was
'plee', een houten kuip met daarop een
houten schot met een rond gat ter
grootte van een mensen achterwerk
(30 cm). Daarop kon men zijn of haar
'nood' lenigen. Soms waren er ook
'scherpschutters' bij de plee-gebruikers, die hadden hun gat te hoog zitten
en deponeerden het gebakje niet in de
plee maar daar boven op! Om niet te
kokhalzen van de aanblik van de inhoud kon er een deksel op de plee
gelegd worden, waardoor ook de stank
min of meer tegengehouden werd. De
'mestfabriek' was meestal geprojecteerd
op de 'deel' in het achterhuis. Soms
afgeschermd, maar vaak ook niet. Daar
zat men dan; te huur ofte koop. Soms
U zult zich afvragen waaruit die mest was de 'poepdoos' in de schuur of
dan wel bestond. Wel, die mest werd buitenshuis gebouwd. Maar in ieder
door de mens zelf 'geproduceerd'. geval een end uit de buurt van de
mensen. Men had een hekel aan deze
Koeien en kippen had men vaak niet,
'koffer', en wel als de pest. Iemand die
soms wel een varken, maar dat leverde
maar een stortkar mest op. Veel te veel ruimte had, had twee van zulke
weinig voor een perceel land. Men zal 'installaties' gebouwd. Een voor het
zich afvragen waar stond die mest- mannelijke, de ander voor het vroufabriek dan, hoe heette deze en dat welijke geslacht. Aan het geprodu-

De gepachte percelen werden na de
vorst in de lente gespit. Een zware klus
op die taaie grond. Was alles omgespit
dan hoopte men op een paar nachten
met stevige vorst, want dan werd de
grond muller. Eind april begin mei
werd er geplant en gepoot. Aardappelen werden ongeveer 30 centimeter
van elkaar gepoot, in de rij werden ze
op 60 centimeter van elkaar gezet.
Vervolgens kwamen de groenten aan
de beurt. Bonen hoefde men niet te
bemesten want die waren tevreden
met de stikstof uit de lucht. Maar kool
kon veel mest gebruiken. Aardappelen
zijn met minder tevreden, bij te veel
mest zijn ze niet te eten.
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Spotprent uit 1892: Ondanks de afsluiting met deksels stonken de tonnen noo steeds

ceerde was te zien wat door de man of
vrouw gebriekt was. Namelijk van de
man was het dikker van structuur. De

is men hedentendage boos als de waterrekening een beetje te hoog is uitgevallen, maar het is zeker dat men de

oorzaak was dat de man niet in de plee
plaste; hij ging meestal buiten zijn

vroegere plee niet meer terug zou

plasje doen op een beschermd plekje.
Bij de vrouw was de inhoud van haar
plee wat wateriger door haar plasje
daarin te doen. Men behoefde geen
scheikundige te zijn om te zien wat
men de vorige dag gegeten had.
Nu de vraag: wat deed men met dit
goedje? Dit werd tussen de aardappelen en groenten gedaan. Wel wat verdund want de produkten konden niet
te zwaar bemest worden. Maar kool

van allerlei aard kon men niet genoeg
geven want dat waren schrokkers. Het
was nog vaak te zien dat kool het krantenpapier in zich opgenomen had waarop het nieuws van de vorige maanden
nog duidelijk te lezen was. Het krantenpapier gebruikte men vroeger als
het wc-papier van tegenwoordig. Nu
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willen hebben. Voor geen goud van de
wereld zo'n stinktroep. En dan dat vele
werk van legen. Leiden was in last als er
een band van de kuip van de plee was

gesprongen en de zooi over de deel
stroomde. Een verschrikkelijke stank
was het gevolg. Ik weet uit mijn jeugd
dat vader zaliger eens 's-morgens de

plee op zijn kruiwagen geplaatst had.
Op de openbare weg aangekomen had
hij het 'geluk' dat de kruiwagen door
een onhandige manoeuvre omkiepte
en de inhoud over de straat stroomde.
Weken lang heeft het voor ons huis
erbarmelijk gestonken. De plee werd
naar gelang de grootte van het huisgezin soms om de week, de twee of drie
weken geleegd. Men haalde de kruiwagen van stal, plaatste daarop een

kuip of ketel eu hierin werd het goedje
overgeschept. Op de kuip of ketel

werd een oude jute zak gespannen om
het spatten te voorkomen tijdens het
vervoer, want men was zuinig op het
spul. Onderweg naar het land werden
vaak opmerkingen gemaakt zoals: 'Hé
man, wat heb je daaronder die zak te
verbergen? Kan dat soms het daglicht
niet verdragen, of heeft het soms erg
donkergestaan'. Ook wel, 'benjebang
dat ze er uit springen!', of'ben je bang
dat de inhoud koud wordt want je hebt
het zo goed ondergedekt'. Op het bestemde perceel aangekomen werd de
geurige inhoud over het perceel verspreid volgens een bepaald stramien in
de hoop dat de gewassen een overvloedige oogst zouden opleveren.
Werken op het land had zijn voor- en
nadelen. Moest men uit de broek, zoals
men plachtte te zeggen, dan moest
eerst een gunstig plekje uitgekozen
worden, bijvoorbeeld achter een boom
ofstruik. Ook kon men zijn nood altijd
lenigen in het lange heelgras. Het voordeel van buiten zijn was dat men de
frisse geur van bomen en planten snoof.
Altijd toch beter dan de bedompte
lucht van de plee. Het kon gebeuren
dat men al 'werkende' het evenwicht
verloor en achterover kieperde. En
wat had je gedacht van de regen en de
koude wind die tegenje blootje waaide.
In het veld gebruikte men overigens
eenvoudig een bosje gras of hooi wat
ter plaatse was om zijn 'achterdeur'
schoon te poetsen. Tot slot: wat dacht
u van de mensen die de overbekende
tonnetjes droegen bij de 'boldootwa-

gen'. De inhoud was wel van goede
kwaliteit maar het rook niet zo aangenaam. Wie zou dit vak nosO willen
uitoefenen? Wat een geluk dat deze
nostalgie verdwenen is.
Th. Essers

VAN DE REDACTIE:
Tot en met 1 november 1997 is er m
het Veluws Museum en het Milieucentrum Harderwijk een gecombineerde tentoonstelling onder de titel:
POEPgoed, de stoelgang bij mens en
dier.
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Bijzondere Betuwse bronnen
In 1845 vertrokken 370 Nederlandse kolonisten naar Suriname, onder
hen 50 inwoners uit de gemeenten Maurik, Lienden en Dodewaard.
Liefst 25 van hen stierven nog dat jaar aan tyfus. Zes Betuwse immigranten overleden nog voor 1853 toen de kolonie werd opgeheven.
Negentien personen waren voortijds vertrokken. Deels keerden zij
terug naar hun vaderland, deels vestigden zij zich in de buurt van
Paramaribo en hoopten daar op meer succes.

