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Ten geleide
Met veel genoegen geven wij het licht aan het
eerste nummer van de jaargang 1982 van de
Tabula Batavorum.
Reeds sedert geruime tijd is er overleg ge-
voerd met een aantal zusterverenigingen uit
onze regio om tot een gezamenlijke publika-
tie te komen.
Dit heeft tenslotte hierin geresulteerd, dat
de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk
en Omstreken, de A.W.N, afdeling 15,voor de
Midden- en West-Betuwe en de Bommelerwaard en
onze vereniging zijn overeengekomen om de
Tabula voortaan onder auspiciën van bovenge-
noemde 3 verenigingen te doen verschijnen.
Op deze wijze krijgt het blad een vrij wat
ruimer verspreidingsgebied, terwijl bijdragen
van de nieuwkomers zonder meer een verrij-
king van de inhoud betekenen.
Het mes snijdt zelfs aan drie, zo niet aan
vier kanten (vergeef ons deze merkwaardige
beeldspraak l) als wij ons realiseren dat wij
op deze wijze tot een betere kostenspreiding
komen, terwijl tevens de mogelijkheid ge-
schapen wordt om de verschijningsvorm van de
Tabula binnenkort te verbeteren.
Als al de gestelde doeleinden bereikt wor-
den, dan mag dit experiment voor de huidige
redactie geslaagd heten.



Voorwoord
H.K.O.,S-E.e.O

Ter gelegenheid van het feit, dat de leden
van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-
Ewijk en Omstreken voor de eerste maal het
"blad "Tatmla Batavorum" gaan ontvangen deze
inleiding.
De Historische Kring Kesteren en Omstreken en
de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk
en Omstreken hebben onlangs afgesproken om
gedurende het tijdvak van een jaar een proef
te nemen met de gezamenlijke publicatie van
de "Tabula Batavorum".
Vat wij beogen met deze proef is het op rui-
mere schaal dan tot nu toe verspreiden van be-
richten en mededelingen uit beide kringen,,
Plaatselijk werd en wordt in Oosterhout,
Slijk-Ewijk en Loenen gepubliceerd in "Dorps-
geluiden", zodat praktisch iedereen in deze
dorpen op de hoogte kan zijn.
Maar van hetgene dat er op enige kilometers
daarbuiten op archeologisch of historisch ge-
bied gebeurt kan men niet veel horen of lezen.
Dat wordt beter nu de lezers van de Tabula
over de werkzaamheden in een veel grotere
regio worden ingelicht.
Ligt er misschien nog meer uitbreiding in het
verschiet? Is het wellicht mogelijk om pu-
blikaties op archeologisch of historisch ter-
rein betreffende het "Eiland der Bataven",
oftewel het rivierengebied van Zuid-Gelder-
land, in één officieel orgaan van alle in dit
gebied werkende historische kringen te bunde-
len? - Wij hopen dat deze proef zal slagen!
Oosterhout,maart 1982. ^ .,, ,De voorzitter van de

H.K.O.,S-E e.O.
' J.J.Breunisse



Bijdragen

tot de geschiedenis van

HETEREN

VI Maamsverklaring van landerijen en boerderijen.
ir. W.van de Westeringh

1. Krommedijk.
De "Crommendiick" wordt reeds in 1448 genoemd als
leengoed van het Huis Bergh. De naam heeft zonder
twijfel te maken met een "kromming" |n een "dijk".
Het perceel grenst niet aan de bandijk, maar ligt
zuidelijk van de Molenbouwing, dat was de bouwing
bij de molen aan de bandijk. Het perceel ligt aan
de Boterhoeksestraat, vroeger de Achterstraat ge-
naamd. In de bandijk ter plekke van de voormalige
molen is wel een duidelijke kromming in de loop
aanwezig, die wel eens zou kunnen samenhangen met
een dijkverlegging (tengevolge van een rivier-
verlegging of dijkdoorbraak?). Maar het is zeer
de vraag cf niet het aan de bandijk grenzende
perceel "de Krommedijk" hiernaar genoemd is.
Een aannemelijker verklaring zou kunnen zijn,
dat het perceel genoemd is naar een kromming, die
ter plekke aanwezig is in de er langs lopende weg.
De Boterhoeksestraat heette vroeger (15de eeuw)
Haarweg of Haardijk. Het woord "haar" duidt op
opslag van hout (in de Betuwe vaak wilg of popu-
lier) op in onbruik geraakte gronden vanwege vaak
ongunstige bodemgesteldheid, in dit geval moeras-
sige omstandigheden.
Bij het woord "dijk" in Haardijk moeten we niet
denken aan een hoge waterkerende dijk (=bandijk),
maar aan een iets opgehoogde weg. Zo'n dijk, el-
ders ook wel achterdijk genoemd, diende om het
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winterse overtollige water (neerslagoverschot
+ afvoerwater van hoger gelegen gronden) vanhet laag gelegen "breek" tegen te houden en de
begaanbaarheid van de weg te verhogen.

2. Weerbroek.
Het "Weerbroek" is vermoedelijk hetzelfde ge-
bied als het "Strijdbroek", dat in een oorkonde
uit 1415 genoemd wordt in verband met een be-
lening: .....Het Striitbroec, (de weerden daar-
bij) in het kerspel Heteren, grenzend aan de
maalschap Driel, ten zuiden aan de landwetering
naar het kerspel Randwijk .... In 1436 wordt er
in een ander verband gesproken over het "Weer-
broek".
Het woord "weer" is hetzelfde als "strijd" (ver-
gelijk strijdmacht = weermacht). Het is niet
duidelijk of er in het Weer- of Strijdbroek ge-
streden of gevochten is, of dat er om het Weer-
of Strijdbroek gestreden, getwist of geproce-
deerd is.

5. Valeweiden.
I>e naam "Valeweiden slaat ongetwijfeld op de toe-
stand waarin die weiden zich vaak bevond.en. Met
"vaal" is vermoedelijk de kleur (bleek, geel-
achtig, roodachtig) van het gras en de niet-
grassen bedoeld, welke kleur dan kenmerkend voor
deze weiden geweest zou zijn. Het is duidelijk,
dat er net "vale" weiden slechte gras- of wei-
landen bedoeld werden, eventueel woest land
(vergelijk Veluwe = Vale-ouwe).
De bodemkundig-hydrologische situatie ter plaat-
se maakte vroeger, vóór de na-oorlogse Linge-
verbetering en vóór de ruilverkaveling, zo'n
benaming zeer typerend. Het gebied daar behoort
tot de zwaarste, laag gelegen komkleigronden,
met in het centrum selfs veen binnen 120 cm
diepte



4. Rozenbroek.
Bij het "Rozenbroek" denkt men al vlug aan de sa-
menstellende woorden "rozen" en "broek". In een
echt broek zullen, ook na de ontginning en ont-
watering, wilde rozen het vanwege de natheid die
er overheerste niet gemakkelijk gehad hebben.
Het "Rozenbroek" komt evenwel westelijk van het
"Weerbroek" voor, in een overgangssituatie tus-
sen de kocikleigronden in het Veerbroek en een
zuidoost-noordwest lopende strook gronden van
oude rivierbeddingen en gronden waarin zand be-
trekkelijk hoog in de ondergrond voorkomt.
Het is dus zeer goed mogelijk dat in dit gedeelte
van het oorspronkelijk grote broek de rozen ker.r-
merkend waren, zodat de naam "Rozenbroek/1 , even-
als "Valeweiden11 , een aa.nduiding was voor een
typerende begroeiing.

