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Valsheid in geschrifte in het negende district?

Een strafrechtelijke nasleep van de watersnood van 1809
in Resteren en Lienden.

In 1994 promoveerde Anneke Driessen aan de Universiteit van Amster-
dam op een proefschrift over de overstromingsrampen in het gebied
tussen de Maas en de Waal in de periode 1780 - 1810.' Het boek gaat
met name over de gevolgen van die overstromingsrampen in de volgen-
de (Gelderse) gebieden: Rijk van Nijmegen, Tussen Maas en Waal en
Bommelerwaard, die tegenwoordig het polderdistrict Groot Maas en
Waal uitmaken. Dat neemt niet weg dat het algemene verhaal ook zeer
goed bruikbaar is voor de andere gebieden in het Gelderse rivierenland
die van die overstromingsrampen te lijden hebben gehad: Overbetuwe,
Nederbetuwe, Buren, Culemborg, Beesd en Rhenoy, Acquoy en
Tielerwaard, nu een onderdeel vormend van de respectieve polderdis-
tricten Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden. Uiteraard gaat de
schrijfster ook uitvoerig in op de watersnood van 1809, die te boek staat
als de zwaarste overstromingsramp die het rivierengebied "ooit" heeft
getroffen.2

De watersnood van 1809
Eén van de kemthema's in het boek is
een beschrijving van de organisatie van
de hulpverlening voor de slachtoffers
in en van de organisatie van cle weder-
opbouw van de getroffen gebieden.
De schrijfster laat overtuigend zien dat
die organisatie steecis meer een "natio-
nale" aangelegenheid aan het worden
was, waar dat voorheen louter particu-
lier initiatief (voor de hulpverlening)
en louter een lokale of regionale aan-
gelegenheid (voor de wederopbouw)
was.

De watersnood van januari 1809 werd
als een "nationale" ramp beschouwd.
Dat de koning, Lodewijk Napoleon,
tijdens een bezoek aan het rampgebied
zelf ternauwernood in veiligheid had
kunnen worden gebracht, speelde daar-
bij ongetwijfeld een rol. De koning

besloot in ieder geval op 2 februari van
dat jaar dat er een landelijke inzame-
lingsactie moest worden gehouden.
Daartoe stelde hij een Algemene Com-
missie in: cle Algenicenc Commissie tot
regeling en nitdceling van den onderstand
voor de noodlijdenden door den iratersnood.
Deze commissie was al zeer snel de spil
(zij het onder toezicht van de minister
van binnenlandse zaken en de koning)
waar de hulpverlening om draaide.
Die hulpverlening bleef niet beperkt
tot het verlenen van noodhulp of het
verstrekken van zaai- en pootgoed,
maar voorzag uiteindelijk ook in het
vergoeden van de geleden schade en
het verrichten van wederopbouw- en
herstelwerkzaamheden. Want niet al-
leen moesten het dagelijks leven en cie
economische bedrijvigheid weer op
gang gebracht worden, maar ook dien-
den er voor wederopbouw en herstel
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Ajb. l Koning Lodntnjk Napoleon be~oekt het rampgchied in 1809

meer structurele maatregelen geno-
men te worden. De opbrengst van de
landelijke collecte (uiteindelijk onge-
veer één miljoen gulden) was maatge-
vend voor het te besteden geld, want
het was de regering er alles aan gelegen
de staatskas niet voor de kosten op te
laten draaien.

Ter bevordering van een efficiënte
gang van zaken had de Algemene Com-
missie het rampgebied in tweeëntwintig
districten verdeeld. In deze districten
benoemde zij districtscommissies, die
de taak hadden om (onder strikt toe-
zicht van de Algemene Commissie) in
hun districten een algehele, systemati-
sche schade-inventarisatie op te ma-
ken. Na goedkeuring door de Alge-
mene Commissie kon die inventarisa-
tie dan als grondslag dienen voor de

verdeling en de besteding van de inge-
zamelde gelden. I )e districtscommissies
waren bovendien gemachtigd om met
kredietbrieven te werken. "Dat de
Algemeene Commissie (...) word
gemagtigd, om door de onderschei-
dene districts Commissien te doen uit-
reiken provisioneele Crediet brieven
tot opbouw of reparatie van vernielde
woningen, zoodanig dat aan die genen
welke alles hebben verloren, een pro-
visioneel Crediet, ten bedrage van de
helft, en aan de zulken welke zonder te
gemoet koming, hun bedrijf niet we-
der kunnen aanvaarden, een provisio-
neel Crediet, ten bedrage van een derde
van het op de ingezondene Schade-
lijsten, uitgetrokken benodigde tot op-
bouw of reparatie zal worden uit te
geven, ten einde onder beneficie daar



van dien opbouw of reparatie dadelijk
te kunnen aanvangen en voortzetten
(,..)".3 Het was immers gewenst dat er
zo snel mogelijk niet het herstel en de
wederopbouw een begin kon worden
gemaakt. Door met kredietbrieven te
mogen werken, hoefde er niet op het
echte geld te worden gewacht.

Achteraf kunnen we constateren
dat de Algemene Commissie en de
districts-commisies een voor die tijd
indrukwekkende prestatie hebben ver-
richt. De mogelijkheden dat er fouten
konden worden gemaakt of dat het
fout kon gaan, waren legio. Niet ieder
slachtoffer had immers een uitkering
("onderstand") gekregen. Daarvoor
kwamen namelijk alleen de behoeftige
en minder behoeftige slachtoffers, de
"noodlijdenden", in aanmerking. En
ook zij kregen niet alles vergoed, want
bij de besteding der gelden speelde
behalve de (mate van) behoeftigheid
ook mee hoeveel er eigenlijk wel te
verdelen was. Het zal duidelijk zijn dat
de taak van de districtscommissies niet
de eenvoudigste is geweest. Zij hadden
op lokaal of regionaal niveau de schade
moeten inventariseren, zij hadden de
knoop tussen behoeftig, minder be-
hoeftig en niet behoeftig moeten door-
hakken en zij hadden tenslotte, na
verkregen goedkeuring van de Alge-
mene Commissie van hun plan van
verdeling, de gelden moeten uitkeren.

In het negende district, dat de dorpen
Opheusdcn, Kesteren, Aalst, Meerten,
Lienden, Ommeren en Ingen omvatte,

is het niet goed gegaan. Dat blijkt niet
uit het eindrapport van de Algemene
Commissie van 22 december 1810,
maar wel uit een strafzaak die ruim
tweeëneenhalf jaar (van medio 1810
tot januari 1813) heeft geduurd. Er
waren drie inwoners van het
Nederbetuwse dorp Opheusden als
verdachten (van valsheid in geschrifte)
en zeer veel inwoners uit de omgeving
als getuigen bij betrokken. De drie
verdachten waren Di'Mrf i/d« Gcut/f &•
LffHM', in 1809 ongeveer 53 jaren oud,
geboren te Andelst, die in de stukken
nu eens als landbouwer dan weer als
boomkweker van beroep en soms ook
als zonder beroep werd aangeduid; zijn
zoon H('M(/n'b 6rmm\ Mi/ Gnidf &•
Lrnm/. in 1809 ongeveer 18 jaren oud,
geboren te Opheusden, die toen van
beroep procureur was/ en /o/zmmt'j
G()«Mdrf, in 1809 ongeveer 25 jaren
oud, geboren te Opheusden, die van
beroep korenkoper en commissionair
was. Zij hadden met de hulpverlening
van 1809 te maken gekregen, omdat
Dibbet van Gendt de Leeuw toen door
de Algemene Commissie tot districts-
commissaris van het negende district
was benoemd.

Hierna wordt de strafzaak, en voor
zover die zich m Arnhem heeft afge-
speeld enigszins uitvoerig, uit de doe-
ken gedaan. Die uitvoerigheid gunt
ons ook een kijkje te nemen in de gang
van zaken bij juryrechtspraak/ In de
korte periode dat in ons land jury-
rechtspraak heeft gegolden (1811-
1813), is deze strafzaak enig in haar



soort geweest. Van alle Nederlandse
strafzaken uit die periode heeft zij het
langst geduurd: niet alleen nam de
behandeling in Arnhem maar liefst zes
dagen in beslag, maar ook het Hof van
Cassatie in Parijs is er tweemaal aan te
pas gekomen en de zaak is ook nog in
Den Haag en tenslotte in Zwolle be-
handeld. Van alle Gelderse strafzaken
uit die tijd is zij de enige waar nog een
dossier van bewaard is gebleven; een
dossier dat zich overigens niet in
Arnhem maar in Zwolle bevindt.6

Uiteindelijk liep het voor alle drie
de verdachten goed af. Johannes Goed-
hart werd al in Arnhem vrijgesproken.
Dibbet van Gendt de Leeuw werd daar
wel schuldig verklaard, maar deson-
danks ontslagen van alle rechtsvervol-
ging. Hendrik Breunis van Gendt de
Leeu\v heeft daarentegen een hard ju-
ridisch gevecht moeten leveren om ten
lange leste in Zwolle eveneens van alle
rechtsvervolging te worden ontslagen.7

Mijns inziens zijn de eigenaardigheden
van het strafprocesrecht (vormfouten!)
er de oorzaak van geweest dat met
name Hendrik Breunis van Gendt de
Leeuw een langdurige tuchthuisstraf
bespaard is gebleven. Daarom wordt
aan die eigenaardigheden in een slot-
paragraaf ook enige aandacht besteed.

De feiten en de verdenking
Op 9 maart 1812 werd door de substi-
tuut van de procureur-generaal bij het
Keizerlijk Hof in Den Haag, mr. W.H.
de Greve, een akte van beschuldiging
van maar liefst vierentwintig bladzij-

den opgesteld/ De substituut gaf daar-
mee uitvoering aan het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling van
datzelfde hof van 3 maart 1812." De
drie Opheusdenaren ("alle thans uit
hoofde van gebrek aan behoorlijke
plaatse in het huis van arrest te Thiel,
gedetineerd in zodanig huis te Arn-
hem") werden ervan verdacht: "en wel
den eersten beschuldigden Dibbet van
Gendt de Leeuw, ter zake hij beschul-
digde ter kwader trouw willens en
wetens zoude hebben gebruik gemaakt
van onderscheidene valsche quitantien
(zijnde onderhandsche geschriften), en
door dat middel gepleegd zoude heb-
ben opzettelijke en heimelijke ont-
vreemdingvan gelden, hem in qualiteit
als eenig lid der districts commissie in
het negende district tot uitdeling van
onderstand voor de noodlijdenden door
den watersnood in Holland gedurende
de jaren 1809 en 1810 hebbende ge-
fungeerd, ter uitdeling toebetrouwd;
voorts den tweden beschuldigden
Hendrik Breunis van Gendt de Leeuw ter
zake hij ter kwader trouw eenige der
valsche quitantien, waarvan als voor-
schreven door den eersten beschuldig-
den zoude gebruik gemaakt zijn, zoude
hebben vervaardigd; en eindelijk den
laatstgenoemden beklaagden Johannes
Goedhart, ter zake hij ter kwader trouw
insgelijks eenige der valsche quitantien,
waarvan als voorschreven door den
eersten beschuldigden zoude gebruik
gemaakt zijn, zoude hebben vervaar-
digd". Omdat het hun tenlastegelegde
volgens de wet een misdaad was en



omdat in het gerechtelijk vooronder-
zoek uit feiten en omstandigheden hun
"schuld" daaraan genoegzaam was ge-
bleken, werden zij door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Kei-
zerlijk Hof voor hun berechting ver-
wezen naar de eerstkomende zittingen
van het Hof van Assisen in het depar-
tement van de Boven-ljssel.

Volgens de akte van beschuldiging
was komen vast te staan, dat Dibbet
van Gendt de Leeuw bij Koninklijk
besluit van 12 april 1809 tot districts-
commissaris van het negende district
was benoemd. Omdat er geen medele-
den waren benoemd, had Dibbet die
commissie alleen moeten waarnemen.
Daarom had hij zich bij zijn werk als
districtscommissaris laten bijstaan door
zijn zoon Hendrik B reunis en door
Johannes Goedhart, die als klerk van
de commissie was opgetreden. De Al-
gemene Commissie had Dibbet in een
brief van 18 april van zijn benoeming
op de hoogte gesteld en hem toen
tevens van een gedrukt exemplaar van
de JHjfmr/i'r i/oor & &fn'f^mwwi'.s'.w'.s'
voorzien. Op grond van deze instruc-
tie en latere brieven was hij - na ver-
kregen authorisatie door de Algemene
Commissie - gemachtigd geweest
kredietbrieven uit te geven, zodat het
herstel van de beschadigde huizen ge-
financierd kon worden. Ook had hij
een concept-verdeling van de uit te
keren onderstand opgesteld. Na goed-
keuring daarvan door de Algemene
Commissie en de minister van binnen-
landse zaken was hem bij brief van 5

december 1809 toestemming verleend
tot de definitieve uitkering "hoofd voor
hoofd aan ieder der noodlijdenden"
over te gaan. Tevens was hem toen
verzocht "om zijne rekening en ver-
antwoording ten spoedigste aan de
Commissie in te zenden" samen met
een specificatie van zijn gemaakte on-
kosten. Nadat hij tot uitdeling in zijn
district was overgegaan, had hij bij
brief van 31 december 1809 de Alge-
mene Commissie een aantal kwitanties
opgestuurd om op die manier zijn
gedane uitdeling te verantwoorden. In
diezelfde brief had hij de Algemene
Commissie ook te kennen gegeven dat
zij door deze kwitanties met zijn con-
cept-verdelingslijst te vergelijken een
"volkomen rekening en verantwoor-
ding van hem zoude hebben, en dat
het hem aangenaam zijn zoude van het
doen van verdere rekening verschoond
te worden". De Algemene Commissie
had daar echter geen genoegen mee
genomen. Daarom had Dibbet op 17
februari 1810 opnieuw een rekening
en verantwoording opgestuurd. Deze
kwam volledig overeen met zijn goed-
gekeurde verdelingslijst en de reeds
opgestuurde kwitanties. Alleen had hij
nog een kolom opgevoerd met "on-
kosten bij den gecommitteerden ge-
weest" en daarop een bedrag van
ƒ 185,00 ingevuld voor de "voor-
schotten wegens reiskosten bij de op-
neming, transport van geld, briefporten
enz. bij specificatien".



Art. 2 Verwoesting en ellende door de watersnood, hulp was geboden. Dit tafereel zou zich
afgespeeld hebben te Beusichcrn, nabij Kesteren en Lienden

Na de uitdeling van de gelden begon
het in het negende district klachten te
regenen over het door Dibbet ge-
voerde beheer. Dat was voor justitie
aanleiding een onderzoek in te stellen.
Toen bleek al snel dat Dibbet - in strijd
met de Instructie - "van de aan de
noodlijdenden toegekende gelden aan-
merkelijke sommen ter voldoening van
zijne bijzondere vorderingen, welke
hij ten laste van vele noodlijdenden
had of vermeende te hebben, heeft
ingehouden en alzoo aan veele dier
ongelukkigen het dadelijk genot van 't
geen hun tot onderstand in hunne
eerste behoefte toegestaan, was ont-
houden." De ambtman van Nederbet-
uwe sommeerde hem daarop de inge-
houden gelden alsnog vut te keren.

Maar Dibbet antwoordde hem in een
brief van 28 augustus 1810, dat een en
ander onjuist was en dat hij bereid was
zich van de aantijgingen te zuiveren.1"
In latere verhoren gaf Dibbet echter
wel toe zo gehandeld te hebben, maar
met toestemming van de betrokkenen.
Maar deze betrokkenen hadden bij
hun ondervraging het tegendeel ver-
klaard "met opgave van onderscheiden
omstandigheden, waaruit in het alge-
meen van het verregaand eigenbelang
't welk [Dibbet] bij de gedane uitke-
ring en gehouden directie bezield heeft
kan blijken." Het gerechtelijk vooron-
derzoek had ook opgeleverd dat
Hendrik Breunis "die in al het werk
der Commissie de handen heeft ge-
had" op dezelfde manier als zijn vader



had gehandeld en eveneens aan velen
aanzienlijke geldbedragen had onttrok-
ken en aan sommigen zelfs alles, hoe-
wel die bedragen wel als volledig uit-
gekeerde bedragen op de rekening en
verantwoording waren opgevoerd.
Ook waren de kwitanties vaak door
betrokkenen getekend zonder dat ze
met de inhoud van wat ze tekenden,
bekend waren: sommige onderteken-
aars konden niet lezen en andere
ondertekenaars mochten niet lezen.
De meesten hadden bovendien pas
tijdens en na het gerechtelijk vooron-
derzoek te horen gekregen dat zij meer
hadden moeten krijgen dan zij gekre-
gen hadden. Zij hadden nooit gehoord
wat hun eigenlijk toekwam, terwijl het
volgens de Instructie toch verplicht
was geweest "aan een ieder onderstand
genietende bij een getekend extract uit
de lijst van uitdeling" kenbaar te ma-
ken wat hem was toegekend. Tijdens
de verhoren had Dibbet steeds naar
zijn zoon verwezen "die wegens zwak-
heid van hem (...) het meeste werk der
Commissie zoude verricht hebben",
maar zoon Hendrik Breunis had dan
telkens gezegd dat hij "niets dan met
goedvinden en ingevolge de orders
van [zijn vader] heeft gedaan". Johannes
Goedhart had tenslotte moeten toege-
ven dat hij door het certificeren van de
merken op de kwitanties de indruk had
gewekt dat deze merken echt waren.
Achteraf had hij wel ingezien dat hij
door vader en zoon Van Gendt de
Leeuw misleid was. Als verontschuldi-
ging voerde hij aan dat hij door de

drukte bij de uitdeling geen tijd had
gehad om te controleren of de ge-
plaatste merken wel van de in de kwi-
tanties genoemde personen waren.

Het openbaar ministerie voerde ter
staving van de beschuldiging achttien
kwitanties aan die in zijn ogen vals
waren en "waarvan het volle bedrag,
telkens bij de algemene verantwoor-
ding voor uitgave, overeenkomstig de
geapprobeerde verdelings lijsten
ingebragt" was. Hier volgen uit de akte
van beschuldiging enige voorbeelden
van die valse kwitanties, omdat deze
duidelijk tot uitdrukking brengen waar
het nu eigenlijk om ging.

"()°. Eene quitantie gedagtekend den 21 van
Wintermaand |= december] 1H09, naar inhoud
van dewelke /mif/r i'mi Jn(yvi van de Commissie
tot uitdeling van den onderstand in het ')e
district eene somma van vijftien guldens zoude
hebben ontvangen, ter gemoet komhig in de
schade aan hare huizinge te Mccrfni door den
watersnood geleden; zijnde deze quitantie niet
een kruisje ondertekend en door den derden
beschuldigden^('/Mi<in'.s(x'C((/ii;rf met zijne hand-
tekening geattestcerd, dat hetzelve kruisje door

J(Hif;c WM J/njc» m zijne praesentie gesteld is.
Intusschen blijkt uit eene verklaring van tijde-
lijke schout en buumieestcrs van Meerten van
den 31 October l S H) dat onder Meerten sedert
15 jaren gene J'inf/c 1/0» Ai^r» woonachtig of
bekend is. En hoc zeer eerste beschuldigde in
den aanvang van het onderzoek aan den
Momboir of Procureur Generaal in Gelderland
eerst heeft opgegeven, dat er met deze post een
abuis had plaats gehad, als zijnde de bedoelde
persoon zekere Gi/jArif/r M» /H*;rii, welke vol-
gens nadere opgave van hem beschuldigden te
Meerten in het huis N° 2S wonen zoude, zo is
dienaangaande wel gebleken, dat er eene Gi;.s;r
o/ (7(/.sf«'rf/(' WM ƒ«(;('» onder Lienden woonach-
tig is. maar ook tevens dat deze persoon onder

10



die naam en woonplaats op de algemene reke-
ning als met 16 guldens bedeeld voorkomt; dat
ook daarvoor eene afzonderlijke quitantie voor
handen is, en dat deze Gi/y/r i/au /M^cM niets meer
dan die 16 guldens genoten heeft; mitsgaders
dat het opgegeven huis te Meerten onder N°.
28 zedert wel 30 jaren door zekeren Ja^er i/a»
Om bewoond wordt en dat noch in dat huis
noch in eenig ander onder Meerten ceneJaM(/f
c/ Gi/^Acrf/e i/an /«gen woonachtig is."
"11°. Eene quitantie van den 14 van Winter-
maand 1809 ondertekend met een kruismerk,
't welk derde beschuldigde /ofian»ei GceMarf bij
ondertekening verklaard heeft door de we-
duwe (V. coM fJre«b in zijne praesentie gesteld te
zijn, en naar inhoud van welke quitantie die
weduwe eene somme van / 261.- 10 -. voor
onderstand van de districts commissie zoude
hebben ontvangen. Waartegens het getuigenis
van Grietje Arends weduwe van Come/ó ca»
Bre»b niet slegts medebrengt, dat zij die quitantie
niet getekend heeft, en, als in staat om te
schrijven, nooit gewoon is met een kruis te
tekenen, maar zelfs dat zij op het aanzoek van
den tweden beschuldigden, tot het tekenen van
eene quitantie zulks stellig heeft geweigerd; en
is voorts uit dat getuigenis, vergeleken met de
twee aan deze weduwe afgegeven credietbrieven
en daartoe betrekkelijke depositien der
leverantiers J&if) w» &Vidib en Sfo^e/ .Si/WMM te
zien, dat zij op verre na de bij de valsche
quitantie vernielde somme niet heeft genoten,
ten ware zij, gelijk de twede beschuldigde
voorgeeft, in comptante penningen hare afbe-
taling mogt hebben ontvangen, 't welk bij
gemelde getuigenis nadrukkelijk door de we-
duwe C. van Drenk ontkend is; (...)."
"15°. Eene quitantie van den 21 van Winter-
maand 180'), naar inhoud van dewelke Hennen
de Gocyerf eene somme van vijf guldens voor
schade te Ommenen door den watersnood gele-
den zoude hebhen ontvangen; onder welke
quitantie een kruismerk is te vinden, 't welk
volgens daaronder staande verklaring van den
derden beschuldigden JiViaMne.\ Goef/nayf, in
zijne praesentie door Hm. de Gooyert zoude
zijn gesteld; waartegens echter Hennen de

Gooyert wonende te Ommeren getuigd heeft,
dat hij wel opgave van de bij hem door den
watersnood geleden schade aan de districts
commissie gedaan en zich ten tijde van de
uitdeling deswegens bij den eersten beschul-
digden vervoegd heeft, maar zonder immer iets
ontvangen of daarvoor ondertekend te hebben,
daar hij in het tegendeel door den eersten
beschuldigden is afgewezen met te zeggen, dat
hij niet te boek stond; 't welk eerste beschul-
digde voorgeeft zich niet te herinneren, doch
door den toenmaligen buurmeester Gkwn </r
Hm», op wien Hennen de Goyeff zich dienaan-
gaande had beroepen, getuigd is. alzo in zijne
tegenwoordigheid te zijn voorgevallen."
"Eindelijk moet 18°. onder de ya&nj-quitantien
welke door eersten beschuldigden gebruikt en
door den tweden beschuldigden vervaardigd
zijn vooral in aanmerking komen eene quitantie
van den 28 van Wintermaand 1809, groot twee
en twintig guldens, houdende bekentenis, dat
bijkan KmebmüM de voorschreven somme van
de Commissie tot uitdeling van den onderstand
in het 9e district ter gemoetkoming in de bij
hem door den watersnood geleden schade zoude
zijn ontvangen, en welke quitantie door den
tweden beschuldigden met zijn eigen naam
doch met bijvoeging der woorden namen; Jan
6mekman getekend is; en zulks niet tegen-
staande gezegde Jan Broekman heelt getuigd, dat
hij zich in den jare 1809 des dags na de oproe-
ping der ingezetenen om crediet brieven te
komen halen bij den eersten beschuldigden
heeft vervoegd en aan denzelven gevraagd, of
hij nu ook iets konde krijgen, waarop eerste
beschuldigde volgens getuigenis van Ja» Bmek-
mon eerst geantwoord zoude hebben, ja, waarom
gij zo wel niet als een ander, doch na vervolgens
in papieren gezien te hebben aan den getuige
zoude hebben gezegd, dat hij niets krijgen
konde; - dat hij getuige daarop is vertrokken,
en nimmer iets voor onderstand ontvangen ot
daarvan het geringste vernomen heeft voor in
den zomer van het jaar 1810, toen de ingezete-
nen door de buurmeesters waren opgeroepen
om opgaven wegens het al of niet ontvangen
der uitdelingen te doen; als wanneer hij getuige
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des dags te voren bij den cweden beschuldigden
ontboden zijnde allereerst van denzelve had
vernomen, dat hem 22 guldens voor onder-
standwaren toegelegd, welkepenningen twede
beschuldigde als toen tegens getuige gezegd
had voor hem te hebben ingehouden, met
bijvoeging, dat hij beschuldigde ook nog geld
van getuige hebben moest, en afvraging of
getuige dat nu wilde verrekenen, dan of hij dat
geld wilde beuren; Dat getuige, die verklaart
des tijds 51) guldens aan den tweden beschuldig-
den te zijn verschuldigd geweest, doch nimmer
aan denzelven last gegeven te hebben, om
wegens onderstand iets, namens hem te ont-
vangen, of daarvoor quitantie af te geven, op
dat voorstel alle verrekening verweigerd, en
alzo geheel niets van den inhoud der volstrekt
buiten zijn weten opgemaakte en vercierde
quitantie genoten heeft; Waar tegens twede
beschuldigde het afgeven dezer quitantie wel
erkent, doch staande houdt zulks als in der daad
daartoe doorjan Uroekman gelast gedaan, en de
penningen in mindering zijner pretensie geno-
ten te hebben; terwijl hij beschuldigde ten
aanzien van het gesprek 't welk volgens getui-
genis van Jan Uroekman tusschen hun heiden
zoude zijn gehouden, voorgeeft, dat wel /in;
ZJrt)fA;»MH ten voorschr. tijde bij hem beschul-
digden is geweest, maar dat hij niet zoude
weten of hij beschuldigde /:?n 0»'cA.'iii(i;i had
ontboden, voorts dat Jan Kroekman des tijd
slegts gevraagd heeft naar de somme welke hem
van schadevergoeding was toegekend en op het
vernemen daarvan gezegd, dat hij, wanneer
zulks geweten had, dat het zo weinig zijn
zoude, daarvoor als dan niets zoude hebben
willen hebben."

Het gerechtelijk vooronderzoek had
plaatsgevonden onder leiding van de
procureur-generaal ("momboir") bij
het Departementaal Gerechtshof van
Gelderland, mr. H. A. Rappard. Bij en
voor dat gerechtshof zou de zaak ver-
der behandeld worden, ware het niet

dat er in 1810 in ons land ingrijpende
staatkundige veranderingen hadden
plaatsgevonden, die ook hun weerslag
zouden hebben op het verdere verloop
van de zaak.

Ons land, sinds 1X06 het koninkrijk
Holland, was in 1X10 in twee fasen
ingelijfd bij het Franse keizerrijk.
Omdat het een volledig geïntegreerd
deel van Frankrijk moest worden, hield
dat o.a. in dat hier ook het Franse recht
ingevoerd zou worden. De datum van
de invoering ervan was uiteindelijk op
1 maart 1X11 bepaald. Er trad toen een
nieuwe rechterlijke organisatie in wer-
king die definitief een einde zou ma-
ken aan de nog steeds bestaande mid-
deleeuwse snipperorganisatie op dat
gebied in grote delen van ons land. Er
werd een nieuw wetboek van straf-
recht ingevoerd, de Go&' /)»m/, het
Franse wetboek dat in de plaats kwam
van het Crimineel Wetboek voor het
Koninkrijk Holland van 1809. Er werd
voor het eerst een wetboek van straf-
vordering ingevoerd, de Co&'f/'mjfmr-
fioM mmi'»r//r, het Franse wetboek dat
de (Gelderse) manier van procederen
in strafzaken a la de Criminele Ordon-
nantiën van 1570 ging vervangen. Toch
was er rekening gehouden met over-
gangssituaties. Zo moest volgens art. 6
van het Keizerlijk decreet van 23 juli
1810, Bulletin des lois nr. 304, bij een
eventuele strafoplegging de wetgeving
worden toegepast die gold ten tijde
van het plegen der tenlastegelegde fei-
ten. Als echter bleek dat de straf-
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T I T R E S E C O N D .

Dis affaires qui doivent isrt soumiies au.
jury.

C H A P l T R E P R E M I E R .

Des Mises en accusation.

Art. 217.

Le procureur général de Ia cour impériale
sera tcnu de nictrre l'aflairc en état dans les
cinq jours de la réception des riicces qui lui
suront été transnrises en cxécution de i'article
13^ ou de IVrticle 135, ec de faire son rap-
port dans les cinq jours suivants , au plus
tard.

Pendant ce temps, la partie civile et Ie pré-
•vep.u pourront fournir tcls memoires qu'ils es-
tiiiieront convenables, sans que Ie rapport puis-
sc ètre retardé.

T W E E D E T Y T E L.

l' cir. de Ztilcn iïïc don gezworenen vchoorcn

E E R S T E H O O F D S T U K .

fran in jlaat van bcfchultliging /lellen.

Art. 517.

Ds proknrmr-generar.l van liet K'ji/crüik iiof zal
gchuuucn z i j n , om b i n n e n tic vijf da.aen na de ont-
fangst der f luklccn , diti hem nchtervc-l^ens ;ir1:yhel
133 "f '35 tOLguküinen üullt-n zijn, de zaak in Itaat
te brengen, en in de vijf volgende dagen ten lan^-
ftc, ;:ijii bcrist ol 'verl lag doen.

Ge' l-irc-.]-.^' c!e:'e:i iij^ ., zuHeu de civiele party en
de beklaagde zoo.ianige ineuioricn mogen inievere-u ,
als xij z n l i u n te rade \voi\leii , ronder dat liet berigt
(ol verllag} oj)gehüi:de:: u:r.g worden.

Afl>.3 'l'u'ccdc titel uit de dode d'itutnictiott criinini'llc

bedreiging van de Code pénal minder
zwaar was, dan moest de Code pénal
worden toegepast.'' Zo was in art. 105
van het Keizerlijk decreet van 18 okto-
ber 1810, Bulletin des lois nr. 322,
bepaald, dat van alle strafzaken waarin
al vóór 1 januari 1811 een gerechtelijk
vooronderzoek was begonnen maar
waarin nog geen einduitspraak was
gevallen, de stukken onmiddellijk naar
het Keizerlijk Hof in Den Haag moes-
ten worden gestuurd, zodat daar beslist
kon worden waar ze berecht zouden
worden. '2 Niettemin liet de keizerlijke
procureur bij de rechtbank van eerste
aanleg in het arrondissement Tiel, bin-
nen welks ressort het negende "waters-
nood"-district nu gelegen was, een
"nader" gerechtelijk vooronderzoek
verrichten door de rechter van instruc-
tie, mr. E.D. Rink. In het kader daar-
van hoorde hij in augustus 1811 alle

reeds eerder gehoorde getuigen op-
nieuw.13 Pas na afloop van dit gerech-
telijk vooronderzoek werden alle stuk-
ken naar Den Haag gestuurd.

De berechting in Arnhem en Parijs14

De berechting zou dus plaatsvinden
voor het Hof van Assisen van het de-
partement van de Boven-IJssel. De
hoven van assisen waren in het nieuwe
bestel immers de bevoegde gerechten
voor de berechting van misdaden.
Misdaden waren volgens art. 1 van de
Code pénal die strafbare feiten die
volgens de wet met een lijfstraf (bijv.
de doodstraf) of een onterende straf
(bijv. een tuchthuisstraf) bestraft kon-
den worden. In ieder departement hield
een hof van assisen zittingen; gebrui-
kelijk was, dat dat in de hoofdplaats van
het departement gebeurde. De hoofd-
plaats van het departement van cie
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Boven-IJssel was Arnhem. Karakteris-
tiek voor het hofvan assisen was dat het
was samengesteld uit vijf beroeps-
rechters en uit een jury waarvan de
twaalf leden juist niet beroepsmatig
aan de rechtspleging deelnamen. In
een jury konden overigens weijuristen
zitting hebben. Het is een veel voor-
komend misverstand te denken dat
toentertijd alleen "leken"''' of "niet
rechtsgeleerden""' in de jury zitting
konden hebben. Karakteristiek was
bovendien dat het hof geen permanent
rechterlijk college was, maar een ad /wr
college, dat elk kwartaal in een andere
personele samenstelling opnieuw bij-
een werd geroepen voor het houden
van zijn zittingen. Dat gold zowel voor
de rechters als voor de gezworenen
(waaruit de jury werd geformeerd).
Karakteristiek was tenslotte ook dat
het hof uitsluitend bevoegd was in
strafzaken. Het nam kennis van alle
misdaden die het door de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Kei-
zerlijk Hofof door het Hofvan Cassa-
tie te Parijs ter berechting kreeg toege-
wezen. Zijn bevoegdheid stond dan
vast.

De president van een hofvan assisen
was altijd een raadsheer uit het Keizer-
lijk Hof^ speciaal afgevaardigd om de
zittingen te leiden. De vier andere
raadsheren werden aangewezen uit de
rechters van de rechtbank van eerste
aanleg in de plaats waar het hof zijn
zittingen hield. Het openbaar ministe-
rie werd uitgeoefend door een keizer-
lijke procureur-crimineel. Dat was al-

tijd de keizerlijke procureur bij de
rechtbank van eerste aanleg in de plaats
waar het hof zijn zittingen hield. Als
griffier trad altijd de griffier van die
rechtbank op. In de wet stonden ook
de eisen opgesomd waaraan iemand
moest voldoen om in aanmerking te
kunnen komen voor een benoeming
tot gezworene. In het algemeen moest
men tot de maatschappelijke boven-
laag behoren: wie op grond van zijn
bezit, rijkdom, talent of zijn bestuur-
lijke functie boven zijn medemensen
uitstak, mocht als n'foym actief en pas-
sief deelnemen aan het staatskundig
verkeer in het keizerrijk. Alleen zij
konden gezworenen zijn.

Dij bevelschrift van 21 januari 1812
had de Eerste President van het Kei-
zerlijk Hof, mr. C.F. van Maanen, mr.
A.WJJ. van Hugenpoth, één van de
presidenten in dat hof, benoemd tot
president van het Hofvan Assisen van
het departement van de Doven-IJssel
voor het eerste kwartaal van 1812, dat
op 31 maart 1812 te Arnhem met zijn
zittingen zou beginnen. In een brief
van 26 februari 1M12 gaf de prefekt van
het departement, mr. R.L. Andringa
de Kempenaer, aan de president van
het hof een lijst op met zestig kandida-
ten die voor een benoeming tot ge-
zworene in aanmerking kwamen, l )e
president bracht deze lijst terug tot een
lijst met zesendertig namen en stuurde
deze vervolgens op 28 februari weer
naar de prefekt.'^ Deze was als hoofd
van het departementale bestuur door
de wet belast met het oproepen van



Art.4 Prefekt van Departement van Boven-
IJssel mr. R.L. Andringa de Kempcnacr

deze zesendertig aldus "benoemde"
gezworenen voor de openingszitting
van het hof.

Op 31 maart 1812 werden dan om
10.00 uur 's ochtends in de tot Paleis
van Justitie omgetoverde "Oude
Geldersche Revisiezaal" de zittingen
te Arnhem geopend. Aanwezig waren
de president en de vier rechters van de
rechtbank van eerste aanleg in het
arrondissement Arnhem, die als raads-
heren zouden optreden: mrs. J. Gay-
mans, J. Brantsen, W.R. Brantsen en
Jan van Leeuwen. De keizerlijke pro-
cureur-crimineel was de voormalige
procureur-generaal bij het Departe-
mentaal Gerechtshof van Gelderland,
mr. H.A. Rappard, en de griffier was J.
Thiebout. Van de zesendertig opge-

roepen gezworenen waren er echter
maar dertig verschenen, waarvan er
bovendien twee ongeschikt werden
bevonden om als gezworene te kun-
nen optreden (een van de twee was
namelijk doof). Van vijf van de zes
andere niet verschenen gezworenen
werden de bezwaren geaccepteerd. De
gezworene mr. C.P. van Lidt de Jeude
uit Tiel werd tot de wettelijke boete
van 500 franken (— 250 gulden) ver-
oordeeld, omdat hij zonder reden was
weggebleven.

Omdat er nu maar achtentwintig
gezworenen aanwezig waren en de
wet een quorum van dertig vereiste,
werden er nog zes kandidaten van de
suppletoire of reservelijst opgeroepen.
Op de reservelijst stonden uit prakti-
sche overwegingen altijd slechts na-
men van kandidaten uit de plaats waar
het hof zijn zittingen zou houden, in
dit geval dus Arnhem. Bij het begin
van elke te behandelen strafzaak (zit-
ting) dienden deze vierendertig perso-
nen aanwezig te zijn. Eerst werden er
dan uit de zes reservekandidaten twee
geloot die samen met de achtentwintig
overigen het dertigtal moesten volma-
ken en vervolgens werd dan uit dat
dertigtal de jury voor de op die zitting
te behandelen strafzaak samengesteld.

Van de vijftien strafzaken die het
hof dat kwartaal te behandelen zou
krijgen, was die tegen vader en zoon
Van Gendt de Leeuw en Johannes
Goedhart als voorlaatste, maar als laat-
ste waarbij een jury moest optreden,
geprogrammeerd. Dat was zeer waar-
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schijnlijk uit praktische overwegingen
gedaan. Gewoonlijk duurde de behan-
deling van een strafzaak voor liet hof
toentertijd maar één dag. Gezien het
grote aantal te horen getuigen in deze
zaak was het echter al bij voorbaat
duidelijk dat de zitting in deze zaak
verscheidene dagen zou gaan duren.
Dat eiste van de organisatie het treffen
van een aantal voorzieningen voor de
juryleden. Deze mochten immers vóór
het geven van hun uitspraak geen con-
tact met de buitenwereld hebben. Er
moest dus voor overnachting, sanitair,
voedsel, enz. gezorgd worden. Eigen-
lijk was de organisatie daar m Arnhem
toen niet op berekend, wat zou blijken
uit de klachten van de ]uryleden na
afloop van de zaak.

Met de behandeling van deze zaak
werd woensdag 15 april 1812 begon-
nen. Om K.30 uur waren daarom in de
zittingzaal aanwezig raadsheer mr. J.
Drantsen, de keizerlijke procureur-cri-
mineel, de griffier, slechts zevenen-
twintig gezworenen (waarvan er bo-
vendien nog een op grond van een
doktersattest naar huis werd gestuurd)
en de zes reservekandidaten. Om het
wettelijk vereiste aantal van dertig te
verkrijgen, moesten er nu eerst vier
gezworenen uit die zes reservekandida-
ten geloot worden. Toen dat gebeurd
was en er dus dertig gezworenen aan-
wezig waren, werden de drie verdach-
ten "los en vrij" binnengelaten, alleen
vergezeld door gendarmes om hen het
vluchten te beletten. Met de verdach-

ten werden ook hun raadslieden bin-
nengelaten. Vader en zoon Van Gendt
de Leeuw hadden als raadslieden mrs.
J.F. Scheidius en W.H. Dullert en
(ohannes Goedhart mr. A.G. van
Dedem. Rechtsbijstand in strafzaken
was een nieuwigheid in ons land, die
toen door de Franse wetgeving was
geïntroduceerd. De jury moest in aan-
wezigheid van de verdachten door
middel van loting worden samenge-
steld, omdat zij op die samenstelling
invloed konden uitoefenen. Een ver-
dachte had namelijk de bevoegdheid
een gezworene die tot jurylid was ge-
loot, af te wijzen, te recuseren. Het
openbaar ministerie had die bevoegd-
heid ook. Vader en zoon Van Gendt de
Leeuw en de keizerlijke procureur-
crimineel hebben in deze zaak van hun
recusatiebevoegdheid gebruik gemaakt.
Johannes Goedhart had voor de loting
verklaard van zijn bevoegdheid geen
gebruik te zullen maken. Wie recu-
seerde, mocht de redenen van zijn
recusatie niet openbaren. Men kan er
dus slechts naar gissen. In deze zaak was
er echter één recusatie over het motief
waarvan wel iets te vermoeden valt.
Het betrof de gezworene mr. G.H.
Eerligh (I7A9-1825), die toentertijd
commies bij de prefektuur en redac-
teur-administrateur van het departe-
mentaal dag- en advertentieblad was.
belangrijker was mijns inziens dat hij
als commies bij het vorige departe-
mentale bestuur belast was geweest
met de administratie der huishoude-
lijke uitgaven van het departement en



in die hoedanigheid betrokken was
geweest bij de financiële afwikkeling
van de watersnood van 1809! Het is
dan ook heel goed denkbaar, dat
Hendrik Breunis, want hij recuseerde
hem, dat deed omdat hij hem als jury-
lid partijdig achtte.

Na vierentwintig trekkingen waren de
twaalf juryleden bekend: A. Everts
(Arnhem), die tevens omdat zijn naam
als eerste uit de urn was gekomen, als
hoofd en woordvoerder van de jury
zou optreden, J. van Schevichaven
(Arnhem), F. van derDussen (Arnhem),

J.F. Zorreth (Arnhem), J.A. Wijnvelt
(Zutphen)J.G. Hoff(Nijkerk),J. van
Huet (Zutphen), (mr.) A. Ardesch
(Zutphen), W.E. Engelen (Arnhem),
C. Brantsen (Arnhem), W. Mallinck-
rodt (Arnhem) en R.J.C, van Bucke-
voort (Doesburg). Zij namen hun plaats
in tegenover de verdachten en daarna
kwamen de andere raadsheren de zaal
in. Behalve de president en mr. W.R.
Brantsen, waren dat nu mrs. Johan
Willem Theodoor Hoff die J. Gay-
mans en J.A. Bouricius die Jan van
Leeuwen verving. De laatste had zich
laten vervangen omdat hij in een eer-
der stadium, in het gerechtelijk voor-
onderzoek al bij de zaak betrokken was
geweest ("acten had gepleegd") en in
deze zaak dus op grond van de wet niet
als rechter mocht optreden.

De zitting kon beginnen: de deu-
ren van de zaal gingen open en het
publiek mocht naar binnen. Ook de
openbaarheid van de terechtzitting was

een nieuwigheid die door de Franse
wetgeving was geïntroduceerd. Die
openbaarheid werd, evenals trouwens
de juryrechtspraak, na het vertrek der
Fransen bij Soeverein besluit van 11
december 1813, Stb. K), ogenblikke-
lijk weer afgeschaft. Dejuryreclitspraak
is nooit meer teruggekomen, maar de
openbaarheid van de terechtzitting is
in 1 838 bij de invoering van het Wet-
boek van Strafvordering van dat jaar
weer ingevoerd en sindsdien met meer
weg te denken uit ons strafprocesrecht.
De president begon met het vaststellen
van de identiteit van de verdachten en
de raadslieden op hun verplichtingen
te wijzen. Daarna beëdigde hij in het
Frans en het Nederlands de twaalf
juryleden en liet hij de griffier zowel
het arrest van 3 maart 1812 waarbij de
zaak naar dit hof was verwezen als de
akte van beschuldiging van 9 maart
1812 voorlezen. Anders gezegd: nu
was de telastlegging bekend, die teza-
men met het onderzoek op de terecht-
zitting de grondslag zou vormen voor
het oordeel van de jury. Tenslotte
wees de president er nog op dat wegens
de uitzonderlijkheid van deze zaak er
voor de juryleden in het Paleis van
Justitie voor logies was gezorgd en dat
de deurwaarders Lucas Verdonck en
Jan Timmer speciaal met de verzor-
ging van de juryleden waren belast.

Nu konden de ongeveer vijfenzestig
getuigen worden gehoord over de acht-
tien valse kwitanties die in de akte van
beschuldiging door het openbaar mi-
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nisterie als "bewijs" waren opgevoerd.
De getuigen waren zowel door liet
openbaar ministerie als vanwege de
verdachten gedagvaard. Alle getuigen
werden overeenkomstig het wettelijk
voorschrift van art. 317 van de Code
d'instruction criminelle onder ede ge-
hoord. Maar Derk van Alphen, de
dertigste getuige op de lijst van het
openbaar ministerie, werd niet beëdigd,
omdat hij op de vraag van de president
of hij al vijftien jaren oud was, het
antwoord schuldig moest blijven. Een
fatale vergissing van de president, zoals
later zou blijken. Een vergissing die er
mijns inziens voor gezorgd heeft dat
Hendrik breunis niet op het schavot
aan de kaak zou worden gesteld en niet
voor lange tijd naar het tuchthuis
hoefde. De verdachten werden waar
nodig eveneens verhoord en bij het
ondervragen van de getuigen lieten ook
de raadslieden zich met onbetuigd. De
verhoren namen vijf dagen in beslag; op
zondag (óók op zondag!) 19 april werd
de laatste getuige gehoord. Daarna ont-
wikkelde de keizerlijke procureur-cri-
mineel "de middelen tot staving der acte
van beschuldiging"; vervolgens kwamen
de raadslieden aan het woord, waarop
het openbaar ministerie "die Verdeedi-
ging gedebatteerd" had en de raadslieden
"hiertegens hun zeggen gehad en
ingebragt" hadden.