gevuld door eigen onderzoek. In het
register zijn ook de vijftig inwoners
opgezet niet rijkssteun. Zij is ten onder
van Maurik, op één na afkomstig uit
gegaan aan bestuurlijke incompetentie
l^avenswaaij, Lienden (Lienden en De
van de organisatoren en onderschatting
Mars) en Dodewaard opgenomen (zie
van de woon en werkomstandigheden
bijlage). Over de kolonistenfamilie uit
voor cie kolonisten. In plaats van geDodewaard is al eens geschreven door
zonde, volwassen ongebonden kolo- J.S.M. Tornga. 2
nisten met kennis van landbouw verAan de hand van dit register is het
trokken uit Nederland arme inwoners
interessant om de plaatselijke bevolvan diverse pluimage met (jonge) kin- kingsregisters door te nemen. Daar zijn
deren, met alle gevolgen van dien.
dan aantekeningen te vinden als 'verNaast inwoners uit de genoemde drie
trokken naar West-Indië' of'vertrokplaatsen in de Nederbetuwe trokken
ken naar America'. In de jaren 1846 in de regio ook inwoners geboortig uit
1848 ontvingen de gemeenten waarde
Zoelen, Buren, Beusichem, Zetten,
kolonisten oorspronkelijk vandaan
Wijk bij Duurstede, Veeneiidaal en
kwamen in geval van overlijden een
Eist richting Suriname.
kennisgeving. Deze uittreksels uit de
Burgerlijke Stand van Groningen in
Aan deze - mislukte - kolonisatie is het
Suriname kan men dus aantreffen in de
nodige papier gewijd, waaronder zelfs
gemeentearchieven.
enkele dissertaties.1 Naast aspecten van Op het Centraal Bureau voor Geneakolonisatiegeschiedem's is de kolonisa- logie te 's-Gravenhage berust verder
tie ook een boeiend onderwerp voor
een collectie aantekeningen (collectie
genealogen: wie waren de kolonisten Joh. Gemminck) met de nazaten (ca.
en wat gebeurde er met hen? Zo is bij
2400) van de Nederlandse kolonisten
de dissertatie van mevr. Verkadetot l 970. Wat met deze genealogische
Cartier van Dissel een afschift van het
gegevens mogelijk is, blijkt uit een
bevolkingsregister 1845 - 1853 van de aardig uitgegeven fragment-genealokolonie gevoegd. Het register is aan- gie van een derkolomstenfamilies: Van
De kolonisatie genaamd Groningen

gelegen aan de Saramaccarivier was
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Rav(b)enswaaij afkomstig uit Veenendaal. 3 Hiervoor werd ook dankbaar
gebruik gemaakt van het persoonlijk
archief van een van de leiders van de
kolonisatie ds. A. van den Brandhof
(1796 - 1863) dat berust op het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en
Volkenkunde te Leiden en de Surinaamse archieven van iia 1828 op het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

S. van Doornmalen

NOTEN
Zie de literatuur vermeld in: E.F. Vcrkade-Cartiervan Dissel, Demogelijkheid
van landbouwkolonisatie voor blanken in
Suriname (Amsterdam 1937)
'Landverhuizing', in: J.S.M. Torn ga,
Dodewaard. Verhalen uit de geschiedenis
(Kesteren 1994) p. 138 - 140. Osenvorenreeks 51.
C. van Silfhout-van Ravenswaaij, Van
Ravenswaaij en Van Rabenswaaij, Surinamers met een Vcens verleden. Geschiedenis en fragment genealogie ter
gelegenheid van 150 j a a r boerenkolomsatie in Suriname |Ede, 1995|.
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Voor Clio gelezen
Gereformeerde Gemeente Och- jubileum van ds. Van de Woestijne.
ten, 1946 - 1996, Uw wonderen
van ouds herdacht. 50 jaar GereSvD
formeerde Gemeente in Nederland te Ochten, Ochten 1996.
F.A. van Lieburg, Repertorium
In het begin van deze eeuw trokken van Nederlandse hervormde
enkele Ochtenaren naar de Gerefor- predikanten tot 1816, 2 dln.,
Dordrecht 1996.
meerde Gemeente te Opheusden. De
prediking van de plaatselijke predikant
bood hen geen voldoening meer. BeDeel één van dit omvangrijke repergin jaren dertig was er geleidelijk in torium (lijst) van Nederduitse gereforOchten een groep van lidmaten ont- meerde of zoals men nu zegt herstaan die in Opheusden kerkten. Zij vormde predikanten, is een bijlage bij
verzochten om in Ochten godsdienst- het proefschrift van cie samensteller
oefeningen te mogen houden. Zo werd over de geografische herkomst van de
op 3 februari 1933 een filiaalgemeente voorgangers in de periode 1572- 1816.
in Ochten opgericht. Na de Tweede
Het bevat een alfabetisch op achterWereldoorlog werd Ochten een zelfnaam geordende lijst van predikanten
standige gemeente. Op 17 september met vermelding (voorzover achterhaald
1946 volgde de instituëring. In 1996 kon worden) van de plaats en datum
kon het vijftigjarig bestaan herdacht van geboorte of doop, de standplaatsworden van een inmiddels bloeiende
(en), de plaats en datum van overlijden
gemeente.
of begraven en enkele andere 'carrière'
gegevens. Deel twee is een nadere
Het boekje geeft een overzicht van het
uitwerking waarin een overzicht wordt
ontstaan en de wederwaardigheden van gegeven van de predikanten per standde gemeente tot aan l996: de groei van plaats en een overzicht van de gereforde gemeente en de daarmee gelijke meerde gemeenten voor 1816 met de
tred houdende uitbouw van het kerkgebouw en de belangrijkste voorvallen, zowel in voor- als rampspoed.

Het boekje bevat verder korte levensschetsen van enkele ouderlingen en ds.
Chr. van de Woestijne, de tekst van de
herdenkingspredikatie bij het 25-jarig
bestaan van de gemeente en de
predikatie bij het 40-jarig ambts-
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jaren van vestiging van een predikant.
Uiteraard zijn ook de Betuwse predikanten in het repertorium opgenomen. Het repertorium is een handzaam hulpmiddel bij de bestudering
van het kerkelijke verleden van de
streek. In de lijst zijn de laatste gegevens verwerkt met betrekking tot data
zoals geboorte- en overlijdensjaren.
Hierin willen nog wel eens verschillen

bestaan, zeker voor de predikanten uit
de eerste decennia na 1572. Het samenstellen vari een dergelijk overzicht
is een hele klus. De vele data en geografische gegevens kunnen gemakkelijk leiden tot vergissingen. De samensteller houdt zich aanbevolen voor aanvullingen en correcties.

vens. Praktisch en illustratief dat zijn de
uitgangspunten voor het boek. Aan de
hand van vijftien onderwerpen worden de voornaamste bronnen behandeld, zoals bijvoorbeeld bevolkingsregistratie, rechtspraak en notariaat,
defensie en onderwijs.

SvD
SvD

W. Manuhutu en H. Smeets (red.),
Tijdelijk Verblijf. De opvang van
Molukkers in Nederland, 1951,
Amsterdam 1991. F. Steijlen, RMS,
van ideaal tot symbool. Moluks
nationalisme in Nederland 1951Genealogie, m e e s t a l
in oom- 1994, Amsterdam 1996 (Migratieonderzoek genoemd, is voor velen een
en Etnische Studies).
boeiende en tijdrovende hobby. De
redactie van deze handleiding voor In het rivierengebied waren beginjagenealogisch onderzoek spreekt zelfs
ren vijftig diverse opvangkampen voor
van een 'sport'. Deze uitgave is het
gerepatrieerde Molukkers uit Nederlands Indië, ook wel Ambonezen getweede deel in een reeks die de rijksarchiefdienst in samenwerking met het
iioemd. Er stonden kampen, men sprak
Centraal Bureau voor Genealogie per over woonoorden, in Ochten, Drumpt,
provincie zal gaan uitgeven. De opzet Tiel, Eist, Randwijk en Haalderen. De
is per provincie gelijk, alleen is in elk geschiedenis van deze woonoorden,
de meesten hebben bestaan tot eind
deel specifieke aandacht voor de beschikbare bronnen in die provincie. In jaren zestig, is nog niet aan het papier
Gelderland zijn vele mogelijkheden zo
toevertrouwd. Met de verkorting van
de openbaarheid in de nieuwe Archiefblijkt.
Tijdens hun onderzoeken komen de
wet 1995 van vijftig naar twintig jaar
zijn nu ook de archiefbescheiden met
mensen in aanraking met vele bronnen
en met evenzovele problemen bij het
betrekking tot de opvang en de ontraadplegen en interpreteren ervan. wikkelingen binnen de Molukse geGeldersen Gezocht helpt hen op weg meenschap openbaar geworden (uibij het opzetten van de eigen stamteraard met uitzondering van privacyboom en het verwerken van de gege- gevoelig materiaal). Met het jaar 2001