3. Ressenerbroek.
Behalve het "Weerbroek'' (zie 2) en het "Rozen-
broek" (zie 4) werd ook nog een ander deel var
het laag gelegen (=iiatte) gebied met zware klei-
gronden ten zuiden van Heteren met "broek'' aan-
geduid: het "Ressenerbroek". De na.am heeft waar-
schijnlijk niets te maken met het dorp Ressen in
de Boven-Betuwe. Volgens Van der Aa (1047) zou
de naam te maken hebben met de hoeve Rexna, waar-
van j n een charter uit 6?0 sprake is. De Fran-
kische koning Theodorik schonk toen goederen in
de Betuwe, namelijk Rexna, Rothen en Wulfara, aan
het klooster St.Vedastus bij Arras in Frankrijk.
Gelet op de ligging van het Ressenerbroek vlak
bij de Rode Tore- (als hiermee het oude Rothen
bedoeld wordt), is dit niet onmogelijk. In de
na,am "Ressenerbroek1' zo-a dan de herinnering a.an
de ten tijde van het ontstaan van deze benaming
vermoedelijk reeds verdwenen hoeve Rexna be-
waard gebleven zijn.
Ook een groot deel van het Ressenerbroek heeft
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een bodemkundig-hydrologische ligging, die een
typering als "broek" aannemelijk maakt. Eeuwen-
lang is de landbouwkundige geschiktheid van
dit gebied zonder twijfel slecht geweest. Een
uitspraak van de Heer van Doorwerth: "Vat maakt
mij ook die schaapsdries", gedaan bij een kaart-
spel (Heidring, 1838), past geheel in dit beeld.

6. Nieuwlandsbouwing.
In "Nieuwlandsbouwing" leeft de herinnering
voort aan de bouwing van het geslacht Ingen
Nulandt (Nuland = Meuwland). Behalve het adel-
lijke goed en huis "de Fles" bezat deze familie
in de 16de - l?de eeuw ook een bouwing. Door hu-
welijk en vererving was de bouwing in het begin
van de vorige eeuw in het bezit van de weduwe
De Heusch van Scherpenzeel.
Vermoedelijk is de naam in gebruik gekomen toan
deze familie het bezit verkocht of eventueel al
eerder, toen (aangehuwde) families met andere
familienamen dan Ingën Nulandt deze bouwing gin-
gen aanduiden als "Nieuwlandsbouwing", als zijn-
de de boerderij die afkomstig was van de Ingen
Nulandts.
De boerderij was gesitueerd bij de huidige "Ma-
riahoeve" aan de Flessestraat. Omstreeks 1940
is de boerderij, op een achmir na, vanwege de
ouderdom van de gebouwen afgebroken.

7. Baronsweiden.
In de naam "Baronoweid.en" (verbasterd tot "Bron-
seweiden") leeft, evenals in "Nieuwlandsbouwing",
de herinnering voort aan de eigenaars van "de Fles",
üi'adat deze adellijke familie in de vorige eeuw
ook enkele landerijen "in het vold" van de hand
deed, zullen de nieuwe eigenaars deze landerij-
en ter onderscheiding van andere weilanden ge-
typeerd hebber, als "de weiden van (= afkomstig
van) de baron", of misschien hebben al eerder
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de pachters van deze weilanden gesproken over
"de weiden van (=in bezit van, verpacht door)
de baron".
Vero.oedelijk zijn deze weiden, geheel of gedeel-
telijk, dezelfde stukken land die coit door de-
ze adellijke familie ook als bouwla.rid gebruikt
werden en die de naam "Clui jteritreer" of ''Klui-
tentreder" droegen. Voor bouwland op zware kom-
kleigrond is een aanduiding, die de toestand
van de bouwvoor ("kluiten") en de begaanbaar-
heid van het land (be"treden") weergeeft, zeer
toepasselijk!

W.B. Zie over oude namen en veldnamen in Hete-
ren ook de bijdragen in de ïabula Batavorum,
1979: blz. 22 - 24 en 2? - 31 , en 1930; blz.
4 - 6.
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Bewoning in de Bronstijd
nabij Opheusden

J.H.Mulder

Ruilverkavelingswerkzaamheden in de omgeving
van Opheusden trachten leden van de Archeolo-
gische Werkgroep van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken ertoe, op hun vrije Za-
terdag deze contreien te gaan verkennen. Hun
moeite werd beloond, want in de v/and van een
pasgegraven sloot in een perceel aan de Tol-
se straat merkten ze. donkergekleurde plekken

Afb. 1 Situatiakaart . raai A — B
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op. Even later pulkten ze er wat scherven en
.... twee sikkeltjes uit. Hiermee was weerr een
bewoningsplaats uit de Bronstijd in de Eetuwe
aan het licht gekomen.
Om enig inzicht te verkrijgen in de verbrei-
ding van deze cue?e bewoningsgrond, hebben we
daar een aantal boringen verricht, (fig. l)
De resultaten van deze boringen hebben we in
een dwarsdoorsnede weergegeven, (fig. 2)
Het gebied naakt deel uit van een vrij om-
vangrijk komgebied, dat is omsloten door hoger
gelegen stroomruggén.
Voor een goed begrip zullen we eerst de termen
kom en stroomrug verklaren.
KOMMEN EN STROOMRTTGGEN.
Met "kom" bedoelen we het relatief laag en ver-
der van de rivier gelegen gebied, dat is opge-
bouwd uit zware klei. Ter plaatse van de stroom-
draad van de rivier ip de stroomsnelheid het
grootst en daar bezinken de grofste deeltjes
(zand en grind). Op deze wijze bouwt de rivier
oeverwallen op. De beide oeverwallen ter weers-
zijden van een rivierloop vormen samen de
stroomrug. Doordat de eens slappe, zware klei
van de kerngebieden in de loop der tijden is in-
geklonken, tekenen de stroomruggén zich nu als
duidelijke hoogten in het landschap af.
Dit laatste is echter lang niet altijd het ge-
val. De rivieren hebben namelijk hun loop door
de eeuwen heen herhaaldelijk verlegd. Het
stroomgebied van zo'n "fossiele" rivier wordt
dan weer overdekt met zware klei, afgezet door
de jonge rivier, die (soms kilometers) verder
weg is gaan stromen. We spreken dan kortweg van
"kom op stroom". Zo'n afgedekte stroomrug is
vaak erg moeilijk in het terrein te onderschei-
den.
Het omgekeerde is ook mogelijk. De jonge rivier
is dan in een komgebied gaan stromen en het uit-
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einde.lijke resultaat is dan "stroom op kom".
Vanneer een jonge rivier een nieuwe bedding be-
gint uit te schuren, gaat de oude (verlaten)
rivierloop geleidelijk verlanden. Bovendien
watert het omliggende gebied af op zo'n jonge
"insnijdende" rivier. Dat gebied wordt dan dro-
ger, zodat er planten, struiken of bomen kun-
nen gaan groeien. Slechts bij hoge waterstan-
den overstromen deze gebieden. Er wordt daar
dan een heel dun laagje slib afgezet. Op deze
manier ontwikkelt zich op den duur een z.g.
vegetatiehorizont of laklaag. Een laklaag te-
kent zich soms heel duidelijk als een zwarte
band in het bodemprofiel af, soms echter ook
erg vaag. De dikte van een laklaag varieert
van enkele centimeters tot wel meer dan 40 cm.
Neemt de rivieractiviteit nu weer toe, waardoor
zulke gebieden frequenter worden overstroomd,
dan zet de rivier over de laklaag een pakket
grijze klei af.
Havinga en Op 't Hof (1975) hebben onder andere
tussen Dodewaard en Opheusden op talrijke
plaatsen zes laklagen binnen 220 cm beneden
maaiveld kunnen onderscheiden met de daarbij
behorende stroomrugsystemen. Wij hebben dank-
baar van hun gegevens gebruik gemaakt.