Nadat de president de "debatten",
het gedeelte van de terechtzitting waar-
uit de feitelijke gang van zaken en de
eventuele schuld van de verdachten
daaraan moest komen vast te staan, had

gesloten, gaf hij een resumé van de
zaak ten behoeve van de jury en hij
overhandigde het hoofd van de jury
tenslotte de vragen die zij te beant-
woorden had, samen met de relevante
processtukken. Vervolgens trok de jury
zich voor beraad in haar vertrek terug.

De jury kreeg de volgende drie
vragen te beantwoorden:
"1e. Is de Eerste beschuldigde D/Mr(
iw; (Jn;<^ & /^'mir schuldig, gelijk
dezelve bij het resumé der acte van
beschuldiging beschuldigd wordt, van
ter kwade trouw willens en wetens
gebruik gemaakt te hebben van onder-
scheiden valsche quitantien, en door
dat middel te hebben gepleegd opzet-
telijke en heimelijke ontvreemding van
gelden, hem in qualiteit als eenig lid
derinde jaren 1X09 en 1X1()doorhem
Eersten Beschuldigden waargenomene
districts-commissie tot uitdeeling van
onderstand aan noodlijdenden door
den Watersnood in Holland, ter
uitdeeling toevertrouwd?
2e. Is de Tweede beschuldigde Hrif^yvA:
Brnimx iw/ Gc;;(/f & Lcnm/ schuldig,
gelijk dezelve bij het resumé der acte
van beschuldiging beschuldigd wordt,
van eenigen der Voorschrevene valsche
quitantien ter kwade trouw te hebben
vervaardigd?
3e. Is de Derde beschuldigde Jo/MH»M
(vO(vM<;rr schuldig, gelijk dezelve bij
het resumé der acte van beschuldiging
beschuldigd wordt, van desgehiks
eenigen der voorschrevene valsche
quitantien ter kwade trouw te hebben
vervaardigd?"'**



Maandag 20 april 1812 om 9.00 uur 's
ochtends was iedereen weer in de
rechtszaal aanwezig. De jury was er
immers uitgekomen en haar verklaring
zou nu door het hoofd der jury,
Anthonij Everts, worden voorgelezen,
"waarbij de beschuldigde Dibbet van
Gendt de Leeuw is schuldig verklaard
van onderscheidene valsche quitantien
willens en weetens gebruik gemaakt te
hebben in qualiteit als eënig lid der in
de jaren agtien honderdnegen en
agtienhonderdtien door hem waarge-
nomene districts commissie tot
uitdeeling van onderstand aan nood-
lijdenden door den Watersnood in
Holland ter uitdeeling toevertrouwd,
doch zonder de verdere omstandighee-
den, en de beschuldigde Hendrik
Breunis van Gendt de Leeuw is ver-
klaard schuldig aan 't plegen der mis-
daad niet alle de omstandigheden in de
voorstelling der vraag begrepen, doch
de beschuldigde Johannes Goedhart
onschuldig is verklaard." Johannes
Goedhart was dus onschuldig verklaard.
Hij werd onmiddellijk door de presi-
dent vrijgesproken en op vrije voeten
gesteld, waarna de zitting werd ge-
schorst.

Toen de zitting om 16.00 uur hero-
pend was, diende de keizerlijke procu-
reur-crimineel zijn op schrift gesteld
requisitoir in, dat door de griffier werd
voorgelezen. De jury had vader en
zoon Van Gendt de Leeuw schuldig
verklaard, het hun tenlastegelegde was
dus bewezen verklaard. De vraag was

nu of het tenlastegelegde strafbaar was
en zo ja, welke straf het hof hen dan
moest opleggen. De keizerlijke procu-
reur-crimineel liet in zijn requisitoir
over de strafbaarheid van het tenlaste-
gelegde geen twijfel bestaan. Hij eiste
dan ook stevige straffen tegen vader en
zoon: het hof zou hun beide tot een
tuchthuisstraf moeten veroordelen (de
duur ervan werd aan de discretie van
het hof overgelaten) (conform de artt.
150 en 147 van de Code pénal); beiden
zouden een boete van 100 franken
moeten betalen (conform art. 164 van
de Code pénal); beiden zouden na
afloop van de tuchthuisstraf op een nog
nader vast te stellen borgtocht onder
toezicht van de Hoge Staatspolitie
moeten worden gesteld (conform de
artt. 47 en 44 van de Code pénal);
beiden zouden alvorens zij naar het
tuchthuis zouden worden overge-
bracht, één uur lang aan de kaak moe-
ten worden gesteld met boven hun
hoofd een bord, waarop hun namen,
beroep, woonplaats, straf en misdaad
stonden vermeld (conform art. 22 van
de Code pénal), en vervolgens ge-
brandmerkt moeten worden (conform
art. 165 van de Code pénal); het vonnis
zou in Arnhem, Opheusden, Kesteren,
Lienden en Ommeren aangeplakt
moeten worden (conform art. 36 van
de Code pénal) en beiden zouden in de
proceskosten moeten worden veroor-
deeld.19 Hierna kreeg de verdediging
het woord. De raadslieden betoogden
dat Dibbet van Gendt de Leeuw "ter
oorzake de daad hem door de
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gezwoorenen ten laste gelegd niet valt
in de termen van eenige strafwet in het
voormalig Koninkrijk Holland, ten
tijde van het begaan der misdaad zijnde
in kracht geweest, van alle straf zal
worden vrij verklaard en dienvolgens
gcabsolveerd van de Conclusien door
den Heer Keizerlijken Procureur Cri-
mineel tegens hem genoomen, im-
mers en bij onvemioedelijkc ontsten-
tenis tot zodanige mindere straf als het
Hof ex meritis caussis zal vermeenen te
behooren, En ten opzigte van &•« fiMT-
dm /jejf/iwM^fM, dat hij uit aanmer-
king der in dezen plaats hebbende
verzagtende omstandigheeden zal wor-
den gecondemneerd in zodanige min-
dere straf of boete, als het Hof ex
meritis caussis zal vermeenen te behoo-
ren." Na nog repliek en dupliek van
het openbaar ministerie en de verdedi-
ging aanhoort te hebben, trok het hof
zich voor beraadslaging in de raad-
kamer terug. De uitspraak was verras-
send, omdat zij nogal afweek van de eis
van de keizerlijke procureur-crimi-
neel. Dibbet van Gendt de Leeuw
werd ontslagen van alle rechts-
vervolging nu het hem tenlastegelegde
volgens art. 254 van het Crimineel
Wetboek van 1809 '̂ niet strafbaar was.
De raadslieden hadden hier met hun
verdediging duidelijk succes geboekt.
Hendrik Breunis van Gendt de Leeuw
werd daarentegen wel veroordeeld:
het hem tenlastegelegde was volgens
art. 252 van het Crimineel Wetboek
van 1809^' wel strafbaar. Bij de straf-
toemeting moest nu het overgangs-

recht worden toegepast. Omdat het
feit gepleegd was onder de gelding van
het Crimineel Wetboek van 1809, was
in beginsel dit wetboek van toepassing.
Art. 252 stelde als maximumstraf op
deze vorm van valsheid in geschrifte
een tuchthuisstrafvan twaalfjaren. Maar
omdat de maximumstraf voor hetzelfde
delict volgens de artt. 150 en 147 in
samenhang met art. 21 van de Code
pénal" tien jaren was, bracht de over-
gangsregel van de gunstigste strafbepa-
ling mee, dat de Code pénal zou moe-
ten worden toegepast. Maar: art. 6,
tweede lid, van het hiervoor reeds
genoemde Keizerlijk decreet van 23
juli 1810 bepaalde ook nog, dat bij het
samenlopen van "twee tijdelijke lijf-
straffen, de zodanige waarmee het
brandmerk verknogt is steeds gere-
kend wordt de strengste te zijn." En dat
was in de Code pénal het geval, want
volgens art. 165 van dat wetboek moest
elke "falsaris, die, hetzij tot dwangar-
beid voor eenen tijd, hetzij zelfs tot het
tuchthuis veroordeeld wordt", auto-
matisch gebrandmerkt worden. Het
hof moest dus toch het Crimineel Wet-
boek van 1809 toepassen. Het veroor-
deelde Hendrik Breunis om "aan een
op het Schavot voor het Paleis van
Justitie opterigten Paal te worden ge-
bonden en alzoo geduurende een uur
ten aanschouwen van het Volk te pronk
|te] staan met een bord boven deszclfs
hoofd houdende met grote en leesbare
letteren, deszelfs namen, beroep, woon-
plaats, straf en misdaad"; tot een
tuchthuisstrafvan acht jaren en in de



proceskosten.23 Na de uitspraak wees
de president het openbaar ministerie
en de veroordeelde erop dat zij tegen
de uitspraak in cassatie konden gaan.
De zaak was in Arnhem nu afgehan-
deld. Tegen de vrijspraak vanjohannes
Goedhart, verpakt in zijn onschuldig-
verklaring door de jury, stond geen
gewoon rechtsmiddel open: voor de
vrijgesprokene niet, omdat hij geacht
werd daar geen enkel belang bij te
hebben; voor het openbaar ministerie
niet, omdat de jury (de stem van het
"volk") geacht werd haar machtswoord
gesproken te hebben. Het openbaar
ministerie kon alleen "in het belang
van de wet" in cassatie gaan, maar dat
had geen nadelige gevolgen voor de
vrijgesprokene (art. 409 van de Code
d'instruction criminelle). Bij het ont-
slag van alle rechtsvervolging van
Dibbet van Gendt de Leeuw lag het
anders: weliswaar had de ontslagene
ook dan geen rechtsmiddel, omdat
ook hij geacht werd daar geen enkel
belang bij te hebben, maar het open-
baar ministerie had dat nu wel. Art.
410, tweede lid, bepaalde immers dat
het openbaar ministerie wel in cassatie
kon gaan tegen een ontslag van alle
rechtsvervolging op grond van het af-
wezig zijn van een toepasselijke straf-
bepaling, als het van mening was dat er
nu juist wel zo'n toepasselijke strafbe-
paling aanwezig was. Dat was een
rechtsvraag: was de wet nu wel of niet
goed toegepast en uitgelegd? Het or-
gaan dat voor het beantwoorden van
opgeworpen rechtsvragen in het leven

was geroepen, was het Hof van Cassa-
tie in Parijs.

Op het eind van de zitting had de presi-
dent, zoals gebruikelijk, ook de leden
van de jury bedankt "voor de door hun
betoonde diensten". Maar het hoofd
van de jury schreef nog diezelfde dag
namens de jury een brief aan de prefekt
over de behandeling die de jury tijdens
het proces was ten deel gevallen. De
juryleden waren namelijk "uit hoofde
van de langduurigheid dezer zaak en
uit kragt der wet in de noodzakelijk-
heid (...) geweest om geduurende vijf
agtereenvolgende dagen en nagten hun
verblijf in het Paleis van Justitie alhier
te moeten houden, en zij [hadden zich]
aldaar tot hun leedweezen (...) moeten
behelpen op eene manier, welke fat-
soenlijke lieden zelden gewoon zijn te
ondervinden". Zij vroegen dan ook de
prefekt de nodige voorzieningen te
treffen, zodat dit in de toekomst niet
meer kon voorkomen. Ook wezen zij
de prefekt op de "buijtengewoone
kosten, welke zij geduurende dat ver-
blijf genoodzaakt zijn geweest te moe-
ten doen, zonder daarvoor eenige de
minste schadeloosstelling te hebben
mogen gemeten."24 De president van
het hof kwam na de sluiting van de
zittingen van het hof voor dat kwartaal
(30 april 1812) ook met kritiek. Bij zijn
wettelijk verplichte verslaglegging aan
de prefekt over het funktioneren van
de gezwrorenen tijdens dat kwartaal,
voegde hij nog een afzonderlijk schrij-
ven toe. Daarin wees hij de prefekt
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erop dat het met het decorum in
Arnhem maar droevig was gesteld. "Ik
vind mij derhalven genooddrongen
UHEG op dit aangelegen onderwerp
opmerkzaam te maken en in het bij-
zonder als objecten van zeer urgenten
aard aan Hare zorgen aan te bevelen:
het aanschaffen van decente stoelen in
de audiëntie en raadzalen van het Hof
van Assises; van zetels voor de Jurij;
waartoe met groen bekleede en opge-
vulde banken kunnen dienen: van
groene lakens over de tafels van het
Hof van Assises en van den Procureur
Crimineel; van den verdecdiger des
beschuldigden en van den lessenaar des
voorn, verdedigers; van groene zaaijen
draperien voor het halfrond beschot
aan het hoofd der audiëntie zaal, door
welk middel de beide zijdeuren
behooren te worden gemaskeerd; van
groene zaaijen valgordijnen tenminste
voor de glasramen van den voorgevel
der audiëntie zaal: Voorts het doen
verwen van de bank des beschuldigden
en die van deszelves wachts."-^ Of de
kritiek van de juryleden en de presi-
dent effect hebben gesorteerd, is on-
duidelijk. Feit is wel, dat er in 1813 bij
de prefektuur plannen werden inge-
diend voor de verbouwing van de
zittingenzaal van het hof van assisen.^

Ook anderszins had de zaak tegen
de drie Opheusdenaren voor nogal
wat opschudding gezorgd. Uit de ge-
voerde correspondentie van de keizer-
lijke procureur-crimineel wordt dui-
delijk dat de procureur-generaal bij
het Keizerlijk Hof, mr. CJ.F.C.

Jacquinot Pampelune, naar aanleiding
van de zittingen van het Hof van Assisen
in het eerste kwartaal van 1812 hem
had gevraagd, of het niet gewenst zou
zijn in het departement van de Boven-
IJssel voor enige tijd de juryrechtspraak
buiten werking te stellen en de berech-
ting van misdaden in dat departement
te laten plaatsvinden voor een Buiten-
gewoon Speciaal Hofin Den Haag. De
gang van zaken in Arnhem was blijk-
baar niet naar zijn volle tevredenheid
om deze zeer uitzonderlijke maatregel
in overweging te nemen. In het hele
Franse keizerrijk was op dat ogenblik
zo'n maatregel alleen van kracht voor
het eiland Corsica.-^ In het departe-
ment van de Boven-IJssel is het er
overigens niet van gekomen. Over de
zaak tegen de drie Opheusdenaren
merkte de procureur-generaal nog op:
"Enfin c'est autant que je puis Ie voir
avec juste raison que vous avez dirigé
un pourvoi en cassation contre l'arrêt
d'absolution rendu paria Cour d'Assises,
en faveur de .Di'Me(t/a» Ge»d( & Lff ww/
p&c. Cet arrêt me semble comme a
vous être Ie résultat de l'erreur, et je
pense que la Cour d'Assises [lees: de
Cassation] devaitou casserladéclaration
du Jurij si elle ne remplissait pas Ie but
des questions proposées, ou décider
que faire usage sciemment d'une pièce
fausse, c'est en faire usage de maMi/mjc
/m, l'imagination se réfuse en efïet a
supposer un cas ou on pourrait de
bonne fbi commettre une semblable
actiën."-"
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De keizerlijke procureur-crimineel was
in cassatie gegaan tegen de uitspraak
van het hof waarbij Dibbet van Gendt
de Leeuw van alle rechtsvervolging
werd ontslagen; Hendrik Breunis te-
gen zijn veroordeling. Het arrest van
het Hof van Cassatie te Parijs van 25
juni 181229 sloeg in als een bom: het
beroep van de keizerlijke procureur-
crimineel werd verworpen. Het hof
van assisen had art. 254 van het Crimi-
neel Wetboek van 1809 niet verkeerd
uitgelegd. De debatten, de juryverkla-
ring en de veroordeling van Hendrik
Breunis werden daarentegen vernie-
tigd, zodat zijn berechting voor een
ander hof van assisen weer helemaal
opnieuw moest plaatsvinden. Het hof
had art. 79 van de Code d'instruction
criminelle verkeerd toegepast en art.
317 geschonden: het had de dertigste
getuige, Derk van Alphen, onder ede
als getuige moeten horen ook al was
het niet duidelijk of hij wel ouder dan
vijftien jaren was. Art. 79 mocht dan
wel bepalen dat een minderjarige on-
der de vijftien jaren tijdens het gerech-
telijk vooronderzoek niet onder ede
als getuige mocht worden gehoord,
maar dat betekende niet dat die bepa-
ling ook voor de terechtzitting gold. In
art. 317 werd voor het onderzoek op
de terechtzitting een soortgelijke be-
paling niet gegeven, dus daar moesten
dan ook alle getuigen onder ede wor-
den gehoord. Het arrest van het hof
van assisen kon derhalve niet in stand
blijven, omdat er een vormvoorschrift
was geschonden, waarvan de wet nale-

ving op straffe van nietigheid had voor-
geschreven. In de slotparagraaf zullen
we zien dat het Hof van Cassatie een
halfjaar later anders over deze kwestie
is gaan denken. Was de zaak dus een
jaar later bij het Hof van Cassatie geko-
men, dan zou Hendrik Breunis daar
geen schijn van kans gehad hebben en
zijn beroep verworpen zijn! De zaak
werd voor een hernieuwde berechting
verwezen naar de zittingen van het
Hof van Assisen van het departement
van de Monden van de Maas in Den
Haag.

De berechting in Den Haag, Parijs
en Zwolle
De behandeling van de zaak tegen
Hendrik Breunis voor het Hof van
Assisen van het departement van de
Monden van de Maas vond plaats op 3
en 4 september 1812, m een lokaal op
het Binnenhof door de prefekt daar-
voor aangewezen.3" Het hof bestond
uit de mrs. Hendrik van den Burgh als
president, E.H. Bergsma, W.R.B, von
Muntz en S.P. van Swinden als raads-
heren en Th. van Herzeele als raads-
heer-auditeur. Alle vijf waren leden
van het Keizerlijk Hof. Het openbaar
ministerie werd uitgeoefend door mr.
T.C. de Bordes, advocaat-generaal bij
dat hof; griffier was mr. Johan Hendrik
Speirman, commies-griffier bij dat hof.
Uit de dertig aanwezige gezworenen
waren als jurylid geloot: C. Chais (hoofd
derjury), Steengracht, Ferrier, During,
Okhuizen, Nozeman, Bolding, Van
der Mandele, Koning, Knollaard, D.R.
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Bisdom en H. Bichon. Van de kant van
het openbaar ministerie waren nu maar
veertien getuigen opgeroepen, waar-
onder zeven nieuwe onder wie
Johannes Goedhart, en van de kant van
de verdachte maar één (ook een
nieuwe): Gomelis de Ridder, keizer-
lijk notaris te Culemborg. Als raads-
man trad weer mr. J.F. Schcidius op.
De verdachte had op 12 augustus tegen
de president van het hof verklaard dat
deze "als vriend de verdediging van
hem beschuldigde" op zich had geno-
men. Na afloop van de debatten kreeg
de jury de volgende vraag te beant-
woorden: "Heeft de beschuldigde
Hendrik Breunis van Gendt de Leeuw,
ter kwader trouw, vervaardigd quitan-
tien, betrekkelijk de gedane uitdeling
van den onderstand aan de noodlijden-
den in den Watersnood?" Het ant-
woord van de jury kwam om 23.45
uur: "Ja, de Beschuldigde Hendrik
Breunis van Gendt de Leeuw, heeft,
ter kwader trouw vervaardigd quitan-
tien, betrekkelijk de gedane uitdceling
van den onderstand aan de noodlijden-
den in den watersnood."

De volgende ochtend om 10.00
uur werd de zitting heropend en hield
de advocaat-generaal zijn requisitoir.
Hij eiste de maximumstraf die het
Crimineel Wetboek van 1809 op het
delict van art. 252 had gesteld: twaalf
jaren tuchthuisstraf. Maar het hof ver-
oordeelde Hendrik Breunis slechts tot
achtjarcn tuchthuis "welkerTuchthuis-
straf zal worden gewijzigd, volgens no.
3 van het 40e artikel van het (...)

Hollandsch Crimineel Wetboek, in-
houdende: De wijziging der straf van
Gevangenis kan zijn no. 3. In een af-
zonderlijk Vertrek, met vergunning
van zodanige toegang als behoudens
de goede orde en veiligheid van het
huis kan toegestaan worden". Daar-
naast werd hij ook veroordeeld tot een
tepronkstelhng van één uur op het
schavot te Arnhem met een bord bo-
ven zijn hoofd, waarop zijn namen,
beroep, woonplaats, straf en misdaad
stonden vermeld, en in de proces-
kosten, die werden begroot op 473
franken en 32 centimen (= / 236,6(S).
Zowel de procureur-generaal bij het
Keizerlijk Hof als de veroordeelde
Hendrik Breunis tekenden tegen deze
uitspraak cassatie aan.

Bij zijn arrest van 30 oktober 1812
vernietigde het Hof van Cassatie ech-
ter ook de uitspraak van dit hof. Om-
dat de verklaring van de jury aan
"incertitude" en "ambiguïté" had gele-
den, had het hof haar niet als grondslag
voor zijn uitspraak kunnen gebruiken.
De zaak werd derhalve voor een volle-
dig nieuwe behandeling verwezen naar
de zittingen van het Hof van Assisen
van het departement van de Monden
van de IJssel te Zwolle." Voordat de
tekst van de uitspraak in cassatie be-
kend was, ontstond er al enige nervo-
siteit in Den Haag, toen men daar bij
geruchte van de vernietiging had ver-
nomen. De substituut van de procu-
reur-generaal, mr. W.H. de Greve,
dezelfde die de akte van beschuldiging
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had opgesteld, schreef tenminste op 9
november 1812 vanuit Den Haag naar
de keizerlijke procureur bij de recht-
bank van eerste aanleg in het arrondis-
sement Zwolle: "Ik hoor dat het arrest
in de zaak van Van Gendt de Leeuw
wederom gecasseerd is, en wél van de
positie der vragen [onleesbaar] af: zo-
dat de debatten op nieuw zullen moe-
ten gehouden worden. Men weet ech-
ter nog niet aan welk hof van assises die
zaak nu gerenvoyeerd is. (...) P.S. Zoo
even heb ik aan het parket nog eens
gevraagd of het arrest van het hof van
Cassatie in bovengemelde zaak al gear-
riveerd was, en vernomen van neen. 't
Geen men er van weet, is uit den mond
van den advocaat Scholten die er tij-
ding uit Parijs van hebben zoude, doch
zonder te weeten waar heenen de zaak
gerenvoyeerd is."32 Toen de stukken
daar op het parket waren binnengeko-
men, schreef de procureur-generaal
aan de keizerlijke procureur in Zwolle
op 11 december 1812: "Jefaispartirpar
Ie courier d'ajourdhui toutes les pièces
de la procedure criminelle instruite
contre Ie nommé van Gendt de Leuw
accusé d'avoir fabriqué suremment des
fauses quittances produites comme piè-
ces verificatives a l'appui d'un compte
de distributions de sommes confiées a
son père par Ie Roi de hollande." Hij
deelde hem mee dat het eerste arrest
was vernietigd "sur Ie motif du défaut
de prestation de serment d'un temoin
agé de moins de quinze ans", dat het
tweede was vernietigd "sur Ie motif
que la déclaration du jury n'avait pas

sufHsament énoncé que les quittances
fabriques etaient fausses ainsi que Ie
parti de l'acte d'accusation" en dat de
zaak nu naar Zwolle was verwezen. "Il
est innutile, Monsieur, que je vous
demande tous vos soins pour cette
affaire vraimentimportable", zo merkte
hij nog op en hij raadde hem aan
contact te onderhouden met de leden
van het openbaar ministerie in Arnhem
en Den Haag die tot nu toe bij de zaak
betrokken waren geweest. De zaak
moest zeer zorgvuldig worden voor-
bereid, want er mocht nu niet de klein-
ste fout meer gemaakt worden. Eén
van de presidenten van het Keizerlijk
Hof, mr. C. Bijleveld, die als president

Art.5 President van het Keizerlijk Hof
mr. C. Bijleveld

de zittingen zou gaan leiden, zou hem
daarbij behulpzaam zijn. "Sous quelques
jours, je ferai transférer Ie prévenu."13

In een brief van 17 december 1812 aan
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zijn collega in Arnhem, mr. H. A. Rap-
pard, beklaagde de keizerlijke procu-
reur zich erover, dat het dossier nu zo
omvangrijk was geworden, dat het
hem dagen zou gaan kosten de zaak te
doorgronden.34

Het Hof van Assisen van het departe-
ment van de Monden van de IJssel dat
op 21 januari 1813 uitspraak deed, was
samengesteld uit mr. C. Bijleveld als
president en de rechters uit de recht-
bank van eerste aanleg in het arrondis-
sement Zwolle mrs. A.W. van Pal-
landt, JJ. Op tenNoort, AJ. Scriverius
enJ.E. Huberts als raadsheren. Aan de
jury was gevraagd: "Is de beschuldigde,
(...), schuldig aan het ter kwader trouwe
vervaardigen van eenige valsche
quitantien, betrekkelijk de gedane uit-
deling van onderstand aan de nood-
lijdenden door den watersnood, voor-
gevallen in denjare 1809?" Haar ant-
woord was geweest: "Ja! de beschul-
digde (...) is schuldig aan het vervaar-
digen van eenige valsche quitantien
betrekkelijk de gedane uitdeling van
onderstand aan de noodlijdenden door
den watersnood voorgevallen in den
Jare 1809, maar niet ter kwader trou-
we." Door dit antwoord was de kei-
zerlijke procureur-crimineel wel ge-
dwongen in zijn requisitoir ontslag van
alle rechtsvervolging te eisen ("tende-
rende tot absolutie van den beschul-
digden"). Het hof deed dat dan ook
met de volgende motivering: "(...)
Overwegende, dat bij het Hollandsch
Wetboek op de daad, zodanig als

dezelve door de Jurij is gequalificeerd,
geene straffe is gesteld; (...) Absolveert
den beschuldigden Hendrik Breunis
van Gendt de Leeuw."35 Als raadsman
was voor hem de Haagse advocaat mr.
Francois Schouten (of: Scholten?) op-
getreden.

De keizerlijke procureur-crimineel
schreef naar aanleiding van deze uit-
spraak op 24 januari 1813 aan de pro-
cureur-generaal bij het Keizerlijk Hof:
"(...) H.B. van Gendt de Leeuw declaré
coupable par Ie Jury d'avoir fait des
fausses quitances, mais pas de mauvaise
fois, j'ai comme en consequence de ce
qui avait été jugé a l'egard du Pere et
approuvé par la Cour de cassation,
devoir réquerir son absolution.
Qouique j'ai fait toute mon possible
par l'appui de l'accusation et j'ai aussi
allègue toutes les moyens, dont on s'est
servi a la Haye et a Arnhem et non
obstant, qu'aussi M. Ie President a fait
tout ce qu'on pouvait desirer, et etait
compatible avec ses fonctions. (...) En
general, on etait occupé en faveur de
l'accusé Ie public meme, en attendant
la déclaration du Jury, ne se menageait
pas de faveur des applaudissemens, a
qui M. Ie President, cependant, cesser
d'[onleesbaar] en temoignant son
indignation."36 Het kon ook toen al
verkeren: Hendrik Breunis was van
iemand waartegen in zijn omgeving
door zijn handelwijze bij de uitdeling
van de gelden aan de slachtoffers van de
watersnood van 1809 nogal wat be-
denkingen hadden bestaan, uitgegroeid
tot een soort volksheld die aan de
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klauwen van justitie had weten te ont-
snappen.

Het antwoord van de procureur-
generaal liet niet snel op zich wachten.
Op 27 januari schreef hij terug: "J'ai
récu Ie comptc sommaire de la tenue
des demiers assises de votre departe-
ment, l'issue de l'affaire de van Gendt
de Leuw est bien étonnante; niais je
suis bien certain que vous n'avez aucune
espèce de reproche a vous faire et que
Mr. Le Président n'a rien négligé de ce
qui pouvait eclairir Ie jury, sur la
conscience de qui repose entierrement
la décision qui a été prise. (...)". Ver-
volgens kreeg de grifRer een berisping
voor het te snel publiceren van de
uitspraak: "il n'est nul leinent
convenable que l'acquittement de van
Gent de Leeuw ait été publiquement
connu ici (...)".^

Voer voor juristen'"
Het arrest van het Hof van Assisen van
het departement van de ISoven-IJssel
van 20 april 1812 waarbij Hendrik
ISreunis van Gendt de Leeuw was ver-
oordeeld, was dus door het Hof van
Cassatie te Parijs bij zijn arrest van 25
juni 1H12 vernietigd. Het hof van assisen
had art. 79 van de Code d'instruction
criminelle verkeerd toegepast en art.
317 geschonden door op de terechtzit-
ting een getuige niet onder ede te
horen. Dit arrest van het Hof van
Cassatie was geheel in de lijn met zijn
arrest van 7 februari 1812, waarin het
zich voor het eerst had uitgelaten over
de vraag of kinderen beneden de vijf-

tienjaren op een terechtzitting van een
hof van assisen nu wel of niet onder ede
moesten worden gehoord. Deze vraag
was tot dan toe in de rechtspraak ver-
schillend beantwoord. In zijn arrest
van 7 februari 1X12 had het Hof van
Cassatie in overeenstemming met de
conclusie van zijn procureur-generaal
mr. Ph.A. Merlin overwogen dat art.
75 van de Code d'instruction criminelle
voorschreef dat in het gerechtelijk voor-
onderzoek getuigen door een rechter
van instructie op straffe van nietigheid
onder ede moesten worden gehoord,
maar dat art. 79 bepaalde dat dat niet
gold voor kinderen beneden de vijf-
tien jaren. Art. 317 maakte echter zo'n
uitzondering niet voor het getuigen-
verhoor op het onderzoek ter terecht-
zitting van een hot van assisen. Dat
artikel was nu eenmaal absoluut en
algemeen geformuleerd, zodat c/A' ge-
tuigen, zowel die vanwege het open-
baar ministerie als die vanwege de
verdachte, of ze nu van het mannelijk
of van het vrouwelijk geslacht waren
en of ze nu wel of niet ouder dan
vijftien jaren waren, op straffe van
nietigheid onder ede moesten worden
gehoord. De overwegingen van het
arrest van 25 juni 1812 waren letterlijk
dezelfde als die van dit arrest van 7
februari 1812.

Het verzet van het Hof van Assisen
van het departement van de Seine te
Parijs tegen deze opvatting zorgde er-
voor dat het Hof van Cassatie in zijn
arrest van 3 december 1812 "om " ging.
In overeenstemming met de conclusie
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van diezelfde procureur-generaal, die
dus óók "om" was/'' aanvaardde toen
het H of van Cassatie, in een gecombi-
neerde zitting van de burgerlijke ka-
mer en de strafkamer onder voorzitter-
schap van de opperrechter tevens mi-
nister van justitie,^' de tegenoverge-
stelde opvatting. Hoewel de bepaling
van art. 317 van de Code d'instruction
criminelle algemeen was, was zij niet
absoluut maar onderworpen aan het
beginsel dat ook in art. 79 door de
wetgever tot uitdrukking was gebracht,
namelijk dat kinderen beneden de vijf-
tien jaren nimmer onder ede gehoord
mochten worden. Omdat die kinde-
ren de waarde en de betekenis van de
eed niet konden inzien, kon een door
hen afgelegde eed niet de garantie
verschaffen dat zij als getuigen de waar-
heid zouden spreken. Hoven van assisen
die kinderen onder de vijftien jaren
voortaan op de terechtzitting niet meer
onder ede als getuigen zouden horen,
zouden daarmee in overeenstemming
met de letter en de geest van de wet
handelen.

Ook het arrest van het Hof van Assisen
van het departement van de Monden
van de Ivlaas van 4 september 1812
waarbij Hendrik Breunis van Gendt de
Leeuw wederom was veroordeeld, was
door het Hof van Cassatie vernietigd,
en wel bij zijn arrest van 30 oktober
1H12/' Het Hof van Cassatie had in
twee overwegingen korte metten ge-
maakt met het arrest van het hof van
assisen. Het had allereerst overwogen

dat uit de verklaring van de jury geen
feit had kunnen worden afgeleid waarop
het hof van assisen de straf had kunnen
toepassen die in art. 252 van het Cri-
minele Wetboek van 1809 of in de artt.
147 en 150 van de Code pénal daarop
gesteld was. Het hof van assisen had
dus in zijn arrest de strafbepalingen van
deze artikelen verkeerd toegepast. Ver-
volgens had het overwogen dat we-
gens de "onzekerheid en dubbelzin-
nigheid" van het antwoord van de
jury, er niet over dit antwoord beraad-
slaagd had mogen worden voor de
toepassing van de strafwet.

De procureur-generaal bij het Kei-
zerlijk Hof vatte het in zijn brief van 11
december 1X12 aan de keizerlijke pro-
cureur te Zwolle (zie hiervoor $ 4.2.)
aldus samen: de juryverklaring had
onvoldoende tot uitdrukking gebracht
dat de vervaardigde kwitanties vals
waren in de zin van de akte van be-
schuldiging. Nadere beschouwing van
de Haagse juryverklaring (zie hiervoor
$ 4.1.) laat zelfs zien dat de procureur-
generaal zich nog zwak had uitge-
drukt, want de juryverklaring had zich
over de valsheid helemaal niet uitgela-
ten. De jury had slechts geantwoord
dat de beschuldigde schuldig was aan
het te kwader trouw vervaardigen van
kwitanties. Volgens het Hof van Cas-
satie was dat geen kwalificatie waar het
hof van assisen mee uit de voeten had
gekund. Het hof van assisen had op
zo'n verklaring de strafwet niet kun-
nen en mogen toepassen. Het had zelfs
niet, maar dat had het Hof van Cassatie



er niet bij gezegd, het aldus "gekwali-
ficeerde" feit niet strafbaar kunnen
verklaren en vervolgens de verdachte
ontslaan van alle rechtsvervolging. De
juryverklaring was in wezen helemaal
niets, laat staan een kwalificatie. Van-
daar dat het Hof van Cassatie vervol-
gens had overwogen dat ze onzeker en
dubbelzinnig was en dus niet als grond-
slag voor de beraadslaging van het hof
van assisen had kunnen dienen. Vol-
gens de doctrine had de president van
het hof van assisen zo'n juryverklaring
niet mogen accepteren, maar de jury
terug moeten sturen naar haar kamer
voor het geven van een duidelijk en
ondubbelzinnig antwoord. In dit geval
was dat echter niet mogelijk geweest,
omdat de president de vragen aan de
jury niet goed had geformuleerd. De
jury had zich keurig aan het bepaalde
van art. 345 van de Code d'instruction
criminelle gehouden. Weliswaar moest
de jury haar oordeel vormen naar aan-
leiding van de akte van beschuldiging
en van wat uit het onderzoek op de
terechtzitting was gebleken, maar zij
werd daarbij "gestuurd" door de presi-
dent van het hof van assisen. Deze
moest de vragen zo formuleren, dat uit
het antwoord van de jury ondubbel-
zinnig kon blijken welke kwalificatie
er aan het feit gegeven kon worden,
zodat vervolgens de strafwet kon wor-
den toegepast.

Achteraf is het overigens niet meer te
achterhalen wat de president in Den
Haag ertoe bewogen had de Haagse

jury niet dezelfde vraag voor te leggen
als de president in Arnhem de Arn-
hemse jury had voorgelegd. Volgens
mij had er dan weinig mis kunnen
gaan. Maar de vraag ofHendrik Ureunis
de Gendt de Leeuw nuwel of niet
valsheid in geschrifte had gepleegd bij
de uitdeling van de gelden aan de
slachtoffers van de watersnood van
1H09 is heden ten dage niet meer van
belang. Zonder geluk vaart niemand
wel. Dat spreekwoord was in 1X12
toch wel op hem van toepassing. In ons
land is deze zaak volledig in vergetel-
heid geraakt, omdat zij na de afschaf-
fing van de juryrechtspraak voor ons
recht van geen belang meer was. In de
Franse rechtsliteratuur werd zij daar-
entegen nog in 1854 vermeld als een
standaardvoorbeeld/-

G. Dossers"

NOTEN
1. A.M.AJ. Driesseii, M/

m M
. Zutphen 1994.

2. l )riessen 1994, blz. 219-276.
3. Rijksarchief in Overijssel |RAO|, Hof van

Assisen l «11-1»%. inv. nr. 14*.
4. Volgens de doopboeken van de Nederduits

Gereionneerde Gemeente van Opheusden
(Rijksarchief in Gelderland |RAG], Register*
liurgerlijke Stand 101 A.2) was hij op 21 augus-
tus 1791 geboren.

5. Zie over juryrcchtspraak en de feitelijke gang
van zaken van de toenmalige strafprocedure
voor een hof van assisen, met uitvoerige verwij-
zingen naar de wettelijke regelingen: Geert
Uossers, "M/r&MTK'M]

ha/f/" Dr jmy i'i<
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rechtspraktijk, 1811-1813. Delft 1987.
6. RAO, Hofvan Assisen 1811-1838, inv. nr. 14a.
7. Ter verduidelijking (want niet helemaal duide-

lijk in: Bossers 1987,blz. 50-51): art. 358, eerste
lid, van de Code d'instruction criminelle sprak
van acquitterde l'acaisation, in de officiële vertaling
van mr. Willem Bilderdijk (1756-1831) (Am-
sterdam 1811): ontheffen van de beschuldiging.
Tegenwoordig spreken we dan van vrijspraak.
Art. 364 had het over l'absohiüan de l'accnsé, in de
officiële vertaling: de beschuldigde vrijspreken.
Tegenwoordig spreken we dan van ontslaan
van (alle) rechtsvervolging. In dit artikel wordt
de hedendaagse terminologie gebmikt om ver-
warring te voorkomen. Zie vooral: C.M Pel-
ser, De naam van liet feit, Over de kit'alificatic-
beslissing in strafzaken (Arnhem 1995) blz. 2( )-21.

8. RAO, Hofvan Assisen 1811-1838, inv. nr. 14a
(dossier nr. 229).

9. RAO, Hofvan Assisen 1811-1838, inv. nr. 14a
(dossier nr. 228).

10. RAG, Nieuw Rechterlijk Archief, inv. nr. 780.
11. L. Rondonneau, Collection des bis franfaises, etc.

exécutoircs dans les Département de la Hallande (...),
I (Paris 1811) blz. 540-541.

12. J.M. Kemper, Code orgatüqne des départeniens de
h Hollande. l-'erzaineling van wette» en decreten,
betrekking hebbende tot de inlijving en organisatie der
Hollandsche Departementen (l )en Haag 1812) blz.
110-221.

13. Zie o.a. RAG, Nieuw Rechterlijk Archief, inv.
nrs. 779 en 780. l )eze stukken zijn weliswaar in
1893, blijkens potloodaanteke-ningen in de
marge, vanuit Zwolle (RAO) aan Arnhem
(RAG) overgegeven, maar zij horen mijns
inziens onlosmakelijk bij de rest van het dossier
m Zwolle. Zie: \V\O, Hofvan Assisen 1811-
1838, inv. nr. 14a.

14. Zie voor het proces-verbaal van de terechtzit-
ting in Arnhem: Rj\G, Nieuw Rechterlijk
Archief, inv. nr. 2. Van deze zaak is, in tegenstel-
ling tot alle andere strafzaken, geen arrest in het
RAG aanwezig.

15. Pelser 1995, blz. 19: "Het Hofvan Assisen sprak
in het algemeen recht met een (leken)jnry van
twaalf gezworenen."

16. Jan Boksein, ()p den grondslag ter tclastlegving.

Beschomvingen naar aanleiding van het Nederlandse
grondslagenstclsel (Nijmegen 1996) blz. 14: "De
jury, zoals de lekenrechters werden genoemd,
bestond uit twaalf geselecteerde (niet rechtsge-
leerde) en beëdigde personen."

17. RAG, Archieven der gewestelijke besturen in
de Bataafs-Franse tijd in Gelderland 1795-1813
|BAF|. inv. nr. 5509.

18. RAO, Hof van Assisen 1811-l 838. inv. nr. 14a
(dossier nr. 244).

19. RAO, Hofvan Assisen 1811 -1838, inv. nr. 14a
(dossier nr. 246).

21). Art. 254 van het Crimineel Wetboek van 1809
luidde: l )ie terkwadertrouw, willen en wetens,
zich van eenige valsche of vervalschte stukken
bedienen, of daarmede voordeel doen, zullen
als de daders zelve gestraft worden.

21. Art. 252 van het Crimineel Wetboek van 1809
luidde: Die, ter kwader trouw, zoodanige
buitenlandsche publieke instrumenten, als in de
voorgaande artikelen van dezen titel zijn omschre-
ven, of ook eenige onderhandsche instrumen-
ten, het zij contracten, schuldboeken, wissels,
assignatiën, kwijtscheldingen, verklaringen, brie-
ven of andere dergelijke stukken geheel of
gedeeltelijk vervalsenen, geheel valsche ver-
vaardigen ofboven eens anderen naamteekening
invullen; gelijk ook die eenige handteeke-
ningen, zegels, stempels van bijzonderen perso-
nen namaken, of geheel of gedeeltelijk
vervalschen, zullen, naar mate der omstandig-
heden, gestraft worden met schavotstrar, eer-
loos-verklaring, gevangenis of bannisse-ment,
te zamen ot afzonderlijk, niet te bovengaande
den tijd van twaalf jaren.

22. Art. 150 van de Code pénal luidde (in de
officiële vertaling (Amsterdam 1811) van mr.
W. Bilderdijk): Al wie, op eenige wijze, bij
Artikel 147 uitgedrukt, eene valschheid in
onderhandsch geschrift begaan zal hebben, zal
met het tuchthuis gestraft worden.
Art. 147 luidde: Met dwangarbeid voor eenen
tijd zullen gestraft worden, alle andere personen,
die in authentieke en publieke geschriften, of in
geschriften van koophandel, of in bank-
geschriften, eene valschheid gepleegd zullen
hebben, Hetzij door het namaken of verande-
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ren van geschriften ofhandteekeningeii, Hetzij
door versiering van overeenkomsten, beschik-
kingen, verbindtenissen ofbevrijdingen, ofdoor
dezelve naderhand in deze akten in te lasschen,
Hetzij door bijvoeging tot, of verandering van
bedingen, verklaringen, of feiten,diedeze akten
moesten inhouden en doen blijken.
Art. 21 luidde: Alle veroordeelde tot de straf van
het tuchthuis, zoo van de eene als van de andere
kunne, zal in een tuchthuis opgesloten, en
gebruikt worden tot arbeid, waarvan de op-
brengst gedeeltelijk ten zijnen bate zal mogen
besteed worden, zoo als dat door de Hooge
R egering zal worden geregeld. Deze straf zal tel i
minste vijf) (en) ten hoogste tien jaren duren.

23. RAO.HofvanAssisen 1811-1838,inv.nr. 14a.
Zie daarin ook: dossier nr. 251: "État des frais",
opgemaakt op 20 april 1812. De totale kosten
van het proces tot dan toe waren begroot op
1215 franken en 38 centimen (= ƒ 607, 69).
Bepaald werd dat de kosten gemaakt ni.b.t.
Dibbet van Gendt de Leeuw ("absolu") en
ni.b.t. Johannes Goedhart ("acquitté") voor
rekening van de overheid zouden komen en dat
slechts één derde van de gemaakte kosten voor
rekening van de veroordeelde Hendrik Breunis
van Gendt de Leeuw zou komen.

24. RAG. B Af. inv. nr. 55( )9. Zie voor de vergoe-
ding van de gezworenen: Keizerlijk decreet van
18 juni 1811 , Bulletin des lois nr. 377.
Rondonneau VI (Paris 1811) blz. 519-563.

25. RAG. BAF, inv. nr. 5509.
26. RAG, BAF, inv. nr. 5511.
27. Zie art. 27 van de wet van 20 april 1810. Bulletin

des lois nr. 282, Rondonneau I (Paris 1811) blz.
493-508, op de rechterlijke organisatie: La cour
séciale extraordinaire remplacera la cour d'assises
dans les départemens dans lesquels Ie jury n'aura
pas été établi ou sera suspendu. Zie voor Corsica:
Keizerlijk decreet van 24 april 1811 in: D.
Dallozet A. Daiïozjurispiudence générale. Réper-
toire inétliodiqiie et alpliahétique de législatton de
doctrine et de jttrispntdence, etc. [Dalloz] 34.2(Paris
1870) blz. 1504 (Ogamsationjudiciaire).

2». RAG, Nieuw Rechterlijk Archief! inv. nr. 33
(brief 107).