P. van Wissing (eindred.), Geldersen Gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland,
Arnhem/Den Haag 1996.
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in het vooruitzicht (bO jaar Molukkers
in Nederland) zou het wenselijk zijn
om ook eens stil te staan bij het verleden van deze bevolkingsgroep in de
Betuvve.
De twee genoemde publikaties zijn bij
de bestudering hiervan onmisbaar. Het
eerste werk is een uitgave van het
actieve Moluks Historisch Museum te
Utrecht. Verschillende auteurs gaan in

op aspecten van de opvang en overkomst begin jaren vijftig. Het tweede
betreft een proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. De ontwikkelingvan de politieke denkbeelden binnen de Molukse gemeenschap staat
hienn centraal. Verschillen in die denkbeelden en opvattingen hadden ook
hun invloed op het leven in de woonoorden.
SvD
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Historisch gezien
Vanaf het laatste kwart van de vorige eeuw begint zich in Tiel industrie
te ontwikkelen. Na een azijnfabriek en het inleggen van diverse

produkten in het zuur komt het verwerken van Betuws fruit in een zoet
milieu op gang.

Deze nieuwe industrie, gevestigd in
het stadsgedeelte buiten de grachten,
krijgt landelijke bekendheid niet de
naam van de fabrikant 'De Betuwe
Tiel'. Een hoofdrol in de reclame actie
van het bedrijf speelt 'Tielse Flipje', die
in veel huiskamers in de 'Flipposcoop'
wordt vertoond. De 'jamfabriek' wordt
een begrip in Tiel en is voor vele honderden mannen en vrouwen die er
jarenlang hebben gewerkt niet meer
weg te denken. Tot ontsteltenis van de
Tielenaren en vooral de oud-werknemers, komt enkele jaren geleden het
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bericht dat het Bredase bedrijf Hero de
Tielse Betuwefabriek in bezit heeft
gekregen. Nog groter wordt de ramp
als de Hero besluit de produktie naar
Breda over te brengen in een nieuwe
fabriek en de Tielse vestiging te sluiten. Wat nog te redden is wordt gered.
Het stadsarchief Tiel en de Vereniging
Oudheidkamer Tiel krijgen gelukkig
de historische nalatenschap in geschriften, foto's, films en gebruiksvoorwerpen.

Bij het vertonen van de oude films van

Er wordt een oplossing
gevonden om de herinnering te bewaren. Het
hoofdkantoor en de voormalige perserij zullen behouden blijven. Zij worden opgenomen in de beb o u w i n g met woonappartementen. En als de
komende generaties het
woongebied in bezit hebben genomen en het denken aan de vroegere luidruchtige jamfabriek is vervaagd zullen de markante
opschriften op het kantoor:
De Batauwe, en op de
perserij: Verduur-zaamde
Vruchten, letterlijk deze
monumentale historie m
ere houden.

Cïijbert

het bedrijf ziet menigeen nog kamera-

den levendig bewegend alsot er niets is
veranderd, maar helaas...dit alles is historie. Het hedendaagse leven gaat door.
Het fabrieksterrein wordt bestemd voor
woningbouw in cie sociale sector. Het

slopen van de vertrouwde gebouwen
doet veel inwoners van Tiel pijn. Zonde, van de fabrieksgebouwen waartrou-

we werkers 40 jaar of soms nog langer
hun boterham hebben verdiend, eeuwig zonde.
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Bijzonder onderwijs in Meerten en Lienden 1852 - 1868
Een aanvulling: landbouwschool én meisjesschool
In aflevering l van de Tabula Batavorum in 1996 schreef ik een kleine
bijdrage over de bijzondere school in Meerten, een initiatief van Baron
F.L.W. van Brakell van den Eng, met extra aandacht voor de 'landhuis-

houdkunde'. De school had naar ik aannam, op basis van vermeldingen
van één bijzondere school in enkele gemeenteverslagen, bestaan van
1852 tot en met 1868. Bij gebrek aan gegevens veronderstelde ik, dat de
Meertense school in 1868 een stille dood was gestorven onder de hoede
van 'een zekere' H. Roelofs. Bij de verdere inventarisatie van het
gemeentearchief van Lienden kwamen stukken te voorschijn die een
ander licht werpen op het bijzonder onderwijs vóór 1868. Zo blijkt
ondermeer dat de veronderstelde 'leermeester' Roelofs een dame is en
dat er sprake is van twee scholen in plaats van één!

Het einde van de Meertense school
Uit het gemeenteverslag over 1857
blijkt dat onderwijzer W.H. Zurich
van de bijzondere school in Meerten
halverwege het jaar gestopt is. Hij was
niet vertrokken met de spreekwoordelijke 'noorderzon', maar zocht cle
'zuiderzon' op. Zurich is vertrokken
naar de Kaap de Goede Hoop (ZuidAfrika). Vanaf augustus van dat jaar
was het onderwijs aan de school gestopt en, vermeldt het verslag, het
'schijnt niet weder te zullen begin-

Het vrij abrupte einde van de school
(in 1856 telde zij nog circa 50 leerlingen, niet veel minder dan de school in
Ingen) heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de nieuwe schoolwet voor het lager onderwijs. De wet
\verd in augustus 1857 vastgesteld eii
zou met ingang van l januari 1858 in
werking treden.2 Deze schoolwet gaf
een groter wettelijk kader voor het
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lager onderwijs en legde meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten. 3 Het
onderscheid tussen onderwijzers van
de eerste, tweede en derde rang kwam
te vervallen. In de plaats kwamen
hoofdonderwijzers, die een school
mochten leiden, en hulponderwijzers.
Artikel 68 bepaalde dat onderwijzers
met een derde rang werden gelijkgesteld met hulponderwijzers. De
Meertense onderwijzer Zurich bezat
slechts de derde rang, wat betekende
dat hij vanaf 1858 de school niet meer
kon voortzetten. Naar het zich laat
aanzien heeft hij daarom aan het einde
van het schooljaar 1856/1857 de school
vaarwel gezegd.

Het benoemen van een nieuwe hoofdonderwijzer is denkelijk te duur geweest voor Baron Van Brakell van den
Eng. De salarissen van onderwijzers
werden namelijk met de nieuwe
schoolwet opgekrikt. Naar aanleiding
van de schoolwet kwam bij het ge-

meentebestuur de discussie op gang

om het openbaar lager onderwijs 'kosteloos' te maken voor de inwoners en
het schoolgeld af te schaffen. Artikel 34
bood de gemeente de mogelijkheid
om het schoolgeld te schrappen. Dit
was juist één van de motieven voor
Van Brakell van den Eng om in 1852
met de school te starten: kosteloos
onderwijs voor de kinderen van zijn
arbeiders. In de vergadering van 23
mei 1860 nam de gemeenteraad uiteindelijk het besluit.
Een bijzondere meisjesschool te
Lienden
Als de bijzondere school der 1 e klasse
in 1857 is gestopt, over welke bijzondere school is dan in de gemeenteverslagen van de jaren zestig sprake?
De verdere inventarisatie van het
gemeentearchief bood uitkomst. Een
verzoekschrift uit 1860 en stukken van
de 'schoolcommisie' gaven de oplossing. De schoolwet van 1857 bepaalde
dat in elke gemeente een schoolcommissie moest worden ingesteld die
toezicht uitoefende op het onderwijs
en het gemeentebestuur adviseerde.
De jaarverslagen van de Liendense
commissie vanaf 1857 en een deel van
het commissie-archief zijn bewaard
gebleven. Op 3 december 1860 richtte
H. Roelofs uit Gorinchem een verzoek aan het gemeentebestuur te
Lienden om een bijzondere school
voor |jonge juffrouwen' te mogen beginnen/ Vier jaar eerder had zij een
dergelijke school in Gorinchem geves-