DE OUDE BEWONINGSGROND IN HET PROFIEL.we fteDDen in totaal veertien boringen ver-
richt van zuid naar noord. De onderlinge af-
stand van de boringen bedraagt ongeveer 25 m
en de boringsdiepte 4 m.
Door de aard en de diepte van de verschillende
kleilagen met elkaar te vergelijken, kunnen we
een dwarsdoorsnede van een boorraai tekenen.
(fig. 2)
Uit de dwarsdoorsnede blijkt, dat de oude be-
woningsgrond in latere perioden is overdekt met
jongere rivierafzettingen. De oude bewonings-
grond bestaat voornamelijk uit lichte klei, die
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wat korrelig en zwart van kleur is. Soms tref-
fen we er potscherven in aan.
Zoals in fig. 2 is te zien, ligt de bewonings-
grond op een ondergrond van lichte klei. Van-
af boring 4 komt ook lichte en zware zavel voor
en vanaf boring 10 matig zware klei. Deze af-
zettingen zijn afgedekt door een laklaag, be-
halve bij boring 5« Ze behoren alle tot het-
zelfde riviersysteem. Zowel de klei als de za-
vel is zeer fijnzandig en voornamelijk kalkrijk.
In het oostelijk rivierengebied hebben we der-
gelijke afzettingen veelvuldig aangetroffen met
soms daarop bewoningssporen uit de Bronstijd of
Vroege Ijzertijd. Ve hebben ze daar de Afzet-
tingen van Gendt O genoemd (Harbers en Mulder,
1981). Ze zijn ruwweg tussen 2000 en 1200 voor
Chr. door een vrij langzaam stromende rivier
afgezet.
Havinga en Op 't Hof noemen deze afzettingen
oeverwal-uitstulpingen (fig. 3) Fraai is in
deze figuur de reeks oude bewoningsgronden op
die afzettingen te zien. Onze bewoningsgrond is
met een X aangegeven.
De onderste laklaag zal waarschijnlijk gevormd
zijn tijdens of net na de bewoning. Nadien is
de rivieractiviteit weer toegenomen en is over
de laklaag kalkloze, matig zware klei afgezet.
De omstandigheden waren daar toen van dien aard,
dat van bewoning geen sprake meer kon zijn.
In de Romeinse tijd is de rivierinvloed weer
afgenomen, met het gevolg dat zich weer een lak-
laag ontwikkelde. Deze ligt pal op de zwarte
bewoningsgrond.
Na de Romeinse tijd is deze laklaag overdekt
met kalkloze tot kalkarme, matig zware klei. In
het zuiden van de diepboorraai treffen we in de
bovengrond lichte klei vermengd met grof zand
aan. Dit zand komt uit een kolk, die een paar
honderd meter ten zuidoosten van de boorraai
ligt. Daar ligt ook een gedeelte van de Span-
jaardsdijk of Nieuwe Dijk. Deze dijk is even
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Fig. 3. Oeverwaluitstulping (afzet t ing 3) met bewoningsplekken uit de
Bronstijd (zie fig. 1). Plaatsaanduiding van het profiel G-H (fig. 2). 1. kom:
6. meandergordel (afzetting 2); 9. Oeverwaluitstulping (afzetting 3); 12. oude

kultuurgrond uit de Bronstijd.

Bron: Hsvinga en Op 't Hof (1975^



voer 1590 tussen Dodewaard en Opheusden op-
geworpen als verdedigingswerk (Egberts, 1950).
De bandijken in het bovenstroomse gebied bra-
ken eertijds herhaaldelijk door. Het overstro-
mingswater hoopte zich dan tegen de Spanjaards-
dijk op. De dijk was hier niet altijd tegen
bestand en brak verscheidene malen door. Het
kolkende water veroorzaakte achter de doorge-
broken dijk een diep gat. Het hieruit afkomstige
grove zand werd over het achterliggende land uit-
gespreid.
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Het Kasteel Hemmen

(vervolg) C.B. Troost
Nadat we in de vorige aflevering een overzicht
van de Heren van Hemmen hebben gegeven, gaan we
nu het kasteel bekijken.
Als we vanaf Zetten de bocht in de Veldstraat
doorkwamen, zagen we als het ware door een op-
rijlaan het glorieuze witte huis staan.
Om er bij te komen moest je over de Hoge Brug,
langs de vijver en een prachtig perk met canna's,
felrood bloeiende bloemen, en kwam je bij de
stoep.
Nog even in de tuin kijken. De Van Lyndens zijn
door de eeuwen heen botanisch geïnteresseerd ge-
we-est en plantten vaak bijzondere boomsoorten,
zoals een moeraseik met luchtwortels en een
steennoot, een zeer harde houtsoort. Toen deze
laatste boom gerooid moest worden, heeft Van
Schaik, de klompenmaker, uit een stuk hout daar-
van voor de familie Van Lynden een paar klomp-
jes gemaakt. Vele boomsoorten uit deze tuin wa-
ren een unicum.
Bij de stoep kon je naar beneden de kelderver-
dieping in, waar ook de keukens waren. Maar wij
gingen de stoep op en kwamen door de voordeur in
een grote witmarmeren gang; zeer bewerkelijk maar
erg mooi. Aan het einde van de gang lag de la-
tere bestuurskamer van het Lijndense Fonds, met
een erkerachtige uitbouw van ramen, die op de
slotgracht uitkeken.
Het stucwerk in de gang was zeer mooi en vlak
bij de voordeur stonden twee oude Romeinse kop-
pen (nu in het Gemeentehuis te Andelst).
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De kamers waren niet overweldigend groot, al-
leen de bibliotheek was vrij ruim, met prach-
tig meubilair, en langs de wanden kasten, die
gevuld w.aren met een verzameling schitterende
oude botanische werken, vaak voorzien van met
de hand getekende en ingekleurde platen van
bloemen en planten. In het midden stonden enige
tafels om deze boeken te bekijken.
Aan dezelfde kant als de bibliotheek was ook de
zitkamer en aan de andere kant van de gang was
de mooie eetkamer, met een lange ovale tafel,
waar omheen vele stoelen stonden. In de wand tegen-
over het raam was een grote ingebouwde kast, die
er uit zag als een kabinet dat in de wand was ge-
schoven; daarin stond een prachtig wit servies,
met bloemen versierd, en in het midden het be-
roemde zilveren wijnvat met koeler.
In de bovengang stond een zeer mooi kabinet-
orgeltje, dat helaas in de oorlog verloren is
gegaan.
Nog even iets over de bewoners. De laatste Heer
van Hemmen was getrouwd met freule Van Hogendorp.
Zij hebben hun 50-jarig huwelijksfeest nog mogen
vieren, maar kort daarop overleed de barones en
haar man heeft nog zo'n 20 jaar geleefd; nog
zeer kras maar op het laatst stokdoof, zodat
je hem door een toeter toe moest schreeuwen.
Op 90-jarige leeftijd wilde hij, als waterbouw-
kundig ingenieur, nog graag eens de toen.pas
gesloten Afsluitdijk bezichtigen. Dit is alle-
maal geregeld en het gezelschap werd door een
ingenieur van Rijkswaterstaat rondgeleid. Zijn
interesse kwam ook wel door het feit, dat zijn
vader de man was die zo heeft geijverd voor het
inpolderen van de Haarlemmermeer. Het thans in
onbruik zijnde gemaal "de Lynderi" in de Haarlem-
mermeer is dan ook naar hem genoemd.
Nu weer terug naar Hemmen.
Omdat er geen opvolgers waren en de Heren van
Hemmen het hun taak vonden zo goed mogelijk de
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verantwoordelijkheid te dragen voor hun mensen
en goederen, deed zich het volgende probleem
voor: Wat moest er met Hemmen gebeuren, dat al
600 jaar in het bezit van de Van Lyndens was?
Een der mogelijkheden was dat een neef, Frans
Godert van Lynden, het zou erven. Maar dit kwam
zo hoog in de successierechten, dat hij bijna
alle boerderijen zou moeten verkopen en dus
geen inkomsten hiervan had om van te leven.
De andere neven van de Haagse tak zouden het
misschien wel op hebben kunnen brengen, maar
die verkozen de stad boven de Betuwe.
Samen met zijn twee ongetrouwde zusters heeft
de laatste Heer van Hemmen toen de beschikkingen
getroffen, die er toe leidden dat het Lijndense
Fonds gesticht werd. Dat moest ervoor zorgen
dat de boerderijen en landerijen goed onderhouden
werden en ook dat de kerk en de school met alles
wat daarmee samenhing kon blijven draaien.
Wat er dan nog overbleef van de opbrengsten
moest verdeeld worden onder:
1. de uitwendige zending, d.w.z. buitenlands
2. de inwendige zending, zoals bestrijding pros-
titutie, opvang van ongehuwde moeders en dat
soort werk.
Het bestuur bestond uit 5 personen: 3 Van Lyndens,
l vertegenwoordiger van de uitwendige zending
en l van de inwendige zending. Dit is nu nog zo.
Het huis zou in de maand augustus als vakantie-
verblijf bewoond worden door de familie Van
Lynden uit Utrecht, t.w. van de neef aan wie hij
het goed het liefst zou hebben vermaakt. Maar
wat moest er dan de andere elf maanden mee gebeu-
ren?
In de eerste plaats zou er een kantoor in komen
om de administratie van de bezittingen van het
Fonds en wat er omheen zat te verwerken.
Het bestuur heeft toen besloten dat het een cen-
trum moest worden, waar conferenties gehouden
konden worden en werkweken met betrekking tot de
zending en het jeugdwerk plaats konden vinden.
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Ook zendelingen, die met verlof kwamen, konden
er logeren, evenals overspannen dominees.
Het was een prachtig conferentieoord geworden,
al was de huur erg hoog. Het deed dienst van-
af 1931 totdat het in de oorlog gevorderd werd
om er mensen, die uit de kuststreek verdreven
waren, onderdak te verschaffen,
zo was de situatie tot eind september 1944*
Toen werd de Betuwe bevrijd, wat tot gevolg
had dat alle bewoners moesten evacueren. Dit
ging als volgt: er kwamen militaire auto's
die de mensen inlaadden en dan naar Tilburg of
België, als evacuatieadres, vervoerden.
Aan het volhoudend doordrammen van de adminis-
tratice, mejuffrouw R.Kloppenburg, was het te
danken, dat een extra wagen ook het prachtige
wijnvat, de kostbare botanische boeken, het
tafelzilver en de schilderijen meenam. Wat over-
bleef aan meubels, serviezen, glaswerk e.d. is
tijdens de zware gevechten in januari 1945 met
het kasteel te gronde gegaan.
De geredde spullen werden bewaard in een bank te
Tilburg, waar ze veilig in de kelder opgeslagen
stonden. Tot dat enige jaren na de oorlog boven
Tilburg een verschrikkelijk noodweer losbarstte
dat de kelders van de bank blank zette. Zodoende
liepen de schilderijen ook schade op. Deze zijn
nu, nadat ze weer gerestaureerd zijn, bij het
Lijndense Fonds teruggekomen.
De botanische boeken zijn in bruikleen afgestaan
aan de Natuurhistorische Bibliotheek in Leiden,
waar ze prachtig zijn opgeborgen en nu nog door
studenten geraadpleegd kunnen worden.
Een kleine serie boeken uit de historische sec-
tor bevindt zich in het Rijksarchief te Arnhem.
We komen nu terug bij de ruïnes van het kasteel,waarvan alleen nog wat muren stonden en de ge-
welfde kelders nog intact waren, maar alles lag
vol oorlogstuig. De resten van het huis zijn ge-
sloopt en de kelders dicht gemaakt, zodat het
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geen kwaad meer kan. Nu heeft de natuur alweer
zijn recht hernomen.
Toen kwam bij het bestuur van het Fonds de
vraag naar voren: "Moeten we het kasteel her-
bouwen?" Er was namelijk een recht van herbouw
en men moest daarvoor een schadeclaim indienen
bij het rijk. Men heeft dit gedaan. Het huis
viel in de categorie "kerkelijke gebouwen" en
telde voor het toekennen van de schadeclaim
voor de volle kubieke inhoud mee en dat was een
meevaller. Daarna is er lang geconfereerd over
wat men nu moest doen. De meeste conferentie-
oorden waren noodlijdend en er waren er al te-
veel. Uiteindelijk is toen besloten om aan de
Nederlands Hervormde kerken, die het plan had-
den een centrum in het midden van het land te
bouwen, dat bestemd was voor allerlei kerkelijke
doeleinden, conferenties, synodevergaderingen en
een soort seminarie voor pas-afgestudeerde dominees,
geld deels te schenken en deels te lenen, zodat
Heidepark in de jaren na de oorlog gebouwd kon
worden. De Heer van Lynden, oud-burgemeester van
de gemeente Valburg, heeft nog in het bestuur
van de bouwcommissie van het landgoed Heidepark
gezeten, omdat Hemmen geholpen had dit te reali-
seren.
Men kan zich voorstellen, dat de "oude neef"
(zo is de laatste Heer van Hemmen in de familie
altijd genoemd), iemand uit zo'n oud geslacht,
met zo'n traditie, met deze oplossing grote
moeite heeft gehad, maar later had hij er toch
wel vrede mee.
Daarom heeft men op de herdenkingsplaat in het
koor van de kerk te Hemmen de volgende tekst in-
gebeiteld:

Want uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn
alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in
Eeuwigheid. Amen „ _.__ ,,B Romeinen II : 36
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En dat is precies zoals de laatste Heer van
Hemmen het ervoer: "We kregen het uit Zijn hand,
deze Heerlijkheid Hemmen, en nu geven we het Hem
weer terug om te functioneren in Zijn dienst".



JAARVERSLAG van de werkgroep Bodem en Archeo-
logie van de Historische Kring Oosterhout,
Sli.lk-Ewijk en Omstreken.
De bovengenoemde werVgroep heeft zich geduren-
de het jaar 1981 voornamelijk beziggehouden
met het verrichten van boringen in de omgeving
van Oosterhout en Slijk-Ewijk.
Het voornaamste doel was hierbij, aan de hand
van deze boringen binnen en buiten de uiter-
waarden van Oosterhout, zowel de voormalige
ligging van het dorp Oosterhout als die van
de Waal te reconstrueren. In beide gevallen
kunnen we melden, hierin voor een groot ge-
deelte te zijn geslaagd. Een publicatie hier-
over laat hopelijk niet al te lang op zich
wachten.
Mogelijk kunnen we ook na het afmaken van een
diepboorraai van Oosterhout richting Valburg
voorzichtige uitspraken doen over de ouder-
dom van de Waal.
Daarnaast hebben we twee boringen verricht
onder de N.H.kerk te Eist met het doel na te
gaan, waarop de fundamenten van o.a. de twee
Romeinse tempels zijn aangebracht. Bovendien
waren we benieuwd of er ook sporen van oudere
bewoning in de diepere ondergrond aanwezig
waren. Dit was echter niet het geval.
Naar aanleiding van de vondst van materiaal
uit de Bronstijd bij ruilverkavelingswerk-
zaamheden aan de Tolsestraat te Opheusden
door de Archeologische Werkgroep van de His-
torische Kring Kesteren e.o. hebben we samen
met de laatstgenoemde werkgroep een aantal
boringen daar ter plaatse verricht om inzicht
te verkrijgen in:
- de bodemgesteldheid van het betr. gebied
- de verbreiding van de oude bewoningsgrond
- de ouderdom van de daar voorkomende af-

zettingen.
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Het ligt in de bedoeling de resultaten van
dit onderzoekje binnenkort in de Tabula Ba-
tavorum neer te schrijven.
De Historische Kring Oosterhout, Slijk-
Ewijk e. o. heeft in samenwerking met die van
Kesreren in de maand mei een tentoonstelling
in het Dorpshuis van Oosterhout georgani-
seerd. Het aantal bezoekers was redelijk.