29. RAO,HofvanAssisenl8l1-1838,inv.nr. 14a.

30. Algemeen RijksarduefDen Haag [ARA|, Hof
van Assisen Monden van de Maas, 1811-1838,
inv. nr. 3 (processen-verbaal 1812-11, nr. 3), nr.
51 (arresten 1812. nr. 4») en nr. 90 (dossiers
1812, nr. 92).

31. ARA, Hof van Assisen Monden van de Maas,
1811-1838. inv. nr. 51 (arresten 1812. nr. 48).
Zie ook: S. Faber, Rechtspraak van h et hof van
cassatie te Parijs in noord-Nederlandse straf-
zaken (1811-1813), Tijdschrift voor Rechts-
Hesclnedenif 39(1971) blz. 593-594.

32 RAO. Hof van Assisen 1811-1X38, inv. nr. 4().
33. RAO, Hof van Assisen 1811-1838, inv.nr. 40.
34. RAO.Hofvan Assisen 1811-1838. inv.nr. 15.
35. RAO. Hof van Assisen 1811-183», inv. nr. l

(arrest nr. 20). Er zijn geen processen-verbaal
van de terechtzittingen van dit hof van voor
1819 bewaard gebleven. Ook de namen van de

juryleden in deze zaak zijn niet bekend, omdat
de gegevens daarover voor het jaar 1813 in het
archief van het departementale bestuur ontbre-
ken.

36. RAO. Hof van Assisen 1811-1838, inv. nr. 15.
37. RAO, Hof van Assisen 1 8 1 1 -1838. inv. nr. 40.
38. 1 Xilloz 40 (Paris 1859) blz. 44 (Scmmit.nK. 185

en 186).
39. Zie voor de tekst van de conclusie: |Ph.A.|

Merlin. Répertoire ituiversel el raiionnc de
JHiispnideuce. 5me éd., 33 (Bruxelles 1828) blz.
116-121.

40. Zie voor deze bijzondere procedure van het
Hof van Cassatiedcwetvan 16 september 1807.
Bulletin des lois nr. 161, Rondonneau i (Paris
1811) blz. 424.

41. Dalloz 28 (Paris 1854) blz. 832-834 (Ab-m<m'»wi
criminelle, nrs. 3428-3441, met name nr. 3439).

42. Dalloz 28 (Paris 1854) blz. 833 (Iiistruction
crimitielle, nr. 3439).

43. l )it artikel is de uitwerking van een voordracht
die de schrijver op 15 februari 1996 in de
Betuwepoort te Rhenoy heeft gehouden voor
de Historische Kring West-Betuwe. De schrij-
ver is sinds 1977 als universitair docent verbon-
den aan de vakgroep rechtsgeschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam.
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Goed voorbeeld doet goed volgen

De monstrans van de Werenfriduskerk te Eist en haar
negentiende-eeuwse navolgingen

In de tweede helft van de zestiende eeuw leverde de Nijmeegse edelsmid
Frederick Loiffs een monstrans aan de Werenfriduskerk te Eist. Dit
voorname kerkelijke vaatwerk, immers de bewaarplaats van de heilige
Hostie, zou maar korte tijd dienst doen. In 1588 werd de monstrans
opgeborgen, samen met een kazuifel en een stola, om haar zo te
behoeden voor de smeltkroes van de beeldenstorm. Na enige omzwer-
vingen kwam de kist met de liturgische kostbaarheden terecht in het
kasteel te Oosterhout. In de negentiende eeuw besloot de toenmalige
eigenaar van het kasteel, Baron van Scherpenzeel-Heusch, de monstrans
terug te geven aan de katholieken van Eist. De monstrans werd
gerestaureerd in het Utrechtse edelsmeedatelier Brom en in ere
hersteld. De restauratie van de monstrans was voor edelsmid Jan
Hendrik Brom aanleiding dit bijzondere werk tot inspiratiebron te
nemen voor zijn eigen werk. Hij maakte er tenminste dertien (meer of
minder vrije) kopieën van. Over de lotgevallen van de monstrans van
de Werenfriduskerk, met name de onverwachte verheffing tot illuster
voorbeeld na eeuwenlange vergetelheid, handelt dit artikel.

De monstrans van Eist en venvan-
te monstransen in het Rijnland
De 74 cm. hoge monstrans (afb. 1) is
van verguld zilver en heeft een kerk-
torenvorm (daarom ook wel toren-
monstrans genoemd), een type dat in
de gotische kunst heel gebruikelijkO O J

was. De architectuur als moeder van de
kunsten verschafte de vormen voor de
kunstnijverheid. Bovendien werd de
monstrans ook gezien als een kerk in
het klein. In het midden bevindt zich
namelijk een rechtopstaande glazen
cilinder, waarin in een zogenaamde
lunula (een halvemaanvormige gou-
den hostiehouder) de hostie bewaard
en getoond kan worden. Vaak werd de
lunula kostbaar versierd, om zo de
eerbied voor cie hostie tot uitdrukking
te brengen. Deze centraal-geplaatste
cilinder rust op een basis die gedragen

wordt door een voetstuk. Dit voet-
stuk, dat vooral nodig is om de
monstrans gemakkelijk te kunnen ver-
plaatsen (bijvoorbeeld in processies),
bestaat uit een zeslobbige voet (waar-
van de lobben aan de zijkanten gerekt
zijn en recht eindigen), en een zeszijdige
stam onderbroken door een zeslobbige
nodus, die de drager houvast biedt. De
stam gaat over in een trechtervormige
ondersteuning van de cilinderdrage".
De architecturale opbouw is samenge-
steld uit de in de gotiek gebruikelijke
elementen, zoals contreforten met
pinakels, met elkaar verbonden door
sierlijke bogen en gedecoreerd met
hogels en kruisbloemen. Ter weerszij-
den van de cilinder (waarin de hostie,
d.w.z. het lichaam van Christus be-
waard werd) zijn beeldjes geplaatst van
Maria en Johannes, zodat een kruis-
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groep gevormd wordt. In de toren
boven de cilinder bevindt zich een
beeldj e van de heilige Martinus te paard
met een bedelaar. Martinus was de
eerste patroonheilige van de Weren fri-
duskerk.

Door de merken onder de voet van
de monstrans is de leverancier geïden-
tificeerd.' Behalve het stadsteken van
Nijmegen is een meesterteken aange-
bracht, dat toebehoort aan de Nijmeeg-
se edelsmid Frederick Loiffs (of Loeffs).
Als meesterteken gebruikte Loifïs zijn
huismerk. Dit is een burger- ofkoop-
mansmerk dat toegepast werd om ei-
gendommen en handelswaar te mer-
ken. Loiffs' huismerk is bekend van
documenten uit de periode 1581-1593.
Van zijn hand zijn, behalve de mon-
strans, voor zover bekend geen andere
werken bewaard. Wel wordt hij in
1593 vermeld als leverancier van zilver
voor de stadskovels. De monstrans werd
echter vroeger gedateerd: Taminiau
houdt het op het begin van de zes-
tiende eeuw, Jan Eloy Brom (die de
monstrans in 1944 opnieuw restau-
reerde) spreekt van de eerste helft der
zestiende eeuw, in de catalogus Gcf Jcrs
ZiVycr is sprake het eerste kwart der
zestiende eeuw en in de meest recente
publicatie, de catalogus ATi/wrr^ ZiV-
tw, worden twee dateringen gegeven:
derde kwart zestiende eeuw en tweede
helft zestiende eeuw.' Op grond van
de overgeleverde informatie over de
werkzame periode van Loiffs lijkt deze
latere datering logisch. Later dan 1588
kan het evenwel niet geweest zijn.

aangezien de monstrans in dat jaar uit
de kerk werd verwijderd om haar te
beschermen tegen de beeldenstorm.
Bovendien was de Hervorming vanaf
1555 al van invloed in Nijmegen en
omstreken. In dat j aar werden de beel-
den in het torenportaal van de Weren-
friduskerk in Eist vernield en vanaf
1566 kregen ook in Nijmegen nieuwe
religieuze opvattingen de overhand: er
kwam een einde aan de vraag naar de
traditionele liturgische vaatwerken/
Het lijkt dan ook niet voor de hand-
liggend dat in deze tijd nog een derge-
lijk pronkstuk voor de kerk vervaar-
digd werd. Een datering in de periode
1550-1560 is daarom het meest plausi-
bel.

Toch was de aanvankelijke vroe-
gere datering zeker niet uit de lucht
gegrepen. De monstrans vertoont zeer
grote stilistische overeenkomsten met
vier monstransen in de streek rondom
Keulen en het gebied van de Neder-
rijn, die alle gedateerd zijn in de pe-
riode 1480-1500/ Eén monstrans met
name, in de St.-Martin in Esch, is vrij-
wel identiek aan het exemplaar in Eist.
De andere uit deze groep, die zich be-
vinden in Honnef, Anholt en Rees,
hebben grotendeels dezelfde karakte-
ristieken." De monstransen in Esch en
Honnef zrjn vrijwel zeker in hetzelfde
atelier vervaardigd, dat door Perpeet-
Frech in Keulen gesitueerd wordt. De
monstransen in Anholt en Rees zijn
zeer verwant aan die van Esch en
Honnef, maar voorzien van een ander
soort cilinderdrager: hier hebben de
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zijgedeelten van de basis een driehoe-
kige in plaats van rechthoekige vorm,
waardoor ook de contreforteii met
beeldjes anders geplaatst zijn. Deze
monstransen worden toegeschreven
aan een Nederrijns atelier, mogelijk
van de bekende edelsmid Israhel van
Meckenem. Dat een Nijmeegse edel-
smid zich liet inspireren door deze
Rijnlandse voorbeelden is geenszins
verrassend. Bekend is dat Nijmeegse
zilversmeden bij voorkeur in Keulen
in de leer gingen/' Keulen was in die
tijd een zeer belangrijk centrum voor
de kerkelijke edelsmeedkunst. Gezien
de wel heel grote overeenkomsten met
de monstrans in Esch kan mijns inziens
zelfs niet uitgesloten worden dat Loiffs
de monstrans in Keulen heeft besteld
en dus alleen als verkoper is opgetre-
den . Om op dit punt meer zekerheid te
krijgen is echter nader onderzoek (een
directe visuele vergelijking van beide
monstransen) vereist.

In 1588, toen de Werenfriduskerk
geplunderd werd en de relieken van de
patroonheilige op het voorplein van
de kerk werden verbrand, bracht -
volgens de overlevering - een zekere
Theodoor van Eymeren, telg uit een
voor het eerst in 1300 vermeld ge-
slacht, de monstrans in veiligheid. De
eeuwen daarna rustte zij in een kist in
het kasteel te Oosterhout.

De herontdekking van de mon-
strans in de negentiende eeuw
Taminiau meldt dat Baron van
Scherpenzeel-Heusch (1799-1872),

eigenaar van het Huis te Oosterhout,
de monstrans en de paramenten in
1848 overdroeg aan de katholieken
van Eist. Hoewel Van Scherpenzeel
alleen zijn eerste drie levensjaren in
Oosterhout doorbracht, liet hij om-
streeks l 850 - nadat verscheidene over-
stromingen het oude huis hadden ver-
nield - een nieuw huis bouwen op
enige afstand van het oude.7 Zeer waar-
schijnlijk kwam bij deze gelegenheid
de kist tevoorschijn. Terwijl de katho-
lieke Elstenaren de middeleeuwse kerk
aan het begin van de eeuw niet terug
hadden gekregen, konden zij de mon-
strans, kazuifel en stola wél in ont-
vangst nemen. Onduidelijk is hoe zij
tegenover deze kunstwerken stonden.
In ieder geval werd in 1876 besloten
om de monstrans te laten restaureren.
De laatste dertig jaar van de negen-
tiende eeuw beleefde de neogotiek, de
herleving van de gotische vormentaal,
haar hoogtijdagen. Zeker toen moet
men zich gerealiseerd hebben welk
een kostbaar stuk, en dan met alleen in
financiële, maar ook in artistieke zin,
men in huis had. De restauratie werd in
handen gegeven van het Utrechtse
edelsmeedatelier Brom, dat vanaf de
jaren zestig steeds vaker restauraties
uitvoerde van kerkelijk vaatwerk.

Dat men bij Brom terechtkwam
had waarschijnlijk alles te maken met
het Utrechtse Bernulphusgilde. Dit ge-
zelschap voor priesters en leken dat
zich het bestuderen en propageren van
de christelijke kunst ten doel had ge-
steld was in 1869 opgericht door de
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priester Gerard van Heukelum, die tot
1873 kapelaan was in de Utrechtse
kathedrale kerk St. Catharina en daarna
pastoor in Jutphaas werd. Hij was de
stuwende kracht in het sterk op het
aartsbisdom gerichte Gilde. Hij gaf
lezingen over tal van aspecten van de
geschiedenis van de christelijke kunst
en stimuleerde de Gildeleden zich toe
te wijden aan de herleving van de
gotiek, naar hun opvatting de christe-
lijke kunststijl bij uitstek. Tijdens de
vormreizen, die hij samen met de bis-
schop maakte, verzamelde hij verwaar-
loosde middeleeuwse kerkgoederen om
ze in het eveneens door hem opge-
richte Aartsbisschoppelijk Museum in
ere te herstellen. Gerard Bartel Brom,
die in 1856 een eigen koperslagerij was
begonnen in Utrecht, stond vanaf de
vroege jaren zestig in nauw contact
met Van Heukelum. Voor reparaties
of restauraties en ook voor nieuw ker-
kelijk vaatwerk beval Van Heukelum
steevast het atelier Brom of de met dat
atelier samenwerkende firma van Franz
Xaver Hellner te Kempen (Dtsl.) aan/

Hoewel het contact tussen het kerk-
bestuur van Eist en de edelsmidse Brom
zeer waarschijnlijk tot stand kwam via
het Bemulphusgilde. zijn hier geen
directe bewijzen voor. Terwijl Van
Heukelum afkomstig was uit Panner-
den - waar zijn vader baksteenfabrikant
was - en hij de Over-Betuwe dienten-
gevolge goed kende, lijkt het erop dat
de monstrans in ieder geval in 1872
zijn aandacht nog niet getrokken had.
In dat jaar hield Van Heukelum een

voordracht over navolgenswaardige
middeleeuwse monstransen, waarin hij
de monstrans uit Eist niet noemt.'' Mo-
gelijk maakte Hendrikus Hakvoort
(ook aangeduid als Hackvoord) het
Bemulphusgilde attent op de mon-
strans. Hakvoort was van 1874 tot
1886 kapelaan in Eist en tevens lid van
het Bemulphusgilde.'" Zeker is dat de
monstrans in 1876 in het atelier Brom
werd gerestaureerd. Het opdrachtboek
meldt: 'Kerkbestuur Eist, een zilveren
monstrans gerestaureerd; de lunahou-
ders veranderd; een nieuwe luna en
glas en de monstrans opnieuw ver-
guld'. '' Een dergelijke verandering van
de luna en lunahouders werd in de
negentiende eeuw bij vele oudere mon-
stransen uitgevoerd, omdat de erin te
bewaren hostie in de negentiende eeuw
groter was dan in de late middeleeu-
wen. Van een inkorting van de stam of
een verlenging van de toren, die ge-
meld worden in de beschrijving van de
Stichting Kerkelijk Kunstbezit, is, al-
thans bij deze restauratie, geen sprake.'-
Wel is opvallend dat de zo verwante
monstrans in het Duitse Esch (die ook
exact evenhoog is), dezelfde relatief
korte stam heeft. Deze monstrans zou
volgens Perpeet-Frech in de jaren tus-
sen 1806 en 1839 zijn ingekort.

Nieuwe monstransen naar het
voorbeeld van de monstrans van
Eist
Terwijl Gerard Dartel Brom (1831-
1882) zich vooral had beziggehouden
met koperwerk en eenvoudig zilver,



ging zoon Jan Hendrik (1860-1915)
zich meer en meer toeleggen op groter
kerkzilver. Hij was in de jaren 1874-
1875 in de leer bij de Duitse edelsmid
Franz Xaver Hellner, met wie zijn
vader een verkoopovereenkomst had:
Brom verkocht werk van Hellner in
Nederland, Hellner werk van Brom m
Duitsland. De praktijk was echter dat
Brom wel vele kerksieraden van Hellner
verkocht, maar andersom nauwelijks.
Hellner was dan ook de betere goud-
en zilversmid, die al vanaf de vroege
jaren zestig een bloeiende zaak had. In
zijn atelier was het zeer gebruikelijk
om middeleeuwse stukken te kopië-
ren, zoals dat overigens door de voor-
mannen (o.a. Van Heukelum) van de
neogotiek ook werd gepropageerd:
beter een goed werk namaken dan zelf
een gekunsteld neogotisch fantasiestuk
in elkaar flansen.13 Originaliteit was
niet het hoogste streven, net zomin als
in de middeleeuwse kunstnijverheid.
Zo kwam Jan Hendrik waarschijnlijk
op het idee de monstrans van Eist af te
tekenen en wellicht ook - in gedeelten
- af te gieten, toen hij hem ter restau-
ratie in zijn atelier had. Hij was immers
van plan zich meer dan zijn vader toe
te leggen op de vervaardiging van mon-
stransen, cibones en kelken, en hoe
kon hij hier beter mee beginnen dan
door, geheel in de lijn van zijn leer-
meester, een illuster middeleeuws voor-
beeld na te volgen. Want dat was het:
de monstrans van Eist sloot in stilistisch
opzicht perfect aan bij de exemplaren
die Van Heukelum in 1872 als voor-

beeld had aanbevolen.
Brom merkte zeer waarschijnlijk

ook de overeenkomst met de monstrans
van Anholt op, waarover al in 1855
een publicatie was verschenen.14 Die
monstrans zou overigens door zijn leer-
meester Hellner diverse malen gekopi-
eerd worden, onder andere - in 1882 -
voor de Martinuskerk in Doornen-
burg.15 Die overeenkomst met Rijn-
landse monstransen werd ook niet als
een bezwaar ervaren: het hele Rijn-
land was immers in de late middeleeu-
wen één cultuurgebied. Juist dat werd
binnen het Bernulphusgilde als een
heel belangrijk historisch feit be-
schouwd. Omdat Van Heukelum ge-
loofde in het 'volkseigene' van de kunst
vond hij dat alleen monumenten en
kunstwerken uit het eigen cultuur-
gebied navolgenswaardig waren. Daar-
om koos hij nadrukkelijk voor in-
heemse - en dus ook Rijnlandse - mid-
deleeuwse voorbeelden, terwijl de an-
dere grote voorvechters van de neogo-
tiek in Nederland, Joseph Alberdingk
Thijm en architect P.J.H. Cuypers zich
juist meer door de Franse gotiek lieten
inspireren.16 De aanwezigheid van een
dergelijke kwalitatiefhoogstaande laat-
gotische monstrans in de Over-Bet-
uwe bevestigde voor Van Heukelum
en Brom eens te meer de eenheid van
het Rijnland, ook in cultureel opzicht,
in de late middeleeuwen. Zij wisten
overigens nog niet dat de merken naar
een Nijmeegse herkomst verwezen:
de merktekens werden pas in de jaren
vijftig van deze eeuw geduid.
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Zo werd de monstrans van Eist de
meest nagevolgde monstrans in het
oeuvre van de edelsmid Jan Hendrik
Brom: dertien exemplaren zijn getra-
ceerd.'^ Het feit dat Van Heukelum
zelfvoor zijn neogotische St.-Nicolaas-
kerk in Jutphaas (thans Nieuwegein)
dit model bij Brom bestelde is een be-
wijs van de waardering die men voor
deze monstrans had (afb. 2). Brom
maakte de monstrans evenwel niet exact
na, maar voerde kleine veranderingen
door. Ten eerste zijn al deze monstran-
sen ca. 10 cm. hoger dan het middel-
eeuwse origineel, grotendeels veroor-
zaakt door de toevoeging van een
manchet tussen voet en stam en een
spitser toelopende toren. Een derge-
lijke versterking van de verticaliteit
van de monstrans pastte goed bij de
toenmalige stijlopvatting: hoe hoger,
hoe gotischer. Ten tweede zijn er ver-
schillen in de aankleding. Zo hebben
alle exemplaren aan weerszijden van
de cilinder twee beeldjes in plaats van
één bij het origineel, en hebben de
meeste ook nog engelenbeeldjes bo-
ven de baldakijntjes van de binnenste
beeldjes. Sommige hebben alleen krul-
lend bladwerk onder de basis van de
cilinder, andere hebben afhangende
medaillons of klokjes. De prijs vari-
eerde - globaal tussen 1HOO en 4000
gulden - al naar gelang de kostbaarheid
van de versiering. Ook iconografisch
zijn er natuurlijk verschillen: elke op-
drachtgever koos de heiligen die hij
afgebeeld wenste te zien, soms zijn
eigen patroonheiligen, soms die van de

kerk, of beide. Boven de cilinder is
steeds God de Vader, Christus als Goede
Herder of Maria afgebeeld en niet
meer, zoals in het middeleeuws origi-
neel, een aan opdrachtgever of kerk
verbonden heilige. Dit vond men in de
negentiende eeuw niet gepast.

De navolgingen zijn onder te ver-
delen in drie varianten. Aanvankelijk
bleef Brom in zijn kopieën heel dicht
bij het origineel, om daarna, in de late
jaren tachtig, te gaan variëren in de
torenopbouw. In de jaren negentig is
er nauwelijks vraag naar de monstrans,
totdat Van Heukelum in 189X een
exemplaar heeft gekocht. Dan volgt
een hele reeks nieuwe opdrachten.
Deze laatste groep heeft evenwel in de
torenopbouw een sterke verandering
ondergaan. Zoals te verwachten was, is
een aantal opdrachten duidelijk in ver-
band te brengen met het
Bcmulphusgilde.

De eerste drie exemplaren staan het
dichtst bij het origineel. De eerste,
gemaakt m 1S80, bevindt zich in de
St.-Michaelkerk in Schalkwijk.'" Pas-
toor G. Hilhorst, die namens de schen-
kers de opdracht verstrekte, was lid van
het Bemulphusgildc. Hij liet in 1877-
1S7^ ook de neogotische kerk bou-
wen - door de 'huisarchitect' van het
Gilde, Alfred Tepe - en aan de edel-
smidse Brom werden diverse andere
opdrachten voor de inrichting van de
kerk toevertrouwd.''' In 1H83 werd
eenzelfde monstrans geleverd aan de
Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ont-
vangen te Overveen. Kerkmeester



Afl>.2 Een navolger: de monstrans van Jutphaas
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Antonius Roozen, die vele schenkin-
gen deed aan de Overveense kerk,
kocht de monstrans. GijsbertusSchoon-
derbeek, die van 1854 tot zijn «verlij-
den in 1887 pastoor was in Overveen
(en ook bouwpastoor van de in 1X56
ingewijde neogotische kerk) was lid
van liet Bernulphusgilde, en boven-
dien familie van |an Hendrik Drom.
Vanaf liet begin af aan heeft hij de
edelsmidse door middel van vele op-
drachten gesteund. Het derde exem-
plaar van deze eerste variant werd, ter
gelegenheid van liet zilveren priester-
feest van pastoor |. van Dijk, in 1885
besteld voor de Laurentiuskerk in
Breda.

De monstrans die in 1888 werd
gemaakt voor de H.-Willibrordtiskerk
te Wassenaar heeft een kleine verande-
ring ondergaan. Het krulwerk tussen
de pijlers ter weerszijden van de cilin-
der is omgevormd tot sierlijke balda-
kijntjes. Ook bij de in 1889 aan de
Antonius-Abtkerk in Scheveningen
geleverde monstrans is dat het geval.
Bovendien is hier het torenspitsje ge-
articuleerd met een uivorm. l )cze vonn
keert ook terug in een ongedateerde,
waarschijnlijk uit voorraad geleverde
monstrans in de Martinuskerk te
Hontemsse. Mogelijk inspireerde Drom
deze uivormige verdikking van de to-
renspits op de ojiefvormige toren-
afsluiting van de vroeg-zestiende-
eeuwse monstrans van de Blasiuskerk
te Delden, die in 1880 in het atelier
Brom gerestaureerd werd.

Na deze eerste sene navolgingen

uit de jaren tachtig li]kt de monstrans
een tijdje op de achtergrond te raken in
Broms oeuvre. In 1898 echter wordt
Van Heukelum bij zijn vijfentwintig-
jarig pastoorsjubileum deze monstrans
aangeboden. Nu zi|ii er echter wat
meer dingen veranderd. Het beeld met
voetstuk onder het baldakijn boven de
cilinder is veel volumineuzer gewor-
den, evenals de toren en torenspits
daarboven, die nu een meer massieve
uivorm heeft gekregen. Opnieuw vond
zo een navolging van de monstrans van
Eist haar plaats in een door de opvattin-
gen van het Bernulphusgilde gedomi-
neerde omgeving: ook Van Heukelums
kerk werd gebouwd door architect
Tepe en ingericht door de aan het
Gilde gelieerde kunstenaars, onder wie
de beeldhouwer Friedrich Wilhelm
Mengelberg en de glazenier Heinrich
Geuer.

De opdracht van Van Heukelum
zorgde ervoor dat het model weer
meer gevraagd werd. In 1900 verkocht
Brom eenzelfde monstrans aan de kerk
van de HH. Petrus en Paulus te Dintel-
oord en een jaar later vervaardigde
Brom een exemplaar voor de St.-Jan te
Laren, ter gelegenheid van het veertig-
jarig priester-feest van pastoor G.l.|.
Nieuwenhuis. In 1904 volgde een
opdracht van de St.-Jan-de-Doper in
Montfoort. Pastoor A.B. van Blarcum
(of Blaricum) was lid van het Bernul-
phusgilde. Zijn kapelaan kocht de mon-
strans uit Broms magazijn. In die tijd
was Broms edelsmidse uitgegroeid tot
een werkplaats met meer dan dertig
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werknemers en was het gebruikelijk
om af en toe kerkzilver in voorraad te
maken. Wanneer het betreffende mo-
del dan gevraagd werd, werden andere
beeldjes, in overeenstemming met de
wensen van de koper, aangebracht.2"
Pastoor H.H. Bergman, die van 1866
tot zijn overlijden in 1909 pastoor was
te Houten, besloot in 1908 tot aan-
koop van de monstrans. Onder zijn
pastoraat was reeds in 1885 de nieuwe
neogotische kerk door architect Tepe
gebouwd werd. Ook pastoor Bergman
was Gildelid. In 1911 tenslotte werd de
monstrans aan de H.-Dionysius in
Rijssen geleverd. De Jacobuskerk van
Lopik koos in 1903 niet voor de navol-
ging in de trant van Van Heukelums
monstrans, maar voor de meer getrou-
we kopie van de vroege jaren tachtig.

Tot besluit
Jan Hendrik Brom was niet de enige
edelsmid die zich door de monstrans
van Eist liet inspireren. Tenminste één
andere edelsmid, een Utrechtse vakge-
noot, J. van Roosmalen, volgde Broms
voorbeeld en maakte in 1896 een ko-
pie van de monstrans voor de Nicolaas-
kerk te Helvoirt.21 Wel zijn er enkele
opvallende verschillen met zowel het
origineel als Broms navolgingen: zo
zijn op de voet afbeeldingen aange-
bracht van de vier evangelisten en
Adrianus en Nicolaas en heeft de cilin-
der-basis geen ronde, maar een gelobde
vorm. Hoewel echter de neogotiek in
de katholieke kerk nog tot ver in de
twintigste eeuw zou nagalmen, ging

langzamerhand in de kunstnijverheid
originaliteit steeds meer tellen en kwam
er een einde aan het teruggrijpen op
vroegere stijlen - het historisme -, dat
gedurende de hele negentiende eeuw
de toon had aangegeven. Niet alleen
om kunstzinnige redenen echter raak-
ten de gotische en de neogotische mon-
stransen uit de belangstelling. De in-
grijpende veranderingen in de liturgi-
sche praktijk van de katholieke kerk
droegen daar in even sterke mate toe
bij. Weer een nieuw tijdperk lijkt voor
de monstrans aangebroken.

Na de beeldenstorm en de daarop-
volgende schuilkerkentijd, die de
monstrans van Eist overleefde in een
kist op zolder, volgde haar glorieuze
terugkeer in het middelpunt van de
kerkelijke kunst in de negentiende
eeuw, echter op haar beurt gevolgd
door de 'beeldenstorm' van de jaren
zestig, die de monstrans van Eist en
haar talrijke negentiende eeuwse na-
volgingen liet verdwijnen in de klui-
zen en depots van kerken en musea.
Zo komt een curieuze geschiedenis tot
een (voorlopig?) einde.

A. Gaalman
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7), p. h.
11. Kathol iek Documentat ie Centrum

Nijmegen, /Irr/nr/ cVckiiiiW.-'!' Hmni. 2 IX-
10130.

1 2. Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland,
/mviifam M/rrcM/riymAïfrk, Eist. nr. 3(x

13. Zie bijvoorbeeld ook: J. P.W.H. A. van
Kijen, '"Een gelukkig motief voor Jen
vervaardiger eener nieuwe ciborie", Vier
voorbeelden van de invloed van gilde-
deken G. W. van Heukelum.

^iVi'min«v/(;niijf, Den Haag 1992, p. 100-
123.

1 4. Hildegard Lütkenhaus, St?

ni lm / 9. /(i/ir/mn&rf. Herlijn 1 992,
p. 11H.

15. Falk, op. cit. (zie noot 8). p. 137, 237.
1ó. A. Looyenga. 7)c f 'VnvVihr -«Vicof m </c

m't^tVii'A'. J^)c i'(w;;*;<'-siVii('(/nii.\ en /icr iSi'iii
0('niii/;Vni.((;iM!'. Amsterdam 1991.

17. Het was niet de enige middeleeuwse mon-
strans die Urom tot voorbeeld nam. Zo
werd een vijrtiende-eeuwse verguld kope-
ren monstrans uit Rijnland-Westralen ge-
kopieerd voor de Willibrorduskerk in
Utrecht (zie: D. P. K. A. Douvy. 'Enige be-
wijzen voor de "dictatuur" van Van
Heukelum, Afi-soV/nuca /. Q. Mii Renferm
/l/foi,i. Amsterdam 19ó9.p. 222-223. 390-
391) en volgde hij bijvoorbeeld ook de
monstransen uit Ootmarsum en Oldenzaal
na. (.)ok ander kerkelijk werk in koper en
zilver, zoals doopvonten en kelken, inspi-
reerde hij op middeleeuwse voorbeelden.
Zie o. a.: Annette Gaalman, 'Doopvonten
uit het Utrechtse atelier Drom. Verande-
rende toeeigening van middeleeuwse voor-
beelden in de periode l «HO tot 1935'.
Vni/cif:;. V'i/Wj<Vm/! i'ooM/r^rAViiM/cin.s' i'iiii /ir;
^i((i(Vi'ck /n/en in f/c AWcrAinVni, h( 1 997). p.
34()-3óO. Uitgebreider wordt deze materie
behandeld in het proerschrirt over de edel-
smidse Drom dat ik thans voorbereid.

IX. De gegevens over de dertien getraceerde
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kopieën zijn, tenzij anders vernield, ont-
leend aan de inventarislijsten van de Stich-
ting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland en
de produktieboeken van de edelsmidse
Brom (Katholiek Documentatie Centrum,
Nijmegen, Archief edelsmidse Brom, 218-
13199/13200).

19. P.M. Heijmink Liesert, De Kathedraal van
Het Sticht. De parochiekerk van de heilige
aartsengel Michael te Schalkwijk, Houten 1995.

20. Katholiek Documentatiecentrum Nijme-
gen, Archief edelsmidsf Brom, 218-13200,
fol. 196, 208.

21. Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland,
Inventaris H. Nicolaas, Helvoirt, nr. 30. Mo-
gelijk vervaardigde Van Roosmalen nog
meer kopieën naar voorbeeld van do
monstrans van Eist. Dit heb ik echter niet
verder onderzocht.
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Voor Clio gelezen

G.A.M. Beekelaar, Gelderland tus-
sen 1840 en 1850. Rapporten, ver-
slagen en andere stukken omtrent
de toestand in de provincie Gel-
derland, opgemaakt door de gou-
verneur in de jaren 1840 - 1849
(Hilversum 1987) (Werken Gelre
49)

In deze uitgave zijn een groot aantal
verslagen en rapporten bijeengebracht
die een beeld geven van de ontwikke-
lingen in de provincie Gelderland in de
periode 1840 - 1850. De bronnen-
uitgave heeft veel toegevoegde waarde
gekregen door de uitgebreide annotatie.
Op de tekst van de rapporten is een
alfabetische index op persoons- en geo-
grafische namen gemaakt.

J. van Dee-Honders, K. van Ingen
en F. Schuurman (eds. en red.),
Kruiend door de Betuwe (Resteren
1997) (Osenvorenreeks 60)

In 1997 vierde de Historische Kring
Kesteren en Omstreken het dertigjarig
bestaan en herdacht het Archief en
Informatiecentrum voor de Betuwe in
Kesteren dat het tien jaar geleden de
deuren opende. Ter gelegenheid van
dit 'dubbelfeest' verzorgden de beide
instanties een boek met daarin histori-
sche bijdragen over alle kernen binnen
hun werkgebied. Zo worden hun
streekfuncties nog eens benadrukt.
De redactie van dit verzamelwerk heeft
er naar gestreefd om enkele oudere

publikaties die soms lastig op te sporen
zijn, aan de vergetelheid te ontrukken.
Ook is getracht om de diverse aspecten
van het historische bedrijf (archeolo-
gie, genealogie, dialectiek enzovoorts)
aan de orde te laten komen. In het
afwisselende, lezenswaardige en ver-
zorgde boek zijn ook verschillende
artikelen opgenomen die eerder m de
Tabula Batavorum zijn verschenen.

J.D.H. Harten, Sporen in het land-
schap. Kleine historische land-
schapselementen in de West-Bet-
uwe en de Vijfheerenlanden
(Utrecht 1997)

Vierde de historische kring in Kesteren
zijn 30 jarig bestaan, de buur-kring in
de West-Betuwe bestond in 1997 25
jaar. Ook voor deze kring was het
jubileum aanleiding om een boek uit
te geven. Historisch-geograaf Harten
belicht 111 de studie de vele sporen die
verwijzen naar het verleden van de
streek. Men gaat er veelal aan voorbij:
aan de gevelstenen, markermgspalen,
kleine waterwerken, beelden, wapen-
borden, naamsvermeldingen, versie-
ringen enzovoorts. De schrijver heeft
deze 'sporen' in een aantal categorieën
ingedeeld en geeft naar aanleiding daar-
van een boeiend beeld van de streek-
geschiedenis.
Het boek is netjes verzorgd met vele
illustraties. Het bevat een persoons-
index en een geografische/themati-
sche index.
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Een geval van bedrijfsrisico
Dirk de Heus, molenaar te Maurik 1798 - 1804

Sinds 1763 woonde in Beusichem het gezin van Pieter de Heus en Anna
Paal. Pieter -was er molenaar op de molen van de Domeinen. Het gezin
had vier zonen: Anthonie, Dirk, Hendrik en Gijsbert. In het voetspoor
van hun vader zouden zij allen molenaar worden. Zoon Dirk had
onfortuinlijke jaren in Maurik.

Vier molenaarszonen
Anthonie de Heus kocht in februari
1786 twee molens en een grutmolen in
Wijk bij Duurstede. Hij was toen nog
geen 23 jaar oud. Broer Dirk bleef aan
de Betuwse zijde van de rivier. Dirk
kocht op 22-ja-
rige leeftijd, op
21 september
1790,dekoorn-
molcn van Rijs-
wijk. Hendrik
de Heus was op
30 april 1798 29
jaar oud, toenliij
de Rijswijk-se
molen kocht
van zijn broer
Dirk. Op 2 ja-
nuari 1801 deed
hij de molen
weer van de
hand. Dirk
kocht op zijn
beurt in 1798 de
M a u r i k s e
koornmolen .
De vierde zoon,
Gijsbert, gebo-
ren in 1773, zou na het overlijden van
zijn stiefvader Jacobus Voorthuyscn in
1795, pachter worden op de Beusi-
chemse koornmolen tot aan zijn over-

IVindkorcHinolen 'De Hoop'

lijden op 7 november 1808.

Dirk de Heus, molenaar te Maurik
Zoals gezegd verkocht Dirk de Heus
op 30 april 1798 zijn Rijswijkse molen
aan diens broer Hendrik. De verkoop

geschiedde voor
ƒ 300,-. Een
maand daar-
voor, op 3
maart, tekende
Dirk het koop-
contract van de
koomwindinolen
van Maurik en
de rosmolen van
Eek en Wiel,
met molenhuis
en ongeveer
twee hectare
grond. Dat alles
voorde prijs van
ƒ9.600,-,'wel-
ke kooppen-
nmgen door de
comparan t en
zijn voldaan'.
De zaken lie-
pen voor Dirk

wellicht niet zoals gepland. Zo blijkt
uit archiefstukken dat molenaar Dirk
weieens wat geld moest lenen. En tot
overmaat van ramp kreeg hij te maken
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met een zware storm. De datum is niet
bekend, maar het moet omstreeks l801
geweest zijn. In bewaar-de stukken
staat te lezen: 'dat, de gemelde Koren-
molen, die thans door de plaats gehad
hebbende sterk wind is omver geval-
len, niet voor den Ie November 1801
is opgetimmerd'. Dirk leende vervol-
gens geld bij zijn broer Anthonic, mo-
lenaar te Wijk bij Duurstede de som
van ƒ 5.000,-, tegen 5%, 'spruitende
uit hoofde van hout, ijsserwerk en
stenen tot 't opbouwen en repareren
van de wind Koornmolen te Maurik'.
Extra be-drijfsschade was er voor Dirk,
omdat een stilstaande molen geen in-
komsten gaf. Uiteindelijk blijkt dat
Dirk het niet heeft kunnen bolwerken.
Op l mei 1804 ver-kocht hij de molen
met alles erop en aan voor ƒ 10.000,-
aan Menso Corn. van Maaren. Met de
opbrengst kon hij de schulden afbeta-
len. Dirk vertrok vervolgens naar Bu-
ren. De nieuwe eigenaar, Van Maaren,
verklaarde overigens op 2 mei 1804
aan Anthonie de Heus schuldig te zijn,
in de vorm van een obligatie,
ƒ 2.000,-, tegen 5%. Als onderpand
diende de molen van Maurik!

A. van Dam
en G.M. van Dam-de Heus

Bron
Rijksarchief Gelderland te Arnhem,
Oud-rechterlijk archief.
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De dominee van Heusden zwaaide met een bijl
Over de onderlinge verhouding van gemeente en predikant,
1705-1730

Op 26 juni 1707 slingerde een dronken man vol en sat door de stad van
Rhenen. Het was de predikant van Heusden, Johan Hoisingh(ius)1. ledere
burger had het gezien en wat nog erger was, althans in de ogen van zijn
Betuwse collegae, ook de paapse Franse officieren hadden het gemerkt. Zij
zaten in de vesting Rhenen gevangen als gevolg van de Spaanse Successie-
oorlog. Wat een smaad voor de gereformeerde godsdienst en haar diena-
ren! Toen de predikant bij de Rijnpoort als dood was neergevallen, hadden
enige jongens hem naar het huis van Willem Huyberts gesleept.

Het was niet de eerste keer. In mei al had
de classis Tiel hem bij de cetistira monnn
(beoordeling van zedelijk gedrag) licht
gestraft, omdat hij dronken op de verga-
dering was verschenen, terwijl het nog
niet eens middag was en terwijl hij bij
een eerdere gelegenheid al aan zijn ker-
kenraad en aan de classis beterschap had
beloofd. De straf had toen bestaan uit het
opschorten van zijn stemrecht en een
verbod om met de broeders mee te eten
aan de classicale tafel bij hospes De Veer.
Bovendien kwam hij onder toezicht te
staan van de predikanten uit de naburige
gemeenten van Hien, Ochten, Lienden
en Resteren. Deze tuchtmaatregel diende
niet om hem te verdewcn, benadrukte de
classis geheel volgens de leer van Calvij n,
maar om hem te behouden.

Het verzoekschrift van 35 lidmaten
Na de schande van Rhenen moest er wel
een zwaardere straf volgen. Hoisingh
werd op de najaarsvergadering van de
classis voor een halfjaar geschorst ab
officia et benejido (voor zijn ambts-
uitoefening en voor zijn salaris). Maar
dat vond een aantal gemeenteleden te
vergaan. Zij dienden in december 1707
een verzoekschrift in om de schorsing

voortijdig, per 1 januari, te beëindigen.
Ondertekend door cie ouderlingen Dirk
Arntse, Heim'c Ottcn, Aetert van Om-
meren, door de diakenen Kutger Ste-
vense (meteen kruisje) enjan Heijmense,
en door 35 lidmaten van de kerk, van wie
de Acta der classis alleen de eerste noemt:
J. Hoornau, koster/schoolmeester2.
De classis wijdde er een extra vergade-
ring aan op voorwaarde dat Hoisingh de
kosten daarvan zou betalen, waarin deze
toestemde. Twee ouderlingen kwamen
het verzoekschrift toelichten. Misschien
overdreven zij een beetje cie ernst van de
situatie, maar hun argumenten geven
toch een aardig beeld van wat de ge-
meente verwachtte van een predikant.
Hun gemeente, zeiden ze, leed grote
schade en nadeel door de schorsing, nu
er geen toezicht meer was op de kudde.
De schapen dreigeden verstrooid te ra-
ken, nu er geen catechisatie meer gege-
ven werd aan een onnoemelijk (!) getal
kleine kinderen, geen publieke en pri-
vate (!) godsdienstoefeningen waren voor
de 'aankomende jeugd' en volwassenen
en er geen huisbezoek meer gebracht
werd vlak voor de viering van het H.
Avondmaal. En hoor de krijtende nood
van de veelvuldige armen, tot de hemel
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gericht, nu hun inkomsten gestremd zijn
in deze nare, barre winter; zij ontvangen
nauwelijks de helft van hun normale
bedeling terwijl iets extra's juist nu hard
nodig is, maar de diaconie heeft bijna
geen geld meer. Als laatste argument
noemden zij dat ds Hoisingh zich orden-
telijk heeft gedragen vanaf september,
wat door de vier buurpredikanten ter
plekke bevestigd werd.

De classis besloot op grond hiervan dat
ds. Hoisingh weer aan het werk mocht,
maar hij zou nog wel onder toezicht blij-
ven staan. De volgende maanden viel er
niets op hem aan te merken, zodat deze
controle beëindigd werd op de Paasclassis
van 1708. Ds. Menzo uit Resteren zou
dat besluit in een kerkdienst aan de ge-
meente van Heusden afkondigen.
Op deze Paasclassis beloofde Hoisingh
ook, zodra hij zij n achterstallig salaris van
de Ambtman had ontvangen, daarvan
ƒ 71,- af te dragen aan de weduwe Van
Domselaar, voor de verteringen die zijn
vervangers aldaar gemaakt hadden. Dat
bleek hij in september inderdaad gedaan
te hebben.

Commentaar
Het meest merkwaardige in dit relaas is
dat de diaconie schijnbaar afhankelijk
was van de predikant voor haar inkom-
sten. Waren die misschien verminderd
omdat Hoisingh met meerpreken mocht?
Onwaarschijnlijk. Als regel waren er
vervangers om de kerkdiensten waar te
nemen. Bovendien was het in die tijd
zeer ongebruikelijk dat er op zondag

gecollecteerd werd voor de armen; al-
leen in extreme situaties was er welcens
een collecte in de kerk. Is er een betere
verklaring? Uit het Diaconieboek van
Kestercn weten we dat in die plaats de
predikant zelf ook een eigen potje had
voor de armen; verder weten we uit het
kerkenraadsboek dat de diakenen de
toestemming van de dominee nodig
hadden voor hun uitgaven3. Misschien
was dit in Heusden ook het geval, hoe-
wel mij beide gebruiken niet uit andere
gemeentes bekend zijn. Maar dan nog is
deze verklaring onbevredigend. Elke
diaconie in het land beschikte immers
over eigen vaste inkomsten, ook die van
Heusden. Zij was in 1661 eigenaresse
van minstens 21 huizen en/of lande-
rijen. Zij had dus dominees' potje niet
nodig4. En in 1724 was een van de ver-
wijten die men toen ds. Hoisingh maakte,
dat deze zonder goedkeuring van de
diaconie, dus eigenmachtig, een vrouw
die haar huis en erf aan de diaconie had
geschonken, ƒ 60,- van de opbrengst
teruggaf. Dus de predikant was zeker
niet oppermachtig in diaconale zaken.