tigd tot volle tevredenheid. Echter in
1860 had het gemeentebestuur van
Gorinchem enkele maatregelen genomen ten voordele van het openbaar
onderwijs en ten nadele van haar bijzondere school. Helena Roelofs stond
een schooltje voor:
'om onderwijs te geven in de vakken
van het lager onderwijs, alsmede in de
fransche taal, maar wil zich ook belasten met het onderrigt in allerlei handwerken, in het wollen- en linnennaaijen, bijzonder ook in het knippen,
verstellen en mazen: kortom, in al

datgene wat voor meisjes zoowel uit
den fatsoenlijken als gewonen burgerstand als nuttig, degelijk en onontbeerlijk kan geacht worden'.
Een antwoord op het schrijven van
mevrouw Roelofs heb ik niet aangetroffen in het gemeentearchief In 1862
verschijnt echter in het verslag van de

schoolcommissie een bijzondere school
te Lienden, alleen voor meisjes, met

aan het hoofd: Helena Roelofs. Uit
verdere aantekeningen blijkt dat Helena
de akte voor de Franse taal bezat en het
schoolgeld voorde 'jongejuffrouwen'
f 40,= per jaar bedroeg/
Helena Roelofs was op 24 maart 1824
in Arnhem geboren als dochter van
Hendrik Roelofs en Sophia Anna van
Kooten. Wanneer de familie zich in
Lienden vestigde is uit het bevolkingsregister helaas niet precies op te maken. Waarschijnlijk is dit rond mei

Hen sfeerplaatje. De leerschool mor haveloze kinderen te Amsterdam omstreeks 1850. Op de
Meertense school zal het erfelijk aai: toegegaan hebben. Lithograjie van P. liloiuniers, uit: J. C.
Vigeert, Kinderarbeid in de negentiende eeuw (üussutn 1967).

1861 geweest. Met haar moeder en
een oudere zus wordt Helena voor het
eerst vermeld in het bevolkingsregister
over de jaren 1860 - 1869. Haar vader
was toen kennelijk al overleden. In het
register is zij i n g e s c h r e v e n als
'schoolhouderes'. Het aansluitende
bevolkingsregister (1870 - 1879) vermeldt geen beroep meer achter haar
naam, waaruit met enige terughoudendheid geconcludeerd kan worden
dat in 1870 al een einde was gekomen
aan de meisjesschool. Op 9 juni 1877
vertrekken de zussen Koelofs naar
Utrecht. Hun moeder was intussen te
Lienden overleden.'1
Blijkens de correspondentie van de
schoolcommissie met de districts-
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schoolopziener had de cominmissie
begin 1862 'bij gerucht' vernomen dat
er een bijzondere school actief was in
de gemeente. Het gemeentebestuur
had nog niets gemeld. Die lichtte hen
pas achteraf in. Op de school zaten
slechts enkele leerlingen. Veel aandacht wilde de schoolcommissie in
ieder geval niet aan de school besteden.
In het verslag van de commissie over
1866 wordt de meisjesschool voor het
laatst genoemd. Omdat slechts de kinderen van twee gezinnen de school
bezochten zag de commissie de school
als huisonderwijs in de zin van de
schoolwet l 857, en buiten haar toezicht vallen. 7 Al m 1864 maakte men
gewag van het 'gemis aan deelneming'.
Men beschouwde de school als opge-

heven. In de gemeenteverslagen staat
de meisjesschool voor het laatst in
1868 vernield.

'De bestaande school'
De bijzondere school der Ie klasse te
Meerten is dus niet, zoals ik eerder
veronderstelde, in 1868 een stille dood
gestorven maar abrupt gesloten. De
school heeft slechts een kortstondig
bestaan gekend van 1852 tot en met
1857. In 1862 verschijnt een nieuwe
bijzondere school, ditmaal echter alleen voor meisjes. Waar dit onderwijs
werd gegeven is mij niet duidelijk.
Ook deze bijzondere school was slechts
een kort leven beschoren. Na zes jaar
werd de poort gesloten.
Hiermee blijft één kwestie voor mij
nog onduidelijk: welke school bedoelde
Baron Van Brakell van den Eng toen
hij in zijn testament van 14 augustus
1865 liet opnemen dat de 'bestaande
school' door het fonds dat hij instelde
moest worden bekostigd? In ieder geval niet de bijzondere school der l e
klasse zoals in het voorgaande artikel is
geopperd. Die was zoals boven duidelijk is geworden al enkele jaren ter
ziele. Betrof het dan toch de door Van
der Poel gememoreerde voormalige
Christelijke school, tevens zondagsen naaischool?" Tot nu toe heb ik over
de jaren 1852 - 1868 over deze school
niets aangetroffen. Uit stukken in het
gemeentearchief blijkt wel dat Baron
van Brakell al in 1848 pogingen heeft
ondernomen om een bewaarschooltje

op te richten voor de jongste kinderen
van zijn arbeiders. De plannen stuitte
echter op bezwaar bij het gemeentebestuur, met name voor het schoolgebouw, en is zover bekend niet gerealiseerd.'^
S.E.M, van Doornmalen
NOTEN
1. Rijksarchief Arnhem, Archief Gedeputeerde Staten 1814 - 1950, inv.nr.1282.
gemeenteverslagen 1851 - 1880.
2. Staatsblad 1857 nr.103. Streekarchivariaat
KLEM-gemeenten (SAKLEM), Gemeentearchief Lienden 1811 - 1928 (GAL), verslag
over 1850.
3. Zie: KTh.F.M. lloekholt en E.P. de Uooy,
Geschiedenis van de school in Nederland, vanaf de
middeleeuwen tot aan de huidige tijd (Assen 1987).
4. SAKLEM, GAL, vl.nr.608. In 1854 was al
een poging ondernomen om een meisjesschool
op te richten in Lienden door het 'Instituut
voor Jonge Jurrrouwen te Zeist', vl.nr.444.
5. S A K L E M , GAL, verslagen schoolcommissie over 1862 - 1866
6. SAKLEM, GAL, bevolkingsregisters Lienden
1800 - 1869, 1870 - 1879. Het register vanaf
18ó() vermeldt geen datum van inschrijving. In
het bevolkingsregister over 1850 - 1859 werd de
familie Roelofs niet aangetroffen.
7. SAKLEM, GAL, verslagen schoolcommissie
1862 - 1866, gemeenteverslagen 1862 - 1868.
SA KLEM, Archiefvan de schoolcommissie, brievenboek 1858 - 1863, 1862 brieven nis. 4, 10 - 11.
8. J.M.G. van der Poel, Van Urakell van den
Eng. Een Uetuws hereboer uit het begin van de
19e eeuw, Wageningcn 1959. Agronomischhistorischc bijdragen 5, p.90. Zie ook:
SAKLEM, Archief van het Fonds hulpbetoon
der arbeidende klasse te Meerten, notulen 17

maart 1915.
9. SAKLEM, GAL, ingekomen stukken 1848
nrs. 30, 50, 69 en raadsnotulen 1848.

Hoe revolutionair was de Overbetuwe?
De Bataafse omwenteling van 1795 en de homines novi uit de
Overbetuwe*

'Terwijell het tegenswoordig in steeden en dorpen wort vereijst om
door de algemiene volkstem de noodige regentes en bedintes te
verkiese, soo worden versogt alle geërfdins, borgens en inwonders der
stat en vrijheerlijk-lijk Gend op dinsdag den 26 maij agtermiddag om

twei uren op het stathuijs binne gem(elde) heerlijkheid te koomen, om
door de meerderheid van stemmen, soo veer noodig in dingstig sal
geoordeelt worde, een behoorlijke verkiesing te doen, op ons versoek.