J. R. Mulder

VOOR ïï BIJEENGEGAARD BOOR A.DATEMA.
PE AANSTELLING VAN EEN KOSTER EAT ONDERWIJZER
TB LIEETDEN IN 1709. ONTLEEND AAN HET NOTTJLEN-
BOEK VAN SE KERKERAAD.
Ccmditie-n waer na e de Officieren en Regenten
in de kerke tot Lienden zullen aenneemen een
schoolMeester cum annexis van het kerspel
Lienden om het zelve te bedienen op volgende
wijze.
Eerstelijk zal hij gehouden en verpligt weezen
de Jonge jeugd en schoolieren dewelke tot zij-
nen opzigt zullen worden gebragt, wel te on-
derwijzen, ende te leeren leezen, schrijven
en ook cijfferen, en het geen meer van zijne
wetenschap mogt zijn; verders in goede disci-
pline te houden tgeene een schoolmeester te
doen betaemt, alles in conformiteit van
schoolreglement en ordres hier omtrent ge-
maekt en nog te maeken.
Hem zal des Sonnendaegs en andere tijden
voor en nae de predicatie in de kerke van
Lienden voornoemd op de stichteli jksche wij-
ze voorleezen en zingen, en het waeter tot
den Doop brengen, en wat daer verder tot den
Godsdienst wordt vereischt getrouwelijk ver-
rigten, en ordres van de predikant en kerken-
raed in kerkelijke zaeken nae behooren nae
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koomen. Hem zal mede gehouden weezen de kerke
wel te bewaeren, dezelve rein en bezemschoon
te houden, desgelijx ook de banken en gestoel-
ten nae behooren af te stoffen, en klaer te
houden. Hem het uurwerk op den thoorn wel te
zullen bestellen, en dat oppassen, ook des
Sonnendaegs of zoo wanneer predikatien zullen
worden gedaen de klokke te helpen trekken of
luijen, gelijk alhier te Lienden tot nog toe
gebruijkelijk is geweest.
Voor welke zijnen dienst wel en getrouwelijk
te verrigten den SchoolMeester voor eerst zal
hebben de vrije wooninge van het schoolhuis,
en het geen daer aan behoort, de duiven en
derzelver mest van den thoorn en gewulfsel
van de kerk, en daerenbooven nog honderd vijv
en zeventig gulden jaarlijx te weeten zestig
gulden dewelke de Heerlijkheid Lienden en
buurschappen Meerten en Aalst uit haere ge-
meinte koomen bij te slaen, veertig gulden
van den thient maeltijden, de pagt van Kos-
terije acker gereekent op vijf gulden, seven-
tien gulden vijv stuiver van de kerk, die
voor beezemen in de kerk en olij tot het uur-
werk en de Clokke voor deezen zijn toegeleid
geworden, twee gulden voor de aanteekeningen
van de Sonnendaegsche collecten, twee gulden
van den armen en de rest uit de dorpslasten,
of daer men dezelve tot gemeine best zal kun-
nen formeeren, en dan nog de Gerechtigheid
van alle gerigtelijke en andere weeten, in
plaets van de proeven, en dan nog de gerech-
tigheid van het bewaeren van de kerke dood-
kleeden, het gras van het kerkhof, mits dat
het ten minsten tweemael des zomers zal moe-
ten afmaijen om te moogen hooijen, Edog met
geenerleij vhee te moogen beweiden, en daar
beneffens ter maend van Ider kind dat leert
leezen, genieten 3 stuivers en die mede
schrijven vijf stuivers, en die des winters
in de avondschool gaen om te leeren cijffe-
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ren ter maend tien stuivers, mits dat gehou-
den zal zijn de kinderen die haere ouders
van den armen leeven om niet te leeren.
Mits deeze expres is toegedaen, dat bijal-
dien de schoolMeester eenige der voorschreeve
pointen ouam te overtreeden, of niet getrouwe-
lijk nae te leeven, dat aenstonds van zijnen
dienst zal worden ontzet, zonder eenige de
minste uijtvlugten daartegen te zullen mogen
voorwenden.
Op alle voorschreve conditien en poincten daer
"bij vervat is Jan Gijsbert Knecht bij provisie
voor een jaer»tot schoolMeester en koster aan-
genoomen, ingaende met den 10 October of
S.Victor 1700 negen en zullende eindigen met
S.Victor 1700 tien; zoo nogtans dat hij in het
singen en leeren schrijven en wat den school-
dienst meer aengaet, zig verder zal hebben te
bequaemen, en zulx geschied zijnde , zal hij
van Jaer tot jaer naeder worden aengenoomen,
en anders, zal hij moeten vertrekken en offi-
cieren en regenten vrijstaan om een ander in
zijn plaets te moogen stellen, zonder daer
tegen iets directelijk of indirectelijk te
zullen moogen onderneemen, en dit alles onder
submissie en verband als nae Reghten.
In oirkont der waerheid zijn hier van twee
aleensluidende Instrumenten geschreeven en
onderteijkent op den 11 Augustus 1709-

Was geteekent
Fr. Scherphoff, V.D.M,

tot Lyenden
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Richardus van W y c K
1819 - 1896

s t een f abr ikant te H e t e r e n

G.B.Janssen, Zevenaar

Be oorsprong van Van Wijcks Waalsteenfabrieken
ligt in Heteren tegen het"einde van 3e 18de
eeuw. In 1793 kochten Nicolaas Arntz (1731-
1809), de pionier van de Gelderse baksteen-
fabricage, samen met zijn zwager Jan Derk van
Geyn, rentmeester (1757-1818) en de landbouwer
Villem Hoogveld Jr., twee uiterwaarden in Hete-
ren voor ƒ 10.000,-. Het zi. j n de "Benedenste
Weiweerd" en de "Bovenste Weiweerd" of "Enge-
lenweerd". Zij waren van plan om daaruit ste-
nen te tichelen, want in hetzelfde jaar koch-
ten zij ook "de Heeterensche Steenoven en 't
Huys staende op den grond van 't Hooggraaffe-
lijk Huis Bergh."
In 1799 trok Nicolaas Arntz zich uit de affaire
terug en verkocht een deel van zijn tichel-
gronden in de Benedenste Weiweerd voor ƒ 2.000,-
aan J.D.van Geyn en in 1807 ook zijn aandeel
in het huis en steenoven in de Bovenste Wei-
weerd voor ƒ -1.444»-- - ' '
Na de dood van Jan Derk van Geyn wordt door
zijn weduwe Lucia Koppers ten behoeve van haar
en haar kinderen het "compagniesschap geconti-
nueerd" met de landbouwer Willem Hoogveld uit
Elden, die voor 1/3 deelgenoot is. De andere
firmanten zijn behalve Lucia Koppers, haar
drie dochters, Johanna van Geyn (gehuwd met
Gradus Burgers uit HerveldJ , Wilhelrnina van
Geyn (later gehuwd met Hendrik Jansen uit Res-
sen) en Hendrica van Geyn.De laatste twee wer-
den wegens minderjarigheid vertegenwoordigd
door de pannenbakker Jan Burgers uit Bemmel.
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Het bezit van de f.irifia bestond uit "Eon huis
n o. 36, hof. booT/igaard, tabak s J and en v.-lgen-
pas, voorts ,3ieenoverj met bij dezelve staan-r-
de huis en voor cf neven liggende plaatsen,
met daaraan gelegen rijswaard, samen groet
ruim 4 morgen; verder twee percelen weiland
(Benedenste Weiweerd eri Lippusweerd) , buiten-
dijks gelegen te Heteren met een totale waar-
de van ƒ 29.300,-.
Willem Hcog-veld liet bij zijn dood in 1840
eveneens drie dochters na, n.l. Maria, Jo-
lt anna Maria, en HendriKa Theresia Hoogveld.
Uit een akte, gepasseerd \oor notaris G.van
Eek te Arnhem (3-5-1840) krijgen we inzicht
j-n de nalatenschap van Willem Hoogveld en
de verdeling ervan. Onder zijn bezittingen
komen o.a. voor "de voorraad afgewerkte stee-
nen op de steenoven te Heteren, mitsgaders de
inkomende boekschulden wegens gedane leveran-
tie tot aan den eersten Januarij 1837, een en
ander in gemeenschap met Marten Vesterik.
Hoe was deze Marten Vesterik op het toneel
verschenen? Na de dood van Jan Derk van Geyn
was zijn weduwe, Lucia Koppers, weer in het
huwelijk getreden en v/el met Maarten Vesterik.
Deze verwierf een patent als steenbakker. In
18"52 uefende hij in Heteren dit beroep uit
en op de oteenoven werkten toen 8 arbeiders.
Dus net voldoende om één vormtafel in gebruik
te hebben. Men had dan ook slechts een afzet
voor de nabije omgeving. Toch werd er wel
verdiend, want in 18 36 was de netto opbrengst
ƒ 3243>-. Hiervan was 1/3 deel voor Willem
Hoogveld.
Uit de nalatenschap "van Willem Hoogveld
krijgt de steenbakker Richardus de Bruin,
(die steenfabrieken in Pannerden en bij Gel-
dersoord exploiteerde) en gehuwd was met Ma-
ria Hoogveld, o.a. een weide in de buitenpol-
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der te Huissen ter grootte van bijna 5 ha.
De beide andere zusters J o h anna Mar i a en Hen--
dr i ka Thereaia kregen elk de helft van het
1/3 deelin de Heterense steenfabriek. Zij
hadden echter niet veel interesse in de steen-
fabricage en verkochten op 26 maart 18/11 voor
ƒ 7-985?- hun aandeel in "een steenbakkerij
met gebouwen en materialen, moestuinen en boom-
gaard, bouwland en rijswaard, alles aan elkan-
der gelegen te Heteren, groot bijna 24 ha1.'aan
Peter Dillié, ambulante Inspecteur te Nijmegen.
Wat Peter Dillié met zijn deel heeft gedaan iy
niet zeker, maar waarschijnlijk heeft hij het
weer verkocht aan Vesterik, want in 1846 is de
steenoven het onverdeelde bezit van Jacoba
Aleida Meijer, dochter van de tabaksplanter
Arno ld Meijer en Wilhelmina Vesterik. He4:, huwe-
lijk van Marten Vesterik met Lucia Koppers was
kinderloos en c!oor vererving kreeg zijn nicht
Jacoba Aleida Meijer de beschikkking over de
steenoven te Heteren. Haar vader, die tevens
haar voogd was, verhuurde de steenfabriek aan
Richardus van Wijck, op dat ogenblik nog be-
drijfsleider bij de S.J.C.Arntz te Bemmel.
Richardus van Vijck (Millingen 1819-Heteren 1896)
Ik:-.e Richardus van Wijck is evenals de Arntzen,
Terwindt.Tïii, Van ie Loo's en He'ik.eluns een kleur-
rijk J'i g-uu r en een der g-r?, ad l egge r E var, cl e Gel-
derse baksteenf a"b ricci.ye ia d- 19de eeuw. H i,i v/as
een zoon van de landbouwer Steven van Wijck
en Johanna de Bruyn uit Millingen. Dat Richard
in. de steenbranche verwikkeld is geraakt is niet
vreemd, want van moederszijde was de familie
De Bruyn al actief in de steenbakkerij in Pan-
nerden en Duiven.
Op de Kerkenweide in Bemmel bezat de Arnhemse
burgerrees t ersfamilie Bouricius een steenoven,
die in 1335 verkocht werd aan de Millingse ren-
tenier Steven Arntz. Hij was gehuwd met Wilhel-
mina Ratering. Steven bemoeide zich niet veel