Dronkenschap was, na ongewenste
sexuele intimiteiten, de meest voorko-
mende reden om predikanten uit de
zeventiede en achttiende eeuw te ver-
manen. Om twee bijna gelijktijdige voor-
beelden te noemen: in september 1718
moest ds. Vogelsang uit Echteld zich
verantwoorden voor de classis Tiel we-
gens dronkenschap gepaard gaande met
vertonen van zijn edele delen. Tijdens
de Paasclassis van de Ovcr-Veluwe van
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datzelfdejaarinArnhemmoestds. Lange-
lot uit Locnen door het publiek uit de
goot geholpen worden. Beiden kregen
forse straffen.
Bij het schandaal in Rhenen woog het
zwaarst dat paapse soldaten er getuige van
waren geweest. De beschuldiging van
paapjf ;foHAj?bf&H deed het goed in die tijd.
Het was een vast agendapunt op de synode
tot 1795. Men niaakte een goede beurt als
men een dergelijke brutaliteit signaleerde;
dat was een teken van waakzaamheid.
Hoisingh zal dan ook meer trots dan ver-
ontrust zijn geweest toen hij in september
1712 op de classis kon rapporteren dat een
paapse vrouw op doorreis in Heusden van
een kind was bevallen, dat ze daarna in
Rhenerberg door een paapse barbier (?)
had laten dopen. De classis vroeg de Anibt-
inan daartegen op te treden.

Het in de Acta gemaakte verschil tussen
publiek en privaat godsdienstonderricht
ben ik elders in deze termen nog niet
tegengekomen. Misschien wordt er het-
zelfde mee bedoeld als wat in Arnhem
gebeurde. Naast de bestaande publieke
catechisatie in de kerk en de belijdenis-
catechisatie in de jjff/kawfr (consistorie),
werd daar door ds. D'Outrcin (1691-
1703) een nieuwe vorm van godsdienst-
onderwijs geïntroduceerd, namelijk bij
de predikanten thuis, bedoeld voor hen
die te zijner tijd naar het H. Avondmaal
wilden gaan. Deze formulering doet
vermoeden dat het om volwassenen gaat
die nog niet de belijdeniscatechesatie
wilden bezoeken/.
Dan iets over de samenstelling van de

kerkcnraad. Die van het kleine Kesteren
bestond uit drie ouderlingen en drie
diakenen, zoals blijkt uit de bewaard ge-
bleven notulen. Daar zat de rijkste boer
van het dorp bij, maar ook een weinig
bemiddelde bakker. Was dat in Heusden
ook zo? Had men daar ook zes ambtsdra-
gers? Slechts twee diakenen hebben het
verzoekschrift getekend. Waren er niet
meer of heeft er één diaken geweigerd?
Vier hunner zijn al in de beroepenlijst
van 1693 te vinden. Daaruit blijkt dat
Henric Otten winkelier was, Jan Hcij-
mense bakker en Dirk Amtse en Rutger
Stevense verbouwden o.a. hop en beza-
ten geen paarden. Zij waren dus geen
grote boeren. In 1703 hoorden ze alle
vijf nog bij de groep van gering vermo-
genden; vier van hen betaalden tussen
één en drie gulden aan het /mw/if (jcM (een
belasting), alleen Dirk Amtse betaalde
iets meer: vijf gulden. De zes grote
boeren in Heusden betaalden tussen ne-
gen en vijftien gulden. Misschien heb-
ben een oftwee van hen in een anderjaar
in de kerkenraad gezeten''.
Tot slot nog enige opmerkingen van
minder belang. De classis Tiel had al
vanaf het begin van haar bestaan in 1608
als laatste agendapunt de censura morum.
Enigszins overbodig, want daarvoor had
men al op de agenda de eventuele schan-
dalen besproken waarin predikanten of
kosters verzeild waren geraakt. Eigenlijk
hoorde het punt thuis bij een kerken-
raad, want het behandelde de vraag of
iemand vanwege zijn'mores'onder cen-
suur moest komen, m.a.w. de toegang
tot het H. Avondmaal ontzegd moest
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worden. Het Avondmaal is iets anders
dan de classkak tafel, wat gewoon een
etentje van de gezamenlijke vergaderaars
was. Die tafel kwam op vele classis-
vcrgaderingen (ook elders in den lande)
geregeld op de agenda vanwege liaar
uitbundig karakter, waardoor de onbe-
taalde rekeningen bij de quaestor van de
classis zich ophoopten. Het zou te ver
voeren om hier alle maatregelen te be-
spreken die in Tiel en elders werden
voorgesteld en mogelijk genomen om
hier enigszins paal en perk aan te stellen.
De kosten van een extra classisvergade-
ring bedroegen tot april 1711 ƒ 40,- en
werden toen verhoogd tot ƒ 60,-. De da-
gelijkse vergoeding voor het bijwonen
van de classisvergadering werd terzelfder
tijd gesteld op een daalder per persoon.
Later, in 1724, zakten deze prijzen weer
naar soms ƒ 25,- en soms ƒ 40,-.

De bijl
Op de classisvergadering van 1710 ver-
schenen twee niet met name genoem-
de ouderlingen uit Heusden, maar niet
hun predikant; dit tot grote verbazing
van een aantal aanwezigen die hem wel
in Tiel hadden zien rondlopen. Hij het
overhandigen der geloofsbrieven bleek
hoe de vork in de steel stak. De kerken-
raad van Heusden, daarin gesteund door
vijf naburige predikanten zoals de kerk-
orde voorschreef, had ds. Hoisingh twee
weken daarvoor vanwege drie gevallen
van wangedrag bij dronkenschap ge-
schorst tot aan deze Paasclassis. Hoisingh
had namelijk enige weken eerder, op 3
maart, gevochten met Teun Hcndrikse

van Zetten. En hij had vorig jaar op 23
juni 's middags niet gepreekt, maar bran-
dewijn gedronken in herberg De Spees.
En hij had een keer niet een bijl zo hard
op de deur van Willem Hendnksc gesla-
gen dat de buren het hoorden.
De classis paste wederhoor toe. Hoisingli
werd binnengelaten om zijn kant van het
verhaal te vertellen. Wel, hij had op een
avond afluisteraars aan zijn raam ge-
hoord en toen had hij een bijl gepakt,
omdat hij geen jr/Hf^aMW bezat. Toen
hij naar buiten stormde, holden ze weg
en sprongen over een sloot (was het volle
maan?). Hij meende Willem Hendrikse
te herkennen en liep naar diens huis en
klopte aan met zijn bijl om te kijken of
hij thuis was. (Dat was kennelijk niet het
geval, omdat alleen de buren het gebonk
hoorden.)
Wat die verzuimde preekbeurt betrof,
toen moest hij per se voor de volgende
dag een schuld betalen in Rhenen, an-
ders zou inbeslagneming volgen. Dus
was hij naar Rhenen gegaan. Op de
terugweg had hij in de herberg een ru-
zie tussen de veerman de en waard bij-
gelegd. Daarbij was toen inderdaad op
de verzoening gedronken, maar de veer-
man had de grootste portie genomen.
En dan Teun Hcndrikse. Die was met
hem meegelopen op de dijk van Keste-
ren naar Heusden. Ze waren herberg De
Swaen ingegaan. Daar sprak Teun met
veel verachting over ds. Servatius Brou-
wer en de synodeleden waren niet veel
beter, allemaal schobbejakken. Hoisingh
had hem hierom vermaand. Toen werd
Teun boos en wilde vechten. Hoisingh



De Rijnpoort te Ritenen zoüls hij in 1653 door Reinbrandt is getekend. Hij is in 1674 niet
verwoest door de h'ranscn, want de omu'onenden o.l.v. mi rijke bierbrouwer kochten dit qf.
Dus zal de poort er nog nagenoeg net zo hebben uitgezien in 1653 als in 1707, toen ds.
Hoisingh hier in de goot belandde.

had daarop weliswaar zijn hoed en zijn
pruik afgezet, maar dat was heus niet om
aanstalten te maken voor een gevecht.
Hij was op dat moment ook niet dron-
ken, maar had slechts een stevige roes.
De classis gaf ondanks dit verweer goed-
keuring aan het besluit van de kerken-
raad om hem te schorsen. Ze vond dat
ds. Hoisingh als een kwade boom was
die bittere vruchten droeg. Omdat
Hoisingh volmondig bekende gezon-
digd te hebben tegen God en zijn ge-
meente, kreeg hij nog één keer de kans
zijn leven te beteren, anders zou hij uit
het ambt ontzet worden. De kerkenraad
voegde eraan toe niet meer van plan te
zijn om ooit nog een verzoekschrift te
zijner gunste in te dienen.
Heeft Hoisingh deze kans gegrepen? De

eerstvolgende veertien jaar horen we
geen klachten meer dat hij zich misdra-
gen zou hebben. Hij vervulde in de
classis net als iedereen op zijn beurt de
gewone functies van examinator, afge-
vaardigde naar cle buurclassis, al konden
ze in 1713 niet naar Nijmegen vanwege
de grote watersnood), scriba (secretaris)
waarbij hij over een duidelijk leesbaar
handschrift in vrij grote letters bleek te
beschikken, enzovoorts. Af en toe was
hij absent, maar dat is iedereen wel eens.
Pas in 1724 ging het weer mis.

Commentaar
Wat moet men elkaar in ciie tijd vaak
bespioneerd hebben! Bij bijna alle klach-
ten tegen predikanten en schoolmeesters
waren er getuigen die door de reet van
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een deur hadden gekeken, zoals bij ds.
Heurnius van Kesteren, of aan een raam
luisterden7. Hoopte men getuige te zijn
van een dronkemansruzie tussen
Hoisingh en zijn vrouw?
Opvallend is dat Hoisingh zo nadrukke-
lijk stelde geen schietgeweer te hebben.
Een aantal predikanten - alleen op het
platteland?- bezat dat namelijk wel. Toen
de richter van Verwolde in 1707 achter-
stallige belasting kwam innen bij ds.
Claphouwer uit Laren en gedwongen
werd de deur met een paal open te
rammeien, dreigde de predikant de hond
op hem los te laten, terwijl zijn dienst-
bode uit het raam hing met een geladen
geweer8. De richter droop af, maar uit-
eindelijk moest de predikant de over-
heid toch geven wat des overheids was.
Het veer van Kesteren naar Rhenen
voer kennelijk op zondag, zonder dat de
kerkelijke overheid daar aanstoot aan
nam. Herberg De Spees lag op geringe
afstand van dit veer, richting Heusden.

Teun Hendnkse van Zetten en de schob-
bejakken
In de mij bekende bronnen over Heus-
denaren en inwoners van Kesteren uit
die tijd komt geen Teun Hendnkse (van
Zetten) voor. Dit maakt het uiterst waar-
schijnlijk dat 'van Zetten' hier nog de
plaats van herkomst aangeeft en geen
vaste achternaam is. Uit de DTL-boe-
ken van Zetten-Aridelst zijn minstens
twee (misschien vier) Teun Hendrikse's
bekend9. Een van hen kennen we iets
beter. Dat is Teun Hendnkse (44 jaar)
die samen met zijn buren Boudewijn

Hendnkse en Evert Hendnkse (50 jaar)
als getuige optrad in de boedelscheiding
van Peter Freriks en de daaropvolgende
processen (1702, 1712 en 1716). Ze
waren daarbij niet afkerig van een bor-
reltje om op het gedane werk te klin-
ken1". In de DTL-boeken komt geen
Boudewijn Hendrikse voor, wel een
Evert Hendrikse die weliswaar geen broer
had die Toon heette, maar wel gehuwd
was met een Mechteld Hendrikse die
een Toon Hendrikse als broer had. Als
dat onze Teun is, zijn de heren dus niet
alleen buren, maar ook zwagers van
elkaar.
Bij het laatste proces, van 1716, was ds.
Servatius Brouwer ook betrokken. Deze
was als predikant beroepen in Zetten in
1709 en daar gehuwd met de minstens
veertigjaar oude weduwe van zijn voor-
ganger, die al een paar maanden later
beviel van een zoon. Was dat de reden
dat Teun met verachting over hem sprak?
Het verklaart in ieder geval nog niet dat
Teun niet alleen weet had van het be-
staan van synodeleden, maar ook rede-
nen moest hebben gehad om ze schob-
bejakken te noemen.
De synodale Acta van 1709 geven hier-
over opheldering. Bij artikel 14 komt
het appèl van de kerkenraad van Zetten
tegen een beslissing van de classis
Nijmegen ter sprake. Zetten had de
beroeping van ds. Brouwer doorgedrukt,
terwijl Andelst, dat met Zetten een
combi-gemeente vormde, een andere
predikant had gewild en steun kreeg van
de classis. Namens Zetten verschenen ter
synode de ouderling Derk van Leiden en
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de diakenen Gerrit Cornelisse en Albert
Frederikse. Aan de kant van de tegen-
standers schaarden zich de ouderling
Arien van Oort en de lidmaten Peter
Frederikse, Boudewijn Hendrikse en
Evert Hendrikse. Een bekend rijtje na-
men! Dit gegeven maakt duidelijk waar-
om Teun de synodeledcn schobbejak-
ken vindt, al was hij er zelf niet bij: de
synode koos voor ds. Brouwer en be-
sloot verder dat de volgende keer Andelst
mocht beroepen, daarna weer Zetten,
enzovoorts, om en om dus. Een wijze
beslissing, lijkt mij.
Bij één van bovengenoemde Toon
Hendrikse's staat in het Trouwboek aan-
getekend dat hij uit Andelst kwam. Zou
dat dan onze Toon Hendrikse van Zet-
ten zijn? Voor de buitenwacht waren de
twee plaatsen misschien al versmolten
tot een eenheid, getuige de 'achternaam'
Van Zetten.

Nieuwe verzoekschriften
Zoals gezegd, scheen ds. Hoisingh zijn
drankzucht beteugeld te hebben. Er
waren nog wel een paar kleine inciden-
ten, maar die werden in der minne
geschikt. Toch moet er onderhuids wre-
vel bij enige kerkenraadsleden gezeten
hebben, want zij weigerden hun domi-
nee in 1724 opnieuw geloofsbrieven te
geven voor de classisvergadering. Als
reden daarvoor gaf men op, naast het
reeds vermelde eigenmachtig optreden
in een diaconiezaak, dat ds. Hoisingh aan
ouderling Jan Heymensc -dezelfde als
die uit 1707- de synopsis van Smetius
maar niet wilde teruggeven. (Waarom

niet? Misschien omdat in deze synopsis
-dat is een samenvattend overzicht van
kerkelijke besluiten- de kerkordelijke
bepaling staat dat een predikant bij her-
haalde dronkenschap afgezet mocht
worden). Een derde klacht kwam van de
kerkenraad van Tiel en ging over de
opzienbarende ruzie die Hoisingh met
ds. De l^aedt van Yzendoom had ge-
maakt bij hospes Eglin. Voor dat laatste
bood Hoisingh excuses aan. Het was
meer een kwestie van hevigheid dan van
kwaadaardigheid, noteerde de scriba van
de classis.
Voorjaar 1727 begon het einde. De
kerkenraad had hem opnieuw geschorst.
Hoisingh was dronken geweest op de
kansel, op een classisvergadering, in De
P^ode Leeuw en in De Swaen. En hij had
verzuimd een aantal kerkdiensten te lei-
den. Hoisingh had nauwelijks een weer-
woord en kon alleen maar, opnieuw,
schuld belijden, beterschap beloven en
smeken om nog een kans. De classis was
daar eerst niet zo toe genegen, maar toen
kwam er een verrassende wending: drie
verzoekschriften uit Heusden vroegen
(Wfmor</((7 Hoisingh toch die gevraagde
kans te geven: het eerste was getekend
door 55 manslidmaten, de tweede door
zeventig vrouwslidmatcn en de derde
door 42 andere gereformeerde inwoners
die geen lidmaten waren. Ze werden de
classis aangeboden door Jacob Slinkman
en Beemdt de Leeuw. De classis was
onder de indruk en gafHoisingh tot Pasen
172X zijn zoveelste nieuwe kans een voor-
beeldig leven te leiden, zij het onder een
aantal beperkende voorwaarden.
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De kerkenraad vond dit te zachtmoedig
en ging in beroep bij de synode, die
vervolgens de classis onder druk zette.
Daar staakten de stemmen, waarop een
jaar later de synode zelf tot Hoisinghs
definitieve afzetting besloot. De kerken-
raad had hiertoe ouderling Jan Peterse
en diaken Stoffel Sipman afgevaardigd.
Opvallend is dat de synodale Acta spre-
ken van M/na a//f /arm ergerlijk gedrag
van vooral dronkenschap en vechtpar-
tijen. Dat hadden we niet zo uit de
classicale Acta kunnen afleiden.
De kerk liet Hoisingh niet helemaal in de
steek, waarschijnlijk vooral vanwege zijn
gezin. Hij kreeg nog een poos materiële
ondersteuning. Over pastorale onder-
steuning zwijgen de bronnen. Ambts-
geheim?

Commentaar
De kerk van Heusden blijkt dus aanzien-
lijk meer leden te tellen dan de 35
ondertekenaars uit 1707, van wie de
classicale scriba van 1710 dacht dat zij &
mpc.w Mm waren. Veronderstel dat in
1727 tweederde van hen ondertekend
heeft -dat is een gissing- en eenderde
weigerde te tekenen, dan zouden we op
180 lidmaten uitkomen. Hierbij zijn de
42 A'e/hr6&r$ &r .t?(7f/örw:roWf yr/^i'f niet
meegeteld. Ook zijn dat er naar verhou-
ding veel. In de beginfase van de Gere-
formeerde Kerk in Nederland was het
een bekend verschijnsel dat mensen zich
nog niet meteen helemaal wilden bin-
den aan de nieuwe kerk en 'amateur'
bleven, maar na een eeuw was dit ge-
bruik elders al veel minder geworden".

Heel opvallend was dat vrouwen hun
eigen rekest indienden; hiervan ken ik
nog geen voorbeelden uit andere lokale
kerkgeschiedenissen.

Dit keer was de synode strenger dan de
classis, maar dat was niet altijd haar be-
leid; in 1702 was zij in de zaak Heumius
juist milder dan de classis. Op de verga-
deringen van de classis kwamen jaar in
jaar uit vaak dezelfde afgevaardigden,
maar in de samenstelling van de synode
was veel minder continuïteit. Of het
beleid strenger of soepeler zou uitpak-
ken, hing dus onder andere af van de
personele samenstelling van de synode in
een bepaald jaar.
Verzoekschriften waren een vorm van
inspraak voor mensen die niet tot de
spraakmakende elite behoorden. Ze
hoefden niet doorslaggevend te zijn,
getuige de beslissingen van classis en
synode. Er was immers altijd een deel der
gemeente dat er anders over dacht. Maar
de verzoekschriften konden niet zomaar
genegeerd worden, men diende ze se-
rieus te nemen.
Opvallend is voorts dat zo véél lidmaten
hun predikant steunden. Zij namen het
hem misschien niet zo kwalijk dat hij wel
eens een kerkdienst niet door liet gaan of
dronken was. Zou ds. Hoisingh zelfde
steunactie op touw hebben gezet? In
andere gevallen scheen dat wel eens
gebeurd te zijn. Toen de zestig aanhan-
gers van de geschorste ds. Van Ugchelen
uit Spankeren de synodezaal in Arnhem
binnendrongen om tegen diens schor-
sing te protesteren (1721), suggereerden
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zijn tegenstanders dat Van U gehelen
deze steun gekocht had door hen bier te
beloven. Als Hoisingh iets dergelijks had
gedaan, zou Jan Petersc het vast wel in
zijn aanklacht vermeld hebben, dus we
nemen aan dat de Heusdense solidari-
teitsbetuiging van spontane aard is ge-
weest. Onderlinge gehechtheid aan el-
kaar van predikant en gemeente was
toen ook al een niet onbekend ver-
schijnsel in kerkelijk Nederland.

M. Potjer

Noten
1). In 17()3wasHoisinghpredikantinHeusden

geworden, nadat hij niet veel moeite door
het classicale examen gekomen was. Zie
hiervoor en voor de materiele hulp die hij
aan het eind van zijn leven kreeg het artikel
van Kobus van Ingen, 'l^s. Honsin-gius
Qohan Hoisingh), een dominee te Opheusden
die van zich deed spreken', in Tii/iiiAi
ikMwnmi 19K7, pp. 73-75.

2). De Acta van de classis Tiel en die van de
Gelderse synode zijn terug te vinden in het
Rijksarchief te Arnhem. In de Acta van mei
1710 zegt de scriba. terugblikkend op het
gebeuren uit 1707, dat het verzoekschrift
door de mrcjfr gemeenteleden getekend is.
Wc zullen nog zien dat dit niet juist kan zijn.

3). D. Spruit, DicboMifAofA? i/a» Kfifcrni.
transcriptie in de Oscnvorenrceks neven-
serie AS, fb. 3H. jaar 1692. KcrbcMdfAiiufiVn;
MM Kfjfm"», 1695, te vinden in kerk ter
plaatse.

4). Zie het OiiJmVihWi/b /)*r/iir^ra» O;)/inmA'ii,
getranscribeerd door D. Spruit. Qscnvo ren-
rceks 2, fb. 26v-2Hv.

5). A.C J. van der Kemp, Kf?Mi'/b /rrm fr/1 m/icm.
Arnhem 1892, p. 95.

6). J.W.N.dcJagcr, V

Oscnvorcnrccks 30. Idem. Hef
an </r Nr&WirfiniY. 1090-1703,

Osenvorenrceks 35. De Kc^ciiMd îKVn/»;
IMH KcxfCMVi zijn niet getranscribeerd, zij
hevin den zich in de kerk ter plaatse.

7). Over l Icumius handelt mijn artikel 'Een
dominee in het hooi' in YMiiAi RdMivmw
1997. Een voorbeeld uit Kenooi, circa 1720.
is te vinden in mijn artikel ' Een reet in de
deur', in yM('(/('(/r/ii;̂ «i nm & HAfomr/M' A'n«i;
W»f-&Viniv, december 1994, pp. 40-4S.
Een voorbeeld uit Locncn: M.A.M. Fran-
ken, Kicr.4V;aiii)(?/ni mY/l;x'Mwm, Zaltbommel
1993, pp. 39-40.

H). J. Teenstra-Slagman, OdiA' ivp/M/m cwr &•
A'cML' i'aii GrMc» Ld»'ii, z.j., z.d., p. 4().

9). D. Spruit, HtV Doo/;-, Tromi'-, en

fc;i. transcriptie van 1657 tot 1734.
Oscnvorcnrccks 5, 19H6. Hierin de nrs. 13,
l H, 61 en 1 67 en voor ds. Hrou-wer: nr. 27.

1 0).J.N.1J. Poelman en D. Spruit, 'De avond van
7 april 1702 op "de Sleijenburgh onder
Setten'". in JMii/drJdMivmm, 19K4. pp. 14-
16.

deze 'amateurs': A.Th. Van Deursen.
Ver f Kinden /x'inr, dl. IV: He/ 01

/, /lx/m. pp. 40-41.
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Zeven tweelingen en een drieling
De Doop,- Trouw- en Lidmaatboeken van Resteren, 1655-1726

Als men weten wil hoeveel tweelingen in de zeventiendee eeuw zijn
geboren in een dorp als Resteren en of er misschien ook een drieling het
levenslicht zag, of hoeveel 'onechte kinderen' er het levenslicht zagen,
of hoeveel inwoners uit Resteren huwden met een dorpsgenoot en
hoeveel met iemand van buiten, kortom, als men iets van de historische
demografie af wil weten, dan zijn de DTL-boeken daarvoor de aange-
wezen bron.

En als men een Kesterenaar tegenkomt
in eenjuridisch ofin een kerkhistorisch
document, of als pachter van een boer-
derij, c n men wil weten wanneer hij
werd geboren, huwde, enzovoorts, dan
komen als eerste hulpmiddel daartoe
de DTL-boeken van Resteren in aan-
merking' .
Ze dienen dan wel enigszins volledig
en betrouwbaar te zijn, zoals het geval
is in het Zuid-Hollandse Maasland en
in iets mindere mate die van het Noord-
Hollandse Graft2. Dit moet dus eerst
onderzocht worden. Om mee te be-
ginnen: het Begraafboek ontbreekt.
Daarom spreken we hier ook van DTL-
boeken in plaats van de meer gangbare
term DTB-boeken. Door dit gemis
wordt meteen al de helft van alle door-
snee demografische probleemstellin-
gen onbeantwoordbaar. Helaas blijkt
er aan de kwaliteit van de wel be-
waarde DTL-boeken ook nog het een
en ander te schorten, zoals nog aange-
toond zal worden.

Toch kunnen deze DTL-boeken nog
wel enige informatie van belang ver-
schaffen, niet alleen op demografisch
terrein, maar ook over bepaalde kerke-
lijke gebruiken. Daarnaast bieden ze

ook nog een paar terloopse notities
over in het dorp aanwezige beroepen.

De DTL-boeken van Zetten als
leerzaam voorbeeld
Een gewaarschuwd mens telt voor
twee. D.Spruit waarschuwde voor een
aantal problemen waarop hij stuitte bij
de transcriptie van de DTL-boeken
vanZetten-Andelstvan 1657 tot 1734;
ook daar is geen Begraafboek bewaard.
Hij deed t rouwens meer dan
transcriberen: hij bewerkte deze bron-
nen grotendeels door de gezins-
samenstellingte reconstrueren, wat een
klein monnikenwerk geweest moet
zijn3.

Voor welke problemen stelden deze
bronnen de onderzoeker? Allereerst
ontbreken bepaalde jaren; wanneer de
predikant ziek was of gestorven, stond
de registratie stil. Ten tweede, soms
waren het geen inwoners maar passe-
rende niet-dorpelingen die in Zetten
een kind lieten dopen; soms gingen
Zettenaren naar een naburig dorp voor
de doop van hun kind of kwam men
uit een buurdorp daarvoor naar Zet-
ten. Dit maakt voor de bewerker het
reconstrueren van een Burgerlijke
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Stand nogal lastig, vooral als de plaats
van herkomst van de ouders niet is
aangegeven. Een derde probleem is dat
af en toe wel de naam van de doop-
oudcrs, maar niet de naam van het kind
is genoteerd, maar open gelaten: was
de dominee de naam een paar dagen
later vergeten of was het kind intussen
gestorven? Vervolgens maakte de pre-
dikant ook fouten bij de registratie; zo
liet hij een bepaald Zettens echtpaar
twee keer trouwen: juli 169H en mei
1700. Het grootste probleem voor
onderzoekers is de vaak gebrekkige
naamsaanduiding, die voor de tijdge-
noot waarschijnlijk volstrekt duidelijk
was, maar voor een twintigste-eeuwer
niet meer. De predikant noteerde bij-
voorbeeld de ene keer het patromem
(de vadersnaam), een andere keer de
achternaam en soms ook beide, zoals
gebeurde bij de dochter van Hendrik
Liebers, die zowel Jenneke Hendrikse
als Jenneke Liebers als ook Jenneke
Hendnkse Liebers genoemd werd. Bij
haar is het dan nog duidelijk dat het om
dezetfüe persoon gaat; bij anderen is
dat vaak de vraag. Soms wordt eenjen-
neke ookjantgen genoemd, dezelfcle
persoon, of Adnaan heet elders Anen,
maar soms zijn het twee verschillende
personen, zusjes of broertjes. Als er
vier Toon Hendriksen vlak achter el-
kaar huwen, is dat dan steeds dezelfde
persoon of zijn het er twee, drie of vier
(nr. 18)? In het Doopboek geeft af en
toe de naam van de echtgenote wel
houvast, als die er tenminste bij ge-
noemd is, maar met altijd^.

Spruit reconstrueerde, zo goed als maar
mogelijk was, voor de vermelde pe-
riode van 77 jaar 315 gezinnen met
dopelingen en 273 van wie geen kin-
deren vermeld zijn. Als een hertrouwde
weduwe/naar kinderen in het tweede
huwelijk kreeg, wat nogal eens voor-
kwam, telde hij dit toch als één gezin,
ook als ze voor de derde maal huwden.
Via een verwijsnnmmer kan men na-
gaan welke kinderen op hun beurt ge-
zinnen gevormd hebben. Het is on waar-
schijnlijk dat 273 echtparen (45%!) kin-
derloos gebleven zouden zijn. Een aan-
tal zal verhuisd zijn ot liet hun kinde-
ren elders dopen of zijn domweg niet
geregistreerd in het Doopboek. Ook
vond Spruit nog bijna 200 mensen die
lidmaat van de gereformeerde kerk
waren geworden zonder dat ze in het
Trouw- of Doopboek vermeld staan.
Ook deze 200 zijn waarschijnlijk niet
allen eeuwig ongetrouwd gebleven.

Een paar zaken vallen op het eerste
gezicht meteen op. Er zijn in Zetten
maar weinig huwelijks- en doop-
getuigen, in tegenstelling tot een Hol-
landse stad als Leiden en een dorp als
Maasland^. Er worden zelden beroe-
pen vermeld van al deze mensen, be-
halve als het om militairen gaat: zes
Nederlanders - de laatste in 1715 - en
minstens vier Duitsers. Het aantal hu-
welijken met Duitse mannen steeg
behoorlijk na 1719: voor dat jaar wa-
ren er vier(16H3/«5,1699,1711,1712)
en daarna elf. Na 1730 komen er ook
nog twee Duitse bruiden in de boeken



voor6. Deze beide elementen, militai-
ren en Duitsers, ontbreken in Maas-
land en in Graft, dus hierin vertoont dit
Betuws dorp een eigen gezicht.

Volledigheid en betrouwbaarheid
van de DTL-boeken van Resteren
Anders dan die van Zetten, zijn de
DTL-boeken van Resteren niet in één
band getranscribeerd en niet bewerkt.
Maar de problemen zijn ongeveer de-
zelfde als bij Zetten. Dus, om te begin-
nen, bepaalde jaren ontbreken. Alle
drie de boeken beginnen in 1657, het-
zelfde jaar als in Zetten, zij het dat het
Trouwboek nog één huwelijk uit 1655
vermeldt. Is dat toeval of zou er in
1657 een instructie van hogerhand
gegeven zijn om de kerkelijke stand
beter bij te houden? De predikant van
1657 tot 1673, ds. Loderus, hield de
boeken niet goed bij. In de jaren na
1657 maakte hij slechts af en toe en
soms helemaal geen aantekeningen.
Hij werkte ook niet steeds chronolo-
gisch. Een voorbeeld uit het Doop-
boek: maart l664 komt bij hem eerder
aan bod dan februari 1664. Zijn opvol-
ger, ds. Heurnius, pakte het meteen na
zijn intrede in oktober 1674 veel beter
aan, maar nu zijn er grote hiaten tijdens
zijn conflict met de kerkenraad en de
daarop volgende schorsing (1696-
1704). In het Doopboek ontbreken
deze jaren zelfs geheel, iii het Trouw-
en Lidmatenboek dejaren 1700-1705.
Ds. Menzo hield in zijn Kesterense
periode (1705-1726) wel de Doop- en
Trouwboeken bij, maar het Lidmaten-

boek verwaarloosde hij vanaf 1711. De
genoemde ontbrekendejaren zijn bijna
dezelfde als die in de kerkenraads-
notulen van deze drie predikanten
ontbreken.

De DTL-boeken kunnen eikaars hia-
ten gedeeltelijk opvullen. Zo is Thonis
Jacobse van Klinkenberg waarschijn-
lijk tussen 1699 en 1705 gehuwd met
Niesje Jans, want in 1705 lieten ze een
kind dopen. Voor echtgenoten en kin-
deren is aanvulling uit andere bronnen
ook mogelijk, bijvoorbeeld vanuit de
Protocollen van de Vrijwillige Recht-
spraak. Voor lidmaten vindt men in de
ciassicale Acta soms een paar aanvul-
lingen, als daar bijvoorbeeld Jan Wil-
lemse van Grootveld en zijn vrouw
worden genoemd of de latere ouder-
ling Arien Hendrikse. Bij verhuizing
kan men. soms ook een gegeven in het
Lidmatenboek van een andere ge-
meente aantreffen. Dat is het geval bij
kolonel Van La wiek tot Colverschoten,
die in het Lidmatenboek van Kesteren
ontbreekt. Toch liet hij in november
1710 zijn zoon Seger Jan in Kesteren
dopen en iri 1714 zijn dochter
Geertruid; die laatste doop vond bij
hem thuis plaats in Aalst. Hij behoorde
dus in 1710 tot de gemeente van Kes-
teren en werd daar later ook ouderling.
Welnu, het is bekend dat hij in Tiel
belijdenis had gedaan in januari 17107,
dus moet hij in de maanden daarna
lidmaat geworden zijn in Kesteren. Of
overhandigde hij zijn attestatie (ge-
tuigschrift van lidmaatschap bij ver-
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huizing) pas na de doop, ja pas na 1711,
het laatste jaar dat Menzo het Lidmaten-
boek bijhield?

Het tweede probleem, dat van de pas-
santen die onderweg hun kind lieten
dopen, komt in Kesteren slechts vijf
keer voor. Verder blijken slechts twee
doopouder-echtparen woonachtig te
zijn in buurdorpen. Veel vaker zijn er
huwelijksparen van elders in het
Trouwboek van Kesteren te vinden.
Het niet vernielden van de naam van
een dopeling is in Kesteren evenmin
een frequent verschijnsel; het gebeurde
zes keer.

De fouten van de drie predikanten
leveren wel veel problemen op, vooral
bij bestudering van het Doopboek. Zo
noteerde Heumius in 1695 ene Marri-
gic Comelisse als moeder van de dope-
ling Marrigie Harmans van Gent, ter-
wijl uit het Trouwboek blijkt dat vader
Dart Hannans van Gent dat jaar met
Willemijn (niet Marrigie) Comelisse is
getrouwd; in 1697 noteerde Heumius
de namen van beide ouders wel correct
als ze opnieuw een Marrigie laten do-
pen.

Een extra complicatie vormt de werk-
wijze van de transcribcnt. Hij heeft in
dit geval de genoemde fout in het
Doopboek ter plekke duidelijk aange-
geven. Andere aanvullingen uit het
Trouwboek heeft hij in de index van
het Doopboek verwerkt, maar dan
helaas stilzwijgend. Zo moet men lang

zoeken naar bijvoorbeeld Willem
Rijers, want hij staat niet onder de
naam Rijers, maar onder Van Luttervelt
geboekstaafd, een achternaam die al-
leen via het Trouwboek viel vast te
stellen. Dat stilzwijgend corrigeren in
de index is soms behoorlijk lastig voor
de onderzoeker, met name als het om
een volledig andere naam gaat. Een
voorbeeld hiervan: in het Doopboek
noteerde Heumius incorrect Cornelis
Rutgerse als vader van een kind dat in
werkelijkheid van Aalbert Aalbcrtse
was, zijn derde kind (fo. 84L); de
transcriptie corrigeert hier niet ter plek-
ke, maar in de index krijgt Aalbert het
kind wel toegewezen (evenals Conielis
trouwens). Echter, niet alle fouten van
de predikanten zijn m de index van de
transcriptie gecorrigeerd. Één voor-
beeld: Heumius noemt als vrouw van
de zojuist genoemde Willem Rijers in
1696 Neeltje Gerritse van Wees (cor-
rect) en in 1698 Neeltje Jans van Wees
(incorrect). De transcribent laat dat
zoals het er staat, zonder commentaar.

Niet alleen Heumius maakte fouten.
Ds. Loderus bijvoorbeeld noemde in
1659 in het Doopboek Neeltje Come-
lisse de huisvrouw van Willem Janse,
maar in het Trouwboek en in het Lid-
matenboek (l 657) is zij de huisvrouw
van Willem Gerritse. Ds. Menzo no-
teerde in het Doopboek de volgende
serie namen van een stel doopouders:
1708 Hendrik van Schaik en Huybertje
Claessen; 1710 Hendrik van Schaik en
Huybertje Hendrikse; 1711 Gijsbert



van Schaik en Huybertjc Hcndrikse,
1719 Hendrik Gijsbertse van Schaik en
Huybertje Hendrikse. In het Trouw-
boek is Hendrik van Schaik in 1706
gehuwd met Huybertje Hendrikse, niet
met Huybertje Clacssen.

Soms is het niet duidelijk of de predi-
kant een fout maakte of dat alleen voor
ons de naamgeving onduidelijk is. Zo
wordt de dochter van Cornelis Adriaan-
se Bosman de ene keer Maria Cornelis
Bosman genoemd, de ander keer Maria
Adriaans Bosman. Zou dit misschien
dan ook gebeurd zijn met de zojuist
vermelde Neeltje Gerritse (ofjans) van
Wees, die een dochter van Gerrit Jan
van Wees was? Het is wel verwarrend,
omdat haar broer Jan ook een dochter
Neeltje Jans van Wees heeft. Op deze
manier redenerend zou Heyltje Hen-
drikse dezelfde kunnen zijn als Heyltje
Roelofse, dus een dochter van Hendrik
Roelofse, omdat beide Heyltjes im-
mers getrouwd waren met ene (anders
twee) Cornelis Peterse. Kortom, de
naamgeving stelt ons soms nog voor
grote puzzels.
In het Trouwboek staan weinig fou-
ten. Wel zat ds. Loderus weer met de
chronologie te knoeien: eerst komen
huwelijken uit 1663-67 en dan uit
1662. Misschien wilde hij overgeble-
ven blanco stukjes papier op vorige
bladzijden graag opvullen? Maar ver-
der is het Trouwboek overzichtelijk
opgesteld. Jammer is dat de godsdienst
der betrokkenen hier niet wordt aan-
gegeven. Zoals overal in Nederland,

werden ook in Kesteren huwelijken
van rooms-katholieken in het Trouw-
boek geregistreerd, maar dat Joffrou
Corneha van Lamsweerde uit de Oude-
weert 'paaps' was toen ze zich met 'de
heer' Arthus Geerdink uit Amsterdam
verbond is alleen uit andere bron be-
kend. Het is tot nu toe het enig be-
kende voorbeeld hiervan m Kesteren8.
Voor het Doopboek geldt in principe
hetzelfde; de predikanten moesten ook
niet-gereformeerden registreren, maar
vermeldden hun andersoortig kerk-
lidmaatschap nooit.

Het Lidmatenboek is enerzijds heel
duidelijk, namelijk als het om de iia-
men gaat van mensen die lidmaat van
de gereformeerde kerk zijn geworden.
Dat zijn hetzij mensen die belijdenis
deden van hun geloof, dus bewust
kerklid werden, hetzij lidmaten die dat
elders al gedaan hadden en nu met een
attestatie daarvan naar Kesteren ver-
huisd zijn. Maar verder is deze bron
zeer onoverzichtelijk. De chronologi-
sche volgorde der inschrijvingen is pas
bij aandachtige bestudering te ontwa-
ren, omdat er allerlei kanttekeningen
tussen de namen geschreven zijn over
attestaties bij vertrek of binnenkomst,
waarbij alleen Heurnius meestal ook
het jaar en de plaats daarbij aangaf.

Heel erg verwarrend is ook de eerste
bladzijde, waar Loderus vlak na zijn
intrede in 1657 aankondigde een lijst
te maken van alle lidmaten die op dat
moment waren ingeschreven, van wie
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de oudste in 1620 belijdenis deed. Op
het eerste (en tweede en derde) gezicht
lijkt dat op te leveren dat het aantal
belijdende leden in het kerndorp
Kesteren dat jaar uit zestien echtparen
bestond en nog eens twaalf mannen en
zestien vrouwen die misschien wel ge-
huwd waren, maar dan met een niet-
lidmaat; opgeteld 6U namen en hoog-
stens 44 huishoudens, hoogstens om-
dat misschien sommige volwassen kin-
deren nog bij hun ouders inwoonden.
Daarnaast noemt de lijst nog één echt-
paar in Aalst, drie personen aan het
Veer - dus in De Mars - en vijf mensen
(twee huishoudens) in Oudeweert.
Opvallend is dat er zo weinig namen
uit De Mars zijn, terwijl daar in latere
jaren wel regelmatig dopelingen en
bruidsparen vandaan kwamen.
Pas bij de ontdekking van de vierde
fout op deze bladzijde kreeg ik arg-
waan. Het heeft er veel van weg dat
Loderus zijn oorspronkelijke lijst op 2
april 1670 heeft aangevuld met min-
stens vijf namen en mogelijk nog meer,
waardoor we geen zekerheid meer
hebben over het de precieze grootte
van de gemeente in 1657 en over de
leeftijden van een aantal aldaar ge-
noemde lidmaten''.

Kortom, bij het raadplegen van al deze
dne boeken moet men rekening houden
met onduidelijkheid en onvolledigheid.

Historische demografie van Kesteren
Het Doopboek
Er werd niet alleen op zondagen ge-

doopt, maar ook op weekdagen. En
evenals in Zetten werden ook in Keste-
ren normaliter geen doopgetuigen ge-
noemd, en ook geen huwelijksgetui-
gen. In uitzonderingsgevallen, bij de
aangifte van enige 'onechte' kinderen,
noteerde Heumius - alleen hij - een
paar keer maar niet altijd de namen van
getuigen.
Het aantal tot 1726 geregistreerde do-
pen bedraagt 564. Met zeven tweelin-
gen en een dricling erbij is het aantal
aangegeven kinderen iets hoger: 573.
Dit aantal meervoudige geboorten is
hiermee nagenoeg gelijk aan Maas-
land: l ,4% (Noordam, p. 137). Overi-
gens kwam in Maasland in anderhalve
eeuw geen drieling ter wereld, dat
blijft toch iets uitzonderlijks.
Er zijn twaalf onechte (inclusief voor-
echtelijke) kinderen in Kesteren gere-
gistreerd; dat is dus 2,1%. Dit getal is
iets hoger dan in Maasland, waar het
slechts l ,3% bedroeg, met de kantte-
kening dat dit voor een latere periode
berekend is, 1730-1 «23 (Noordam, p.
167). Heurnius noteerde er acht en
Menzo vier. In twee van de twaalf
gevallen is de vader onbekend geble-
ven.
We kennen de namen van 204 vaders
en 191 moeders. Loderus gaf zeven
keer uitsluitend de naam van de vader,
Heumius en Menzo deden dat vier en
twee keer, vooral maar niet altijd als de
doop m een andere gemeente had
plaatsgevonden, hetgeen elf keer staat
geregistreerd.



Onderstaande tabel geeft het aantal
geregistreerde bevallingen per vrouw.
Buiten beschouwing is hier gebleven
de vraag of kinderen uit een eerste en/
of een tweede huwelijk van de vrouw
werden geboren. Voor allen geldt dat
ze misschien meer kinderen hebben
gekregen die elders of nooit zijn ver-
meld, dus de tabel geeft een minimum
aantal aan.

bevallingen (dood- en levcndgeboren
kinderen) in voltooide gezinnen (in-
clusief kinderloze gezinnen, 15% van
het totaal aantal gezinnen) voor de
periode 1670-1819 veel hoger: 4,7.
Noordam (pp. 139-141) noemt dit dan
nog een laag aantal. Van Dcursen ech-
ter (pp. 23-25) noemt het middelgrote
gezin met gemiddeld 3,5 kind normaal
voor de zeventiende eeuw; in Graft

Tabel 1. Het aantal geregistreerde doopmoeders en hun aantal bevallingen

Totaal aantal Gemiddeld
Bevallingen:

1674-1700
1704-1727

Totaal

lx

31
25

56

2

18
16

34

3

10
12

22

4

16
6

22

5

16
6

22

6

5
5

10

7+

7
6

13

doopm.+

103
76

179

bevallingen

322
224

546

3
3

3

,1
,0

,1

Toelichting bij de tabel
Bij de 28 doopregistraties van vóór
Heurnius' intrede in 1674 vindt men
achttien maal (zeven vaders en elf echt-
paren) in totaal slechts één kind ver-
meld. Deze ouders zijn hier met mee-
geteld, omdat de gebrekkige registratie
het beeld dan nog meer zou verteke-
nen. De meeste van hen zullen immers
waarschijnlijk wel meer kinderen heb-
ben gekregen. Zes moeders van de
groep van voor 1674 lieten ook nog
kinderen door ds Heurnius dopen, zij
zijn wel bij het cohort 1674-1700
ingedeeld. Een aantal andere ouders
uit deze zelfde groep hebben ook nog
kinderen laten dopen door ds. Menzo.

Commentaar
In Maasland was het gemiddeld aantal

was het 3,8. Het aantal kinderloze
echtparen en doodgeboren kinderen is
niet bekend voor Kestereii, dus is het
uitgerekende gemiddelde van 3,1 niet
geheel betrouwbaar. Wat de voltooide
gezinnen betreft, Noordam heeft Maas-
landse gezinnen kunnen volgen als ze
verhuisden van of naar naburige ge-
meenten, maar bij Resteren is dat veel
moeilijker, omdat bijvoorbeeld de
DTB-boeken van buurgemeenten als
Heusden niet bewaard gebleven zijn.
Een aantal gezinnen was nog niet vol-
tooid in 1700 en een groter aantal nog
niet na 1710. Ondanks deze onzeker-
heden lijkt het Kesterense cijfer dich-
ter bij Graft dan bij Maasland te liggen.