Wij borgers van Gend: N(i)K(olaas) Aerntz, Evert Arntz.'

Aldus het biljet in krom Nederlands dat
twee burgers van Gendt, vader en zoon
Amtz, op vrijdag 22 mei 1795, door een
elfjarig jongentje, hadden laten ophangen
aan een boom voor het stadhuis van Gendt.

Revolutie in Gendt, Millingen en
Pannerden
Het nog zittende - oude - bestuur van
Gendt wist niet wat hem te doen stond.
De ene burger, Nicolaas Arntz (stamvader van het 19e en 2()e eeuvvse baksteenfabrikanten-geslacht), was een geacht
man. Hij bezat sinds 1784 veel land in de
Gendtse uiterwaarden. In primitieve
veldovens liet hij er stenen bakken.
De ander, zoon Evert, was een dubieus
gezelschap die: 'voor ongeveer twee jaren door zijn vader alhier wegens wangedrag gearresteert wierd en zedert zwervend was geweest maar sig eenigen tijd
voor de overkomst der Fransche troupes
weer had laten zien'. Hoe laat in 1795
ook - cie omwenteling dateert boven de
Waal immers van januari en februari dat
jaar -, hoe cabarettesk haast, hoe rommelig en ongeordend daarbij: het voorval betekende toch het begin van de
omwenteling m Gendt.
66

Naast Gendt deed zich iets dergelijks
ook voor in andere afzonderlijke rechtsgebieden behorend tot of gelegen in cie
Overbetuwe. In Millingen en Pannerden bijvoorbeeld, in beide gebieden
overigens eerder dan mei 1795. In
Millingen , gelegen ten zuiden van de
Waal, had de omwenteling al veel
eerder, m november 1794 namelijk,
ongeveer tegelijk met Nijmegen,
plaatsgevonden. Daar waren de Arntzen
thuis. Leden van de familie waren er al
anderhalve eeuw geërfd. Zij losten er
de zittende bestuurders, ambtenaren
van cie graaf Van den Bergh, af.
In Pannerden deeci zich enige beweging vanaf 24 februari 1795 voor. Daar
was het een telg uit een ambtelijk
geslacht, dat er al een eeuw gevestigd

was, die samen met een echte "homo
novus', de omwenteling tot stand brachten en een hoofdrol gingen spelen:
Peter Dibbets en Lainbertus Pauwen.
Dibbets was ambtenaar van de graaf
Van den Bergh (ook hier in Pannerden)

en werd er politicus. Lainbertus Pauwen (stamvader van de latere stoeterijhouders in West-Panrierden) zou de

tweede viool strijken.

Uit deze drie rechtsgebieden zouden
in de loop van 1795 telkens twee
afgevaardigden, ofhomines novi, tezamen zes, gestuurd worden naar de
vergaderingen van de Provisionele
Representanten van het volk van Gelderland in Arnhem of Zutphen. De
andere vijf aparte gebieden (Indoornik,
Hemmen, Homoet, Meinerswijk alsmede Loenen en Wolferen) lieten, op
laatst genoemde na, in 1795 niets van
zich horen.

Een opgezet plan in de Overbetuwe?
In het Ambt van Overbetuwe zelf, het
grote gebied buiten de aparte rechtsgebieden, daar ging het, de omstandigheden in aanmerking genomen, zeer
geregeld toe. De omwenteling zonder
meer van onderop, op dorpsniveau, te
laten plaatsvinden en dan vervolgens
maar te zien hoe alles zich op Ambtsniveau zou schikken, die vorm van
revolutie hing men er niet aan. Het

blijkt namelijk dat men op het Ambtshuis te Eist op 18 februari 1795 al een
besluit had genomen om gecommitteerden uit alle dorpen van de Overbetuwe op te roepen om vrijdag 27
februari bijeen te komen. Elk dorp zou
twee of meer personen afvaardigen om
een comité revolutionair van acht personen te vormen. Dat comité, ge-

machtigd door elk dorp, zou dan het
gehele personeel van Ambt en dorpen
(van ambtman/dijkgraaf tot onderschout en schoolmeester) moeten
nomineren. Waarbij die nominaties

dan weer in Ambt en dorp, 'hoofd
voor hoofd', bij meerderheid van stemmen goedgekeurd dienden te worden.
Deze revolutie van onderop doet zeer
geregisseerd aan. Men kan er de hand
i/ari een regisseur achter vermoeden.
Nu bestond er, waarschijnlijk sinds het
najaar van 1794, een sociëteit in cie
Overbetuwe. De sociëteit, 'Trouw
moet blijken' geheten, kwam in Driel
bijeen. Zij bestond uit de plaatselijke
schoolmeester Vermeer, de schout van
Heteren Arie Boll, twee voorname
boeren en een aantal buitenleden waaronder genoemde Peter Dibbets uit
Pannerden en Jan Vermasen, advocaat-fiscaal van het Ambt. Voorzitter
van het gezelschap was Johannes
Glover, een vermogende boer, revolutionair en rooms activist, wonend
aan de Drielse Rijndijk op de boerderij
"De kleine Nevel'. In z'n jonge jaren
was hij leerling geweest van de
Heteren.se predikant Paulus van
Hemert, bekend met cle Kantiaanse
wijsbegeerte. In 17S2 was hij om amoureuze redenen bekeerd tot Rome. Het
is waarschijnlijk deze Johannes Glover
geweest die de omwenteling in de
Overbetuwe voorbereidde. Op dit niveau, op dit tijdstip, in deze zaak ging

het, wat deze personen betreft, om
echte revolutionairen, naar ideologie,
naar radicale vormgeving en naar radicale doordrijverij.
Op 27 februari (de dag dat men bijeen
zou komen!) blijkt 's morgens in het
67

————————-

..*.....
.———
————
___—

provinciegrens
gewestgrens
kwartiergrens
kerspelgrens
grens byzondere situatie

y\ ui ii iv*il.ui ci

• e ^ e ••••* nnu/flclnrone

^V
•

canogralie J F L.Cocnen

Ambts en kerspelindeling kwartier van Nijmegen, uit: A. Wiggen, M. G. Spiertz en GJ. Mentink, Gids voor dt studie van Reformatie en katholieke herleving in Gelderland, 1500-1700. Bronnen aanwezig in het Rijksarchief

in Gelderland, I (Utrecht 1988). De Overbetmvc omvat de nummers 24-37. Schoutambt Bemtnel: 24. l Angeren, 24.2 Bemmel, 24.3 Doomenburg, 24.4 Doornik, 24.5 Leut, 24.6 Ressen. Schoutambt Eist: 25.1 Elden,
25.2 Eist. Schoutambt Heteren: 26.1 Dricl, 26.2 Heteren, 26.3 Randwijk. Schoutambt Valburg: 27.1 Andelst, 27.2 Hervt'ld, 27.3 Oosterhout, 27.4 Slijk-Ewijk, 27,5 Valburg, 27.6 Zetten. Richterambt Herwen en Aerdt:
28. l Aerdt, 28.2 Herwen. Zelfstandige heerlijkheden: 29 Gendt met 29a Erlecom, 30 Hemmen, 31 Homoet, 32 Indoornik, 33 Loenen en Wolferen, 34 Meinerswijk, 35 Millingen, 36 Pannerden, 37 Zeeland.

Anibthuis te Eist een comité revolutionair te vergaderen, bestaande, niet
uit acht maar veertien personen. De

volgende ochtend, zaterdag 28 februari
1795 stellen zij een nieuwe ambtman,
tevens dijkgraaf en twaalf schepenen
aan: dertien in totaal. De 'omwente68

ling' in het Ambt van Overbetuwe is
daarmee voltooid. De eerste in een
grotere bestuurlijke eenheid op het
platteland van Gelderland. Echter niet
zoals Glover en consorten het zich
hadden voorgesteld! Geen acht maar

veertien leden in het comité revolutio-

nair, geen totale omzetting van al het
personeel; slechts het Ambtsbestuur
werd vervangen. Geen vaststelling van
nominaties die vervolgens goedgekeurd
zouden worden in alle dorpen. Wel
vrijheid, maar geen doorgedreven gelijkheid.