met zijn fabriek en ook niet met zijn vrouw.
Het bedrijf werd dan ook gevoerd door zijn
echtgenote, samen met Richard van Vijck als
bedrijfsleider en Willem Burgers als steen-
baas.
Toen echter bleek, dat Richard in 1846 ook
voor zichzelf was begonnen in Heteren, werd
hij door Steven Arntz' op staande voet ontsla-
gen. Ook het huwelijk van Steven met Wilhel-
mina liep stuk en zijn zonen namen later de
familienaam Eatering-Arntz aan.
Richardus was eerst gehuwd geweest met Anna
H.Pruym, maar na haar overlijden deed hij
een zeer verstandige keus en trouwde met
zijn werkgeefster in Heteren, n.l. met Ja-
coba Meijer. Zo verwierf hij met een vrouw
ook een steenfabriek, "de oude oven van
Vesterik boven het Randwijkse veer". Het was
een gelukkig en gezegend huwelijk en het
echtpaar kreeg 9 kinderen. Eij zijn dood in
1896 had de familie 7 steenfabrieken in ei-
gendom (te Heteren, Driel, Renkum en Maurik)
en ook nog 2 in pacht. Zes van zijn kinderen
waren op een of andere wijze betrokken bij
de steenfabricage.
Richardus heeft met veel energie de zaken
aangepakt en het bedrijf uitgebreid. In 1852
kocht hij van Theödora Ockohorst, echtgenote
van notaris Steven Roes, een stuk van de Lan-
gewaard (Lippits- of Lippiuswaard). Hierop
bouwde hij, voortvarend als hij was, meteen
een veldoven. Echter zonder de vereiste ver-
gunningen, die hij achteraf pas aanvroeg.
Dit eigenmachtige optreden was in het ver-
keerde keelgat geschoten van een aantal adel-
lijke grondbezitters, n.l. W.J.E. baron van
Lynden van Hemmen, baron W.A. de Constant
Rebecque en baron E. van Lynden. Zij waren

53



eigenaren van de Schaarweide te Randwijk en
voelden zich benadeeld wanneer de vergunning
alsnog verleend werd: "... dat hun eigendom
bezwaard is met een uitweg van genoemde Lan-
gewaard. Dit zou nu meer bezwaard worden
door het vermeerderde vervoer van brandstof-
fen en steenen." De uitweg was namelijk voor
een steenoven van Van Straten (voorheen G.V.
Roes), die echter het recht van uitweg ook
had toegestaan aan Richard van Vijck. De uit-
weg liep van de Hogewaard naar de Veerweg en
zo naar de bandijk. (zie schetskaart).