Het hogere aantal bevallingen in Maas-
land leidde tot veel meer grote gezin-
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non: 12% telde daar tien of meer kin-
deren, in Resteren was dat maar één
gezin van de ruim 200. Dat was hetO

gezin van ds. Menzo: hij en zijn vrouw
Hendryna Suyk kregen er tien. Ze
werden gevolgd door Jacob van Klin-
kenberg en Gerntje Jans Smit met ne-
gen kinderen. Een paar zullen jong ge-
storven zijn, omdat dezelfde voornaam
voor een later kind gebruikt werd.

Het Trouwboek
Er zijn m totaal 284 huwelijken gere-
gistreerd tot 1726. Naast de namen en
de datum biedt het Trouwboek ook at
en toe enige aanvullende biografische
gegevens over de echtelieden, vooral
of men al eerder gehuwd was en met
wie. Voorts vindt men soms de plaats
van herkomst vermeld en een paar
keer het beroep.
Het aantal huwelijken per jaar varieert
natuurlijk, maar het gemiddelde ligt
tussen vijf en zes. De periode 1655-
1674 is weer slecht vertegenwoordigd:
41 paren. Daarna wordt de administra-
tie beter; Heurnius registreerde 142
bruidsparen in 26 jaar en Menzo l O l in
21 jaar. Tijdens de Franse bezetting
(1672-74) stokte de administratie, mis-
schien is er toen ook niet getrouwd.
Het inhalen hiervan vond niet in 1 675
plaats, maar in 1676, een topjaar met
twaalf huwelijken.

Waren erhiernu ook veel weduwnaren
en ietsmmderweduwen die hertrouw-
den, zoals in Graft het geval was? Daar
bedroegen beide percentages 35% en

20%. De weduwnaren hadden er meer
kansen op een tweede huwelijk omdat
ze rijker waren dan de meestal arme
weduwen (Van Deursen, p. 120). De
telling voor Resteren levert de vol-
gende cijfers op. Van de 284 bruidspa-
ren was het 1 86 keer voor beide part-
ners hun eerste huwelijk. Verder wa-
ren er 50 weduwnaren die met een
'jonge dochter' trouwden en 29 we-
duwen huwden een 'jonge man'. De
aanduiding jong' zegt niets over de
leeftijd, maar geeft de vrijgezellen-
status aan. Men kon jong vanjaren zijn
als men hertrouwde, zoals Gerrit Holl,
of reeds behoorlijk bejaard, zoals F.M.
Verbeek. Er blijven nu nog negentien
huwelijken over; dat zijn de weduw-
naars die een weduwe trouwden. Er is
bij deze getallen nauwelijks verschil te
zien tussen de periodes voor en na
1700. In percentages: 66%, 17%., 10%)
en 7%,.
Het aantal tweede huwelijken is dus
beduidend lager dan in Graft, hoewel
ook in Resteren hertrouwende weduw-
naren in aantal de weduwvrouwen
overtreffen. In Maasland waren de cij-
fers in de periode 1680-1709 (voor
slechts 124 geregistreerde huwelijken)
voor de vier genoemde groepen: 76%),
1()%i (dat steeg later in de eeuw naar
16%), l 1% en 3%. Volgens Noordam
(pp. 122-123) is 76% relatief hoog en
wijst op een betrekkelijke welvaart,
dus langere levensduur, dus minder
weduwen en weduwnaren. Voor zo-
ver het lagere percentage van 66%
eerste huwel i jken voor Resteren met
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te wijten is aan lacunes in de bron of
aan toeval, zou het dus betekenen dat
dit dorp minder welvarend was dan
Maasland, maar meer dan Graft. Dat
laatste lijkt me, als daar geen andere
aanwijzingen voor te vinden zijn, nogal
een boude bewering.

Een aantal doopvaders en doopmoeders
staat ook in het Trouwboek vermeld:
120 en 104. Van die moeders kregen er
tien binnen zeven maanden een kind,
wat zou betekenen dat ongeveer 10%
der bruiden zwanger was op de dag van
het huwelijk. Dat is erg weinig. In
Maasland lag het gemiddelde op 27%
(1690-1810) met als laagste getal 1 4%
in het decennium 1770-1779.

Migratie en beroepen
Van de 284 huwelijken kwam de brui-
degom 92 keer en de bruid 90 keer
(32%)) van elders, althans zo vaak is dat
aangetekend. In twaalf van deze geval-
len kwamen beiden van elders en is
niet duidelijk waarom hun huwelijk in
Resteren werd bevestigd. Daarnaast
registreerde Heurmus 36 keer een el-
ders bevestigd huwelijk van een Kes-
terenaar, Loderus deed dat slechts drie
keer en Menzo negen keer. Deze 48
huweli jken zijn meegeteld in het to-
taal. Laten we de inwoners van de
kerkdorpen die onder Resteren vallen
ook apart nemen: Oudeweert, de Mars,
Aalst. Deze 'plaatsen' worden in ver-
gelijking met het Doopboek nu veel
vaker genoemd: 39 mannen (13%) en
43 vrouwen (14%) uit het Trouwboek

was daar woonachtig. Tenslotte, van
tien mannen en vier vrouwen wordt
de herkomst helemaal niet vermeld.
Zodoende resteren 143 bruidegoms
en 147 bruiden die uit Resteren zelf
komen en daar trouwen.

In hoeverre waren deze laatsten echte
Kesterenaren? In het Trouwboek is
niet steeds duidelijk hoe lang een 'jonge
man' die elders geboren is al in Resteren
woont op het moment dat hij huwt.
Een aanduiding als 'Geurt Hermansz,
j.m. van Wely, woonachtich tot Res-
teren' (fo. 143L) laat ons hierover in
het ongewisse; hij kan net zo goed al
jaren hier werkzaam zijn als slechts een
paar maanden. Dit soort aanduidingen
wordt zeventien keer gegeven bij brui-
degoms uit Resteren (6%) en dertien
keer bij bruiden. Voorts zijn er nog
zeven bruiden die geboortig zijn uit
Resteren maar op de trouwdag elders
woonden. Uiteindelijk blijven er zo-
doende 126 bruidegoms en 127 brui-
den over die m het dorp geboren,
getogen en nog steecis woonachtig
waren: ongeveer twee per jaar.
Wat de herkomst betreft, veel uitver-
koren partners kwamen uit de buur-
dorpen, maar een aantal van verder
weg. Dat geldt voor Hendrik Gerritse
uit Rleef (1 684),Jan Thijsz uit Emmerik
(1692), twee mannen uit Munsterland
(1696 en 1707) en Jan Hansz van
Frankfurt, in 1688 woonachtig te Och-
ten toen hij met een vrouw uit Resteren
trouwde. Dit laatste huwel i jk is overi-
gens een nogal uitzonderlijk geval,
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omdat Jan er toestemming voor nodig
had van het Hof van Gelre, want zijn
wettige echtgenote leefde nog, maar
zij had hem verlaten. Behalve uit Duits-
land kwamen er ook nog een paar
bruiden of bruidegoms uit Holland en
Utrecht, maar niet uit andere gewes-
ten, met uitzondering van Overijsel,
dat één keer voorkomt. IJselmuiden is
daarmee de noordelijkste stad in het
Trouwboek waar een bruidegom (die
overigens in Lienden was geboren)
vandaan kwam. De Noordelijke Vel-
uwe en de Gelderse IJsselsteden lever-
den verder geen partners op, met uit-
zondering van Liesbeth de Bruin uit
Hoevelaken. De verkeersstromen lie-
pen kennelijk nauwelijks Noord-Zuid
en heel sterk Oost-West, zoals al merk-
baar was aan het aantal zojuist ge-
noemde Duitse bruidegoms, die hier-
heen getrokken waren als gastarbei-
ders. In Zetten troffen we hen ook al
aan. Misschien is het beter om te zeg-
gen dat de verkeersstroom door de
TUjn bepaald werd, want Waalstcden
als Nijmegen en Zaltbommcl hebben
geen bruiden of bruidegoms geleverd
aan Kcsteren, Arnhem daarentegen wel.
Tiel, ook een Waalstad, vormt een uit-
zondering, maar die plaats was over
land ook vrij makkelijk bereikbaar.
Omdat men met burgers uit Nijmegen
wel regelmatig contacten had, is dit
toch wel verrassend.

Een paar achternamen in het Trouw-
boek verraden Franse afkomst, zoals
Toussein Gilead en Lacet, maar deze

mensen zijn allen afkomstig uit andere
plaatsen in Nederland en kwamen
waarschijnlijk alleen maar in Kestcren
om te trouwen. Ook de Italiaan - een
gevluchte Waldenzer? - Chaerl Francois
Richot woonde niet hier, maar in Den
Haag, evenals zijn Goudase bruid
Catherina Pruymboom; zij huwden in
1713 in Kesteren na de noodzakelijke
attestaties uit Den Haag te hebben
overlegd. Er is één Engelse naam: Maria
Montgomery, een vrouw die wel in
Kesteren woonachtig was, eerst als echt-
genote van Wiüem van HoofT, in 1679
hertrouwd met Cornehs Adnaanse
Bosman.

Bij sommige mannen wordt hun be-
roep genoemd: de predikanten, een
schepen in De Mars (Gijsbert Hendrikse
van Khnkenberg), een koster (meester
Gerrit Hou); ook de naam en het be-
roep van de overleden koster/school-
meester Jan de Bont treft men aan,
namelijk als zijn weduwe Evertie Aarts
van Aalst in 1666 hertrouwt met de
weduwnaar Wouter Dirkse". Jan zal
dus de voorganger van Gerrit Hou
geweest zijn, die in 1666 aangesteld
was. Militaire beroepen worden uitge-
oefend door Dirkjordense, soldaat van
kapt. Vonck en door Nico Schelling-
hout, conducteur der wagons (1676);
deze laatste huwde een vrouw uit Gulik.
In 1680 is er een dragonder-kapitein
uit Pruisen: Jan Soockolos; in 1683
huwde zijn collcgajan Olscnski. Wou-
ter Gerritsc, soldaat, is gewoon een
jongen uit het buurdorp Ochten en
Dirk Hermanse, ruiter, komt uit



Resteren zelf (l 694). De gewoonte om
aan te geven dat de bruidegom soldaat
was kwamen we in de DTL-boeken
van Zetten ook al tegen. De predikan-
ten zijn op hun hoede: militairen had-
den meestal toestemming nodig van
hun commandant om te huwen. An-
dere beroepen vonden de predikanten
de moeite van het vermelden niet
waard.

Het Lidmatenboek
Vooral bij het identificeren van homo-
niemen (gelijkluidende namen van
verschillende personen) kan het Lid-
matenboek verhelderend werken. Men
kan namelijk maar één keer in zijn
leven belijdenis doen. Zo krijgt men
zekerheid over het bestaan van twee
Seger Janse's, van wie de een (Smit) in
1663 en de ander (van de Middel-
weert) in 1688 belijdenis deed. Ge-
bruikelijk is dat op jonge leeftijd te
doen, maar sommigen komen er pas
later aan toe. Daarom is het wel waar-
schijnlijk maar niet zeker dat de Jan
Segerse die in 1666 lidmaat werd de
vader is geweest van de tweede Seger
en niet van de eerste. Verder wordt in
het Lidmatenboek ook nog wel eens
de naam van de vader of de echtge-
noot/e genoemd van het nieuwe lid.
In de marge staan soms een paar sterf-
data aangegeven.

Een enkele keer vindt men ook een
berocpsaandtiiding, evenals in de
Doop- en Trouwboeken. Naast de
dragonders die lidmaat werden is de
meest opvallende vermelding 'Jantgen

Adriaens van de steenoven' (1685, fo.
171), omdat dit de enige vermelding
van een steenoven bij Kesteren in de
bronnen van de l7e eeuw is.

Uit het Lidmatenboek valt ook enige
informatie over het kerkelijk leven te
putten. Heurnius noteerde als begin-
datum van het lidmaatschap de dag dat
het toetsende gesprek met de kerken-
raad plaatsvond. In 1678 is dat bijvoor-
beeld 16 mei voor Roelof Janse, 17
mei voor Jan Gerritse van Wees1' en 18
mei voor Aris de Bont. De toetsing
geschiedde dus individueel. De datum
geeft voorts al aan dat deze mensen niet
met Pasen belijdenis deden maar met
Pinksteren. Alle drie de christelijke
feestdagen kwamen hiervoor in aan-
merking, al is Kerstavond wel het meest
gangbaar. Maar ook op gewone zon-
dagen werden wel eens belijdenis-
diensten gehouden. In Graft daarente-
gen was er slechts één keer per jaar een
belijdeniszondag.
Voor Kesterenaren van wie het doop-

jaar bekend is valt uit te rekenen op
welke leeftijd zij belijdenis deden. Een
paar voorbeelden. Opvallend jong wa-
ren Adam Stevens van Beek (geboren
1667) en zijn dochter Margriet (gebo-
ren 1692): 17 en 19 jaar. Liesbeth Ger-
ritse van Wees was 1 8 jaar. Jan Holl,
zoon van de koster, 21 jaar en Adam
Arise van Everdingen 25 jaar in 168912.
Zijn broer Herman deed belijdenis in
1705 op 29-jarige leeftijd. Van de vrij
grote groep die dat jaar lidmaat werd -
misschien enigszins vertraagd door de
vacante predikantsplaats - lagen de leef-
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tijden tussen 21 en 29 jaar. In liet jaar
daarna, toen de vertraging nauwelijks
nog een rol speelde, was de gemid-
delde leeftijd eveneens 25 jaar.
In Graft deed 40% der bruiden/goms

na de huwelijksverbintenis belijdenis.
Van Deursen (p. 229) veronderstelt dat
de reden hiervoor is dat ze niet de kans
wilden lopen vermaand te worden door
de kerkenraad vanwege voorechtelijke
geslachtsgemeenschap en/of dat men
eerst een zelfstandige positie in de maat-
schappij wilde hebben verworven. Hoe
ligt dat in Kcsteren? Van 54 moeders
en 42 vaders (mensen die dus in Reste-
ren zijn gebleven tot minstens de ge-
boorte van hun eerste kind) zijn de data
bekend van hun huwelijk en hun lid-
maatschap; zij komen dus in alle drie
de boeken voor. Van hen leverden
negen moeders en twee vaders binnen
eenjaar na de bruiloft hun attestatie in,
alleen Willemke Stevens deed er 8 jaar
over. En Grietie Rijers was de enige
die haar attestatie al vóór haar huwelijk
afgaf, vier jaar ervoor. Er blijven dus 43
moeders en 40 vaders over die niet van
elders kwamen.

2. c»

Clonirncntaar
Ook in Kesteren, net zoals in Graft,
deed 40% (33 personen) pas belijdenis
na de huwelijksbevestiging. Het aantal
van 13 moeders en 9 vaders die al meer
dan vijfjaar lidmaat waren wijst op een
betrekkelijk hoge leeftijd waarop zij
huwden; de kroon hierin spant Roelof
Jerephaese van lirenck die pas vijftien
jaar na zijn belijdenis huwde (mis-
schien is m het Trouwboek wel eens
een vorig huwelijk verzwegen?). Aan
de andere kant vinden we Rijer
Gijsbrecht van Schaijk die pas vijftien
jaar na zijn huwelijk belijdenis deed,
dus op gevorderde leeftijd. De ge-
woonte om als echtpaar samen belijde-
nis te doen komt weinig voor. Het feit
dat bijna alle attestaties pas na de huwe-
lijksvoltrekking worden ingeleverd
(terwijl dat toch waarschijnlijk best
eerder had gekund) ondersteunt Van
Deursens stelling dat velen eerst hun
positie m de maatschappij wilden mar-
keren alvorens tot de kerk toe te tre-
den. Daartegenover staat dat er ook
veel mensen nog ongehuwd zijn als ze
belijdenis doen.

. J 67 J- J 72 J

Tussen 15 en 5 jaar voor huw.datum
Tussen 60 en 7 mnd. voor huw.datum
Minder dan 7 mnd. voor huw.datum
Minder dan 1 2 mnd. na huw.datum
Tussen 1 en 5 jaar na huw.datum
Meer dan 5 jaar na huw.datum

Moeders

13
14
2
4
2
3

Vaders

9
11

1
9
4
1

Echtparen

-
-
-
3
1
1
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Aan-was en migratie
Naast de dopelingen die belijdenis de-
den, werd de kerkelijke gemeente ver-
sterkt door mensen die met een attes-
tatie van elders kwamen. Loderus gaf
dat niet aan bij nieuwe lidmaten, maar
Heurnius en Menzo wel. Wel noteer-
de Loderus de vertrekattestaties. Som-
mige Kesterenaren vertrokken al een
paar weken na hun belijdenis, andere
pas na 38 jaar. In dat laatste geval gaat
het vermoedelijk om alleenstaande
bejaarden die naar een familielid elders
verhuisden. In Maasland was het aantal
vertrekkende 45-plussers in de periode
1730-1819 15% van het totale aantal
weggetrokkenen (Noordam, p. 199).

Commentaar
Het is moeilijk hieruit conclusies te
trekken, behalve een zeer globale, na-
melijk dat de meeste nieuwe lidmaten
uit Kesteren zelf kwamen, maar dat er
toch redelijk wat doorstroming plaats-
vond. De cijfers voor 1670 zijn lager
dan daarna, maar dat hoeft niet te
betekenen dat de calviniseriiig nu pas
zijn beslag kreeg en mensen hun aarze-
lingen overwonnen om zich bij de
publieke kerk te voegen. Het lage
aantal lijkt veel eerder te wijten aan
slechte administratie. Anderzijds lijkt
een gemiddelde van 60 per decade na
1670 behoorlijk hoog, want een veel
grotere stad als Arnhem telt er nauwe-

Tabel 3. Nieuwe en vertrekkende lidmaten, 1657-171

belijdenis deden
ingekomen met att.
vertrokken met att.

1 657

4
-

I t

1661-70

27
-
6

1671-80

60
10
21

1681-90

65
17
25

1 690-95

19
18
4

1705-11

47
6
2

Toelichting
De aanduiding 'vertrokken' geeft hier-
bij het jaar van inschrijving als lidmaat
van de betrokkene aan, niet het jaar
van vertrek. Er zijn dus elf lidmaten uit
'het cohort' van l 657 die vroeg of laat
een vertrekattestatic meegekregen heb-
ben. Hoeveel mensen na 1711 nog
vertrokken zijn uit welke cohorten is
onbekend. Omdat de cijfers per jaar
nog al kunnen schommelen, zijn tien-
jaarlijkse totalen berekend.

lijksmeer1'. Tussen 1696 en 1705 heeft
Heurnius niets meer geregistreerd; een
aantal mensen heeft misschien in een
buurdorp belijdenis gedaan. Een grote
inhaalslag is er immers niet geweest in
1705.
Uit de attestaties van de binnengeko-

men lidmaten valt af te leiden dat de
meesten uit de onmiddellijke omge-
ving afkomstig waren. Dat was met de
echtelieden in het Trouwboek ook het
geval en ligt erg voor de hand. Een
aantal nieuw-ingekomen lidmaten
kwam om zich m Kesteren in te trou-
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wen, anderen waren Kesterenaar van
origine en kwamen na een tijd van
uithuizigheid weer naar 'huis'. Van
heel ver kwam Dirk Maartens Ver-
beek, die als jongeman naar Batavia
was vertrokken en in 1678 zijn attestatie
weer inleverde en het jaar daarna huw-
de. Twee dames vallen op door zeer
vaak attestaties op te vragen en in te
dienen. Klaarblijkelijk vonden Lijsbeth
van Hooff en Margriet van Brcnck
regelmatig elders een betrekking voor
een paar jaar en keerden dan weer
terug naar het ouderlij k huis. Tenslotte
valt nog op dat in 1682 een paar
dragonders uit relatief verre plaatsen als
Benthem en Keulen (1689: Deventer)
zich als lidmaat gemeld hebben; enige
maanden later zijn zij al weer vertrok-
ken.

Conclusies
l. Alle drie de bronnen uit dit tijd-

vak hebben hun gebreken, maar de
lamme kan doorgaans de blinde leiden,
al misleidt hij hem ook wel eens. In elk
geval biedt het raadplegen van slechts
één van deze drie boeken meestal on-
voldoende zekerheid om aan bepaalde
informatie te komen voor het identifi-
ceren van personen uit de plaatselijke
geschiedenis.

Genealogen dienen dus, ter vermij-
ding van fouten bij het reconstrueren
van een stamboom, zich niet te beper-
ken tot uitsluitend het navorsen van de
betreffende familie, maar de kwaliteit
van de bron in zijn geheel te bestude-
ren, zoals o.a. de aantekeningen bij

noot 9 aantonen.
2. De demografische informatie is

door de geconstateerde lacunes enigs-
zins van twijfelachtige waarde, maar
lijkt toch de volgende duidingen toe te
laten, waarbij we als typerend voor het
zeventiende eeuwse Kesteren m afwij-
king van Maasland en Graft kunnen
noemen:
a. De dorpsbevolking telt, evenals m

Zetten het geval was, meer Duitsers
en meer militairen dan Maasland en
Graft.

b. Er zijn nauwelijks aanwijzingen in de
DTL-boeken dat er mensen tot een
andere kerk behoren; dit in tegen-
stelling tot beide Hollandse dorpen,

c. Er zijn in Kesteren en Graft minder
bevallingen per gehuwde vrouw en
veel minder grote gezinnen dan m
Maasland.

d. Het percentage onechte kinderen
in Kesteren is naar verhouding laag.

e. Erzrjn relatiefveel mensen in Kesteren
die hertrouwen, wat zou kunnen
betekenen ciat het sterftecijfer mis-
schien hoger ligt dan in Holland,

f. Het aantal zwangere bruiden is naar
verhouding gering,

g. De doorstroming van de bevolking
is betrekkelijk hoog.

h. De Rijn is de belangrijkste aan- en
afvoerweg voor migranten. Hoe-
wel Kesteren bestuurlijk onder het
Kwartier van Nijmegen valt, zijn er
toch meer contacten met Arnhem,

i. De gangbare leeftijd om belijdenis
te doen lag toen al tussen de 18 en
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Noten
1). Zij zijn in een transcriptie van N.

Wigcherink alle drie gepubliceerd in de
Osenvorenreeks, nrs. 31, 19 en 25.

2). A.Th. van Dcnrsen, Een dorp m de pol-
der, G ra ft in de 17e eeuw, Amsterdam
1994. DJ. Noordam, Leven in Maasland,
een hoogontwikkelde plattelandssamen-
leving in de I8c en het begin van de 19e
eeuw, [ lilversum 1986. Een deel van zijn
analyses bestrijkt de late 17e eeuw.

3). Zijn transcriptie en bewerking verscheen
in de Osenvorenreeks nr. 5. Elders bere-
kende hij dat de gemiddelde huwelijks-
leeftijd m Zetten 27 jaar was. Zie 1).
Spruit, 'l)c leeftijd waarop men trouwde',
Tabtila Batavorum, 1986, p. 15-16. In
Maasland was dat eveneens 27 jaar (Noor-
dam, a.w., p. 106). Omdat de doopjaren
van de meeste bruidsparen m Kesteren met
bekend zijn, viel deze leeftijd hier niet uit
te rekenen.

4). Terwijl Van Dcursen ook worstelt met het
probleem der gelijkluidende eigennamen,
deelt Noordam heel verrassend mee (a.w.,
p. 220) dat het probleem der homoniemen
in Maasland met speelt, o.a. omdat daar
veel meer achternamen gebruikt worden.
Doelt hij hiermee alleen op de situatie in
de 18e eeuw?

5). Men zie bijvoorbeeld het notenapparaat in
de eerste hoofdstukken van W. Frijhoff,
Wegen van Evert Willemsz, Nijmegen
1995.

6). Doopboek nrs. 144, 1 83, Trouwboek nrs.
103, 128, 153, 158, 189, 191, 195, 196, en
216 t/m 255. VergelijkJ. Lucassen, Nieuw-
komers, immigranten en hun nakomelin-
gen, 1550-1985, Amsterdam 1985,passim.

7). Zie hiervoor N.N., Uit de geschiedenis
van Kesteren, Osenvorenreeks 20, p. 46.

8). Zie mijn artikel 'De dominee in het hooi',
Tabula Batavorum, 1997.

9). De vijf geconstateerde fouten: Cornelis P.
Montanus deed pas 2 april 1670 belijdenis
(fo. 168) en huwde pas in februari 1670
met Lysbeth Costen. Fredrik Wijerse stierf

pas na 1700 en niet op 2 april 1670, dat zal
de dag van zijn belijdenis geweest zijn
gezien ook zijn huwelijksdatum: 4 april
1669. Wouter Dirkse huwde pas in 1666
met Evertje Aartse van Aalst. Gerrit Holl
werd pas in 1666 als custos benoemd.
PietcrConielisscn huwde in 1665 Marrigie
Adnaanse, die waarschijnlijk dezelfde is als
de Maaitgen Adnaanse van de lijst. De
bron zelf noemt 2 april 1670 voor de aan-
name van Lijsbeth Cornclisse en (waar-
schijnlijk) Cornelis van Wijck, die beiden
ontbreken op fo. 168. Dat Loderus de ge-
woonte had namen bij te schrijven, blijkt
ook op 5 april 1667, als Adnaan H cv lidmaat
wordt en Loderus daar de naam van zijn
echtgenote bijzet, terwijl ze pas in 1672
huwden. (Tenzij Hcurnius de naam erbij
schreef toen hij hun vertrekattestatie afgaf).
Deze Jan de Bont is m 1647 door de classis
Tiel berispt omdat hij meewerkte met het
organiseren van het verboden ganzen-
trekken. Zie A. Datema in N.N., Uit de
geschiedenis van Kesteren, Osenvorenreeks
20, p. 55.

. In 1706 doet een andere |an Gerritse van
Wees belijdenis, terwij l de eerdergenoemde
Jan uog leefde. Had vader Gerrit twee
zonen Jan of vergiste ds Menzo zich in de
voornaam?

. Deze datum lijkt een flinterdunne aanwij-
zing dat zijn doopjaar inderdaad 1664 is.
Hieraan kon twijfel bestaan omdat het
Trouwboek namelijk als huwelijksjaar van
zijn ouders 1667 geeft, misschien zal men
hier ook 1664 moeten lezen.

. A.C.J. van der Kemp, Het kerkelijk leven
te Arnhem, Arnhem 1898, p. 94v., stelt
dat aantal op 5 tot 20 per jaar. In Harder-
wijk zijn het er ongeveer 80 per jaar, een
getal dat voor een grote gemeente veel
meer voor de hand ligt. Zie GJ. van der
Zee, 1000 jaar Harderwijk, kerk en Bet-
hel, Harderwijk 198(1, p. 73.
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De Proeve eener Nederbetuwsche Spraakkunst
van J.C. Groothuis
Het Maurikse dialect op schrift gesteld

Op initiatief van prof. dr. P.C. Paardekooper wordt op het Meertens
Instituut het handschrift Groothuis, Proeve eener Nedevbetuwsche Spraak-
kunst, voor uitgave gereed gemaakt en omdat deze 'Spraakkunst'
gebaseerd is op het dialect van Maurik is dat een goede reden om in dit
tijdschrift iets over de persoon en het werk van J.C. Groothuis te
vertellen.'

Inleiding
In de dialectbibliografie van P.J.
Meertens en B. Wanden Bibliografie dei'
dialecten van Nederland 1800 - 1950.
(Amsterdam 1958) komen we J.C.
Groothuis op verschillende plaatsen
tegen. We ontmoeten hem als cie au-
teur van: 'De tooveres van Ooster-
hout', gepubliceerd in de Geldersche
Volksalmanak 36 (1870), 114-124;
'Aanteekeningen op Zaansche woor-
den en uitdrukkingen door H.P'. (Onze
Volkstaal l (1882), 31-45); "Woorden
ook in Gelderland en elders in ge-
bruik'. (Onze Volkstaal l (1882), 177-
178; Woordenlijst van het Neder-
Betuwsche Dialect'. Onze Volkstaal 2
(1885), 73-116; 'Spook en spek, en
een paar andere alliteraties in het
Nederbetuwsch'. Noord & Zuid l
(1884), 348-350 en van 'Proeve cener
Nederbetuwsche Spraakkunst', Hand-
schrift Ltk 1229a: 22 van de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde
te Leiden. Uit een andere bron weten
we dat hij cie dialectenquête van 1895
van het Aardrijkskundig Genootschap
invulde voor zijn woonplaats Maurik.

Korte levensloop
Johannes Cornclis Groothuis werd
geboren in Boxmeer op 9juni 1845. In

1870 solliciteerde hij naar de vacature
van hoofd van de openbare lagere
school te Maurik, hij was toen hulp-
onderwijzer aan de 'Openbare Tus-
schenschool' in Amsterdam en woonde
daar in de Nes op nr. A l l . 2 Groothuis
legde met twaalf andere kandidaten
een vergelijkend examen af, waarvoor
hij samen met met een andere collega
het hoogste aantal punten haalde, en
kwam als tweede op de voordracht te
staan. De gemeenteraad van Maurik
benoemde hem in de vergadering van
29 maart 1870. Omdat hij in Amster-
dam een opzegtermijn van twee maan-
den had, kon hij pas in. juni te Maurik
beginnen. Hij vestigde zich op 14 juni
in de gemeente en betrok de kosters-
woning naast de kerk en de school aan
het dorpsplein. Op 20 oktober voegde
ook zijn vrouw, Antonia Abramina
Johanna Verhoeven, geboren op 11
februari 1844 te Sprang (Nbr.), zich bij
hem, drie jaar later kwamen zijn
schoonmoeder en een ongehuwde
schoonzuster ook naar Maurik en in
1875 ook een ongehuwde zwager,
Abraham Verhoeven. Deze werd
ambtshalve weer uit het bevolkingsre-
gister geschrapt: ':Als zijnde, volgens
verklaring zijner zuster, op de reede
van Soerabaja op het vrachtschip GD'.
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Ook zijn eigen jongere zuster, Roel-
phina Paulina, woonde één jaar bij
hen. Zij vertok op 2 mei 1874 naar
Helmond. Waarschijnlijk was het paar
na de benoeming in Sprang getrouwd.
Het ambt van hoofdonderwijzer mocht
Groothuis combineren met dat van
koster en voorzanger, hetgeen een wel-
kome aanvulling op zijn tractement
betekende. Ze woonden in de kosters-
woning naast de kerk en de school aan
het dorpsplein te Maurik. Het huwe-
lijk is kinderloos gebleven. Op 24 maart
1898 stierf zijn vrouw en vier jaar later,
in 1902, hertrouwde hij met de veer-
tien jaar jongere Maria Lina Baum-
gartner uit Nijmegen, geboren op 6
december 1859 in Fontaine (Zwitser-
land). Groothuis en zijn tweede vrouw
bleven tot aan zijn pensionering op l
oktober 1910 in Maurik wonen; daarna
vestigden ze zich in Amerongen.

Veertig jaar woonde en werkte hij in
Maurik, als hoofdonderwijzer en kos-
ter-organist. De eerste jaren legde hij
een grote belangstelling voor de taal-
kunde aan de dag. Dat blijkt niet alleen
uit zijn dialectstudies, maar ook uit een
paar andere bijdragen in het tijdschrift
Noorden Zuid, waarop hij zich, blijkens
de 'achtste lijst van intekenaars sedert
de tweede jaargang, 1879, had ge-
abonneerd. Op de kweekschool had
hij kennis gemaakt met de Kleine Ne-
dcrlandsche Spraakkunst van W.L. Van
Heiten, een boek dat hij, zoals ook
verderop nog zal blijken, grondig be-
studeerd had. Van Heiten had deze

grammatica in delen gepubliceerd en
stelde in de tweede druk uit 1880 een
nadere uittwerking van bepaalde pro-
blemen in het vooruitzicht en Groot-
huis' bijdrage in Noord en Zuid, jaar-
gang 2 (l 882): 32-33, 'Waarom is wil-
len onregelmatig' is eigenlijke een open
vraag aan Van Heiten; in dezelfde jaar-
gang (56-57) behandelde hij onder de
titel 'Brengen, denken, dunken' nog
een paar problemen uit de Kleine Ne-
derlandsche Spraakkunst. Zijn derde bij-
drage (pp. 158-160), 'Miter, een be-
duidend verlies, (zich) zelfmoorden',
was van andere aard; dat zijn woord-
verklaringen.

'Liever een gematigd Katholiek'
Blijkens een brief aan de burgemeester
van Maurik, gedateerd 9 april 1870,
had men Groothuis' mening gevraagd
met betrekking tot een aan te stellen
hulponderwijzer. Geen van de kandi-
daten die zich reeds bij het gemeente-
bestuur hadden gemeld, kende hij,
maar hij was in Amsterdam wel bena-
derd door iemand uit het Doopsgezind
weeshuis, die om een aanbeveling had
gevraagd. Hij achtte deze kandidaat
minder geschikt dan een ander die
hem door zijn Amsterdamse patroon
was aanbevolen, 'die in de school uit-
muntend moet zijn, maar die - Katho-
liek is' en hij vervolgde: 'Ik weet niet
of en in hoeverre dat in Maurik een
bezwaar zou wezen. Wat mij betreft ik
zou even gaarne bijna met een gema-
tigd (onderstreping van Groothuis)
Katholiek (en dat moet hij zijn) wcr-
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ken als met een Protestant; ja liever
zelfs met een gematigd Katholiek die
in de school flink onderwijst en orde
houdt, dan met een Protestant van wie
dit laatste minder kan gezegd worden'.
Hier is een nuchter en ruim denkend
mens aan het woord.

Taalkundig werk
Ook het gepubliceerde werk van
Groothuis doet ons kennis maken met
een nuchter kritisch mens, die zeer
geïnteresseerd is in taal en taaivariatie.
Hij was een scherp waarnemer en goed
op de hoogte van de literatuur.
Zijn eersteling, het verhaal
'De tooveres van Ooster-
hout', schreef hij blijkens
de ondertekening in Val-
burg, op zijn 25ste verjaar-
dag, 9 juni 1869. Hij zal
daar met vakantie geweest
zijn, want in die tijd was hij
nog hulponderwijzer te
Amsterdam.
Het is een romantisch ver-
haal dat zich afspeelt in het
Oosterhout van het begin
van de zestiende eeuw. De
verteller in het verhaal, de
dorpssmid, spreekt dialect,
dat soms wat Brabants aan-
doet. Het is een verhaal
over heksengeloof en in een naschrift
vraagt Groothuis begrip voor de tijd
waarin het geloof in hekserij en de
veroordeling van heksen normaal was
en hij wijst erop dat de eigen tijd m
velerlei opzicht zo slecht nog met is.

Toen hij eenmaal in Maurik gevestigd
was, begon hij met de echte dialect-
studie. Een eerste resultaat zijn zijn
aantekeningen bij een Zaanse woor-
denlijst, verschenen in het tijdschrift
Onze Volkstaal in 1882, met in het-
zelfde nummer 'Woorden ook in Gel-
derland en elders in gebruik', gevolgd
door de uitgebreide woordenlijst, ge-
schreven in 1883 en gepubliceerd in
hetzelfde tijdschrift in 1885.
Zijn kennis van zijn Brabantse dialect
en de mogelijkheid dit met het
Necierbetuws van Maurik te vergelij-
ken, zijn belezenheid in de taalkundige

BE TOÜVEliES VAN UÜSTEKHÜUT.

J. C. QKOOTHUIS.

Wie uit onze Gcldersche bergstad ocnc voetreis
heeft gedaan langs den rechter-Waaldijk naar het
Loenensehe bosch, moet zijn blik wel met welge-
vallen hebben laten weiden over de bevallige Be-
tuwsche beemden en boomgaarden, waartusschen
van afstand tot afstand eenzame landwoningen
verscholen liggen. En ook het kerktorcntje van
het landelijke Oosterhout zal wel zijne aandacht
niet ontgaan zijn. In dit dorpje willen wij onze
lezers een oogenblik binnenleiden.

literatuur van zijn tijd en zijn ver-
trouwdheid met de clialectologische
literatuur, vooral via artikelen in de
tijdschriften Onze Volkstaal en Noord
en Z,nid, maar ook het wat voornamere
Tijdschrift voor Nederlandse taal en Letter-
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kimde staan garant voor hoge kwaliteit
en scherp waarnemingsvermogen. De
Woordenlijst is indrukwekkend. Hier
is een kenner en een vakman aan het
woord. Een enkel voorbeeld moge
volstaan.Bij de uitdrukking ik kos me
nic beniere, 'ik kon mij niet goed hou-
den', merkt hij op: 'Wellicht voor
(zich) manieren', met een verwijzing
naar een ander geval van m-b-wisse-
ling, namelijk het Brabantse bestel, 'be-
schuit', dat eigenlijk mastelle is. Ook
verwijst hij geregeld naar het woor-
denboek van Van Dale en laat soms

op m'nen hoed, waarvan de slotregels
luiden:
Dag juffra(a)uu'!
Blaat ik jon.
Daarbij tekende hij aan: 'De laatste
regel - waarin altijd beslist blaat ge-
hoord wordt, - moest natuurlijk lui-
den: "Nu verlaat ik jou".'
Hij hield van woordverklaringen en
hij was er goed in. Zo merkt hij bij het
woord poesterig, 'benauwd' op dat het
samenhangt met poesten, 'blazen' en
verwijst naar de naam Assepoester, 'niet
Asschepoetster, zoals vaak zeer ten

Beniere — Alleen in de uitdrukking: ik kos' me nie' beniere. Ned.
Ik kon mij niet goedhouden. (Beniere staat wellicht voor (zich)
manieren^ verg. 1. Noord-Brab. Bestel voor Mastelle] 2. Noord-
Brab. besnttten, dat in de Meierij gehoord wordt naast misnieten;
d. i. ontgelden, Jaarg. I, 215; 3. Tijdschr. voor Ned. Taal- en
Letterkunde, II, 261; — 4. Onze Volkstaal, II, blz. 14, § 2 B. a)).

zien dat een bepaalde Maurikse bete-
kenis van een woord in Van Dale ont-
breekt. Zeer subtiel zijn zijn betekenis-
omschrijvingen, bijvoorbeeld bij neujc
en neukopje. 'Neuje - noodigeii; wordt
gebruikt als men een gast wil overhalen
om nog iets van de dischgerechten te
gebruiken. Vandaar een neukopje-
kopjc chocolade of melk, dat de gast-
vrouw u als het ware opdringt, waar-
voor ge haast niet bedanken moogt,
wil gij niet voor onmeegaande gehou-
den worden'. Ook de wijze waarop hij
het plaatselijk dialect optekende is zeer
nauwgezet. Een goed voorbeeld daar-
van is het kinderversje Reuskes, bloien

onrechte geschreven wordt, als betrof
het iemand die poetst met of m de
asch'.

'Spook en Spek' schreef hij in 1884 in
Maurik, tijdens de vakantie. Het werd
opgenomen in het tijdschrift Noord en
ZMid. Het is een stukje taalbeschouwing
naar aanleiding van de talrijke alliteraties
die hij in het Nederbetuws dialect
tegenkwam, zoals hij is zo gemein as
spook en spek en in dcuze winkel heddc
kies en keur of ik zei zo muui as 'n maai.
Aan het slot van zijn opstel haalt hij
met instemming het adagium van Joost
Hiddes Halbertsma aan: 'Uit de tref-
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fende overeenkomst van den eenvou-
digen aard der bevolking met hunne
eenvoudige ongekunstelde spraak,
blijkt ook hier weer, dat "de ziel van
een volk is zijn taal".'

De dialectenquête van 1895
In 1879 werd in Nederland voor het
eerst een uitgebreide dialectenquète
gehouden. Dat gebeurde onder auspi-
ciën van het Aardrijkskundig Genoot-
schap. De bedoeling van dat onder-
zoek was bouwstoffen te verzamelen
om een taalkaart van Nederland te
kunnen samenstellen, een kaart waarop
de grenzen van de verschillende dia-
lecten nauwkeurig werden aangege-
ven. De taalkundige, belast met deze
opdracht, prof. dr. J. te Winkel, kwam
na de bewerking van de gegevens al
spoedig tot de ontdekking dat er voor
dit doel nog meer data nodig waren en
verzocht het Genootschap in 1895 nog-
maals een enquête rond te sturen. Dat
keer was Maurik ook van de partij. De
hoofdonderwijzer}.C. Groothuis nam
het werk op zich en getuigt: 'De invul-
ling - het zij in alle bescheidenheid
gezegd - is te vertrouwen. Waar een of
ander ongelooflijk of onmogelijk
schijnt, ligt dat aan mijn gebrekkige
wijze van voorstellen' en daarmee be-
doelde hij het probleem van het pre-
cies weergeven van de dialectklanken.
Op 26 juli 1895 stuurde hij zijn vra-
genlijst in. Hij was door zijn grote
kennis van het plaatselijk dialect de
aangewezen persoon om dat te doen.

Proeve eener Nederbetuwsche
Grammatica
Het nagelaten handschrift, de Proeve
ecner Nederbetuwsche Spraakkunst was
eveneens bedoeld voor het tijdschrift
Onze Volkstaal. Het behoorde tot de
voorraad kopij die ongedrukt bleef
toen Taco H. de Beer, de uitgever van
het tijdschrift, zich in 1890 genood-
zaakt zag het tijdschrift te staken we-
gens gebrek aan financiële steun. Groot-
huis had zijn kopij op 23 augustus 1885
ingestuurd, De Beer stond het in mei
1894 af aan de Maatschappij der Ne-
derlandse Letterkunde te Leiden. Die
heeft het als Handschrift LTK 1229a:
22 zorgvuldig bewaard.
Uit alles blijkt dat de Spraakkunst sa-
men met de wel gepubliceerde woor-
denlijst een eenheid vormden. In de
Spraakkunst wordt met betrekking tot
de spelling van de dialectklanken ver-
wezen naar de woordenlijst en dialect-
woorden worden alleen verklaard als
ze niet in de woordenlijst voorkomen;
vergissingen in de woordenlijst ge-
maakt, worden in de Spraakkunst ge-
corrigeerd .
De Spraakkunst telt 111 doorlopend
genummerde paragrafen, verdeeld over
16 hoofdstukken. In het eerste hoofd-
stuk, met de titel 'Inleiding', bena-
drukt Groothuis het feit dat het Ne-
derbetuws, evenals de meeste dialec-
ten een echte praattaal is en daarom
weinig samengestelde woorden kent.
Hij wijst op analytische uitdrukkingen
als pijn in de taand voor tandpijn, pijn in
't Iteud voor hoofdpijn en schik hebhen
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NEDER-BETUWSCHE DIALECT
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J. G. GROOTHUIS.

voor tieren, goed groeien (gezegd van
planten). In deze inleiding geeft hij
twee dialectteksten, de vertaling van
de parabel van de verloren zoon (Lucas
XV: 11-32), 'door mij uit den mond
van dorpsgenooten opgeteekend' en
'het onder mijn toezicht door een
mijner dorpsgenooten vertaald' ver-
haal van Tineus 'Er was een een man'.
Hiermee sloot Groothuis geheel aan
bij de mode van zijn tijd. Vooral de
gelijkenis van de verloren zoon was
een geliefde tekst in de dialectologie.
Johan Winkler publiceerde in 1874
een grote verzameling in een tweede-
lig werk, getiteld Algemeen Nederduitsch
en Fries Dialecticon. Voor Groothuis
waren deze vertalingen bewijzen van
levende volkstaal die dienden 'tot ken-
schetsing en tot toetsing van de regelen
in de hier volgende Proeve eenen Ne-

derbetuwsche Spraakkunst neder-
gelegd' (Inleiding § 6). Aan het tweede
hoofdstuk gaat de opmerking vooraf:
'Bij de schikking en indeeliiig van de
stof dezer Proeve heb ik de Kleine
Nederlandsche Spraakkunst van Dr. W.L.
Van Heltenn bijna op den voet ge-
volgd'. Dat bleek bij controle de tweede
druk van 1880 te zijn; de opbouw en
de gekozen taalkundige vaktermen ont-
leende hij aan deze grammatica. Be-
handeld worden achtereenvolgens:
Klinkers en tweeklanken, Medeklin-
kers, Grammatische figuren, zoals voor-
voeging, inlassching, achtervoeging,
afwerping, uitstooting, weglating, sa-
mentrekking (synalóephe), gelijkma-
king (assimilatie), omzetting (metathe-
sis).
Vervolgens Het werkwoord, Afleiding
der werkwoorden en Samenstelling
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der werkwoorden; Het lidwoord, Het
zelfstandig naamwoord, Het bij voege-
lijk naamwoord en Afleiding der zelf-
standige en bijvoegelijke naamwoor-
den en ook Samenstelling der zelfstan-
dige en bijvoegelijke naamwoorden;
dan als Hoofdstuk 11 Het voornaam-
woord, met de afdelingen, I het per-
soonlijke voornaamwoord, II liet be-
trekkelijke voornaamwoord, III het
aanwijzende voornaamwoord, IV het
vragende voornaamwoord, V het
onbepalende voornaamwoord. Hoofd-
stuk 12 is gewijd aan het telwoord, 13
aan het bijwoord, 14 aan het voorzetsel
en 1 5 aan het voegwoord. Het laatste
hoofdstuk, tevens §1 1 behandelt heel
beknopt het Tusschenwerpsel.