Er verschijnen aldus heel wat nieuwe
mensen op het bestuurlijke toneel: de
veertien leden van het comité revolutionair en de dertien leden van het
nieuwe Ambtsbestuur. Op één persoon na, Johannes Glover, neemt niemand van het comité zitting in het
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Ambtsbestuur. Dat comité revolutionair vertegenwoordigde de Overbetuwe redelijk. De veertien leden waren
uit dertien dorpen afkomstig. Alleen
Driel had twee leden. Zes van hen
waren Nederlands Hervormd, acht
Katholiek. Ze waren vrijwel allemaal
buurmeester en vermogend, of heel
jong dan wel behoorlijk op leeftijd en
bijna allemaal familie van de nieuwe
Ambtsbestuurders: de homines novi.
Van de dertien leden van het nieuwe
Ambtsbestuur gaan er tenslotte tien in
1795 naar enkele vergaderingen van de
Provisionele Representanten. Drie leden nemen alleen zitting in het Ambtsbestuur. Voegen we hierbij de zes vertegenwoordigers uit de afzonderlijke
rechtsgebieden (Gendt, Millingen en
Pannerden), dan blijkt dat de Overbetuwe zestien homines novi heeft voortgebracht. Het provinciale bestuur zag
hen namelijk als één fractie. In 1798
werden de afzonderlijke rechtsgebieden
dan ook ingevoegd in het Ambt van
Overbetuwe.

Een groepsportret
Hoe kan men deze zestien provisionele
representanten van het volk van Gelderland (formeler: van het volk van
Pannerden, Genclt, Millingen en Overbetuwe) wat beter in beeld brengen,
een gezicht geven. Laten we kijken
naar hun bron van bestaan, bestuurlijke ervaring en kerkelijke achtergrond.'
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Het zal geen verbazing wekken dat de
helft van deze homines novi in de
agrarische sector een bestaan had. Acht
representanten waren eigenaar of pachter van een boerderijcomplex met soms
meer dan 100 hectare grond. Karakteristieke namen geven aan hun hoeven
kleur zoals Wayestein, Rode Wald,
Veldzigt, De kleine Nevel, Grote
Bredelaar. Twee volksvertegenwoordigers behoorden tot de plaatselijke
industriëlen. W. Rijnders uit Lent zat
in bier en stijfsel, had een azijnfabriek
en een windkorenmolen aan de Lentse
Waaldijk. N. Arntz was baksteenfabrikant. Drie vertegenwoordigers
zaten in de handel. J. Bodd was veehandelaar en H. Aalbers en G. Arntz
waren koopman. Het gezelschap telde
verder de herbergier J. Aalbers en de
ambtman/dijkgraaf O. Hackfort tot
Waijestein, een Betuwse ambtsjonker.
Het merendeel van de heren bekleedde
al enige ambtelijke en bestuurlijke functies, of had die bekleed. De belangrijkste onder hen, Hackfort, was al sinds
1784 heemraad in de Overbetuwe. De
anderen waren buurmeester, rotmeester of schepen in hun woonplaats,
of waren het geweest. Een enkeling
was actiefin de plaatselijke kerk. Het
besturen was hen dus niet geheel
vreemd.
Hun godsdienstige gezindheid gaf vrij
redelijk de verhoudingen tussen cie
denominaties in de Overbetuwe weer.
Tien leden waren katholiek, zeg twee

derde; en zes waren gereformeerd (Hervormd), zijnde een derde. Op TJ.
Bakker uit Angeren na \varen zij overigens ook allen gehuwd.

een dorp een geestelijke te krijgen en
een eigen kerkje op te richten. Men
wilde als het ware zijn eerste belang
veilig stellen. Het is dus niet voor niets
dat juist nu enkele parochies hun 200-

Beginsel en belang
Waarom traden deze zestien heren in
1795 op de voorgrond. Hier zijn ondermeer de volgende zaken van invloed
geweest: Godsdienstige en bestuurlijke verhoudingen, zeurende oude
kwesties en revolutionaire opvattingen.

jarig bestaan vieren of net gevierd heb-

Zo moesten de katholieken zich voor
l795 behelpen met schuurkerken, bijvoorbeeld in Indoornik en Eimeren
(Eist). Bemmel kreeg ook nog voor
1795 een schuurkerk. In Driel had een
verzoek geen resultaat. Anderzijds kenden ze de godsdienstvrijheid al lang in
de onmiddellijke omgeving uit eigen
beleving, namelijk in Huissen en Hulhuizen. Destijds Pruisisch grondgebied waar godsdienstvrijheid gold. Een
deel van de Overbetuwse homines
novi was voor 1795 gedoopt in of
vanuit Huissen en Hulhuizen.
Deze gevallen laten zien dat men als
het ware een eindweegs was in een wat
tolerantere houding ten opzichte van
de katholieken. De beslissing over de
vraag of ook werkelijk permissie verkregen werd voor een kerkje bleef
echter vóór 1795 toch nog afhankelijk
van de politieke en religieuze gevoelens van de ambtman. Geen wonder
dat juist katholieken in 1795 van de
gelegenheid gebruik maakten om in

ben (Bemmel, Driel, Oosterhout en
Elden).
Maar ook aan gereformeerde zijde
moest men van de omwenteling gebruik maken: ditmaal als verdediging
om aangevochten belangen veilig te

stellen. Het is tekenend dat juist overwegend katholieke dorpen zoals Lent,
Angeren en Gendt een gereformeerde
als homus novus afvaardigden. De Bataafse omwenteling in de Overbetuwe, zoals in Nijmegen, leidde alzo tot
een verscherping van de confessionele
tegenstellingen, tot het najagen van
religieuze groepsbelangen.
Naast deze godsdienstige en kerkelijke
belangen speelde het echte revolutionaire element ook een rol, dat in de
volgende jaren alleen maar zou toenemen. In de persoon van Glover hebben we in dit opzicht te doen met een
verpersoonlijking ervan. Verder zien
we dat juist ambtenaren uit de kleine
afzonderlijke rechtsgebieden er belang
bij hadden om zich in het grotere
geheel, het Ambt van Overbetuwe,
een plaats te veroveren. Men kon op
die manier ambtelijk carrière maken.

Er speelde zoals gezegd ook nog een
oude kwestie een rol. Vanaf ongeveer

1650

voerden j u i s t P a n n e r d e n ,
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Millingen en Herwen en Aerdt, allen
sinds 1708 gelegen ten oosten van het
Pannerdens kanaal of ten zuiden van
de Waal, een niet aflatende strijd tegen
het Ambtsbestuur in Eist over dijkzaken. Blijkend uit een tiental processen tot in de eerste helft van de negentiende eeuw. Men kan zich voorstellen
dat 1795 ook op dit punt gelegenheid
bood om deze oude rekeningen te
vereffenen. Daar is in de jaren 17951798 dan ook een begin mee gemaakt.
Wanneer we de redenen bezien
waarom deze zestien hommes novi aan
de omwenteling in 1795 in de Overbetuw r e hebben deelgenomen, komt
een geschakeerd beeld voor ogen van
beginsel en belang. Begrijpelijk. Hoe
vaak gaan niet onder allerlei 'mooie'
beginsels ook belangen, of vereffening

van oude rekeningen, en persoonlijke
carnèreplanning schuil.
G.J. Mentink

NOTEN
* Deze bijdrage is een bewerking van een
korte voordracht gehouden op 9 oktober 1996
te Nijmegen, ter gelegenheid van de aanbieding van het eerste exemplaar van het overzicht
niet de Gelderse hommes novi van 1795: KW.
van Wissing (eindred. en inleiding), De eerste
volksvertegenwoordigers van Gelderland in

1795, Amsterdam 1996 (Thesaurus 8).
l. Zie de prosopografische beschrijvingen per
volksvertegenwoordiger in: Van Wissing, De
eerste volksvertegenwoordigers, p. l 12 - 126.
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Uit de vlooienklap
Verheerlijkte plaatsen en personen voor

r^

de sier

Bij "topografische afbeeldingen" of portretten zullen de meesten
denken aan getekende, geschilderde of gedrukte voorstellingen, zowel
op zichzelf staand als in boeken verwerkt. Minder voor de hand liggend
lijkt het stad en dorp of een bekend persoon af te beelden op uiteenlopende artikelen als borden, bonbonschaaltjes, snuif- en tabaksdozen.
In het onderstaande heb ik enige voorbeelden uit de "Vlooienklap", de
antiekrubriek van de Tabula, opgediept, waarbij ik mij tot het rivierengebied beperkt heb.