Ook J.van Lonkhuizen, rentmeester van de graaf
van Hoogendorp, schreef een dergelijk be-
zwaarschrift met betrekking tot de Notenboom-
sche Schaarweide, maar het gemeentebestuur van
Heteren was er niet van onder de indruk en
hechtte weinig gewicht aan hun bezwaren.
Zwaarder woog het belang voor de gemeente:
"... door het werk dat steenbakkerijen aan
smeden, radmakers, timmerlieden en aan gewone
dagloners verschaffen." Deze economische argu-
menten gingen er ook in bij de Gedeputeerde
Staten van Gelderland, die van hun zijde de
Minister van Binnenlandse Zaken gunstig advi-
seerden. Eind 1852 had Richard de concessie in
zijn zak. Hij had toch kennelijk genoeg van
die oven, want in 1853 verkoopt hij de pas op-
gerichte oven met weiland, bos, wilgenpas en
water voor de som van ƒ 3.000,- aan de steen-
fabrikant Anton Hubert Doyer.
Het is een goede tijd voor de steenbakkerijen.
In de gemeente Heteren zijn er 4 stuks in be-
drijf, l met 4 vormtafels en 3 met 3 tafels.
Aan elke tafel werken 12 personen.
Het gemeenteverslag Heteren geeft informatie
over hun verdiensten: "Zij worden alle bij het
getal betaald, dat zijn 10 dagwerken of 80.000
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stenen. Zij krijgen hiervoor ƒ 80,- tot ƒ 90,-.
Onder die 12 personen zijn 5 volwassenen, 2
aankomende jongelingen, een aankomend meisje en
4 kinderen van het mannelijk of vrouwelijk ge-
slacht, naar dat ze gevoegelijkst te krijgen
zijn. Daarbij heeft elke tafel 3 kruyers en
stokers, die wat het in- en uitkruyen der oven
betreft en het opschepen betreft ook bij het
getal, doch wat het stooken aangaat per mond
(gedeelte van de oven achter een vuurmond) be-
taald worden." Het verslag besluit met de op-
merking dat de stenen bijna even spoedig wor-
den afgezet als ze gebakken worden.
Wat Doyer verder met de oven heeft gedaan is
niet duidelijk; waarschijnlijk is de oven vóór
1876 reeds in handen gekomen van Beymer of
Mijnlieff.
Ook over de activiteiten van Richard hangt in
die tijd een duister waas. Hij is doorgegaan
met de steenfabricage, want in 1859 kreeg hij
weer een concessie voor een steenfabriek in
Heteren en in 18?6 exploiteerde hij al twee
steenovens; op de ene oven werkten 40 mannen,
12 jongens en 12 meisjes en op de andere oven
22 mannen, 5 jongens en 2 meisjes.
In 1880 krijgt hij ook een vergunning om een
steenoven op te richten te Driel tegenover
Doorwerth. In 1881 blijkt dat de beide ovens
in Heteren weer als één steenfabriek worden
aangeduid, want dan heeft hij volgens het
provinciaal verslag één steenfabriek in He-
teren en één in Driel.
De fabriek in Heteren had 30 monden; aan de
4 vormtafels werkten 21 mannen, 8 vrouwen, 12
jongens en 3 meisjes en de seizoenproductie
bedroeg 4-000.000 stenen De oven in Driel
had 26 monden; daar werkte men aan 3 vorm-
tafels met 16 mannen, 6 vrouwen, 8 jongens en
3 meisjes en hun productie was 3.000.000 stenen.
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In 1886 heeft Richard van Wijck een derde o-
ven aangeschaft. Zeer waarschijnlijk overge-
nomen, want in deze malaisetijd verdwijnen er
een aantal steenbakkers in Heteren. Twee jaar
later gaat hij'de fabriek in Driel moderni-
seren. In Utrecht koopt hij een 2de-hands
stoommachine op van 5 PK (fabricaat Carel Holst
& Co - Brussel).
Voor zijn dood in 1896 heeft Richardus zich al
uit de zaken teruggetrokken en zijn bezit ver-
deeld onder zijn kinderen, dat wil zeggen zijn
kinderen stonden bij hem voor de tegenwaarde
in de schuld, zodat er bij de verdeling van
zijn nalatenschap geen problemen konden ont-
staan. Zo kreeg zijn zoon A.J.van Vijok de
fabriek in Heteren en een steenoven te Driel;
de andere oven in Driel was voor zijn schoon-
zoon A.P.A.Terwindt.
Ook buiten Heteren en Driel is Richardus heel
actief geweest. Zo sloot hij in september 1869
met de in Driel wonende pannenbakker Jacobus
Hellendoorn een vennootschap om stenen te bak-
ken. Zij zochten naar geschikte tichelgronden
langs de Waal en vonden die in de Polderwaard
te Dodewaard en in de Hogewaard te Ochten. Op
15 september 1869 kochten zij deze percelen
van de jonkvrouwe Sophia Wilhelmina baronesse
van Heeckeren van Keil te Bingerden voor
ƒ 14.450,- .
Deze gronden lagen even beneden "de Snor" en
omvatten de percelen C 60, 61, 225, 351 en
352 van de kadastrale gemeente Ochten en
B 1187 van de kadastrale gemeente Dodewaard.
Het complex waarop de fabriek zou worden ge-
bouwd lag dus grotendeels binnen de gemeente
Echteld en voor een klein deel in Dodewaard.
Naar de daar liggende waard werd het ook wel
"De Hooge Waard" genoemd.
Vooral het perceel C 225 was zelfs zeer hoog
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gelegen, want op die grond had vroeger een
huis met een schuur gestaan. Om de overige
percelen lag een zomerkade. Op het perceel
225 wilde men een terrein van 80 x 50 m
bestemmen voor het ovencomplex. Dit terrein
wilde men eerst nog ophogen, hoewel de In-
specteur van Waterstaat had geconstateerd
dat de "bomen in de omgeving geen kringen en
bulten hadden, dus was er geen overgang van
kruiend ijs geweest.
Op 12 juli 1869 verleende de Minister van
Binnenlandse Zaken de vergunning, maar in
verband met plannen ter regulering van de
rivier moest de concessionaris beloven dat,
wanneer de ligging van de fabriek daarvoor
nadelig zou zijn, hij deze moest opruimen.
In 1870 werden de ovens alsmede loodsen,
schuren en ook een paar arbeiderswoningen
gebouwd en kon de steenfabricage beginnen.
Tot 1876 werd de steenfabriek voor gezamen-
lijke rekening gedreven, maar op l augustus
van dat jaar werd de firma ontbonden. Hel-
lendoorn dreef nu de fabriek alleen, maar
wel met twee hypotheken, een ten gunste van
Richardus van Wijck en een nieuwe ten gunste
van de baronesse Van Heeckeren.
RENKÜM.
In 1874 steekt Richardus de Rijn over en
zoekt zich bij het veer een plekje uit om
stenen te bakken. Tegen dit voornemen komt
groot verzet bij de Renkumse bevolking.
53 van hen dienen een bezwaarschrift in bij
de burgemeester Jan van Embden. "... dat een
zodanige fabriek wordt geplaatst zoo onmid-
dellijk bij hunne woningen, want niemand zal
toch betwijfelen, dat deze een hooge nadee-
lige invloed uitoefent op de tuinvruchten en
de vruchtbomen door hun rook en salpeterach-
tige dampen, die de huizen doordringen en
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zeker voor de gezondheid schadelijk zijn."
Richardus laat zich echter niet van de wijs bren-
gen en gaat ondertussen rustig door met het
bouwen van de ovens en loodsen alsmede ook
weer enkele arbeiderswoningen. Hij is zelfs zo
zeker van zijn zaak dat hij al aan het ste-
nen vormen is, nog voordat de vergunning bin-
nen is. Maar hij heeft zijn kansen goed bere-
kend en tijdens de steencampagne wordt hem de
vergunning uitgereikt.
In 1876 heeft hij al twee steenfabrieken te
Renkum in bedrijf, de ene oven met 60 arbei-
ders en de andere met 55 arbeiders.
In 1881 blijkt dat er zowel handvorm- als
machinale stenen gemaakt worden. Bij de 4 in
gebruik zijnde steenpersen worden totaal 5è
miljoen stenen gemaakt en op de 3 handvormta-
fels nog eens 3"è miljoen.
Bij een inspectiereis naar de werkomstandig-
heden in fabrieken in 1888-1889 komen de
ingenieurs Struve en Bekaar ook op de beide
fabrieken van Richard van Wijck te Renkum.
Naast een aantal algemene opmerkingen is het
hen opgevallen, dat het opzetten van stenen
tot de werkzaamheden van de vrouwen behoort
en dat de meisjes de vormen natmaken en ste-
nen opsnijden. De kinderen rijden met de hit-
tenwagen en snijden ook stenen op.
De fabrieken in Renkun worden toebedeeld aan
zijn schoonzoon G.H.Reymer, zelf ook actief
als steenbakker te Randwijk.
MAÏÏRIK.
In 1876 blijkt Richardus ook een steenoven te
Maurik te exploiteren in de "Kleine Buitenwaard",
Daarnaast ligt de steenoven van Van de Pol.
Bij Richard werken in 1876 44 mannen, 11 vrou-
wen, 12 jongens en 13 meisjes.
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In 1885 werken er al 85 arbeiders; zij maken
zowel handvormstenen aan 4 vormtafels (pro-
duktie 2.4ÜO.OOO) als machinale stenen met
2 persen (3.376.000). Het is niet bekend of
die persen met stoomkracht werden aangedre-
ven, want pas in 1884 krijgt hij een ver-
gunning voor een stoommachine van 12 PK,
die hij nieuw gekocht had bij de firma F.
Neumann te Emmerich.
Deze oven kwam in het bezit van zijn zoon
Steven van Wijck.
De erfenis.
Op 9 september 1896 overleed op huis "Steen-
oord" te Beteren Richardus van Wijck op 77-
jarige leeftijd. Hij liet een kapitaal na
van ƒ 1.118.265, 61, dat verdeeld moest wor-
den onder 8 kinderen en l kleinkind.
Die erfgenamen waren:
1. Stephanus M.van Wijck, steenfabrikant te

Renkum, geh. met H^Conijn.
2. Arnolda Hermina van Wijck, echtgenote van

G.H.Reymer, steenfabrikant te Renkum.
3. Johanna Maria van Wijck, echtg. van J.F.

van de Loo, steenfabrikant te Dieren.
4. Johanna Gosiena van Wijck, wed. van de

Arnhemse koopman Hendrikus J.-C.Walters
5. Maria Alberta van Wijck, echtg. van Pe-

trus A. F. de Bont, fabrikant te Breda,,
6. Arnoldus Jacobus van Wijck, steenfabrikant

te Renkum, geh. met Maria Gerardina v.d.Loo.
7. Everdina Johanna Maria van Wijck, echtg.

van Mr. Daniel H.J.van Mees, advocaat en
procureur te Breda.