Besluit
Er zullen weinig dialecten zijn in Neder-
land die zo'n uitgebreide historische do-
cumentatie hebben als dat van Maunk.
Bovendien getuigde dr. A. Kcij, die ook
een grondig onderzoek deed naar de
oudere dialectliteratuur, in zijn proef-
schrift Onderzoek naar Dialectgrenzen en
Articulatorisdie Verschillen in het Midden-
nederlandse Rivierengebied (Amsterdam
1982) dat het werk van J.C. Groothuis
zeer betrouwbaar is. l )cze rijke voorraad
histonsch dialectmatenaal schreeuwt als
het ware om een vergelijkende studie.O J

Het zou bovendien, gezien de innige
onderlinge samenhang, zeer wenselijk
zijn als de (jmmniiitica samen met de
Woordenlijst in één boek gepubliceerd
kan worden.

Amsterdam, Meertens Instituut
J.13. Berns

NOTEN
1. Met dank aan streckarchivaris S.h.M. van

Doornmalen, die de biografische gegevens
verschafte.

2. Een 'tnsscnschool' was een school waar een
betrekkelijk laag schoolgeld werd geheven,
een opleiding tussen een kostcnlozc armen-
school en de burgerschool in.
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Veediefstal

Dat zou hem en de zijnen dan ook duur komen te staan. Als men de
Bredase bisschop Muskens mag geloven mogen wat hem betreft de
armen, wanneer zij honger hebben, brood stelen. De inmiddels veelbe-
sproken bisschop heeft sindsdien de behoefte gehad enige correcties aan
te brengen in zijn uitspraken, doch gezegd is gezegd. De meesten onder
ons zullen in vergelijking met andere criminele vergrijpen aan zo'n
'misdaad' niet zo zwaar tillen, doch de overtreding van het achtste
gebod zijn de in het hierna volgende verhaal genoemde Hendrik van
Rosmalen en zijn gezin iets minder goed bekomen. Hendrik van
Rosmalen moet zo'n 200 jaar dezelfde gedachte gehad hebben als
monseigneur Muskens. Hendrik stal ook omdat zijn gezin honger leed,
echter hij vatte dat iets te ruim op en moet gedacht hebben, dat hij voor
heel de komende winter in moest slaan.

Wie was Hendrik van Rosmalen?
Hendrik is een voorouder van mij, die
waarschijnlijk zeer arm was en het niet
zo nauw nam met de wet. Hij kwam
veelvuldig in aanraking met de sterke
arm, misschien wel als gevolg van zijn
armoede. De eerste keer dat Hendriks
naam opduikt in de boeken is op 29
juni 1777 in de Drumptse doopboeken,
toen hij als soldaat in het eerste bataljon
van Damphi onder de compagnie van
den Heer Capiteyn van Hulst zijn bij
Hendrina van den Heuvel op 18 juni
1777 in onecht geboren zoon Hendrik
ten doop hief. Hendrik van Rosmalen
was geboren in Est in 1752 of 1753. Op
26 april 1781 trouwde hij in de Sint-
Maartenskerk te Tiel met de eerder
genoemde Hendrina van den Heuvel,
geboortig van Zandwijk en te Tiel
rooms-katholiek gedoopt op 7 februari
1753. Zij was een dochter van Meeus
(Bartholomeus) van den Heuvel en
Anna Catharina van Brugge (Verbrug-
ge). Op respectievelijk 15 november

1781 en 22 april 1784 lieten zij nog
twee zonen, Mewis en Jeroen te Tiel
Nederduits-gereformeerd dopen.

Het voordeel van zo'n voorvader (al-
thans als amateur-genealoog) is, dat hij
veelvuldig voorkomt in allerlei oude
papieren, zodat ik in tegenstelling tot
veel van mijn andere voorouders heel
wat over hem te weten kon komen.
Het meeste van hetgeen ik weet van
Hendrik van Rosmalen en de zijnen is
te vinden m het signaat van criminele
zaken der stad Tiel.
Hendrik van Rosmalen had zich altijd
al schuldig gemaakt aan allerlei kleine
vergnjpen, die verder geen gevolg had-
den, echter in de zomer van 1795 was
het raak, zoals blijkt uit de volgende
passage uit het relaasboek van de Tielse
deurwaarder J.F. Refïling d.d. 20-6-
1795.

'Op last van den Hr. Hellenberg als rigtcr
van Tiel heb ik neffens den scholtus van
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Zoelengcadsistecrtcn in de Hut van Hendrik
fa» Rosmalen, stal en in den dijk omtrent
de Hut visentatie gedaen dog niets bevon-
den dog eenige roeden van die hut tussen 2
akkers met mom in een grippel die met lis
was gewassen eenige 4departen van een soo
't scheen klein runderbeestie waarvan aen
een agter vierde part 't vel nog aen een
schenkel was met u'ittc hair en swarte plek-
ken 't geen voorn....... seijde dat geleek 't
hair van sijn gestolen becstic waarop wij
sanderen daags ik schout van Soelen en
fiscaal Gijtenbeek sijn op die plaats geko-
men en dat vlees nog vindende bestond 't
selvc in vier bouten dog nae't scheen was uijt
ecnen hout 2 grote stukken vlees uijtgesneden
en is nae weder visentatie ven voorn, lint
Hendrik van Rosmalen door den schout
mede genomen en opt raadhuis gevangen
geset, en sijn vrou in civiel arrest ook
medegenomen.'

Wat was er zoal voorgevallen?
Hendrik Berendse wonende onder
Avezaath gaf bij de schout aan, dat hij
tussen 19 en 20juni 1795 uit een weide
van hem onder Avezaath een hokkeling
(—eenjarig kalf) vermiste. Hij verzocht
'om bij bekom eenige lieden kuiten, alwaar
hij suspicie had rond soekinge te doen, om
waare het mogelijk het zelve te ontdekken
en terug te bekomen'. Tevergeefs. Hen-
drik van Rosmalen bekende namelijk
samen met zijn zoon Hendrik van
Rosmalen de Jonge het kalf gestolen te
hebben. Dezelfde nacht om twee uur,
nadat zij thuis gekomen waren met het
beest, werd het geslacht en een gedeel-
te opgegeten.

Tijdens de daaropvolgende rechtszaak
van 13 augustus 1795 kwam echter
nog veel meer boven water van het-
geen Hendrik van Rosmalen zoal op
zijn kerfstok had, en wel liet volgende:
1. Hendrik zou tijdens het oproer in

Tiel m 1787 samen met een aantal
andere oproerkraaiers waaronder
Arievan Loenen, Nicolaas de Vries,
Bartje van Laar, Bart Partout en
Arie Maasbach geplunderd heb-
ben. Hij ontkende geplunderd te
hebben, doch dat Jans Spijker, het
hoertje van de burgermeester, hem
de eerste steen bij de plundering
had gegeven en hij door Gijp, de
gewezen knecht van Schuil, was
aangezet om bij cie ontvanger van
den Steen de glazen in te slaan.
Tevens riep hij de overige gevan-
genen toe liever naar zee te gaan,
dan nog eenjaar te zitten.

2. Hij bekende in 1793 uit den Hut-
schen Boomgaard onder Avezaath
een schaap gestolen te hebben en
thuis te hebben geslacht. Het vel
verkocht hij later aan de Jood te
Zoelen voor tien of elf stuivers.

3. Hij ontkende een schaap gestolen
te hebben van Johannis Mulders,
hoewel Cornelis en Dirk Mulders
getuigden hem het schaap, dat hij
in een zak bij zich had, afgenomen
te hebben.

4. Ook werd hij door de rechter ervan
beschuldigd m 1793/1794 bij J.
Mulders negen kalkoenen ( 'z i jnde
de negende eenen tintten haan') ont-
vreemd te hebben, die hij vervol-
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gens verkocht had aan Hendrik de
Blank. De witte haan werd later
door Mulders van Hendrik van de
Blank weer teruggekocht voor tien
stuivers.
Tijdens de rechtszaak vroeg Hen-
drik op de knieën vergiffenis aan
Mulders.

5. Hij werd er ook nog van beschul-
digd bij Comelis Campagne, wo-
nende binnen Tiel, een beest ont-
vreemd te hebben. Tevens ver-
dacht men hem ervan van Frederik
Pluim te Avezaath een paard gesto-
len te hebben.

Alles bij elkaar niet niks dus! Hendrik
was geen lieverdje. De richter vond,
dat Hendrik 'door zijnen den Hemel best
bekend te zijn.' En wat was hierop Hen-
drik van Rosmalens antwoord? Hij zei
dat 'hij zijn flauw van honger zijnde kin-
deren wilde verkwikken.' Dat was hem in
ieder geval gelukt! Tegen Hendrik van
Rosmalen werd geëist, dat hij 'ten
afschrik en exempel van anderen met de
koorden te werden gestraft dat er de dood er
na volgt.'
Tegen zijn vrouw Hendrina van den
Heuvel, werd als medeplichtige van
haar man geëist, 'dat zij zal werden
gebragt ter plaatsen, alwaar men gewoon is
crimineele justitie te doen, en aldaar ten
exempel en ajschrik van anderen aan een
paal gebonden, met een strop om den hals
strengelijk met roede gegeesselt en gebrand-
merkt te worden; en voorts voor den tijd van
twintig aan een volgende jaren in 'tprovintiale
tugthuis te worden geconfmeert om aldaar

met haar handen arbeid de kost te winnen,
dat na omkoming van dien tijd voor altoos
zal zijn gebannen uit deze stad en jurisdic-
tie van Tiel en Zandwijck op poene van
zwaarder straffe. indien dezelve immer daar
weder mogte binnenkomen'.
Tegen Hendriks zoon Hendrik van
Rosmalen de Jonge, oud ca. vijftien
jaar (?), medeplichtige van zijn vader,
werd geëist 'dat hij aan een paal gebon-
den, strengelijk met roede gegeesselt zal
worden'; voorts tien jaar tuchthuis te
Arnhem en vervolgens na die tijd tien
jaar gebannen uit Tiel en Zandwijk.
De uiteindelijke veroordeling op 17
augustus 1795 door de rechter, Mr.
G.D. van Hellenberg, 'rigter' van Tiel
en het gericht van Zandwijk, was ech-
ter milder. Hendrik van Rosmalen
werd veroordeeld toe strenge geseling
met roeden, brandmerking en twaalf
jaar tuchthuis te Arnhem. (Dat hij niet
de doodstraf kreeg, ben ik als zijn
nazaat natuurlijk erg blij mee, alhoe-
wel ik van zijn zoon Jeroen afstam, die
toen al geboren was). Zijn vrouw
Hendrina van den Heuvel werd ver-
oordeeld tot strenge geseling en zes
jaar tuchthuis. De straf voor Hendriks
zoon werd omgezet in het bijwonen
van het straffen van zijn vader en moe-
der. Daarna werd hij getransporteerd
en overgeleverd 'in handen der wervers
voor de marine om den landen ter zee te
dienen'. Aldus geschiedde.

Rekesten
Op 2 maart 1802 kreeg het schepen-
gencht der stad Tiel en Zandwijk een
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rekest uit Arnhem met de volgende inhoud:

Aan het Schepengericht der Stad Thiel en Sandwijk.

Burgers Richters!

Geeft op het aller eerbiedigt te kennen Hendrik van Rosmalen geconfmeerde in den
tugthuizen te Arnhem.
Hoe den suppliant ingevolge sententie van Ul.(icden) in dato 13 augustus 1795 is
gecondemneert tot een confinemcnt van 72 jaaren in gem. huis.
Waarvan suppliant nu ruim 61 /2 jaar heeft doorgebragt zodat als nog ruim 5jaar zoude
moeten blijven geconfmeert.
Dat de suppliant Ui. plegtig betuigd met het grootsten berouw en leedweezen over zijne
begaanefouten te zijn aangedaan.
Dat de suppliant tot zijn grootste leedweezen van tijd tot tijd heeft opgemerkt dat zijne
mede geconfineerdens door gratie van af of ontslag hunne vrijheid erlangen, en dat hij
suppliant ge duuren de eene 6 j aarigc gevangenis nimmer het geluk heeft gehad van eenige
genade van UI. te erlangen.
En daar zig den suppliant ten alle tijden zoda heeft gedraagen dat hij vertrouwt de goed
keuring en achting van den opzichter dezes huizes weg te dragen.
Zo neemt de suppliant de vrijheid zig met alle eerbied met dit zijn smeekschrift tot UI.
te wenden 'm vertrouwende op UI. menschlievendheid, zeer ootmoedig biddende en
smeekende dat het UI. Burgers Richters goedgunstig behagen moge aan den suppliant
de nog overige tijd van zijn confmement gratieuslijk te remitteeren. En hem uit zijne
detentie genadig te ontslaan, omdoor deeze weg van barmhartigheid zijne vrouw en
kinderen dewelke in de grootste armoede leeven te ondersteunen, en voor hun op eene
eerlijke manier het brood te winnen. Beloovende den suppliant UI. op het allerplegtigst
zig nimmer binnen de Stad Thiel of jurisdictie van dien ter woon te begeeven, en zig
nimmer weder aan slegte zaakcn schuldig te maaken.

Imploreerende eene gunstige
favorable dispositie
ofte
T welk doende
Hendrik van Rosmalen.
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Burgers.

Geeven zeer ootmoedig te kennen Hendrik Rosmaelen en Hendrina van den Heuvel beyde
gedetineerdens in den tugthuize te Arnhem.
Hoesupplt. beyde bij sententie van deezengerigte d.d. 13 augst. 1795zijngecondemneertden eerste
om den tijd van twaalf jaaren ingem. huis te moeten blijven zitten. En den tweede supplte. mede
den tijd van zes jaaren in voorn, huis moet doorbrengen.
En daar op den 13 augst. aanstaande voor den tweede supplt. het gelukkig tijdstip daar is om uit
haare akelige gevangenissen ontslagen te worden. Eenen gebeurtenis waarlijk voor haar van het
grootste aanbelang.
Dan mijnen Heeren laat liet de supplte. gegunt zijn onder het oog van UI. te brengen, hoe zielsmar-
tend het aan haar vallen zal deezen plaats verlatende haare waarden en dierbaaren man met wien
zij eenen reeks van jaaren een allervergenoeglijkste echt heeft doorgebragt en uit dezelve een zegen
van zes noch onmondige kinderen hebben alhier te moeten laaien zitten. En zij dus alleen in het
geval gesteld word om voor haaren zes kinderen het brood te winnen.
Dan dit een en ander bij den suppliante met bedaardheid overwogen zijnde en zeer klaar voorziende
dat zij in deeze duure bittere tijden in de volmaakte onmooglijkheid zal geraken om haaren kinderen
te onderhouden. En door haar vlijt van de Diaconie ontheffen om deeze redenen dan vertrouwt de
suppliante dat zij als eene trouwe vrouw van haaren man en liefderijke moeder van haar kroost zig
met dit haar smeekschrift tot UI. moge wenden en aan UI. de begeertens van haar hart openteleggen.
Hier in bestaande dat aan haar door UI. die altoos genegen zijt de biddinge en smeekingen van
ongelukkige te willen hooien die grote gunst moge beweezen worden om haare man den i .ste supplt.
in deezen met haar gelijk zijn ontslag te verleenen, vertrouwende suppliante dat haare mangeduuren-
de zijne conjlnetnent zig altoos zodanig gedragen heeft, dat hij zig nooit den achting van den meester
dezes huizes nog van iemand anders heeft onwaardig gemaakt.
De suppliante hier mede de waare begeerte van haar hart opengelegt hebbende bidt nogmaals om het
ontslag van haaren man ten einde haar in haare broodwinning behulpzaam te zijn onder plegtige
beloften van zich altoos zodanig te gedragen als een eerlijk huisvader betaamt ofte bij onverhoopte
weygering van dien zodaene anderegunstbewijzinge als UI. na bevind van zaaken ten aanzien van
haar ongelukkige met haare zes kinderen vermeenen zullen te behooren.

'T welk doende
niet kunnende schrijven is dit de handtekening van H. Rosmaelen. (kruis).
dit van zijn vrouw Hendrina van den Heuvel (kruis).

Ik ondetgesch. opzichter in het tugthuis alhier verklaare bij deezen dat den gecotifineerde Hendrik van
Rosmalen ziggeduurende zijne detentie altijd zodanig heeft gedragen dat ik Item niets ten nadeelen zijn
kan. Hebbende ten alle tijden door een stil en voorbeeldelijk gedrag beantwoord aanzijn pligt en geobedieert
aan mijn opzigt. Waammme ik niet hebbe geweygert deezen op zijn dringend verzoek aftegeeven.
Binnen Arnhem 2 maart 1802.

Dirk van Koot.
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Deze beide verzoeken om gratie zijn
waarschijnlijk gehonoreerd, gezien het
feit, dat Hendrik van Rosmalen uit-
eindelijk te Echteld overleden is op 16

november 1805; zeer waarschijnlijk
nog steeds hongerig en in armoede.
Bisschop Muskens moest nog geboren
worden.

Rinus Baggerman

Aantekeningen:
1. In 1802 waren haar eerder genoem-

de zoons al (bijna) mondig. Waar
haar in het gratieverzoek genoemde
zes onmondige kinderen zijn ge-
doopt, zo zij al gedoopt zouden
zijn, heb ik tot nu toe niet kunnen
achterhalen. Het is mij ook onbe-
kend waar en wanneer Hendrma
van den Heuvel gestorven is. Zij
leefde nog 29 maart 1817 toen zij
tegenwoordig was te Tiel bij het
huwelijk van haar zoonjeroen van
Rosmalen. Toen woonde zij weer
op Zandwijk.

2. Hendrik van Rosmalen de Jonge
overleefde de marine en trouwde
later Elisabeth Verhoeven, uit welk
huwelijk drie zoons en een dochter
geboren werden te Tiel. Hendrik
overleed te Tiel 18-1-1859. Hij
was steenovenknecht.

3. Rechterlijk Archief Tiel, inv.iio.
244. Relaasboek van de deurwaar-
der].F. Reffling (l 749-1799,6 dln.),
d.d. 20-6- 1795.

Bronnen
RA Tiel, iiiv. no. 17. no. 127, Bijlagen
bij de criminele signalen, d.d. 13-8-
1795.
RA Tiel, inv. no. 476, Requesten aan
den gerichte der Stadt Tiel.
DTB Drumpt en Tiel.
Extract uit het boek der overledenen
van Echteld comptoir Tiel, cl.d. 16
november 1805.
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Voor Clio gelezen

J.H. Kompagnie (eindred.), POP-
gids. Personen op papier. Over-
zicht van archief- en bibliotheek-
bestanden met gegevens over
persoons- en beroepsgroepen in
het Algemeen Rijksarchief (Den
Haag 1997).

De belangstelling voor het voor-
ouderlijk verleden heeft de laatste ja-
ren een grote vlucht genomen. Geriea-
logen, amateurs en professionals vor-
men een substantieel deel van de grote
aantallen bezoekers van archiefdiensten.
Ook de Rijksarchiefdienst is zich meer
gaan richten op zijn 'klanten'. Het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag
heeft in dit kader een gids samenge-
steld van archief- en bibliotheekbestan-
den met daarin gegevens overpersoons-
en beroepsgroepen. Ondanks alle on-
vermijdelijke arbitraire keuzes die bij
het maken van een dergelijk overzicht
gemaakt worden, is het een gemakke-
lijke eerste handreiking geworden. Men
moet altijd bedenken dat een dergelijk
overzicht nooit volledig en uitputtend
is. Maar is men bijvoorbeeld op zoek
naar gegevens over Ambonezen, anar-
chisten, bedelaars, geuzen, cartografen,
mijnwerkers, piloten of zwanenjacht-
houders, dan zal de gids u zeker op weg
helpen.

G.A.M, van Synghel, Broncom-
mentaren 3. Bronnen betreffende
de registratie van onroerend goed
in de negentiende en twintigste
eeuw (Den Haag 1997).

Historisch onderzoek naar eigendom-
men, in het bijzonder onroerend goed,
biedt vele mooie kijkjes in het verle-
den, maar kan soms lastig zijn. In de
serie Broncommentaren van het Insti
tuut voor Nederlandse Geschiedenis is
vorig jaar een praktische handleiding
en wegwijzer verschenen voor onder-
zoek in de negentiende en twintigste
eeuwse registraties van onroerend goed.
Het bekendst hiervan is het kadaster.
Een broncommentaar geeft de onder-
zoeker inzicht in het ontstaan van een
bron, in de mogelijkheden en beper-
kingen ervan en in het gebruik van de
betreffende bron. Er zijn ook afbeel-
dingen van de besproken bronnen op-
genomen. Dit broncommentaar staat
stil bij de kadastrale leggers en de
kadastrale kaarten over de jaren 1812-
1990, registers van overschrijving van
akten van eigendomsovergang na 1811,
registers van de herziening van de
grondbelasting in 1873-1904, notariële
akten uit de jaren 1811-1920 en het
woningonderzoek van omstreeks 1900.
Een onmisbare handleiding voor een
ieder die met deze bronnen te maken
heeft en krijgt.
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M. Bergevoet en P. Lemmers
(red.), Bibliografie Tweestromen
land. Het Land van Maas en Waal
en Rijk van Nijmegen West tot en
met 1984 (Wijchen 1997) (Twee-
stromenlandreeks 13).

Deze omvangrijke bibliografie over de
historie van het land van Maas en Waal
maakt vele publicaties toegankelijk die
verschenen zijn tot en met 1984. Het
geheel is opgezet volgens de regels van
de Universele Decimale Classificatie,
aan de hand van een groot aantal be-
grippen. Om de toegankelijkheid nog
te vergroten zijn ook indexen opgeno-
men op auteursnamen, overige per-
soonsnamen, geografische namen, na-
men van gebouwen en verenigingen.
De bibliografie is een gemakkelijk hulp-
middel voor onderzoekers dat ook in
andere regio's navolging verdient. Of
dat dan nog in gedrukte vorm moet is
echter de vraag: de computer in huis en
Internet rukken ook bij amateur-
geschiedvorsers en -historici op.

PJ. Margry en C.M.A. Caspers
(red.), Bedevaartplaatsen in Ne-
derland, dl. l, Noord- en Midden
Nederland (Amsterdam/Hilver-
sum 1997).

Enkele jaren terug startte het P.J. Meer-
tens Instituut te Amsterdam het initiatief
om een lexicon samen te stellen van de
Nederlandse bedevaartplaatsen in verle-
den en heden. Het onderzoek leidde tot

ongeveer 650 plaatsen die eens, of nog
steeds, als bedevaartplaats gefunctioneerd
hebben. Elke bedevaartplaats wordt vol-
gens een vast stramien beschreven. Bij
dit omvangrijke werk hebben de samen-
stellers hulp gekregen van vele professio-
nele auteurs. Het lexicon zal in drie
delen verschijnen. Vorigjaar verscheen
deel l met daarin de 210 plaatsen uit
Noord- en Midelen-Nederland. De de-
len 2 en 3 bevatten ieder afzonderlijk de
plaatsen in de provincies Noord-Bra-
bant en Limburg.

Dit eerste deel bevat ook beschrijvin-
gen van de bedevaartplaatsen uit het
Gelderse rivierengebied. Het betreft
allen inmiddels verdwenen plaatsen.
Eens waren er onder andere bijzon-
dere devoties te Culemborg, Tiel,
Beesd, Zennewijnen, Rhenen, Wagc-
ningen en Eist. Culemborg telde zelfs
drie devoties. Er waren in de vijftiende
en zestiende eeuw bedevaarten naar
het Heilig Kruis in de parochiekerk
van St. Barbara, in de zeventiende en
achttiende eeuwse schuilkerken in de
stad werd de H. Antonius Abt aanbe-
den en in de jaren 1946 - 1968 waren
er bedevaarten naar de kapel van het
Augustijnerklooster voor de relieken
van de H. Nicolaas van Tolentijn.
Deze laatste vormt een uitzondering;
de meeste Betuwse bedevaarten heb-
ben een middeleeuwse oorsprong en
zijn met de Reformatie teloor gegaan.
De uitgave is schitterend verzorgd,
heeft een mooie lay-out en is voorzien
van vele afbeeldingen.
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Van de redactie

VOORWOORD

l|"!||p 6 SEPTEMBER 1998 was het precies 100 jaar geleden dat
%Jf koningin Wilhelmina officieel werd ingehuldigd als de
nieuwe vorstin van het Koninkrijk der Nederlanden. Ze was op
31 augustus achttien jaar geworden en tot die tijd was Emma
als koningin-regentes opgetreden.

Op 13 augustus bracht Wilhelmina met haar moeder een ken-
nismakingsbezoek aan de Betuwe. Met name de koortsachtige
voorbereiding, het opwindende bezoek zelf aan de Betuwe en
de verdere nasleep was uiteraard heerlijk voer voor de Betuwse
journalisten. Vele artikelen in de plaatselijk kranten vulden de
kolommen.

De redactie van de 'Tabula Batavorum' heeft het kronings-
jaar, het bezoek van beide koninginnen aan de Betuwe en de
viering van Koninginnedag op 31 augustus aangegrepen om
nummer drie van de 'Tabula Batavorum' van 1998 geheel aan
Wilhelmina en de Betuwe te wijden. Diverse auteurs zijn de
archieven ingedoken en hebben materiaal boven water gekre-
gen dat zich leende voor publicatie. Voorts blijken er nogal wat
foto's en advertenties over dit onderwerp bewaard te zijn ge-
bleven, zodat de teksten hiermee konden worden verluchtigd.

Ik zweer aan het Nederlandsche Volk,
dat ik de Grondwet steeds zal onder-
houden en handhaven.
Ik zweer, dat ik de onafhankelijkheid
en het grondgebied des Rijks met al
mijn vermogen zal verdedigen en be-
waren; dat ik de algemeene en bijzon-
dere vrijheid en de regten van al mijne
onderdanen zal beschermen en tot
instandhouding en bevordering van
de algemeene en bijzondere welvaart
alle middelen zal aanwenden, welke
de wetten te mijner beschikking stel-
len, zooals een goed koning schuldig is
te doen.
Zoo waarlijk helpe mij God almagtig!

De door Wilhelmina uitgesproken eed in 1898.
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Naast de reguliere verspreiding van dit speciale Wilhelmina-
nummer aan de leden van de aangesloten verenigingen zijn ze
beperkt verkrijgbaar bij de erkende boekhandels in de Betuwe
voor de prijs van f 14,95. •

A/b. 6.
Het zegel van Wilkelmina,

getekend door de heraldicus
T. van der Laars.
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Dick Herberts
Oud-redacteur streekblad 'DeBetuwe' 1950-1996
Lid Marithaime Elst/Lent

l.HET INHULDIGINGSJAAR 1898
IN DE BETUWE

Vervlogen jaar was voor ons Vaderland en ook voor een groot deel
van ons werelddeel eenjaar van ongestoorde vrede. Echter eischt
de oorlog tusschen Griekenland en Turkije tal van slachtoffers en
met schaamte en spijt moet erkend worden dat Nederland nog
steeds oorlog voert in Atjeh. Het jaar 1897 behoorde voor ons Va-
derland niet tot de bijzonder gelukkige. De werkstakingen moe-
ten aangehaald worden. Nog is de welvaart niet teruggekeerd
maar zelfs mag gezegd worden dat ons land vergeleken bij an-
dere landen nog geen klagen heeft.

Op politiek gebied een merkwaardig jaar. Voor de eerste maal
werd gestemd volgens de nieuwe Kieswet waaronder door velen
die voorafnooit kiesrecht hadden bezeten. De Regeering wenscht
tal van hervormingen waaronder er zijn waarop de natie reeds
lang verlangend heeft teruggezien.

Moge, in het nieuwe jaar de vrede in Europa bewaard blijven.
Moge in ons Vaderland de door de Staten Generaal te nemen
besluiten strekken tot heil van degeheele bevolking. Moge 1898 -
het jaar der Troonsbestijging van onze geliefde koningin - het
begin zijn van een langdurig tijdperk van voorspoed en zegen,
moge landbouw en nijverheid scheepvaart en handel zich in toe-
nemende bloei verheugen.

Aft. l -l. Gulden uit 1892 met het portret van prin-
ses Wilhelmina, zilver, diameter 28 mm.



Afb. 1-2. Moeder en dochter in het voorjaar van
1891.

jtjl LDUS EEN INTRO in 'De Betuwe' bij de overgang van 1897
,1 .""II naar 1898 waarmee meteen aangegeven werd hoe men al
toeleefde naar de komst van koningin Wilhelmina als vorstin
van Nederland. In dit artikel willen we geen uitvoerige be-
schrijving geven van hetgeen zich landelijk rond de inhuldi-
ging afspeelde. Men zal daarover deze dagen elders voldoende
kunnen lezen. Maar het is wel aardig om zich in het Betuwse
jaar 1898 in te leven en hier en daar gegevens te plukken die
gemeentelijk en plaatselijk speelden en die het waard zijn om
opgehaald te worden. We zullen hiervoor ook namen van
personen opdiepen die in het verleden een mooie rol in onze
streek hebben gespeeld.

Bijzondere functie
De streekbladen bieden daar stof genoeg voor. Zij hadden een
bijzondere functie. Radio was er niet; het nieuws moest van de
'couranten' komen. De dagbladen waren voor velen op het
platteland nog te duur om aan te schaffen De nieuwsbladen
stelden zich daarop in. Zo waren steevast de voorpagina's bezet
met landelijke en buitenlandse rubrieken, met 'gemengd'
nieuws en op de andere ruimte uiteraard het streeknieuws.

Een abonnement op 'De Betuwe' kostte ƒ 0,30 per ... drie
maanden en dat was te doen. Uitgever Jan Herberts in Eist
mocht zich in dit deel van de Betuwe dan ook verheugen over
een oplage van meer dan 5 ooo exemplaren. Voor die tijd zeker
een aansprekende oplage. De bladen hadden eveneens aan-
trekkingskracht, omdat de gemeenten, notariaten en de han-
del deze media zochten voor hun bekendmakingen. We putten
even uit die voorpaginarubrieken van 1898.

Cruciale data
Bijzondere data in 1898 waren natuurlijk 31 augustus, toen de



toen 18 jaar geworden Wilhelmina regerend vorstin werd en
6 september met de beëdiging en de inhuldiging in Amsterdam.

Koningin-moeder Emma had sinds 1890 - na het overlijden
van koning Willem in - als regentes gefungeerd. De veertigja-
rige koningin-moeder, die eens als vreemdelinge in ons land
kwam, had reeds als echtgenote van Willem m, daarna als
koningin-moeder, de harten van de vaak koele en nuchtere
Nederlanders veroverd.

Vanaf het verschijnen van de eerste nummers van de nieuws-
bladen tot ver na de inhuldiging ontbreken geen weekberich-
ten over de wandel van de 'H.H. Koninginnen', zoals steeds
werd geschreven. Onder andere over de grote belangstelling in
Den Haag, als de jonge Wilhelmina aan het schaatsen is bij
Huis ten Bosch en aan de Bezuidenhout langs de vaart. De gif-
ten die namens de koninginnen geschonken worden. Beschrij-
vingen van de Krooninsigniën van het Oranjehuis: 'De Kroon',
'de Scepter', 'de Rijksappel', het 'Rijkszwaard', de fraai gebon-
den 'Grondwet' en de 'Standaard van het Rijk'. De laatste twee
behoren weliswaar niet tot de insigniën, maar bij de inhuldi-
ging van koning Willem n op 2 8 november 184 o en van koning
Willem in op 12 mei 1849 waren ze wel op de zogenaamde
credenstafel voor de troon in de Nieuwe Kerk neergelegd. Ook
werd bericht over het galarijtuig dat gebruikt zal worden bij de
intocht en de huldiging.

'De Betuwe' schrijft daarover op 9 april: 'Het prachtige wit-
satijnen met goud gedecoreerde rijtuig is echter nog pas in ruw
hout gereed. HH.MM. hebben het op de binnenplaats der Ko-
ninklijke Stallen bezichtigd en Haar goedkeuring gegeven om
hetaf te werken'.

Het eerste kievitsei dat op 26 maart aangeboden wordt: 'Dus
tien dagen eerder dan Bismarck ze van de getrouwen van Jever
krijgt' voegen de redacties graag toe.

Afb. l-3. De kroon, de scepter en de Rijksappel.
Schilderij door Pieterjosselin de Jong,, ca. 1898.



Caleidnla Officialis Meteor.
(oDinginoebloem voor 1898.
Zuiver Oranjekleurig.
Vormt eene natuurlijke cocarde.
Bloeit den geheelen Zomer.
Neemt elke grondaoort voor lief.
Kan reeds in April worden uitgezaaid.
Ontkiemt zeer vlug.
Ook geschikt voor den kindertuin.
Franco aan huis a 15 cent per pakje.

Prijscouranten van Bloemzaden op
aanvrage.
B9~ Mede ve rk r i j gbaa r : TUIN-
ZADEN, GRASZADEN, BESSEN-

STRUIKEN, BLOEMPOTTEN,
RAPFIA, BINDTEENEtf, ASPER-

GEPLANTEN, MOSGOVKCHB
MATTEN enz.

Zaadkraam op de Groote Markt te
Nijmegen.

J. W. AREmS te Lent.

De Fransen
Ook de verschillende buitenlandse bezoeken krijgen uitvoe-
rig aandacht. De Fransen berichten er bloemrijk over. 'Le Fi-
garo' zegt over het bezoek eind april aan de Franse president
dat de koninginnen in Parijs de meest eerbiedige sympathie
zullen krijgen. 'Zich herinnerend de deugden en de zeldzame
verdiensten der koningin-regentes en de verwachting die heel
een volk plaatst op het verstand en het hart der jeugdige erf-
gename van de Oranje Nassau's. Koningin Wilhelmina spreekt
vloeiend en heel zuiver Frans, Engelsch, en Duitsch. Zij spreekt
bijna evengoed Italiaans en Russisch. Zij toont een zeer leven-
dige smaak in letteren en kunsten en heeft niets verwaarloosd
van wat Haar geest kon ontvankelijk maken voor de dingen
van Haar tijd. Zij is ook dol op allerlei sport, (une fervente de
tous les sports) en één der elegantste amazones. Maar haar
toekomstige onderdanen zijn vooral verheugd over Haar
gehechtheid aan de belangen van Haar Land'.

De Duitsers
De Duitsers zijn actief want de vele regeringshoofden die de
inhuldiging zullen bijwonen melden zich al vroeg. Zo heeft de
Duitse Ambassade in Amsterdam een der voornaamste hotels
gehuurd, waarvoor als huurprijs het bedrag van ƒ 16 ooo,-
voor enkele dagen wordt genoemd. Men wil hieruit afleiden
dat de Duitse Keizer in persoon de inhuldigingssfeesten bij
zal wonen. Er wordt aan toegevoegd: 'Daar de jonge koningin
binnenkort een echtgenoot zal moeten zoeken staat de komst
van Wilhelm n zeer waarschijnlijk met dit feit in verband. Als
Wilhemina een Duitsche Prins nam, zou Duitschland eens-
klaps in het kleine Koninkrijk een enorme invloed krijgen'.

De Duitse Keizer maakte het trouwens toch bont door bij de
inhuldiging de jonge koningin te benoemen tot commandant



van een regiment Duitse huzaren, 800 man sterk. Hetgeen een
Duits bakvisje in een ingezonden gedicht ondermeer de vol-
gende ontboezeming deed slaken: 'De eene krijgt bijna 800
stuks Huzaren, het is om te weenen! Op den kleinsten luitenant
ben ik tuk, maar mij geeft de Keizer niet eenen'.

Tijden veranderen trouwens niet, want al kort na de inhuldi-
ging gist de buitenlandse pers vooral naar namen van prinsen
die als echtgenoot voor de Koningin in aanmerking zouden
kunnen komen. Het Berliner Tagesblatt weet beslist te melden
dat prins Bernhard van Saksen Weimar en prins Wilhelm van
Wied ernstige kandidaten zijn. Het zou echter eerst in 1901 zijn
dat koningin Wilhemina in het huwelijk treedt met prins Hen-
drik van Mecklenburg.

Zelf schrijft Wilhelmina daarover: 'Het was een feestelijke
en luisterrijke bruiloft. Prachtige geschenken mochten we in
ontvangst nemen. Eén daarvan was de nu gereed gekomen
gouden koets die mij in 1898 werd aangeboden door de stad
Amsterdam.'

Eerste activiteiten.
Maar wenden we ons tot het Betuwse gebeuren. Direct na het
begin van het jaar komen de eerste activiteiten los. Zetten en
Huissen komt de eer toe de aanzet te hebben gegeven tot het
instellen van regelingscommissies die programma's voor de
feestviering moesten gaan maken.

In Zetten wordt de commissie gevormd door S. S. Hoogstra,
voorzitter; J. H.Jonckers Nieboer, secretaris; A.Cochius, pen-
ningmeester en H. Noppen bestuurslid. Zoals later in zovele
plaatsen wordt een collecte aangekondigd en zullen lijsten
worden aangeboden voor maandelijkse bijdragen. Aan de
commissie worden later nog toegevoegd C. V. van Doesburg,
A.H.Tap, J. vanBurk, B.Evers, C.J.Tas en Brugman.

Z E T T E N .

De RUITERS, die
wenschen mede te rijden
bjj den o p t o c h t op

2 September as , worden verzocht
zich vóór 25 Augustus aan te geven
bij den heer A. COCHIUS te Zetten.

Namens de Kronings Commissie t
J. H. JONCKERS NIEBOER,1

Secretaris.
Eerstdaags in den

B o e k h a n d e l van
J. HERBEBTS te Eist
voorhanden:

Photografiën
van het verblijf van
Hare Majesteiten de
Koninginnen in Eist.

Aft. 1-5.



Steeds verkrijgbaar bij den Heer

NICO VAN ZADELHDFF Jzn.
3E31S t,

en verder bij de meeste Groot-
handelaren in Gedistilleerd.

Aft. 1-6.

In Huissen nemen B&w initiatief onder leiding van Burge-
meester Helmich. Er treden heel wat leden toe: C. L. Pelgrim,
J. W. Buning, dr. J. Rutschy, A. M. Hulsman, H.J. Coopmans,
H. A. Goris, H. Th. Peters, G.H.Vermaas.

Burgemeester Van der Feltz in Eist vormt al in 1897 een
hoofdcommissie (G.W. A. baron van de Feltz, W. G. Francken,
mr. H.Th.vanGeuns, G. A. C. Erdkamp, A.CostermansHzn.,
P.T. Vos, H.Th. Schaepman en L. van Hartesveld), en vult die la-
ter nog aan met zijn gemeenteopzichter Th.F. Span, WJ.de
Ruiter, R. van Holten, H. Hoorneman en J. Herberts. Nuchter
stelt hij dat een te houden collecte wel uitsluitsel zal geven
welk programma kan worden gevolgd.

In de gemeenteraad is hij vasthoudend aan zijn opvatting dat
slechts een bescheiden gemeentesubsidie verstrekt kan wor-
den. Feestvieren mag zijns inziens niet ten koste gaan van de
gemeentekas.

Hij haalt de raad over een subsidie van ƒ 50,- te geven voor
de dorpen Eist, Elden en Lent. Eist krijgt er nog ƒ 70,- bij voor
de verlichting van het gemeentehuis. Verder weet hij dat het
Polderdistrict de kosten van illuminatie van het Ambtshuis op
zich zal nemen. Later zou de Eister burgemeester heel wat
anders uit de bus moeten blazen...

Voor Eist is trouwens het jaar goed begonnen omdat de eigen
electriciteitscentrale 'Elistha' in gebruik kon worden gesteld en
deze gemeente daarmee heel ver vooruit was. Na de eerste 60
lampen op 31 januari door mevrouw baronesse Van der Feltz
ontstoken, zouden alras honderden aansluitingen volgen. De
NH-kerk van Eist was één der eerste godshuizen in Nederland
die elektrisch licht had.

Doeltreffend
Zeer systematisch en doeltreffend gaat burgemeester W. L. H. A.



Afb. 1-7. Typisch beeld 'oude stijl' van een boom-
planting in de dorpen. Hier in Eist ter gelegenheid
van de geboorte van prinses Beatrix op 31 januari
1938. Op het spreekgestoelte dhr. G. de Koning,
voorzitter van het Oranjecomité en rondom hem de
notabelen en de dorpsbevolking.



Aft). 1-8. Tien gulden, goud, 1892.
Diameter 22,5 mm.

van der Monde van Bemmel aan het werk. Hij maakt als het
ware een tour door zijn gemeente en heeft hetzelfde recept als
zijn Eister collega.
In Bemmel en Angeren benoemt hij de pastoor en dominee tot
ereleden van de regelingscommissie en in Doornenburg voegt
hij bij gebrek aan een dominee de eerwaarde zusters aan de
commissie toe. Hij kan in alle dorpen rekenen op steun van vele
ingezetenen; de muziekkorpsen en de commissies werken
voortreffelijk. De wat moeilijk doende adjudant van het fort,
Modderman, weet hij te beteugelen. Geld inzamelen verloopt
ook vlot. 'Voor hen die zich eene gift ineens niet kunnen ge-
troosten, zal gelegenheid zijn door eene wekelijksche bijdra-
gen mee te doen'.

In Bemmel zitten in de commissie burgemeester Van der
Monde, J. C. Eland, J. P. Kehl, P. C. van Hulsteijn, T. Geelen, W. M.
van Oppenraay. Wat Van der Monde niet voor elkaar krijgt is het
overhalen van Ressen om samen met Bemmel feest te vieren.
Nee, Ressen wil het zelf doen, plaatst een oproep in 'De Betuwe'
en in het Stationskoffiehuis van Th Janssen wordt het feest
beklonken met als hoofdcommissie J. W. Tap, GJ.vanOlst, H.
Vink, en L. van Woudenberg. Het zou nog een groot succes
worden ook, want de kleine gemeenschap haalt heel wat geld
bij elkaar om de bloemetjes buiten te zetten. Er wordt op de
feestdag zelfs gratis bier geschonken.

Opheusden, Valburg, Lent e.a.
Zo gaat het overal verder: In Opheusden staat Jhr. G. A. van
Nispen aan het hoofd van de commissie met H. denHartog,
P.Heuff, T.denHartog, M. J. v. d. Poel, S.Sipman, P.J.Steenhui-
senenRSteen.

In Resteren zat de burgemeester de regelingscommissie voor
met K. den Hartog, D. den Hartog, J. H. van Eck,W. de Haas J. den



Hartog, J. D.vanDrumpt Jzn., J. van Ommeren en E. van Ree.
Het dorp Valburg laat zich evenmin onbetuigd. Liefst tien

leden willen in de regelingscommissie: A.E.v.d.Bosch, J.J.G.
Temme, H.Eltink, A.vanBeem, W.Janssen, Th.Berns, Th.Mien-
tjes en Th.Dibbits uit Valburg en W.v. d.Bosch en J.HJanssen
uit Homoet.

In Herveld-Andelst kan men terugvallen op de vereniging
Herveld, Andelst, Loenen en Wolferen en wordt de 'tap' op het
feestterrein - professioneel - verhuurd voor ƒ 50,-

Crescendo ging het in Lent onder voorzitterschap van
Th.Zeegers en in Elden onder aanvoering van W. baron van
Voorst tot Voorst. Het comité is als volgt samengesteld: J.F.
Vos de Wael, A. N. v. d. Donk, pastoor A.Jansen en dominee J.
Hiebendaal zijn ereleden. Leden zijn R. H. R. Hoogveld, N. de
Haas, H. Bloed, J.Smids, Joh. Schouten, E. J. A. Schouten, A. ter
Horst, H.Lamers, J.W.Meijerink, P.J.Pruijn, H.Sanders en DJ.
Rutgers.

Minder vlot.
Niet overal liep het gesmeerd. In Heteren dreigt zelfs een mis-
lukking omdat de collecte - die elders toch zo tussen de 300 en
500 gulden opbrengt - hier spaak loopt. In een annonce werd
zelfs meegedeeld dat het feest niet doorgaat en de opgehaalde
gelden kunnen worden teruggehaald. Maar vooral door door-
tastend optreden van notaris De Meester, de pastoor, de heren
Ramondt en Van Lomwei komt er toch een prachtig feest, zij
het even later dan in andere plaatsen.

Daarbij had Heteren tijdens de voorbereidingen het verlies
te incasseren van Burgemeester P. J. Kuiler die op bijna 3 /-ja-
rige leeftijd overlijdt. Hij wordt opgevolgd door J. C. van Eek,
daarvoor secretaris en ontvanger in Heteren, die zich volledig
inzet voor de feestviering in dat jaar.

Afb. l -9. De Koningin met haar moeder in januari
1929.