Porselein
Het, voor zover nu bekend, oudste
bord met een topografische voorstelling in onze streek is een exemplaar
niet een gezicht op Tiel. Het werd
tussen ca. 1772 en 1774 vervaardigd in
de beroemde porseleinmanufactuurvaii
Meissen in het oosten van Duitsland en
maakte deel uit van een zeer groot

servies van circa 400 stuks, door de
bewindvoerders van de Verenigde Oostindische Compagnie geschonken aan
stadhouder Prins Willem V. De schalen, schotels en borden waren alle op
een soortgelijke manier versierd, maar

toonden wel telkens een ander stadsofdorpsgezichtin Nederland en Indië.

Bij de komst der Fransen in 1795

Bord, porselein, met op het p/at een gezicht op ile stad Tiel ca. 1774 hij Meissen vervaardigd.
Collectie Streekmuseum Tiel.
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vluchtte Willem naar Engeland. Zijn
servies ging mee, maar bleef achter
toen de stadhouder in 1801 vertrok
naar Duitsland. Uiteindelijk kwamen
de kostbare stukken in de 19e eeuw
enkele malen op veilingen en raakten
verstrooid. Grotere delen kwamen terecht in de collectie van (museum)
Paleis het Loo en op kasteel Soelen.
Het Tielse bord werd in 1963 door een
antiquair te koop aangeboden en door
de Vereniging Oudheidkamer voor
Tiel en Omstreken gekocht, l )e rand is
traai versierd met perken van goudkleurige voluten en strooibloemcn in
zachte tinten blauw, geel en roze. Op
het plat staat binnen een kader van
goudkleurige rococo-voluten een met
de hand geschilderd gezicht vanaf de

naar een tekening van Abraham de
Haen (1707-1748) uit 1736, zoals opgenomen in het deel Gelderland uit de
reeks de Tegenwoordige Staat cier
Vereemgde Nederlanden (uitgegeven
in 1741 te Amsterdam bij Isaak Tirion).
Minstens zo zeldzaam is een bord met
op het plat een gezicht op een kerk en
enige huizen. Op de achterzijde staat
onder het glazuur m zwart opschrift de
afgebeelde plaats vermeld: "t dorp
Ingen". Andere aanwijzingen, zoals

rivier de Waal op het profiel van Tiel.
Als voorbeeld diende de bekende gravure door Gaspar Philips (1732-1789)
Het dorp Ingen, gmt'iire, gesigneerd
IL Schouten. (.Collectie Streekmuseum 'Hel.

merken van de maker, ontbreken. Ook
nu diende een gravure als voorbeeld,

namelijk een exemplaar van H.P.
Schouten (1747 - 1822). 15e rand van
het witte bord is spaarzaam versierd
niet enkele bloempjes en een streep
goud. Op grond van cie gravure en
algeheel voorkomen van het bord zal
de datering liggen in het laatste kwart

van de 18e eeuw.
In de loop van de l 9e eeuw vindt men
Bord, porselein, niet op het pleit een gezicht op
liet dorp liigcn, laat 18cceini>. (Collectie Streekmuseum l iel, foto ]. Bonii'linis lid.
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nieuwe technieken uit om afbeeldingen en versieringen op aardewerk en
porselein aan te brengen. Moest men

daarvoor de decors met de penseel als
handwerk schilderen, wat het produkt
duur maakte, nu werd het mogelijk in
emailverven een plakplaatje te drukken en op het voorwerp aan te brengen. Net zoals de ansichtkaart de
socialisering van de topografische afbeelding betekende, bracht de plakplaatjes-techniek versierd aardewerk
binnen het bereik van de massa. Uiteenlopende gebruiksartikelen als
bonbonschaaltjes en kopjes werden
bedrukt met gezichten op en in steden
en dorpen. Het streekmuseum in Tiel
bewaart twee voorbeelden: een
bonbonschaaltje met het in 1882 geopende rechtbankgebouw en een
schaaltje met een gezicht op het Hoogeinde. Ze dateren van rond 1900. Ook
in de musea te C u l e m b o r g en
Zaltbommel is porselein met stadsgezichten te vinden.

Tabaksdozen en sigarenkokers
Toen vanaf de late 17e eeuw het roken
van tabak steeds meer in de mode
kwam, ontstond er een toenemende
vraag naar tabaksdozen. De oudste
exemplaren zijn langwerpig van model, op de kopse kanten afgerond of
driehoekig. De 19e eeuwse dozen zijn

reotiep stadsbeeld met veel torens en
poorten. Op verzoek graveerde hij er
vervolgens de naam van een stad bij. In
de musea te Tiel, Culemborg en Zaltbommel zijn voorbeelden te vinden.
De achterkanten tonen vaak een leeg
wapenschild. Alleen op zeer kostbare
dozen, vervaardigd uit zilver, zijn herkenbare stadsprofielen gesneden. Uit
onze streek zijn ze mij niet bekend.
Wel herkenbaar zijn de gezichten op
twee sigarenkokers uit schildpad en
voorzien van een zilveren plaquette,
voorstellende de spoorbrug over de
Lek bij Culemborg. Deze brug was in
1868 gereed en gold toentertijd als een
van de grote wonderen der techniek.
Aangespoord door de vele publicaties
zullen velen deze spoorbrug zijn gaan
bekijken. Handige ondernemers speelden hier op in: een bakker maakte met
behulp vari een speciaal voor deze
gelegenheid gesneden plank een stuk
speculaas in de vorm van de brug; er
kwamen borden met de brug en dus
ook sigarenkokers. Tot nu toe zijn
twee uitvoeringen bekend. Beide illustreren ze op treffende wijze de vooruitgang van de 19e eeuw, uitgedrukt in
toenemend technisch kunnen en de
kracht van stoom.

groter en rechthoekig. Geel koper is als

materiaal het meest gebruikt. De versiering van de deksels loopt sterk uiteen: van bijbelse voorstellingen en

Portretten
Behalve gebruiks- en siervoorwerpen
met topografische voorstellingen is er

politiek getinte onderwerpen (vooral

een categorie die gedecoreerd is met

in de Patriottentijd) tot stadsgezichten.
De laatste zijn doorgaans gefantaseerd.
De graveur ontwierp louter een ste-

portretten. Speciaal beroemde personen stonden in de belangstelling. Het
jaar 1830 bracht de Belgische Opstand.
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Nederland had behoefte aan helden.
Men vond ze in de personen van de in
Tiel geboren generaal Haron David

Henh Chassé, die in 1H32 de citadel
van Antwerpen*tegen een overmacht
van Franse troepen verdedigde, en kapitein Van Speyk, die zich zelf op de

Schelde liever niet schip en al opblies
dan een smadelijke overgave te accepteren. Groot was de verering voor deze
vaderlandse helden. Chassé werd bedolven onder de medailles, vererende
boeken, prenten en een gouden degen
namens de inwoners van Tiel. Zijn
beeltenis en die van Van Speyk prijkten op borden, trommels, sigarcnkokcrs
en snuifdozen. Het streekmuseum in
Tiel bewaart er voorbeelden van. Fraai
is een snuifdoos, gemaakt van papiermaché. met op het deksel een in kleuren geschilderd borststuk van generaal
Chassé en het opschrift: "Z.E. den

Sivtireiikoker mei portret van /.C"./, van
Speyk, liout eu ,-ili'er, 1831. Collectie
Streekmuseum l'iel, toto j. lioiin'lniis Tiel.

l-tiitt. generaal Bar. D.H. Chassé, geb.
te Tiel den l He Maart 1765". Ren
tweede exemplaar toont een variatie.