Kroningsfeesten.
Wegens de aanstaande

feestelijkheden voorhan-
den een mooie collectie

GOEDEREN,
als: PETTEN, BARRETS, SJER-
PEN, LINTEN, STRIKKEN, YLAG-
GEN en VLAGGEDOEK, in oranje
en nationale kleuren, bijzonder aan-
bevolen aan feestcommissies enz.

Ieder wordt beleefd tot een bezoek
uitgenoodigd.

Aanbevelend,
Hoogachtend,

G. J. TER BEEK.
Eist (O.-B.).

N.B. Wegens concurrentie aanzien-
lyke prijsvermindering van
alle verder aanwezige Goederen.

Aft. 1-10.

In Gendt komt men niet tot eensgezindheid en vieren de buurt-
schappen Flieren en Hulhuizen een eigen feest. Ook in de ge-
meenteraad heeft burgemeester G.W.Maas-Geesteranus het
niet gemakkelijk. Hij krijgt pas in tweede instantie een subsidie
los van ƒ 150,- maar hij mag daarbij (zo min mogelijk) kosten
maken om de school en de poort van het Huis Gendt te verlich-
ten. Het zal ongeveer 100 lampions van 1,5 cent vergen. Men
denke overigens over de verlichtingen die werden aange-
bracht niet gemakkelijk. Het effect moest door lampions, vet-
potten en glazen e.d. verkregen worden.

Plotseling bezoek
Maar als steeds meer alle ogen gericht zijn op de inhuldigings-
feesten gebeurt er voor dit Overbetuwse deel een bijzonder
feit. Burgemeester Van der Feltz van Eist wordt op zaterdag 6
augustus op paleis Soestdijk ontboden en hoort daar bijzon-
derheden over een bezoek dat de koninginnen op 13 augustus
aan de Betuwe willen brengen en waarin Eist, Valburg, Dode-
waard, Tiel, Geldermalsen en Buren zullen worden aangedaan.

Hij roept op maandag 8 augustus de gemeenteraad spoed-
eisend bijeen en zegt dat dit voorrecht aan nog geen enkele
plattelandsgemeente in Nederland ten deel is gevallen. De raad
geeft prompt een blanco krediet om het bezoek op zulk een
korte termijn te regelen.

Op de prachtige zomerdag van zaterdag 13 augustus arrive-
ren de koninginnen met een extra trein uit Baarn om 13.5 o uur
op het station te Eist.

Er volgt een uitgebreide ontvangst. Het harmonieorkest 'La
Harpe' speelt het Wilhelmus, de vorstinnen krijgen orchideeën
aangeboden door het dochtertje van de burgemeester en van
het raadslid R. Hoogveld. Het gemeentebestuur en de wethou-
ders J. P. Hoogveld en A. G. Wouters worden voorgesteld in de

10



Stationskamer, eveneens de raadsleden J.W.J.VosdeWael,
A.H.Buddingh, J. H. Hoogveld, R. H. R. Hoogveld, J. van Kor-
tenhof, D. Duijs, A. W. Arens, A. Costermans Hzn, W. Jansen Gzn,
A. Breunissen CJzn, G. A. C. Erdkamp, secretaris P. T. Vos en ont-
vanger A. H. W. de Bruin. Twintig uitgelezen ruiters onder com-
mando van de baron Van Voorst tot Voorst en H. Costermans
presenteren zich voor het station waarvan het plein prachtig
door RA.van der Goot is versierd en beplant.

Het feest en de intocht in Eist gaat zo verder. Intocht in het
snel versierde dorp met erebogen bij De Hucht, aan het begin
van de Stationsstraat, in de Dorpsstraat, nabij Slager Manasse
op de hoek van de Smidsstraat, bij De Fortuin van R. Hendriks
en zelfs de buurtschap Lienden heeft een prachtige erepoort.
Bloemen worden onderweg nog aangeboden door de jonge
juffrouw V. d. Goot bij De Hucht, het zoontje van baron Van
Boetzelaer uit Oosterhout, voor de bewaarschool in de dorps-
straat door het dochtertje van Jan Herberts, de jonge juffrouw
Van Trojen bij het Postkantoor, terwijl zowel bij de RK-kerk als
bij de NH-kerk erepoorten zijn opgericht. Bij de laatstgenoemde
kerk staat het kerkbestuur opgesteld met een fraai schild, waar-
op de tekst: 'De Heer zegene U en behoede U'.

Valburg en Dodewaard
In Valburg wacht burgemeester Chevallier, nog maar kort sinds
i juli in zijn ambt, de koninginnen op met zijn wethouders,
secretaris en leden van de Raad. Het fanfarecorps o.l.v. dhr.
Berns speelt het volkslied. De erewacht wordt gevormd door
vijftien ruiters o.l.v. de heer Bloem en natuurlijk de zingende
schooljeugd samen met het korps 'Oefening en Genot' uit
Oosterhout. Bloemen worden aangeboden door mej. Jansen
van Olst en mejuffrouw V. d. Berg. Bij Heuff is een boog opge-
steld met het opschrift 'Hulde aan de Vorstinnen'.

Aft. 1-11. Het jonge paar in 1901.

l l



In Herveld is een boog bij De Nieuwe Kapel opgesteld door
jonkvrouw Fabricius.

In Andelst eveneens een grote boog met opschrift 'Neder-
land en Oranje tot Weerziens'. Daarbij presenteren zich de dijk-
graaf P.G.baron van Lynden van Hemmen, ds. H.Pierson van
Zetten, de leerlingen van het Zettense Gymnasium en kinde-
ren van Talitha Kumi.

In Dodewaard bereiken de hoge gasten het veer en schepen
zich in op de keurig versierde stoomboot De Harmonie i van de
heren Schuit. Burgemeester A. D. Duijs wacht de koninginnen
op, samen met een uitgebreide delegatie. Ook hier een grote
ereboog als verwelkoming en groet.

Ondanks de korte voorbereiding een schitterende dag en
een tocht door en in de Betuwe met een enorme drukte in Eist,
Valburg en Dodewaard. Uren ver, uit heel Gelderland was men
opgekomen met oranje sjerpen, strikken en vlaggen om de
koninginnen te zien en toe te juichen. In Tiel, Geldermalsen en
Buren was het niet anders.

De inhuldigingsfeesten
Aldus een geweldige ouverture van de inhuldigingsfeesten, die
overigens overal voorspoedig en onder goede omstandighe-
den verlopen. Kinder- en volksspelen vormen de hoofdmoot
van de programma's. Verder zijn er optochten van allerlei aard
en vooral 's avonds vuurwerken.

Uitgebreid ingaan op alle verslagen vergt nogal wat, want de
plaatselijke correspondenten zijn allen even enthousiast en
uitvoerig. Toch nog wat accenten.

Natuurlijk de boomplantingen. De Wilhelminaboom gaat op
vele plaatsen de grond in. Zelfs heel vroeg.

In Doornenburg werd begin april al een boom geplant op het
landgoed 'De Roswaard' (Abies Nordmanniana). Als het archief
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van 'De Roswaard' nog bestaat moet daarvan een oorkonde te
vinden zijn.

In Angeren wilde de regelingscommissie ook een Wilhel-
minaboom planten, maar een van de oudste inwoners - de 80-
jarige N. ten Bosch - is de commissie voor. Hij wilde beslist zelf
een boom planten ter herinnering aan dit gedenkwaardige jaar.

Het hekwerk van de boom te Driel wordt door een gemeente-
subsidie gedekt. In Randwijk heeft smid Bouwman fraai werk
geleverd door het hekwerk op tekening van gemeenteopzich-
ter Frederiks te plaatsen.

Afb. 1-12. VanafDodeuiaard vertrok het gezelschap
met de versierde stoomboot De Harmonie l richting
f iel. We zien op de foto de aankomst in Tiel.



Aft. 1-13. Koningin Wilhelmina in witte rouw-
kleding na het overlijden van prins Hendrik in
1934.

Staan ze er nog de Wilhelminabomen? Zetten heeft het Wilhel-
minaplein, er zijn vele Wilhelminastraten, maar de bomen,
hebben ze de jaren kunnen overleven? Honderd jaar is wel heel
lang.

De regelingscommissies hadden ook meevallers. Zo werd de
melk die aan kinderen werd gegeven veelal geschonken door
veehouders. De chocoladefabriek Van Houten uit Weesp zegde
aan alle comités gratis zoete repen chocolade toe.

De steden
De nabije steden vieren eveneens groot feest. In Nijmegen zelfs
drie dagen, met ondermeer een grote historische allegorische
optocht. Daarbij is als onderwerp gekozen: 'De intocht van
Prins Frederik Hendrik te Nijmegen in het jaar 1593'. In Wage-
ningen eveneens zo'n optocht, voorstellende 'De zeven stad-
houders van Holland' en een lichtstoet.

Te Arnhem staan in september eveneens militaire revues
op het programma. In Huissen, Westervoort en Eist verheugt
men zich al op de vele inkwartieringen die zijn aangekondigd.
'Het groot aantal manschappen en hunne paarden met de ver-
eischte officieren zullen heel wat te verteren hebben en dat is
een extra buitenkansje om wat te verdienen'.

Dan zijn er nog de bronzen onderscheidingen voor de vlijtig-
ste leerlingen op de scholen die ter gelegenheid van de inhuldi-
ging van koningin Wilhelmina ter beschikking zijn gesteld.

Uit de verschillende plaatsen worden hele opsommingen
gegeven wie de gelukkigen zijn. De toekenning gaat meestal
op advies van de onderwijzers, maar bij de bijzondere school in
Bemmel doet men het anders. Daar mogen de leerlingen zelf de
besten onder hen aanwijzen!

Extra feest is het voor de burgemeesters van Eist en Bemmel.
Beiden worden door H. M. de Koningin benoemd tot Ridder in



de Orde van Oranje Nassau. De bevolking is het er roerend mee
eens. Burgemeester Van der Monde wordt spontaan van zijn
woning gehaald door het comité uit Angeren en in een grote
calèche naar dit feestvierend dorp gereden. Burgemeester Van
der Feltz krijgt op die dag vele dorpsgenoten en deputaties voor
zijn huis om hem te complimenteren en te huldigen.

Dan is er bij de feestvieringen in Dodewaard nog wat 'in te
halen'. Men had gedacht dat de go-jarige Antoine van Neerbos
wel een ereplaats zou krijgen bij de komst van de koninginnen.
Om dat in te halen ging de optocht bij het inhuldigingsfeest
langs zijn woning en werd hem een medaille aangeboden en
een eresaluut gebracht. Hij is namelijk een oud-soldaat die zijn
leven veil heeft gehad toen de voorouders van H. M. de Konin-
gin hem te wapen riepen. Hij is hier de enige overgebleven
herinnering aan Generaal Chassé en drager van de Citadel-
medaille^ 83 2).

Uit het verslag: 'Het was aandoenlijk om te zien, dien ouden
man, hoewel bevende, toch met fiere houding staande temid-
den van den stoet en de groote massa menschen'.

Als de feesten voorbij zijn, is het inhuldigingsjaar in de Be-
tuwe geschiedenis. In de naberichten leest men weinig meer.
Alleen Lent komt de eer toe de zaak heel correct en publiekelijk
afgewerkt te hebben. De commissie bericht op 12 december
1898 vanuit een vergadering in café Geldershof dat het gelde-
lijk beheer van de inhuldigingsfeesten kan worden afgewerkt.
Ontvangen is 7270,90, uitgegeven ƒ274,78. Rest een nadelig
saldo van ƒ 3,88. Aan het publiek wordt meegedeeld dat de ge-
zamenlijke commissie dit 'gat' zal dekken... •

Bronnen:
• Legger weekblad'De Betmve' 1898.
• Jubileumuügave Honderd Jaar De Betuwe.
• Archief Drukkerij/Boekhandel Herberts, Eist.
• Gedenkboek Wilhelmina koningin der

Nederlanden 'VijftigJaren'.
• Wilhelmina: 'Eenzaam maar niet alleen'.
• Archieffamilie Herberts, Eist.
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Dick Herbetts
Oud-redacteur streekblad 'De Betuwe' 1950-1996
Lid Marithaime Elst/Lent

2. KONINKLIJK BEZOEK IN 1911

'ONINGIN WILHELMINA bezocht op 30 september 1911 de A/b. 2-1. De aankomst van de koningin, begeleid
. grote Nationale Fruittentoonstelling in Eist, ter gelegen- door de heer Van LmneP en de ^Jhouding.

heid van het 2 5-jarig bestaan van de afdeling Eist van de Neder-
landse Pomologische Vereeniging. Later op de dag bezocht ze
de fruitplantage 'De Werkhoeve' van de heer Van Lennep.

Ook koningin-moeder Emma bezocht een dag later deze ten-
toonstelling, die belangstelling trok uit binnen- en buitenland.
De tentoonstelling werd gehouden in de loodsen van de WOB
(Veiling Vereeniging Over-Betuwe) en in een gedeelte van de
ernaast gelegen boomgaard van de heer D.A.Tap D.Azn.

De opzet van de tentoonstelling beoogde te laten zien wat
Nederland op het gebied van de ooftteelt vermag. De verslag-
geving uit binnen- en buitenland was uiterst lovend' 't Is in één
woord magnifiek... Pracht collecties appels, peren, druiven e.a.
verblinden een oogenblik uw oogen en doen u versteld en ver-
stomd staan'.

De woB-inzending, verzorgd door de commissie gevormd
door de heren Liese, Trouw, Ten Bosch, Van Elferen, Meijs en
L. W. Vink, met advies van de heren Van Lennep en Rnipping,
won de gouden medaille van Koningin Wilhelmina.

De bedrijfsoverzichten van G.Trouw (Lent), IJ.Kuijpers (Eist),



mej. A. Buddingh (Herveld) en 'De Werkhoeve' van de heer Van
Lennep kregen veel eerbetoon, alsmede de stands van vruch-
tensappen en ingemaakte vruchten van de firma's Van Woer-
kom uit Oosterhout, Taminiau uit Eist en J. G. N. Gerritsen uit
Andelst. De eremedaille van ZKH prins Hendrik werd aan de
afdeling Zuid-Beveland der Nederlandse Pomologische Veree-
niging toegekend. •

Afb. 2-2 en 2-3. Toen de koningin in 1936 nogmaals
deze streek bezocht om op 16 juni de Waalbrug te
openen, lagook Eist op de route. Vanuit de omgeving
waren kinderen naar Eist gekomen, die in de Dorps-
straat stonden opgesteld.



Sil van Doornmalen
Streekarchivaris KLEM-gemeenten

3. CHOCOLADE, LIMONADE EN BOLUSSEN
Inhuldigingsfeesten voor de schooljeugd
in de Neder-Betuwe 1898

Op 6 september 18g8 werd koningin Wühelmina officieel inge-
huldigd als de nieuwe vorstin van het Koninkrijk der Nederlan-
den. Al enige tijd was Nederland toen in een feeststemming. In
augustus had Wühelmina met haar moeder Emma nog een be-
zoek gebracht aan Tiel en Buren. Daarbij waren de koninklijke
hoogheden op 13 augustus ook nogbegroet door de burgemeester
van Maurik: op weg van Tiel naar Buren kwam het hoge gezel-
schap tenslotte een klein stukje over Mauriks grondgebied'. Tij-
dens de dagen rond de inhuldiging van Wilhelmina en op de dag
zelf vonden overal in het land inhuldigingsfeesten plaats. Ook in
de dorpen van de Neder-Betuwe zette men het beste beentje voor.

"11* N ALLE DORPEN togen in augustus comités of feestcom-
JL missies aan het werk om festiviteiten te organiseren. Soms
kreeg men veel medewerking - en financiën - van het gemeen-
tebestuur, in andere gevallen tastte een plaatselijke notabel in
de buidel. Zo had het gemeentebestuur van Resteren bijna
driehonderd gulden over voor de feesten in Resteren en
Opheusden. Een inzamelingsactie onder de bevolking door
het plaatselijke comité van Lienden leverde tweehonderd tach-
tig gulden op. Vervolgens liet Jhr. mr. J. C. N. van Eijs, in naam

Afb. 3-1. Tien gulden, 1898, goud, diameter 22,5
mm.Portret gemodelleerd doorPier Pander en gere-
duceerd door E. Paulin TassetteParijs. Doorvertra-
gingen in de stempelproductie werd deze munt pas
in 1901 geslagen.



Afb. 3-2. De nog jonge koningin in 1898.

heer van Lienden, zich van zijn beste kant zien. Hij vulde het
bedrag aan tot meer dan driehonderd gulden.

De opzet van de feestelijkheden was bijna overal gelijk. Men
begon de dag met een stichtelijk woord in een bijzondere kerk-
dienst. Vervolgens was er bijzondere aandacht voor de school-
jeugd. De schoolkinderen hielden een optocht door de dorpen
waar verschillende erebogen de straten sierden. Ook de scho-
len waren versierd, met guirlandes en portretten van de konin-
gin. Klapstuk voor de jongelui was een traktatie op limonade,
chocolade en bolussen (krentenbollen). Verder waren er 'ge-
paste' geschenken (statieportretten van de Koningin en bekers
met een afbeelding van de vorstin) voor de jeugd. Was er een
muziekgezelschap voorhanden dan werden aubades gebracht
bij burgemeester of andere notabelen. Ontbrak een plaatselijke
harmonie of fanfare dan werd deze soms 'ingehuurd'. In Dode-
waard traden bijvoorbeeld Tielse muzikanten op, in Opheus-
den gaf de Wageningse fanfare acte-de-présence. Het Wilhel-
mus en Wien Neerlandsch Bloed klonk anders wel uit de kelen
van de schoolkinderen.

De burgemeester hield uiteraard ook een toespraak. Zoals de
Echteldse burgervader zullen zij allen gewezen hebben 'op de
groote beteekenis van de gebeurtenis van dezen dag voor ge-
heel ons land en in het bijzonder voor de jeugd'. Na de kin-
deroptochten hadden de organiserende comités volksspelen
georganiseerd en 's avonds was er, afhankelijk van de financiën
vuurwerk.

De regionale pers deed soms kort, soms uitgebreid verslag
van alle feestelijkheden in de dorpen. Hieronder volgt een kort
exposé van de berichtgeving in drie regionale kranten.

Avezaath
Op 3 september werden de kinderen in Kerk-Avezaath om
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i o.oo uur onthaald op chocolade en krentenbollen, waarbij uit
volle borst Oranjeliederen werden gezongen. Tegen de middag
trokken de kinderen, meisjes met een oranje baret en de jon-
gens met oranje sjerp, al zingend door het dorp.

Dodewaard
Zes september was in Dodewaard 'de groote dag', waarop ieder
het Oranje vuur in zich voelde blaken'. Een afdeling van de
schutterijmuziek uit Tiel begeleidde in Dodewaard een op-
tocht van ruiters. In Dodewaard lag het initiatief voor de op-
tocht bij de bewoners van de 'Achterhoek'. Toen de stoet bij de
plaatselijke school aankwam sloten daar de kinderen, ieder
met een lampion, bij aan. Een saluut werd gebracht aan A. van
Neerbos, oud-strijder in de Belgische campagne van 1830!
Hierna kwam er een einde aan de optocht. Ruiters en kinderen
kregen nog een feestelijk onthaal.

Echteld
De Echteldse jeugd trok op 31 augustus al in 'feestgewaad' en
zingend door de straten. Wethouder Van Ommeren, de bewo-
ners van de dorpskom en de familie Van Mill deelden traktaties
uit. Op kosten van de gemeente kreeg de jeugd versnaperingen
en ontvingen uit handen van de burgemeester een keurige
plaat 'voorstellende onze jeugdige Koningin'.

Ingen
Merkwaardigerwijze ontbreekt Ingen in de regionale pers.

Resteren
De inwoners van Resteren vierden op 2 september volgens een
berichtje in de Nieuwe Tielse Courant geestdriftvol en in beste
harmonie feest: arm en rijk, jong en oud. De leerlingen van de

Afb. 3-3. De jonge koningin met 'hangend haar', net
na het overlijden van haar vader in 1890. Dit por-
tret heeft model gestaan voor de munten en postze-
gels met 'hangend haar'.
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Ajb. 3-4. Na het overlijden van Prins Alexander in
1884, was 'Wülemientje'troonopvolgster geworden
(foto 1885).

openbare lagere school kregen ook hier limonade, chocolade,
krentenbollen en beschuit.

Uit stukken in het gemeentearchief blijkt dat plaatselijke
winkeliers met het feest goed waren. Schilder Van Eek had sjer-
pen, vlaggen en guirlandes geleverd, in totaal voor ƒ46,15.
Bakker Van Ommeren bracht ƒ44,75 in rekening bij het ge-
meentebestuur voor 150 liter melk, chocolade, krentenbollen
en beschuit. Zestien flessen limonade, goed voor ƒ 20,- werden
geleverd door P. Steen.

Lienden
In Lienden vierden de inwoners als laatste een koninklijk
feestje, namelijk op 13 september. Het organiserende comité
pakte flink uit. Er waren vijf bogen in het dorp en bij de open-
bare lagere school prijkte een levensgroot portret van de
nieuwe koningin, 's Middags kregen de kinderen zoetigheden
getrakteerd zoals elders. Op de speelplaats voor de school stond
echter ook nog een draaimolen en er was een poppenkast te
bekijken. Ook in Lienden werd een optocht door de kinderen
gehouden, waar enkele ruiters met versierde paarden bij aan-
sloten. De schooljeugd kreeg een beker als aandenken van
deze dag. Om zeven uur 's avonds was de pret voor hen voorbij,
de 'grooten (maakten) nog lang in buitengewoon vroolijke
stemming pret'.

Maurik
In de gemeente Maurik werden op alle vier de openbare lagere
scholen (Maurik, Eek en Wiel, Rijswijk en Ravenswaaij) kinder-
feesten gehouden. Blijkens de rekeningen in het gemeente-
archief werd in de kosten door het plaatselijke bestuur bijge-
dragen. In de geraadpleegde kranten zijn echter geen bericht-
jes aangetroffen over het feestgedruis in deze gemeente.

22



Ochten
In Ochten werd op 6 september feest gevierd. Na de speciale
kerkdienst werd in Ochten een lindeboom op een versierde
kar door het dorp gereden. De 'Wilhelminaboom' kreeg een
plaatsje op het kerkplein. Gezang van de oudste schoolkinde-
ren begeleidde het geheel. Daarna werden de kinderen getrak-
teerd in de school. Aan allen werd een inhuldigingsbeker uitge-
reikt, een geschenk van freule Van Heeckeren tot Keil. De freule
die woonde op huize Bingerden bij Doesburg had vele bezittin-
gen in Ochten. 's Middags was er een optocht met vaandels,
lampions en vlaggen.

Ommeren
De Ommerense jeugd was eveneens op 6 september actief. In
het dorp wapperde de driekleur van bijna alle woningen. De
schoolkinderen maakten een rondgang door het dorp begeleid
door de onderwijzers, het 'was dan ook eene aardige vertoo-
ning, al die kinderen met van blijdschap stralende gezichten,
voorzien van vlaggen, getooid met sjerpen, strikken en linten
in de nationale kleuren, de borst versierd met medailles,
waarop de beeldenaar van Wilhelmina'. 'Onbekrompen wer-
den versnaperingen toegediend en zingende en hossende wer-
den verder eenige uren prettig doorgebracht.'

Opheusden
De flinke verslagen in de regionale kranten doen vermoeden
dat er in Opheusden wel heel uitgebreid is feestgevierd. Het
kan ook zijn dat de plaatselijke correspondent zeer bevlogen is
geweest. Op 31 augustus was er een bidstonde gehouden voor
de Koningin. Daarna volgde op 2 september het dorpsfeest.
Opheusden was rijkelijk versierd met bogen en vlaggen. In de
morgen was de schooljeugd present. De school was hiervoor

Afb. 3-5. Portret van Koningin Wilhelmina. Een pas-
tel, in november 1902 gemaakt door Jos. Schretter.
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A/b. 3-6. Rekening voor de versieringvan de school, 'smaakvol gedecoreerd'. Voor de school was een tribune waar
de organiserende commissieleden plaats konden nemen. Het
Wageningse fanfarekorps had een plek gekregen in de school-
banken. Zij speelde enkele deuntjes en begeleidden soms de
zingende kinderen. Natuurlijk waren ook hier chocolade en
bolussen voorhanden. De burgemeester hield vervolgens een
toespraak: 'waarin hij den nauwen band, bestaande tusschen
God, Nederland en Oranje uiteen zette, de jongens aanmoe-
digde om als ze eenmaal tot mannen opgegroeid waren, en er
misschien tijden van gevaar voor Nederland en Oranje moch-
ten aanbreken, eendrachtiglijk land en Vorstin te verdedi-
gen...'. Rond de middag begon de optocht met ongeveer 300
versierde kinderen. De stoet trok langs de vele erebogen en gaf
bij de woning van elk commissielid een ovatie. Na afloop stond
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er op school limonade te wachten. Om 15.00 uur begonnen
volksspelen. 's Avonds was er vuurwerk voorafgegaan door
'een bengaalsche verlichting in nationale kleuren van den
trans des torens'.

De inwoners waren zo enthousiast over de feestelijkheden
dat 's anderdaags 'een welgeordende schare van fatsoenlijke
lieden langs de straat (trok), die aan hun innig gevoel van dank-
baarheid voor het genoegen, door hen den vorigen dag geno-
ten' blijk gaven, door bij alle commissieleden enkele 'vader-
landsche liederen' aan te heffen.

IJzendoorn
Onder een heerlijk zonnetje vond op 31 augustus in IJzen-
doorn de optocht van de schoolkinderen plaats. Bij verschil-
lende inwoners werden liedjes gezongen en kregen de kinde-
ren een versnapering. In de middag was er een ontvangst op
school, uiteraard met limonade en gebak. Het feest eindigde
met de uitreiking door de burgemeester van een portret van de
koningin aan iedere leerling: 'dankbaar en voldaan ging de
jeugd huiswaarts'.

Zoelen
De Zoelenaren werden 's morgens na de kerkdienst, waarbij op
het einde het volkslied werd aangeheven, ontvangen met een
optocht, 's Middags waren er volksspelen op een terrein van de
heer Völcker van Soelen.

Het zal duidelijk zijn: de gehechtheid van de bevolking aan het Bronnen:
. ,, , r „ i • StreekarchivariaatKLEM-eemeenten:Huis van Oranje stond buiten kijl. Er was vermaak voor jong en

oud, maar de schooljeugd kreeg een hoofdrol toebedeeld. Mis-
schien wel indachtig het gezegde: wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. •

- gemeentearchieven
StreekarchivariaatTiel-Buren-Culemborg:
- Tielsche Courant
- Nieuwe Tielsche Courant
- Culemborgsche Courant



Hans van den Hatert
Lid Historische Kring Resteren en Omstreken

4. LIED VOOR DE
OCHTENSE SCHOOLJEUGD 1898

E». EKST VAN EEN LIED dat gezongen werd door de Ochtense
schooljeugd in het jaar 1898, ter gelegenheid van de inhul-

diging van koningin Wilhelmina:

Wijze: De Zilvervloot

Weetje wie het druk hadden
achttien jaar geleden

de klokken van onze toren
zij bromden zo zwaar
zij luidden zo zwaar

er was een prinses geboren
bim bam (bim bam), die op de wereld kwam

het was een prinsesje klein
het was een prinsesje klein
die nu koningin zal zijn

Ajb.^l.KoninsinWilhdminain 1912, die nu koningin zal zijn.
op 31 -jarige leeftijd.

Opgetekend door Hannes van den Hatert, geboren 1922 te
Ochten, die dit liedje leerde van zijn vader. •
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Teun Versluis
Voorzitter 'Werkgroep Zetten'
van de Historische Kring Resteren en Omstreken

5. DE KONINGINNEN IN DE BETUWE

f 'lj|M HAAR VOLK EN LAND beter te leren kennen, bracht de
„ "jonge blonde koningin Wilhelmina met haar moeder, de

koningin-regentes Emma, bezoeken aan alle provincies van
het koninkrijk. Zo werd in augustus 1898 een aantal Betuwse
gemeenten met een koninklijk bezoek vereerd. Van het bezoek
aan de gemeente Valburg werd door een verslaggever van het
streekblad 'De Betuwe' een verslag opgetekend.

Valburg
In het dorp Valburg, op de hoek nabij de heer Frentz, was door
de gemeente een haag opgericht met het opschrift 'God zegene
onze dierbare koninginnen'. Aan de zijkanten van de haag
waren schilden aangebracht met de woorden 'Welkom' en
'Hulde'.

De majesteiten werden hier opgewacht door de in ambts-
gewaad geklede burgemeester van Valburg, de heer M. J. Che-
vallier, de leden van de raad, de secretaris en de ontvanger.
Langs de weg stonden de kinderen van de openbare lagere
school en het fanfarecorps 'Oefening en Genot' opgesteld. Ver-
der waren aanwezig een erewacht, bestaande uit een vijftiental
ruiters onder commando van de heer D. A. Bloem en 'een aantal

Alle ingezetenen yan VALBURG
en HOMOET, worden

UirGENOODIGD
tot het bijwonen eener Yergadering
bjj den heer Th. L, MIENTJES te
Valburg op Woensdag 27 April a.s.,
's avonds 7 uur.

Aft. 5-l.



Aft. 5-2. H.M. Koningin-Regentes Emma

nieuwsgierigen'. Iedereen wachtte met ongeduld het moment
af, dat de koninklijke rijtuigen om de hoek nabij de spoorweg
zouden verschijnen.

Toen ze in het zicht kwamen, hief het fanfare-corps onder
leiding van de heer Berns het Wilhelmus aan. De rijtuigen stop-
ten bij de erepoort, waar de koninginnen met een luid hoera-
geroep door de menigte werden ontvangen. Na een kort onder-
houd namen de majesteiten hier afscheid van de burgemeester
van Eist, die vervolgens met de erewacht naar zijn gemeente
terugkeerde.

Daarna had de begroeting plaats met de burgemeester van
Valburg die de raadsleden, de secretaris en de ontvanger 'en
bloc' aan de majesteiten voorstelde. Door de dames Jansen van
Olst en Van de Berg werden boeketten aangeboden. Voorafge-
gaan door de burgemeester en gevolgd door de erewacht ver-
volgde de koninklijke stoet zijn weg naar het dorp.

In het dorp Valburg stonden de kinderen van de Christelijke
school voor hun schoolgebouw opgesteld. Bij het huis van de
heer Heuff was een boog opgericht met het opschrift 'Hulde
aan de Vorstinnen'.

Herveld
In Herveld was in de omgeving van de 'Kleine Kapel' door jonk-
vrouw Fabricius een erepoort geplaatst met als tekst: 'Hulde
aan onze dierbare Koninginnen'. Hier werden de majesteiten
opgewacht door de kinderen van de Christelijke school en een
grote menigte. Toen de stoet passeerde barstten zij in jubel-
kreten los.

Andelst
Aan de grens van Valburg, in het dorp Andelst was de laatste
versiering in deze gemeente aangebracht. Onder de erepoort
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met het opschrift 'Nederland en Oranje tot weerziens' werd de
stoet opgewacht door de heren F. G. baron van Lijnden van
Hemmen, dijkgraaf van de Over-Betuwe, dominee H. Pierson,
directeur van de Heidring Gestichten, de leraren van het Chris-
telijk gymnasium en de kinderen van Thalita Kumi' uit Zetten.
Het harmoniegezelschap uit Zetten speelde bij aankomst het
Wilhelmus.

Ook hier werden de koninklijke gasten door het publiek
even geestdriftig begroet als in de eerder bezochte dorpen. De
bloemen werden hier aangeboden door de jongedames Betsie
den Hartog en Jacoba Chevallier. Daarna werden de vorstinnen
toegezongen met het lied 'Dat 's Heeren Zegen op U daal'. De
beide koninginnen dankten minzaam voor deze hulde.

Na afscheid te hebben genomen van de burgemeester en de
heer Bloem persoonlijk te hebben bedankt voor zijn leiding
over de erewacht, verlieten de koninklijke gasten onder een
driewerf hoera-geroep de gemeente Valburg. •

Bron:
Streekblad'DeBetuwe', de dato 20 augustus 1898.

A/b. 5-3. De koninklijke familie in 1933.
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Afb. 5-4. Koningin Wühelmina gefotografeerd door
de fotograaf Deutmann uit Den Haag. Jaartal on-
bekend.



Joke van Dee-Honders
Lid Historische Kring Resteren en Omstreken

6. KONINGINNEDAG IN MAURIK

§ N MAURIK leeft een oude traditie voort. Koninginnedag
. wordt nog altijd rond de geboortedag van de vroegere ko-

ningin Wilhelmina gevierd. Toen prinses Juliana koningin
werd, werden er op 30 april wel kinderspelen georganiseerd
maar het echte Oranjefeest werd en wordt nog steeds gehou-
den rond 31 augustus. Dit Oranjefeest is in een echt dorpsfeest
ontaard. Er is dan vier dagen feest met een kermis en een feest-
tent met artiesten.

Het feest op 30 april is de laatste jaren wel wat uitgebreider
geworden: behalve de kinderspelen is er ook een rommelmarkt
en voor de liefhebbers is er paalzitten.

Wat de reden van het toenmalig Oranjecomité geweest is om
31 augustus als feestdag aan te houden is onduidelijk. Waar-
schijnlijk de te verwachten weersomstandigheden. Eind au-
gustus heeft men meestal met hogere temperaturen te maken
dan eind april. Ook kan een van de redenen geweest zijn om de
kermis die eind juli gehouden werd samen te laten vallen met
het Oranjefeest, dus een maand op te schuiven.

Vroegere Oranjefeesten:
Toen koningin Wilhelmina in 1898 ingehuldigd werd was er

Aft. 6-1. Herdenkingpzegel
40-jarig regeringsjubileum.



Afb. 6-2. Optocht in Maurik in 1938.
Meisjes van de huishoudschool uit Eek en Wiel. in Maurik een groot feest met een optocht met versierde wa-

gens. Thomas Jansen schrijft in zijn boekje 'Het dorp van de
rietpikkers' dat een van de wagens de elf provincies voorstelde.

Bij het 4 o-jarig regeringsjubileum in 19 3 8 was het weer groot
feest: in alle straten stond wel een boog en natuurlijk werd er
weer een optocht gehouden. Het Oranjecomité heeft toen de
Kozakkenruiters laten komen, die zoveel geld kostten dat de
bestuursleden elk nog ƒ25,- moesten bijbetalen.



Omdat er in Maurik behalve een dominee ook een pastoor
woonde, waren deze mensen om het jaar voorzitter van het
Oranjecomité. De notaris was secretaris. Het Oranjecomité werd
in 1947 pas de huidige Oranjevereniging.

Koningin Wühelmina is tweemaal in Maurik geweest, in
1912 met de grote legermanoeuvres en in 1924 met een bloe-
semtocht. •

Aft). 6-2. Optocht op de Buitenweg in 1938.

Ajb. 6-3 (volgende pagina)
Boog in de Raadhuisstraat in 1938.
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Tineke Schipper -Swaneveld
Lid vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken

7. DE KONINGINNEN IN TIEL
13 augustus 1898

CÏI P DE VOORPAGINA van de Tielsche Courant van dinsdag
,* 9 augustus 1898 staat als groot nieuws vermeld dat HHMM

de koninginnen voornemens zijn, op zaterdag 13 augustus Tiel
te bezoeken. Zij maken dan een rijtoer door de Betuwe.

De reis van de vorstinnen ging van Soestdijk naar Eist per
trein en dan via Valburg, Herveld, Andelst, buurtschap Wely
naar Dodewaard.

Daar gingen de koninginnen aan boord van het schip 'De
Harmonie i', dat in enkele dagen tot een koninklijke salonboot
herschapen was. De reis ging verder langs Wamel, Druten,
Leeuwen en Tiel. Hierna vervolgden de vorstinnen hun weg
langs Drumpt, Avezaath, Erichem, Buren, Buurmalsen en Gel-
dermalsen.

De Tielsche Courant van 12 augustus 1898 beschrijft in op-
gewekte bewoordingen hoe Tiel de vorstinnen zou gaan ont-
vangen. Bij de Waal wappert zowel op de schepen als aan wal de
Nederlandse driekleur en de boten bij de aanlegplaats en de
veerpont zijn van allerlei vlaggetjes voorzien.

Om de vorstinnen te ontvangen is er op de lichter een over-
dekte en versierde gang gemaakt, die door een portière toe-
gang geeft tot een vorstelijk paviljoen.
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RIJTOER
W:K

de Betuwe.
In don laton avonil van Zaterdag j.I. ontvallen wij van on/.en gwiditen Burj,'emea>ti;i hel v.il^'tjde bom ht U>r

eeonn;.', waaraan door ons mot i\"u nxït^l mogelijker! sjioril wurd sfovolg gegeven ers iht! o n i u i i l i j - ' i i i j k Hoor de ür
ver- iiroiil woril. Jat boriebl Suiiiilc:

D« Biir^jeiiieester der Coniwtito Tit'I brengt tor kennis, dat liy fteiwjiclilisd i*>!
H.II. M . M . d«> Koninginneii mrdc te deelon, dat Il.IL iTt.1I. rournenieiis zijn, op %a1vr.i:ii;
Augustus; a.s een rijtoer makfitdc door d«» lU>tmv>', '»ok dof>r Tiel i« k<nn<>u.

Aft. 7-1. De annonce in de Tielsche Courant van 9 Dit paviljoen is gebouwd door de aannemer Van Alphen naar
augus us een fgkgnjng van jg stadsarchitect. Raadsleden en verdere au-

toriteiten zullen hier de bezoeksters opwachten.
Het bouwwerk ziet er vorstelijk uit: 'Het plafond en het fond

zijn geheel bedekt met zacht zalmkleurig zijde, terwijl bor-
deaux-roodkleurige draperies met goudfranje de wanden ver-
sieren'.

Het paviljoen is verder door bloemist Van Dijk aangekleed
met bloemen en planten. In het afgescheiden feestterrein voor
het paviljoen zullen de Schutterij met het Tielsch Stedelijk
muziekcorps, het Tiels mannenkoor, de schoolkinderen en de



wezen worden opgesteld. Bij aankomst van de boot zingen de
leerlingen van de openbare scholen het eerste couplet van het
Wilhelmus; tijdens het bezoek laten ze een gezongen wel-
komstgroet horen (zie kader).

De tekst van dit lied is van de heer H.E. Kraaij en de muziek
van de kapelmeester van het Tielsch Stedelijk muziekcorps,
de heer Jos. Merison.

Volgens de Tielsche Courant van 15 augustus 1898 werd de
muziek en het gezang, zowel van de schoolkinderen als van
het mannenkoor erg op prijs gesteld.

Nadat de vorstinnen van enige verfrissingen waren voor-
zien, kwamen de rijtuigen voorrijden, waarmee de rondrit ge-
maakt zou worden. Op de in vlaggentooi gehulde oude kaden
en wallen verdrongen zich duizenden toeschouwers.

Welkomstgroet

Wijzingen met vreugde, o Vorstelijk paar
Weest welkom op Betwvschen grond!
Ons kinderlijk hart is met blijdschap vervuld.
Een juichkreet ontsnapt onzen mond!
Wij brengen U hulde, eenvoudig en waar,
Geroerd door het diepste ontzag.
En toch weer vrijmoedig op vroolijken trant.
De lippen geplooid tot een lach!

Vorstinnen, och Uinke een toekomst U toe.
Gelijk aan een zonnigen dag,
Gelijk aan een hemel, zoo wolkloos, zoo rein,
Als't smetlooze blauw van de vlag.
Dat God in Zijn liefde Uw 'schreden verzeil'
Bij d'ernstige taak, die U wacht'.
Zoo rijst van onz' lippen de innige bee.
Vol eerbied met vurige kracht.

De tekst van het welkomslied van H.E.Kraaij, dat
werd gezongen als welkomsgroet.

Aft. 7-2. De versierde boten, met op de achtergrond
de feesttent op de Nieuwe Kade, waar de ontvangst
plaatvond.
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De stoet werd geopend door de rijtuigen van de burgemeester Aft. 7-3. De feesttent op de Nieuwe Kade waar de
(in ambtsgewaad) en de commissaris van politie en ging onder
de vlag door, die de overtocht van Koning Willem m afbeeldde
naar Leeuwen en Druten ten tijde van de watersnood van 1861.

In de 2e Bleekveldstraat stond de stoet even stil bij J. A. van
der Meulen, 'Deze man, die 24 jaren Vorst en Vaderland in onze
overzeesche gewesten met trouw en moed verdedigde, zal in
de nationale kleuren gehuld en met het oranje getooid... het
eeresaluut brengen aan de hooge bezoeksters'.

De bewoners van deze straat hebben veel tijd en moeite
besteed aan het versieren van hun straat met dennengroen,
kroontjes, slingers en lampions. Aan het begin van de straat
stond een ereboog. Twee meisjes 0ohanna A.C. Schefferlie en
JohannaA. Peterse), gekleed in witte jurkjes met een oranje
sjerp boden de vorstinnen bloemen aan.

De rondtoer ging verder langs het Spaarbankgebouw. Hier
'wordt het oog getroffen door een keurig aangebrachte versie-
ring onder de zij-entree van het gebouw. De buste harer Majes-
teit op piedestal, versierd met bloemen staat onder een troon-
hemel, waarboven het Nederlandsche wapen in vereeniging
met de Tielsche kleuren is aangebracht.'(T.c. 14-8-1898). Hier
werd de Koningin een boeket aangeboden door Antoinette
Vingerhoets.

De huizen van de Kerkstraat zijn versierd met tuiltjes met
hangplantjes, bloemen en vlaggetjes. Tussen de huizen van de
heren De Jager en Formijne is een boog opgericht, tussen het
groen en de bloemen is het Nederlands wapen aangebracht.

Ook in de Vleeschstraat verrezen twee bogen: de oude buurt
'De Klomp' toont hiermee haar gehechtheid aan het Huis van
Oranje. Aan één van deze bogen hangt een schild 'van zwart
fluweel, waarop de oude hoorn van 1611, waarmede de bewo-
ners werdenbijeengeroepen, de beker (die dagteekent uit 1712)
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Afb. 7-4. De ere-boogaan het begin van de 2eBleek- met zilveren ketting en klomp, alsmede de staf der lootmees-
veldstraat. ters voorkomen.'(T.C. 14-8-1898). Ook inde Vleeschstraat werd

de Koningin een ruiker aangeboden.
Twee boeketten zelfs, één door het kleindochtertje van

mr. A. van Wessem en de vice-admiraal Ten Bosch en één door
het dienstmeisje Hendrika van Aken, die 'de eenige is op de
i o ooo Tielenaars welke op het zelfde uur het levenslicht aan-
schouwde als onze jonge Koningin. In een eenvoudig zwart
japonnetje en met oranje getooid trad zij vrijmoedig naar het
rijtuig en overhandigde een ruiker met witte linten, waarop
gedrukt stond: eerbiedig aangeboden door Hendrika van
Aken, geboren 31 augustus 1880. De Koningin, die reeds door
een schrijven op de hoogte van dit eigenaardige feit was ge-
bracht gaf Hendrika hartelijk de hand en dankte haar voor
hare lieve attentie' (T.C. 15-8-1898).

Op de Groenmarkt stonden gekleurde palen met vlaggen en
voorzien van korven met bloemen, in de Waterstraat stonden
twee erebogen, één aan het begin bij de Markt en één bij de
Burensche Barrière. Het kruispunt van de Kerkstraat en de
Waterstraat werd opgeluisterd door een hangende kroon met
een bloemenkorf er onder.

In de Waterstraat stond op de stoep van zijn magazijn de Rid-
der der Militaire Willemsorde, B. van Weenen. Het rijtuig hield
stil, zodat de dochter mej. Anna van Weenen naar voren kon
komen en de Koningin een boeket van orchideeën kon over-
handigen.

Op de Stationsstraat werd onder luid gejuich door mevrouw
Besier-van Lookeren Campagne een prachtige ruiker aangebo-
den. Om 17.45 uur verliet de koninklijke stoet Tiel. Op de
Drumptse weg nam de burgemeester afscheid. De tocht ging
verder door Drumpt, Kerk-Avezaath, Erichem, Buren etc.
Overal stonden de burgemeesters, de muziekcorpsen en liep
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Verloting van eea Kroningswagen.
• - - .{.xiQSJI&s: i-

Op 31 ^A-To-stios a. s. zal

EEN KRDNINGS-KINOERWAGEN
• M 50 eeni. kanlal Men 96.

Wed, L, B. JANSEN,

Afb. 7-5. Tielsche Courant, 1898.

Bronnen:
Tielsche Courant, 1898.
Streekarchief Tiel: ingekomen stukken 1898, nrs.
1688enl713.

de bevolking uit om de jonge koningin en haar moeder te zien.
In de Tielsche Courant van 16 augustus 1898 staat een af-

kondiging van burgemeester Bönhoff, dat H.M. de Koningin en
H.M. de Koningin-Regentes hem hebben opgedragen 'aan de
burgerij mede te delen dat Zij zeer waren ingenomen met de
wijze waarop Zij te Tiel zijn ontvangen. De Koninginnen stel-
den zeer op prijs de toegezongen liederen, de feestelijke versie-
ringen, de schat van bloemen Haar aangeboden, maar vooral
de geestdrift, waarmede de bevolking van haar liefde voor de
Vorstinnen deed blijken'.

Op de bewoners van de 2 e Bleekveldstraat heeft het bezoek
van de koninginnen een diepe indruk gemaakt en zij schrijven
een brief aan burgemeester en wethouders: 'Wij zijn allen diep
getroffen door de buitengewone minzaamheid onzer geliefde
Koninginnen. Het is onder deze heerlijke indruk dat wij UE
Achtb. verzoeken ons een blijvend aandenken aan de heug-
lijken gebeurtenis te schenken. Door de naam onzer straat te
veranderen in Koninginnen of Wilhelmina Straat. Na de onder-
vonden hartelijkheid onzer geliefde vorstinnen gaan wij met
te grooter toeweiding den grooten feestdag 31 Augustus tege-
moet. Maar nog grooter zal onze vreugde zijn als dien dag den
herdoop dag onzer Straat mag zijn. Met de plechtige verzeke-
ring dat het van ons is, een innig gevoel van gehechtheid aan
ons geliefd Oranjehuis dat ons tot dit verzoek dringt'. (Ingeko-
men Stukken, nr. 1688,18 augustus 1898). Het stuk was onder-
tekend door alle bewoners

Al op 2 4 augustus 1898 werd het verzoek ingewilligd en heet
de 2e Bleekveldstraat voortaan Koninginnenstraat.

Maar ook de koninginnen zijn Tiel nog niet vergeten: per
brief van 22 augustus 1898 krijgt de burgemeester van de
koninginnen driehonderd gulden als gift voor de algemene
armen. •
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Sil van Doornmalen
Streekarchivaris KLEM-gemeenten

8. APPELTJES VAN ORANJE

f N 1923 VIERDE KONINGIN WILHELMINA haar 25-jarig rege-
ringsjubileum. Zoals elders in het land werden ook in Res-

teren in verschillende straten van het dorp de gebruikelijke
versierde bogen opgesteld. Bovendien was er een optocht van
in rood-wit-blauw en oranje gehulde 'wagens'. Hieronder een
kar getrokken door een kloek paard waarop de V.V.K.& o., de
Veiling Vereeniging Resteren en Omstreken, zich presenteerde.
De veiling was in 1911 opgericht om de handel in Betuwse fruit
te stimuleren. De veiling begon bescheiden maar ontwikkelde
zich tot een belangrijke factor voor de Betuwse fruittelers van
kersen, appelen, peren en pruimen. De 'Bloeiende Betuwe' werd
een begrip.

Op de foto ziet u de wagen van de veilingvereniging. De foto
berust in het archief van de veiling dat onlangs in bewaring is
gegeven bij het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten. Volgens
een opschrift op de achterkant van de foto staan op de wagen
van links naar rechts: M. Speksnijder de mandenmeester van
de veiling, H. Budding bestuurslid, H. vanDodeweerd koetsier,
Joh.vanBlijderveen keurmeester op de veiling, N. Lodder se-
cretaris van de veilingvereniging, A. van Ommeren en A. Bud-
ding die de afslag op de veilingen verzorgde.

Aft. 8-1. Postzegel uitgegeven bij het 25-jarig rege-
ringsjubileum.
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Aft). 8-2. De wagen van de Veilingvereniging. De goed gevulde manden die de heren vasthouden zullen on-
getwijfeld mooie Kesterense appeltjes van Oranje bevat heb-
ben. •
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E. M. Hornsveld
Oud-Zeeofficier Koninklijke Marine te Ingen

9. EEN ONTMOETING
MET PRINS HENDRIK

f N MIJN JONGE JAREN heb ik als zeeofficier bij de Koninklijke
Marine gediend. Mijn eerste plaatsing, in 1930, was bij de

matrozenopleiding op het wachtschip te Vlissingen.
Op een zekere dag lazen wij in de krant dat er in het Britania-

Hotel een landhuishoudkundig congres gehouden zou wor-
den, waar prins Hendrik als erevoorzitter of beschermheer aan
deelnam. Na het congres zou er een diner zijn met bal na.

Dat is iets voor ons dachten mijn drie collega's en ik en wij
zijn die avond hotelwaarts gegaan. Het dansen was om 8 uur
begonnen, de congresgangers kwamen enige tijd later in de
danszaal. De prins ging aan de tafel bij de autoriteiten zitten
(Commisaris van de koningin in Zeeland Jhr. Quarles van
Uffordt, de burgemeester van Vlissingen de heer Van Woelde-
ren, eet.).

Op een zeker moment, toen mijn drie collega's al dansten en
ik nog even bleef zitten, zag ik dat de prins opstond, langs de
rand van de dansvloer liep en koers zette op ons tafeltje. Hij
kwam op mij af, gaf mij een hand en zei dat hij gezien had dat er
marineofficieren in de zaal zaten, dat hijzelf marineofficier was
(vice-admiraal a la suite) en dat hij zichzelf altijd zeer thuisge-
voeld had in gezelschap van marineofficieren, reden waarom

Aft). 9-1. Rode-Kruiszegel met het portret van prins
Hendrik (l927).
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Aft). 9-2. Koningin Wilhelmina met prins Hendrik
bij hun zilveren huwelijksfeest op 7 februari 1926.

hij bij ons kwam zitten. Bij de volgende dans bleven wij zitten,
maar dat wilde hij niet.

'Jullie zijn hier gekomen om te dansen en niet om met een
oude man te praten'. Twee van ons gingen dan dansen en twee
bleven hem gezelschap houden. Hij vertelde ons dat hij in zijn
jonge jaren een aantal reizen met marineschepen gemaakt had
naar Noorwegen, Zweden en de Middellandse Zee. Hij vertelde
over wat hij op die reizen had meegemaakt en noemde de na-
men van een aantal oud-marineofficieren. Aan die reizen bleef
hij de prettigste herrineringen bewaren.

Hij kon ook heel geestig uit de hoek komen. Toen wij hem
vroegen of hij drukke bezigheden had, antwoorde hij: 'Ja zeker,
de volgende week moet ik weer een pluimveetentoonstelling
openen

Hij herinnerde zich een feest in Middelburg, waarbij jonge
paren in lichte rijtuigjes een speer door ringen moesten steken.
Toen hij tegen de voorzitter van de feestcommissie, een Zeeuw-
se boer die naast hem zat, de opmerking maakte dat die Zeeuw-
se meisjes zulke knappe meisjes waren, antwoordde deze: 'Jao,
hoogheid, maor die hem ok self emekt.'

Een ander snaaks gezegde was: Juliana is niet van april maar
van mei (mij). De autoriteiten aan de andere kant van de zaal
vonden het blijkbaar niet leuk dat de prins zolang bij ons bleef
zitten. Zij stuurden de voorzitter van het congres, Ridder van
Rappard (niet die van Gorkum, maar diens vader), naar ons toe
om hem bij ons weg te halen.

Nu was Van Rappard een goede vriend van de prins, maar om
tegen ons de goede vormen in acht te nemen maakte hij een
buiging, sprak hem aan met Koninklijke Hoogheid en zei iets
dat er op neer kwam dat hij hoopte dat het de prins aan niets
ontbrak. De prins zij toen: Van Rappard, marineofficieren we-
ten heel goed hoe zij een gast moeten onthalen en ga jij je gang
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nu maar landbouwer! Kort daarna kwam zijn adjudant, de la-
tere vice-admiraal Termijtelen naast hem zitten en fluisterde
hem iets in het oor. De prins nam afscheid van ons en ging met
zijn adjudant aan tafeltjes van de congresgangers zitten, maar
aan elk tafeltje niet langer dan vijf a tien minuten.

Afb. 9-3. Prins Hendrik neemt samen met de echtge-
note van Ridder van Rappard (Irma von Maubeuge)
het defilé af van de Tielse padvinders. De plaats is
het bordes van 'Rozenhage'aan de Stationsstraat te
Tiel. Het jaartal is onbekend.
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Afb. 9-4. Prins Hendrik tijdens zijn geliefde bezig-
heid: de jacht (1920).

Ajb. 9-5. Het wapen van prins Hendrik met de
wapenspreuk 'Per aspera ad astra' (door moeilijk-
heden naar de sterren).

Tegen elf uur werd het Wilhelmus gespeeld en nam de prins
afscheid van de autoriteiten. Bij het verlaten van de zaal hinkte
hij een beetje. Blijkbaar had hij een mankement aan het been.
De volgende dag werd in Vlissingen verteld dat de marineoffi-
cieren de prins te veel bier hadden laten drinken, maar dat was
beslist niet waar. De indruk die hij bij ons achterliet was die van
een bijzonder aimable en geestige persoonlijkheid, die mensen
op hun gemak stelde en die zich niet op zijn hoge waardigheid
liet voorstaan... •
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Geert Visser
Lid Stichting Historische Kring Gente

10. INHULDIGINGSFEESTEN
IN GENDT EN ANGEREN IN 1898

ENDT EN ANGEREN, twee dorpen in de oostelijke Over-
Betuwe, hebben een eeuw geleden op gepaste manier het

inhuldigingsfeest gevierd. Dat was niet zo vanzelfsprekend als
het lijkt. In beide plaatsen woonde (en woont) een grote katho-
lieke meerderheid. Zo waren van de 2678 Gendtenaren er
2517, dat is 94%, katholiek. Ondanks de sinds de Franse tijd
geldende godsdienstvrijheid voelden veel katholieken zich
nog achtergesteld bij de protestantse minderheid. Bij velen zat,
bewust of onbewust, nog oud zeer uit de tijd dat het protestan-
tisme de heersende godsdienst was en de aanhangers van
Rome als tweederangs burgers werden beschouwd. Bovendien
genoot Wilhelmina's vader, koning Willem m, nu niet bepaald
een vlekkeloze reputatie. Ouderen herinnerden zich nog de
rol die hij gespeeld had bij het herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie in 1853.

Die animositeit was in 1898 (deels) verdwenen. Nergens in
de bronnen van de feesten is expliciet sprake van spanningen
tussen protestanten en katholieken in Angeren of Gendt. Velen
zagen in Wilhelmina een jonge vrouw die de monarchie een
nieuwe impuls kon geven. Haar moeder Emma had daarvoor
de fundamenten gelegd. Langzaam groeide het idee dat de band
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Afb. 10-1. (Vorige pagina) Koning Wiüem III met
dochter Wilheltnina Helena Paulina Maria in
1881.

Aft. 10-2. Wilhelmina in 1892.

tussen Nederland en Oranje voor het hele volk gold. Dat neemt
niet weg dat volgens Fasseur, de jonge koningin zich een aantal
malen duidelijk negatief over het katholicisme en de 'Room-
schen' heeft uitgelaten.

Gendt
In Gendt liep niet alles even gladjes. Er werden maar liefst drie
feestcomités opgericht. Het officiële werd voorgezeten door de
protestantse burgemeester G.W. Maas-Geesteranus. De katho-
lieke buurtschappen Flieren en Hulhuizen vormden elk een
eigen comité: benadrukken van de eigen identiteit of zat er
meer achter? Dat niet iedereen warm liep voor de festiviteiten
bleek uit de huis-aan-huis collecte. Er is niet bekend hoeveel de
inwoners bij elkaar gebracht hebben, maar uit een raadsver-
slag blijkt dat de Gendtenaren hun hand stevig op de knip ge-
houden hebben. Burgemeester en Wethouders probeerden bij
de raad een gemeentelijk subsidie van ƒ 150,- voor de kinder-
feesten goedgekeurd te krijgen. De raad wilde niet verder gaan
dan ƒ 50,-. Een maand later deden B &w een nieuwe poging.
Weer vroegen ze ƒ 150,-. Maas-Geesteranus zat in een moei-
lijke positie. Hij was voorzitter van het feestcomité én van de
raad. Hij moest dus een voorstel verdedigen om gemeen-
schapsgeld aan zijn eigen club te geven. Hij maakte het formeel
nog bonter door te zeggen dat hij persoonlijk voorgesteld had
ƒ 200,- te besteden. De wethouder zal toch wel met zijn ogen
geknipperd hebben toen hij hoorde hoe de burgemeester met
een collegiaal voorstel omsprong. Maas-Geesteranus zei dat
hij gehoord had dat de raad van een gemeente van 1300 inwo-
ners, de helft van Gendt, wel akkoord was gegaan met het-
zelfde bedrag als het Gendtse voorstel. Het geld zou ten goede
komen aan de ongeveer vierhonderd kinderen van vijf tot der-
tien jaar. Voor ieder kind betekende dat een bedrag van 37,5



cent per kind. Dat was voor twee dagen feest toch niet teveel?
Voor de meeste leden van de raad waren de argumenten dit

keer voldoende. Niet voor raadslid Van Eek. Hij was boos;
waarom kwamen B &w met hetzelfde voorstel als een maand
geleden? Dat was toen toch verworpen? Dat er een kleine ge-
meente was die ƒ 150,- gaf, zei hem niets. Hij had gehoord dat
de gemeente Valburg met 6000 burgers geen enkele gulden
aan het feest wilde spenderen. Hij bleef bij de al eerder door de
raad genoemde ƒ 50,- als uiterste bedrag Meer was ook niet
nodig, want uit vertrouwelijke bron had hij vernomen dat ver-
schillende ingezetenen voor broodjes, melk en chocolade voor
de kinderen wilden zorgen Tot slot had hij nog iets. Het
inhuldigingsfeest werd op woensdag 31 augustus en donder-
dag i september gevierd. Waren die twee dagen wel nodig. Op
zondag, maandag en dinsdag was het immers kermis in Gendt?

Maas-Geesteranus reageerde gepikeerd. Aan Valburg had hij
geen boodschap en ƒ 50,- betekende 12,5 cent per kind. Hoe
kon je daar nou feest van vieren? Toen het voorstel in stem-
ming werd gebracht vond de burgemeester de raadsleden
Bosman, Van Gendt, Gerrits, Janssen en Lenderink aan zijn
kant. Van Eek stond alleen; het door B &w voorgestelde bedrag
kwam er.

Toen vroeg Maas-Geesteranus een blanco krediet aan de
raad 'voor het versieren en illumineren van openbare gebouwen'.
Hij noemde als voorbeeld de school (in 1898 was er in Gendt
alleen een openbare school (het bijzonder onderwijs dateert
van 1911 -katholieke meisjesschool-en 1932 -katholiekeen
protestantse jongensschool -), het gemeentehuis en de poort
van Huis te Gendt. Het hoefde geen geweldig bedrag te zijn; hij
dacht aan zo'n honderd lampionnen van 1,5 cent per stuk en
een aantal vlaggetjes. Van Eek zag een nieuwe kans. Een blanco
krediet? Hij wilde eerst wel enkele cijfers horen. Hij dacht aan

Ajb. 10-3. Twee zoons van Willem UI uit zijn eerste
huwelijk met Sophia van Wurtemberg. Kroonprins
Willem Nicolaas Alexander (staand) overleed in
1879 en prins Maurits overleed reeds in 1850.



Afb. 10-4. Koningin Wilhelmina in het jaar van de
inhuldiging.

een maximum van ƒ 5,-. Maas-Geesteranus verloor zijn ge-
duld: '(...) dat de Heer van Eek toch wel weet dat er voor vijf gul-
den niet veel te decoreren valt,' De Raad stemde in met het kre-
diet...

Het inhuldigingsfeest duurde twee dagen, in aansluiting op
de drie kermisdagen. Op woensdag 31 augustus, de dag waarop
Wilhelmina achttien werd, begon de dag met klokgelui en een
kanonnade. Om half negen celebreerde pastoor Th. Huijgens in
de Waterstaatskerk een H. Mis. Tegelijkertijd ging dominee P.C.
van Oosterzee voor in een 'opzettelijk buitengewone godsdienst-
oefening'in de kerk aan de Torenlaan. Het thema van de dienst
was genomen uit Psalm 33, de verzen 21 en 22:

'Want ons hart is in Hem verblijd,
omdat wij op den naam Zijner heiligheid vertrouwen.
Uw goedertierenheid Heere zij over ons,
gelijk als wij op U hopen.'

Onder de vele aanwezigen was burgemeester Maas-Geeste-
ranus 'in ambtskostuum'. De dominee benadrukte in zijn preek
de band tussen Nederland en Oranje. De collecte voor 'noodlij-
dende Kerken en Personen' bracht ƒ 5,81,5 op. Het bedrag werd
'perpostwissel (...) aan den quaestor der Classis, Dr. J. Moulijn, te
Nijmegen, dien zelfden dag toegezonden geworden.'

Na de kerkdiensten brachten de kinderen van de lagere
school een zanghulde onder leiding van het hoofd van de
school, Th. Makaay. Om half elf trokken de kinderen in optocht
achter de harmonie en schutterij door het dorp. Na de middag
was er een concert en zanghulde op het schoolplein.

Om half drie was de beurt weer aan de kinderen. De commis-
sie had diverse spelen georganiseerd als hardlopen met hinder-
nissen, koekhappen, zaklopen en prijsknippen.



Niemand hoefde met lege handen naar huis te gaan. Voor alle
kinderen was er een portret van de jarige Wilhelmina.

De donderdag was vooral voor de volwassenen. Om tien uur
trok een aantal Gendtse ondernemers in een optocht door het
dorp. Zij lieten de inwoners iets zien van hun werkzaamheden
en producten. De feestelijkheden werden besloten met volks-
spelen voor volwassenen. Jammer genoeg zijn over die tweede
dag niet meer gegevens beschikbaar.

Boven is de vraag gesteld of er iets meer zat achter de drie
comités dan alleen maar 'buurtschappelijke identiteit'. Een
week voor de kermis verscheen het volgende bericht: 'De bur-
gemeester van Gendt maakt bekend dat op de aanstaande kermis
(en het daarop volgende inhuldigingsfeest) geen danstenten en
dergelijke zullen worden toegelaten.' Een kermis zonder dans-
tent? Sommigen beweerden dat de burgemeester met deze
oekaze de concurrerende feestcommissie uit Flieren dwars
wilde zitten. Deze had met schutterij Ons Genoegen afgespro-
ken samen een tent te exploiteren op de kermis en de twee
Oranjedagen. Het officiële feestcomité was te laat geweest met
het huren van een tent en 'gunde' daarom Flieren de tent niet.
De feesttent die Maas-Geesteranus c.s. hadden willen huren,
Eendracht maakt Macht van de Gendtse ondernemers N. L.
Rensen en Th. Hoogveld was al verhuurd in Lobith, Herwen en
Doornenburg. In de hele omgeving was geen tent meer te huur.

Gendt moest het op woensdag- en donderdagavond doen
met de bescheiden illuminaties.

Angeren
In Angeren had het feest dat, net als in Gendt op de verjaardag
van Wilhelmina gevierd werd en niet op de dag van de inhuldi-
ging, een dramatische afloop. In zijn boek Een ommegang door
Angeren beschrijft Hent van Deelen hoe een broer van zijn

Aft. 10-5. Rijksdaalder, 1898, zilver, diameter 38
mm.
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Aft). 10-6. Wühdmina in 1894, op 14-jarige leeftijd.

moeder overleed als gevolg van de festiviteiten. Eén van de
activiteiten was paalklimmen. Daarvoor was een zes meter
hoge mast opgericht. Aan de dwarsbalk bovenaan de mast hin-
gen de prijzen. De hoofdprijs, een zilveren horloge, was be-
schikbaar gesteld door de gemeente Bemmel. Om het de deel-
nemers extra moeilijk te maken was de paal ingesmeerd met
groene zeep. De jongeman klemde zich tegen de paal en wor-
stelde zich onder aanmoedigingen van het publiek naar boven.
Met een uiterste krachtsinspanning wist hij het horloge te pak-
ken te krijgen.

Toen hij thuis kwam liet hij het aan zijn oma zien en zei:'Hier
is het, maar ik denk dat ik het niet lang zal dragen. Ik heb zo'n
pijn in mijn bont'. Vanwege de pijn ging hij die avond niet dan-
sen. De volgende dag constateerde de dokter dat hij zijn borst
had ingedrukt. Veertien dagen later overleed hij. Volgens Van
Deelen is er in Angeren nooit meer een wedstrijd paalklimmen
geweest.

Naast de horloges die de gemeente als prijzen beschikbaar
gesteld had, was er net als in Gendt ƒ 15 o,- uitgetrokken voor de
festiviteiten. Dat bedrag moest naar verhouding verdeeld wor-
den over de kerkdorpen Bemmel/Ressen, Angeren, Doornen-
burg en Haalderen. Op het voorstel van de voorzitter van het
feestcomité uit Angeren, Leyser, om in iedere school in de ge-
meente een buste van de toekomstige koningin te plaatsen,
antwoordde burgemeester W. van der Monde dat ieder comité
zelf voor het geld moest zorgen. In Angeren lukte dat.

De start van het feest week niet af van die uit Gendt: klokge-
lui, schoten uit 'den onvermijdelijken kattekop' en diensten in
beide parochiekerken. Het dorp heeft een lange en langdurige
feeststoet gezien. Om één uur verzamelde zich een grote
groep inwoners en werd de stoet geformeerd. Voorop ging een
heraut, gevolgd door een erewacht. Deze escorteerde een ver-
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sierde wagen met het borstbeeld van Wilhelmina. Bruidjes
stonden rond de buste. Daarachter twee rijtuigen met commis-
sieleden. Dan was er plaats voor schoolkinderen, getooid met
vlaggen, oranje mutsen en sjerpen. Het middelpunt van de
stoet was de wagen, weer versierd, met daarop de Wilhelmina-
linde. Veertig jonge meisjes, die geholpen hadden bij de voor-
bereiding van het feest, en ruiters sloten de stoet. De route van
de optocht is niet bekend, maar die moet wel bijna door het
hele dorp gegaan zijn. Men was maar liefst drie uur onderweg.
Bij pastoor R. Rutjes, dominee J. de Kruyf en de twee gemeente-
raadsleden hield de optocht halt. Steeds werden kleine versna-
peringen uitgedeeld. Om vijf uur was men op het terrein bij de
lagere school aangekomen. Daar werd op feestelijke wijze de
Wilhelminaboom geplant. Ook hier kwamen de jeugdige deel-
nemers niets te kort. Er was voor iedereen melk en een krenten-
bol. Wel hadden ze eerst bibberend - het was koud - naar een
paar toespraken moeten luisteren.

Voor veel inwoners van Angeren is de Wilhelminaboom een
bekende plaats geworden. Bij de uitbreiding van het school-
plein werd de linde het middelpunt van dat plein. Voor honder-
den kinderen is de boom de plaats geweest waar omheen ze
spelletjes deden. Het was in de tijd voor de co-educatie tevens
de scheiding tussen de speelruimte voor de jongens en die voor
de meisjes. Toen de lagere school in de Zahnstraat in 1958 ver-
laten werd en de speelplaats een nieuwe bestemming kreeg, is
de linde verdwenen.

Nadat de boom in de grond was gezet was het tijd voor de
kinderen om naar huis te gaan.

De anderen gingen naar één van de lokalen in de school dat
'smaakwl'versierd was. Daar werd muziek gemaakt, gezongen
en gedanst. De correspondent van weekblad De Betuwe no-
teerde fijntjes dat men 'Deftige hoeden (...) zag tussen gewone

Aft. 10-7. Koning Willem III, de vader van Wilhel-
mina omstreeks 1867, geschilderd door Herman ten
Kate.
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Het gedicht datBertha Sanders heeft voorgedragen.

Gun ons, U bij't eerst ontmoeten,
Allerhartlijkst te begroeten
Na 't besluit der Koningin,
Dat zozeer is naar uw zin.
Wij vermogen 't niet te vatten'
Kunnen de waardij niet schatten.
Wij begrijpen hetgeen zier,
Dat U thans zijt Officier.
Doch wij hoorden het van anderen
En vertelden 'taan eikanderen
Dat het is een Eerbetoon.
Uwer waardig, U zoo schoon}
Dat deed allen zich verblijden'
Die, als Hoofd, U mogen lijden.
Dat is't, wat ook Ang'rens jeugd'
Om Uwentwil ten zeerst verheugt;
Dat doet ons den wensch hier uiten,
Waarmee w'onzen groet besluiten:
Burgemeester! Officier!
Zeegne u God! Blijf nog lange hier!

flapmutsen uit de golvende massa opduiken' Na het feest wan-
delden de mensen rustig naar huis en genoten van de verlichte
erebogen. Het moet een gezellige dag geweest zijn:'(...) de pret-
tige, aardige, door niets gestoorde feesttoon, die het feest ken-
merkte' maakte de dag geslaagd.

Voorzitter Leyser had in de loop van de dag een telegram
naar Het Loo gestuurd. 'Eerbiedige hulde en hartelijke geluk-
wensch aangeboden door feestvierend Angeren.' Attent rea-
geerde het secretariaat van Wilhelmina. De adjudant van
dienst, Van Tuyl telegrafeerde: 'Hare Majesteit draagt mij op de
Commissie en ingezetenen te danken voor de aangeboden wen-
sen.'

Zes dagen later vierde Angeren weer een beetje feest. Dat
had maar zijdelings te maken met koningin Wilhelmina. Op 31
augustus was burgemeester Van der Monde koninklijk onder-
scheiden en Angeren wilde hem hiermee eren. Met een rijtuig
werd de eerste burger opgehaald in Bemmel. Meester Zahn, het
legendarische hoofd van de lagere school viel de eer te beurt
om Van der Monde voor het gemeentehuis in Bemmel toe te
spreken en geluk te wensen. Met de burgemeester reed hij naar
het kerkdorp. Aan het begin van Kamervoort stond de school-
jeugd klaar om het rijtuig naar de kom van het dorp te begelei-
den. Nadat bij Borgers de volwassenen zich aangesloten had-
den, ging het richting schoolplein. Hier mocht één van de leer-
lingen - Bertha Sanders - een gedicht declameren.

De genodigden waren nog een tijdje gezellig bij elkaar. Hope-
lijk is het met de kleine Bertha nog goed gekomen.

Besluit
Bij het robijnen regeringsjubileum in 1938 mochten uit iedere
gemeente een paar leden van jeugdverenigingen naar de grote
manifestatie op 6 september in Amsterdam. Gendt mocht drie



KABINET DER KONINGIN.

's-Gravenhage, den /G October 1938.

Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer

U Hoogst Derzelver dank over te brengen voor de aangeboden geluk-

•wenschen ter gelegenheid van Harer Majesteits Regeeringsjubileum.

De Directeur
van het Kabinet der Koningin,

Aan

dan Heer Burgemeester

der gemeente Gendt.

Afb. 10-8. De brief van het Kabinet der Koningin.
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Aft). 10-9. Tien gulden, goud. Diameter 22,5 mm,
1925.

afgevaardigden sturen. Het gemeentebestuur vroeg aan de ver-
enigingen i cent per lid te willen bijdragen. Het ontbrekende
bedrag werd uit de gemeentekas bijgepast. De drie jeugdige af-
gevaardigden droegen de gemeentevlag met zich mee. Net als
in veel andere gemeenten hebben ook B & w van Gendt in 1 9 3 8
zo'n vlag laten maken.

Burgemeester H. Crevels was blijkbaar beduchtvoor het grote
en verre Amsterdam. In een brief aan de verenigingen schreef
hij: 'Waarde dag van 6 September a. s. op alle plaatsen en vooral
voor Amsterdam een by zonder drukke dag zal worden, lykt het
my het best, dat voor deze gelegenheid de naar Amsterdam ofte
vaardigen jongelui zullen worden aangewezen uit de mannelyke
jeugdverenigingen '.

De subsidie aan het Oranjecomité had minder voeten in de
aarde dan veertig jaar daarvoor. Het voorstel ƒ 2 2 5 ,- te geven -
een kwartje voor ieder schoolgaand kind en ƒ 50,- voor versie-
ringen - was een hamerstuk. •

(Met dank aan Henk Klaassen)



Tineke Schipper-Swaneveld
Lid vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.

11. VIERING VAN KONINGINNEDAG IN TIEL
31 augustus en l september 1898

JAREN TIJDENS HET KONINKLIJKE BEZOEK op 13 augus-
1? II' tus alleen die straten versierd waar langs de stoet reed, nu
zijn bijna alle straten van Tiel in feesttooi. De Waterstraat, met
haar talrijke erebogen is verlicht en voor het stadhuis wordt
een ornament geplaatst: 'een fraai gevormde lauwertak door
een strik van onder verbonden, omvat een kolossale w, waar-
boven een zeer artistiek en zuiver bewerkte kroon is aange-
bracht. Alleen al aan deze kroon, die 345 gaspitjes telt, bevin-
den zich 65 geelkoper-soldeeringen. Het geheel, dat ongeveer
1200 pitjes telt, zal een schoon effect geven...' (T.C. 26-8-1898).

Op 22 gaslantaarns in de Westluidensche straat, de Tolhuis-
straat, de Weerstraat en de Waterstraat worden gasornamenten
aangebracht, bestaande uit drie in elkaar geslagen hoepels. De
Burensche Barrière is versierd met twee bollen en twee dubbele
sterren en er zal aan deze boog een gasleiding met pitjes, omge-
ven door rood, wit en blauw gekleurde ballons worden aange-
bracht.

Ook zijn er huizen van particulieren door gasilluminatie ver-
licht, o. a. het Belgisch consulaat, het huis van notaris mr. Van
Heumen en van de heer Tilanus (Voorstad). Aan de Waterpoort
hangt het verlichte wapen van de stad Tiel.
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eenigde Buurten

Het publiek van TIRL wordt
bekend gemaakt, dat de Ver-

„De Kromme Elleboog"
ZONDAG 28 Augustus schoon Geïllu-
mineerd en Groen j/emaaM zullen zijn.
Komt, ziet en overtuigt n allen!

Aft). 11-1. Tielsche Courant 26 augustus 1898.

Volgens een advertentie zijn ook de Verenigde Buurten 'De
Kromme Elleboog' op zondag 28 augustus 'schoon Geïllumi-
neerd en Groen'. In de Voorstad heeft men de historische poort
van 1600 nagebootst, die ook verlicht wordt.

31 augustus 1898
Op het dak van hotel Corbelijn werd omstreeks half negen
's-ochtends een aubade gegeven: het Wilhelmus werd gebla-
zen. De officiële opening van de feestelijkheden gebeurde door
klokgelui van de St. Maartenskerk. In alle kerken vinden ver-
volgens godsdienstige herdenkingen plaats. In de Tielsche
Courant van 4 september staat een uitvoerig verslag van deze
bijeenkomsten.

Na de kerkelijke wijdingen vond de Parade van de Schutterij
plaats op de Nieuwe Kade om 12.00 uur. Er waren veel toe-
schouwers. Daarna volgde een optocht van sportkarren. Ze
zagen er keurig uit en hadden veel bekijks. Hierna stonden om
14.00 uur volksvermakelijkheden op het programma. Er waren
duizenden toeschouwers, die zich prima amuseerden.

Op de Veemarkt werd tegen 6 uur in de namiddag door een
mannenkoor vijf zangstukken uitgevoerd. Hoewel de uitvoe-
ring geslaagd kan heten, kwam deze, volgens de verslaggever,
niet geheel tot haar recht.Het vuurwerk kon tot ieders teleur-
stelling geen doorgang vinden. Er vond nog een concert plaats
op de verlichte Veemarkt. Hierna volgde een fakkeloptocht
met de burgemeester en meerdere commissieleden voorop,
daarachter het Stedelijk Muziekcorps, gevolgd door grote
drommen mensen, die allen luidkeels volksliederen zongen.

Tot diep in de nacht vermaakte men zich nog en dat gold
vooral voor de bezoekers van het Spaarbankgebouw, waar een
concert, en na afloop een bal plaatsvond. Ook genoten op de
versierde beurs veel feestvierenden van de dansmuziek.
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l september 1898
Op de Veemarkt zongen de leerlingen van de openbare en
bijzondere scholen liederen. Het hoogtepunt van de dag werd
gevormd door een allegorische optocht. Centraal stonden de
gebeurtenissen tijdens het gedenkwaardige overstromingsjaar
1861, met Koning Willem ui als held van Maas en Waal. •

Afb. 11-2 en 11-3 (Bh. 61 en 62). De Groenmarkt op
31 augustus 1898.

Afb. 11-4. Een beeld van de allegorische optocht op
l september 1898 (Plantage).



Aft. 11 -5. De versierde
Burense Poort te Tiel op 31 augustus 1898.
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Sil van Doornmalen
Streekarchivaris KLEM-gemeenten

12. LIENDENSE JEUGDHULDE
WILHELMINA 1938

C"|l P 6 SEPTEMBER 1938 was het opnieuw een bijzondere dag
.J*** voor Oranje-minnend Nederland. Het was de nationale
feestdag ter gelegenheid van het 4O-jarig regeringsjubileum
van Koningin Wilhelmina. Een Nationaal Comité was in het
leven geroepen om de festiviteiten te coördineren. In juni van
dat jaar stuurde het Centraal Bureau Jeugdhulde 1938 in Den
Haag een 'vertrouwelijke' brief aan alle burgemeesters in Ne-
derland. Hierin werd kenbaar gemaakt dat 87 jeugdorganisa-
ties in Nederland 'eensgezind in hun eerbied en aanhankelijk-
heid voor Haar, die ons in plichtsgetrouwheid en liefde zoo
lang voorging', graag een hulde wilde brengen aan Hare Majes-
teit. Het nationale comité stond achter het plan. Hare Majesteit
zelf had ook al via haar particulier-secretaris laten weten een
dergelijke hulde te willen 'aanvaarden'.

Het plan was om in de ochtend van 6 september in alle ge-
meenten van Nederland de jongeren te verzamelen, bijvoor-
beeld voor het gemeentehuis. Daar zou de burgemeester een
vlag toevertrouwen aan de jeugd. Een delegatie uit de jongeren
moest vervolgens de vlag naar Amsterdam brengen waar voor
het paleis op de Dam een defilé met alle gemeentevlaggen door
de Koningin zou worden afgenomen. Gemeenten die geen

Afb. 12-1. De muziekvereeniging te Lienden, die
tijdens de Oranje/eesten te Deil den eerste prijs
behaalde.



Afb. 12-2. Ook tt' Lienden is het Oranjefeest heel
goed geslaagd. We geven hier een joto van een bij-
zonder mooie eerepoort.

officiële vlag hadden werd ver/ocht deze te laten maken. Bur-
gemeester Houtkoper van Lienden zegde direct zijn medewer-
king toe. De commissaris van de Koningin in Gelderland, Van
Heemstra, adviseerde zijn burgervaders in het geval een
gemeentevlag ontbrak, een vlag te laten maken met twee hori-
zontale banen in de Gelderse kleuren (geel en blauw). In de
linkerbovenhoek kon een afbeelding van het gemeentewapen
worden geplaatst. Aangezien een Liendense gemeentevlag ont-
brak werd een vlag besteld naar het ontwerp van de Commissa-
ris van de Koningin. Vele andere gemeenten zouden dit voor-
beeld overigens volgen.

Na een loting onder de jeugd in de gemeente Lienden wer-
den B.C.J. Franke uit Lienden, TJ. van Kalkeren uit Ommeren
en A. van Tuil uit Ingen aangewezen als afgevaardigden voor
het defilé in Amsterdam. Op 6 september verzamelde de Lien-

Afb. 12-3. Een zeer vredelievende Zigeunergroep,
op het Oranjefeest te Lienden gekiekt.
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dense jeugd zich om kwart over tien op de Voorstraat. Een half
uur eerder waren de jongeren uit Ommeren en Ingen opgesteld
bij de familie Vink in Ommeren. Aan het hoofd van elke stoet
stond de uitverkorene die naar Amsterdam mocht. Zodra alle
jeugd verzameld was in Lienden werd een defilé afgenomen
voor het gemeentehuis. De plaatselijke muziekverenigingen
en zangkoren lieten zich afwisselend van hun beste kant zien
en horen. Na een toespraak van de burgemeester en natuurlijk

Afb. 12-4. Ook Lienden vierde vorige week het
Omnjefeest, ivaarbij de deelnemers voorafgegaan
door de Mondaccordeon Vereeniging naar 't feest-
terrein trokken.
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Bron:
Archief gemeente Lienden 1928-1979, nr.580.

het aanhoren van het Wilhelmus droeg de burgemeester de
vlag over aan de drie Liendense deelnemers van de jeugdhulde.
Vervolgens kwam de jeugd bijeen voor een dienst in de Her-
vormde kerk van Lienden. Toen de dienst voorbij was gingen
de jongeren weer 'in formatie' terug naar hun dorp. De drie
jeugdafgevaardigden vertrokken naar Amsterdam. •

Afb. 12-5. Bij de Oranje/eesten te Lienden kregen
wij deze fraaie praalwagen voor de lens, die tijdens
den optocht zeer de aandacht trok. Het geheel
maakte dan ook een keurigpn indruk.
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13. Verantwoording illustraties

Omslag
Afb. i.

Afb.2.

Afb. 3.

Afb. 4.

(Jonge koningin) Uit: C.A.Tamse (red.):
Nassau en Oranje. Alphen aan de Rijn 1979.
(Oudere koningin) Strooibiljet uit
Tweede Wereldoorlog. Collectie F. Schuurman.
(Omslag achter) pTT-herdenkingszegel
5o-jarig regeringsjubileum, 1948.
(Omslag achter) Archief muziekvereniging
Kunst na Arbeid Dodewaard.

Voorwerk
Afb. 5. Frontispice: Uit: De Gouden Kroon. Gedenkboek

Goudenregeringsjubileum. Haarlem, 1948.
Afb. 6. Uit: T.v.d. Laars: Wapens, vlaggen

en zegels van Nederland. Amsterdam 1913.
Afb. 7. Uit: Herinneringsalbum

4O-jarig regeringsjubileum. Haarlem 1938.

Hoofdstuk i
Afb. 1-1. Uit: HJacobi en B.v.Beek:

Geld van het Koninkrijk. Amsterdam 1988.
Afb. 1-2. Uit: Herinneringsalbum

4O-jarig regeringsjubileum. Haarlem 1938.
Afb. 1-3. Uit C.A.Tamse (red.): Nassau en Oranje.

Alphen aan de Rijn 1979.
Afb. 1-4. Familie Herberts Eist.
Afb. 1-5. Familie Herberts Eist.
Afb. 1-6. Familie Herberts Eist.

Afb. 1-7. Familie Herberts Eist.
Afb. 1-8. Uit: HJacobi en B.v.Beek:

Geld van het Koninkrijk. Amsterdam 1988.
Afb. 1-9. Uit: Wilhelmina. Utrechts Nieuwsblad z.j.
Afb. 1-10. Familie Herberts Eist.
Afb. 1-11. Uit: Wilhelmina. Een levensgeschiedenis

in foto's. Amsterdam, 1948.
Afb. 1-12. Collectie Streekmuseum Tiel.
Afb. 1-13. Uit: Wilhelmina. Een levensgeschiedenis

in foto's. Amsterdam, 1948.

Hoofdstuk 2
Afb. 2-1. Familie Herberts Eist.
Afb. 2-2. Familie Herberts Eist.
Afb. 2-3. Familie Herberts Eist.

Hoofdstuk 3
Afb. 3-1. Uit: HJacobi en B.v. Beek:

Geld van het Koninkrijk. Amsterdam 1988.
Afb. 3-2. Uit: Wilhelmina. Utrechts Nieuwsblad z.j.
Afb. 3-3. Uit:A.enH.Algra:DispereertNiet. Franeker 1978.
Afb. 3-4. Uit: Wilhelmina. Een levensgeschiedenis

in foto's. Amsterdam, 1948.
Afb. 3-5. Uit: HJacobi en B. v. Beek:

Geld van het Koninkrijk. Amsterdam 1988.
Afb. 3-6. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten:

Briefhoofdencollectie.
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Hoofdstuk 4
Afb.4-i. Uit: Herinneringsalbum

4o-jarig regeringsjubileum. Haarlem 1938.

Hoofdstuk 5
Afb. 5-1. Familie Herberts Eist.
Afb. 5-2. Uit: Herinneringsalbum

4o-jarigregeringsjubileum. Haarlem 1938.
Afb. 5-3. Uit: A.W.E.Dek: Genealogie

van het Vorstenhuis Nassau. Zaltbommel 1970.
Afb. 5-4. Collectie Streekmuseum Tiel.

Hoofdstuk 6
Afb. 6-1. PTT-postzegel 1938.
Afb. 6-2. Collectie H. van Meeteren Maurik.
Afb. 6-3. Collectie H. van Meeteren Maurik.
Afb. 6-4. Collectie H. van Meeteren Maurik.

Hoofdstuk 7
Afb. 7-1. Tielsche Courant 1898.
Afb. 7-2. Collectie Streekmuseum Tiel.
Afb. 7-3. Collectie Streekmuseum Tiel.
Atb. 7-4. Collectie Streekmuseum Tiel.
Afb. 7-5. Tielsche Courant 1898.

Hoofdstuk 8
Afb. 8-1. PTT-herdeningszegel 1923.
Afb. 8-2. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten: Archief

Veiling Vereeniging Resteren en Omstreken.

Hoofdstuk 9
Afb. 9-1. PTT-Rode Kruiszegel 1927.
A fb. 9- 2. Uit: Herinneringsalbum

4o-jarig regeringsjubileum. Haarlem 1938.
Afb. 9-3. Collectie Streekmuseum Tiel.
Afb. 9-4. Uit: Wilhelmina. Een levensgeschiedenis

in foto's. Amsterdam, 1948.
Afb. 9-5. Uit: T.v.d.Laars: Wapens, vlaggen

en zegels van Nederland. Amsterdam 1913.

Hoofdstuk i o
Aib. i o-1. Uit: I lerinneringsalbum

4o-jarig regeringsjubileum. Haarlem 1938.
Atb. 10-2. Uit: Herinneringsalbum

4o-jarig regeringsjubileum. Haarlem 1938.
Afb. 10-3. Uit: De Gouden Kroon. Gedenkboek

Gouden regeringsjubileum. Haarlem, 1948.
Afb. 10-4. Uit: Herinneringsalbum

4O-jarig regeringsjubileum. Haarlem 1938.
Afb. 10-5. Uit: HJacobi en B.v.Beek:

Geld van het Koninkrijk. Amsterdam 1988.
Afb. 10-6. Uit: Herinneringsalbum

4O-jarig regeringsjubileum. Haarlem 1938.
Afb. 10-7. Uit: HJacobi en B.v.Beek: Geld van het

Koninkrijk. Amsterdam 1988.
Afb. 10-8. Gemeentearchief Gendt.
Afb. 10-9. Uit: HJacobi en B. v. Beek:

Geld van het Koninkrijk. Amsterdam 1988.

Hoofdstuk 11
Afb. i
Afb. i
Afb. i
Afb. i
Afb. i

-i. Tielsche Courant 1898.
-2. Collectie Streekmuseum Tiel.
-3. Collectie Streekmuseum Tiel.
-4. Collectie Streekmuseum Tiel.
-5. Collectie Streekmuseum Tiel.

Hoofdstuk 12
Afb. 12-1. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten:

Collectie fotoknipsels Lienden.
Afb. 12-2. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten:

Collectie fotoknipsels Lienden.
Afb. 12-3. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten:

Collectie fotoknipsels Lienden.
Afb. 12-4. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten:

Collectie fotoknipsels Lienden.
Afb. 12-5. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten:

Collectie fotoknipsels Lienden.

Hoofdstuk 13
Afb. 13-1. Collectie Streekmuseum Tiel.
Alb. 13-2. Collectie Streekmuseum Tiel.
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Afb. 13-1. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik
op hun reis door de Betuwe in 1924. Deze opname
werd gemaakt in Buren.



Aft). 13-2. Koningin Wilhelmina
en prins Hendrik in Buren, 1924.



K ONINGIN WILHELMINA heeft voor veel mensen tot de verbeelding gesproken. Was zij niet een koningin in
oorlog en vrede? Gedurende haar leven als vorstin (1898-1948) heeft ze veel gedaan om het koningshuis

meer onder de bevolking te brengen. Dat was nodig omdat de populariteit van ons vorstenhuis aan het einde
van de vorige eeuw danig tanende was. Alle uithoeken van het land werden met regelmaat bezocht en ook de
Betuwe was een aantal malen
haar reisdoel. Dit boekje pro-
beert iets te vertellen over Ko-
ningin Wilhelmina en Prins
Hendrik. Voorzien van veel
originele foto's, schetst het
een beeld van haar bezoeken
aan de Betuwe en van de acti-
viteiten die in de Betuwse
plaatsen werden ontplooid ter
gelegenheid van het inhuldi-
gingsfeest in 1898 en van de
viering van Koninginnedag.
Foto's uit onder andere Tiel,
Eist, Maurik en Lienden schep-
pen een tijdsbeeld van de Be-
tuwe en de feestelijke beleving
van toen...
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