Curieus is een hardhouten sigarenkoker in de collectie van het Streekmuseum te Tiel. Het model is cilindervormig en bedrukt met een portret
vanJ.C.J. van Speyk en een brandend
schip. Op de onderzijde staat de vervaardiger "J.Heijdanus" uit Amsterdam. Het aardige schuilt vooral ook in

een bijbehorend lootje, vermeldende
dat de koker gemaakt is "Van het hout,
afkomstig van een zijwang van het

dertigponds rolpaard, hetwelk zich op
Snuifdoos, papier maclié, op liet deksel
beschilderd met een portret van geuemat

(^liiissé, ca. 18.15. (.Collectie Streekmuseum
Hel, foto /. Boiiit'lnus 'l'iel.
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den 5 February 1831 bevond op de
Kanonneerboot No.2, en door den
Kolonel-Kapitein ter Zee Koopman,

onmiddelijk na het in de lucht sprin-

gen dier boot uit de Schelde
opgevischt....". De sigarenkoker is dus
gemaakt uit het onderstel van een van
de kanonnen van de gesprongen boot
van J. van Speyk ! Verder lezen we op
het lootje, dat het kleinnood als prijs
nummer 251 gevallen was in de trekkingvan 25 juli 1831 in de Vaderlandsche Loterij ter nagedachtenis aan Ridder J.CJ. van Speyk. Een laatste bijzonderheid is, dat de prijs gewonnen
werd door de bekende Tielenaar Gijsbertus Stout (Tiel 26 november 1806 -

Tiel 25 juni 1881).
P. Schipper
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Voor Clio gelezen
P.W. van Wissing (ed.), G.J. waard, het oude archief geordend en
Mentink, een selectie uit zijn werk beschreven. Eni»e
aandacht voor de
o
(Rijksarchief in Gelderland: oude archiefstukken was hoog nodig.
In het verleden hebben de bescheiden
Arnhem 1997).
namelijk veel schade opgelopen. De
Begin dit jaar vierde G.J. Mentink zijn gemeente Dodewaard is niet aangesloten bij een archiefdienst. Voor het
65e verjaardag. Het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd was aan- raadplegen van de stukken moet u nog
leiding voor het Rijksarchief in Gel- een afspraakje maken met de gemeente.
derland om stil te staan bij de geschriften van de voormalige rijksarchivaris. Ahoud heeft de archiefstukken georVan 1975 tot en met 1987 stond dend op basis van het gebruikelijke
Mentink aan het hoofd van de dienst. ordeningsschema voor negentiende en
Als Gelders archivaris heeft hij zich vroeg twintigste eeuwse gemeenteveel moeite getroost om de belangstel- archieven. Naast de stukken 'van algeling voor het verleden van de provin- mene aard' (notulen, ingekomen en
cie te bevorderen. Bijzondere interesse uitgaande stukken, verslagen etc.) treft
was er voor het rivierengebied.
men beschrijvingen aan over 'afzonBehalve dat hij anderen stimuleerde derlijke onderwerpen'. De verleende
door te attenderen op bronnen en

bouw- en hinderwetvergunning zijn

lezingen te verzorgen, nam Mentink
ook zo nu en clan zelf de pen ter hand.
In deze bundel treffen we naast vakinhoudelijke artikelen een aantal bijdragen aan over lokale en regionale
bijzonderheden uit het Gelderse verleden. Waaronder een artikeltje uit de
Tabula Batavorum!

allemaal apart beschreven. Een naainregister is achterin aan te treffen.
In de Nederbetuwe zijn nu alle
gemeentearchieven tot ongeveer de

periode 1940-1945 beschreven. Het is
nu aan de onderzoekers om van dit
werk van archivarissen dankbaar gebruik te maken.

SvD
SvD
W.F.M. Ahoud, Inventaris van de
archieven van de gemeente Dodewaard 1811-1940 (1970), (Proffile

bv.: Arnhem 1997)
Wilfried Ahoud, welbekend met het

Gelderse verleden, heeft voor Proffile
BV in opdracht van de gemeente Dode-

78

K. Bosma en C. Wagenaar (red.),
Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezetting en de
•wederopbouw van Nederland
(NAi: Rotterdam 1995)
Dit lijvige werk (536 folio bladzijden)
behandelt een thema dat ook in de
Betuwe zijn uitwerking niet heeft gemist: veranderende opvattingen over
architectuur en stedebouwkundige
planning tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog. Zoals een ieder weet
heeft de Betuwe veel geleden in de
oorlogsjaren. Al in de meidagen, maar
met name in de laatste maanden toen
de frontlinie tussen de Duitse en Geallieerde strijdkrachten dwars door de
streek liep. Reeds tijdens de oorlog
werden plannen ontwikkeld voor de
wederopbouw na afloop van de strijd.
Annette van Dijk staat in een bijdrage
in dit boek speciaal stil bij de wederopbouw in de Overbetuwe.
Het resultaat van de toenmalige opvattingen is mede bepalend voor het huidige aangezicht (woningen) en de ontwikkeling (stratenplan) van de Betuwse
dorpen en stadj es. Vele gebouwen hebben die duidelijke aanblik van de jaren
veertig en vijftig. Hopelijk hebben de
gemeentebesturen en andere betrokkenen oog voor de bouwstijl uit deze
enerverende jaren. Het wordt zaak om
de zuiverheid van deze typerende bebouwing te beschermen. Aandacht
voor deze gebouwen is tegelijk aan-
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dacht voor een bijzondere periode uit
het verleden van de streek.

SvD
W. Lases, P. Ranshuysen en E.
Smit, 366 jaar Dominicanen in
Tiel 1631-1997 (Streekarchivariaat
Tiel-Buren-Culemborg: Tiel 1997,
Westbetuwse Monografieën V)
Halverwege dit jaar namen de Tielse
parochianen afscheid van hun Dominicaanse herders. Vanaf 1631 hadden
dominicaner paters in de stad de zielzorg op zich genomen. Door het te79

ruglopen van het aantal 'roepingen'
konden de Dominicanen de Tielse
parochie niet langer bedienen. De gemeenschap gaat nu verder met twee
enthousiaste pastoraalwerkers.
De auteurs geven een beeld van 366
jaar betrokkenheid van de dominicanen in Tiel. Het wordt vooraf gegaan
door korte inleidingen over de grondlegger van de orde, Dominicus, het
werk van zijn volgelingen in Nederland en het Tielse klooster van de orde
in Westroyen van 1399 tot 1572. Vervolgens wandelt men chronologisch
door het verleden van de parochie.
Het boekje is netjes verzorgd. Een
flink aantal foto's verluchtigd en
illustreerd het een en ander. Achterin
b e v i n d t zich een lijst van a l l e
Dominicaner paters die in Tiel werkzaam zijn geweest als pastoor of kapelaan.
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Het tijdschrift Tabula Batavorum wordt gesponsord door:

Wijnhandel Eek en Maurick
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