8. Jacoba Arnolda C.van Wijck, echtg. van
Alphonsus P.A.Terwindt, steenfabrikant
te Nijmegen.

9. Jacoba J.W.A.A.Reijgers, dochter van Wil-
helmina J.A.van Wijck en Hendrik Reijgers,
steenfabrikant, geh. met Everhardus L.W.
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van der Putten, ontvanger directe belaas-
tingen te Den Bosch.

Hoewel Richardus de steenfabriken al van de
hand had gedaan, vinden we in de Memorie van
Successie ook hypothecaire schuldvorderingen
op zijn kinderen:
ƒ 40.000.- ten laste van J.A.C.Terwindt-

van Wijck
ƒ 75-000.- ten laste van de heer en mevr.

Reymer-van Vijck
ƒ 50-000.- ten laste van A.J.van Wijck
ƒ 146.000.- ten laste van S.M.van Wijck
Ook had hij nog diverse onderhandse vorderin-
gen op zijn kinderen ten bedrage van ruim
ƒ 161.000.-.
Aan onroerende goederen bezat hij:
- 2 tabakshofsteden "Oldenhof" en "Het Klap-

hek" te Driel,
- l tabakshofstede "Munnikskamp", hofstede

"De Waai" en de weide "De Hoekweide" te
Driel,

- de hofstede (vroeger pannenfabriek), be-
staande in huis, schuur, pas, bouwland en
uitweg te Driel, kadastraal C 674-680,
groot ruim 7 ha,

- arbeiderswoningen met grond op "Den Koeke-
bak" te Driel,

- l tabakshofstede te Valburg,
- -5- deel van 3 huizen met tuin te Arnhem,
- 3 huizen met erven in de Koningsstraat te
Den Haag,

- woonhuis en erf en tuin te Heteren,
- huis en tuin te Renkum met een geschatte
waarde van ƒ 79.750.-,

- vordering op 3 huizen te Arnhem bij het sta-
tionsemplacement ter waarde van ƒ 14-000.-

Ook bevonden zich in zijn nalatenschap een
groot aantal effecten, zowel obligaties als
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aandelen.
Tot slot bezat hij ook enkele ijzeren sche-
pen n.l. de Jacoba (1̂ 6 t), de Vilhelmina
(151 t) en de Maria (52), voorts een open
baggeraak en twee houten aken, tezamen een
waarde vertegenwoordigend van ƒ 15.660.-.
Zijn zoons en schoonzoons hebben de steenfa-
brieken tot ver in de 20ste eeuw nog geëx-
ploiteerd.

Bronnen.
J.J.Hooft van Huysduynen en W.P.Thijssen, Be
Gelderse steenindustrie en het geslacht Arntz,
Assen 1957.
150 Jaar Van Vijcks Vaalsteenfabrieken, ge-
denkboek 1949.
Nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar,
1889.
Gemeenteverslagen Heteren.
Provinciale Verslagen Gelderland.
Registers Burgerlijke Stand te Heteren, Eist,
Millingen.
Memories van Successie Kantoor Eist.
Registers Dienst van het Stoomwezen Gelder-
land/Utrecht 1861-1901.
Dossiers van Nijverheid .Rijksarchief in
Gelderland.
Notariële Akten,

Zevenaar, februari 1982
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Archeologische Werk-
gemeenschap voor Nederland

afd. 15
W'sst-en Midden-Betuwe en Bommelerwaard.
Secretariaat: Tielseweg l0;, 4012 BK Xerk-
Avezaath, tel: 03448-1573-
Aan de leden en belangstellenden,
Het bestuur van de afdeling 15 heaft besloten
medewerking te geven aan het ontstaan van een
gemeenschappelijk periodiek waarin alle ver-
enigingen, die zich bezighouden met de ge-
schiedenis van ons rivierengebied, kunnen par-
ticiperen. Wij zouden onze medewerking niet
hebben gegeven indien we er niet van overtuigd
waren op deze wijze de belangen van onze leden
het beste te dienen.
Het publiceren in een gemeenschappelijk orga.an
heeft bovendien het grote voordeel dat veel
meer mensen kennis kunnen riemen van onze in-
spanningen dan voorheen; ook viordt er een be-
ter overzicht verkregen. Het zal duidelijk zijn
dat het werk van onze afdeling 15 van belang
is voor alle historische kringen binnen onze
regio.
Om de binding tussen de verschillende archeo-
logische werkgroepen en de historische krin-
gen te bevorderen zullen we ook dit seizoen
weer lezingen organiseren j n verschillende
plaatsen zoals Oosterhout, Kesteren, Tiel,
Geldermalsen, Zaltbommel en Culemborg. Ver-
schillende sprekers hebben reeds de toezeg-
ging gegeven een voox-dracht te willen houden.
Lezers, die niet ons mee willen werken, kunnen
contact met ons opnemen. Het bezig zijn met
(amateur-) archeologie is ze veelzij,lig dat
er voor iedereen wel iets aantrekkelijks is
te vinden.
Hebt u belangstelling of wenst u inlichtingen
over onze archeologische werkgroepen dan staan
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de volgende telefoonnummers te uwer beschik-
king:
Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en
Omstreken, J.R.Mulder, tel.08818-1503
Historische Kring Kesteren en Omstreken,
H.J.Gerritsen, tel.08306-22452
Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken, Sj.Bakker
tel.03440-19101
Historische Kring West-Betuwe, J.J.Jager, tel.
03455-1656
Oudheidkundig Genootschap Voet van Oudheusden/
Oudheidkamer Elisabeth Weeshuis, A.Alink, tel.
C3450-15686
Historische Kring Bommelerwaard, J.G.van der
Knaap, tel. 04182-1510
Wilt U zich opgeven als lid van de A.W.N, dan
kunt U dit doen bij G.Taconis, tel.03448-1573.
Hij zal er voor zorgen dat uw aanmelding wordt
doorgegeven aan het hoofdbestuur van de AWN.
De contributie bedraagt ƒ 48»- per kalender-
jaar. U ontvangt dan het tweemaandelijks or-
gaan van de AWN "Westerheem" gratis.
Jeugdleden betalen ƒ 30>- per kalenderjaar,
huisgenoctleden ƒ 15»-.

Jaarverslag van de afd. 15 van de AWN, 1981.
Het bestuur van onze afdeling is als volgt sa-
mengesteld:
A.Datema, voorzitter -- G. Taconis , secretaris
J.J.Jager,penningmeester - leden: A.Alink,

H.J.Gerritsen, J.G.van
der Knaap, J.R.Mulder.

Het afdelingsbestuur kwam in het afgelopen
jaar 6 maal bijeen.
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Leden.
Afgelopen jaar ontvingen wij bericht van het
overlijden van de heer J.Flinterman uit Gel-
dermalsen en de heer J.Buij s uit Buren. Zij
zullen steeds in onze gedachten blijven.
Het aantal leden is op dit moment 43-
Contacten.
Op 26 september 1981 bracht de afd. Rijnstreek
van de AWN een bezoek aan onze afdeling. De
excursie stond onder leiding van drs. A.Ped-
demors. Voor beide afdelingen was het een
leerzame en plezierige dag.
Een verzoek tot het doen van een opgraving
werd doorgegeven aan de provinciaal archeo-
loog drs. R.S.Hulst.
In mei 19B1 werd een archeologische tentoon-
stelling georganiseerd in het dorpshuis van
Oosterhout.
Verder werd materiaal afgestaan voor een ten-
toonstelling in het Gemeentemuseum te Arnhem.
Lezing.
Op 21 april 1981 sprak de heer J.H.Poldermans
in Tiel over "Archeologie en planologie in de
Nederlandse binnensteden".
Veldwerk en vondstverwerking.
Evenals vorig jaar zal onze beschrijving in
het oosten van de afdeling beginnen en eindi-
gen in het westen.
Onder de N.H.kerk te Eist werden twee diepe
boringen verricht met het doel na te gaan
waarop de fundamenten van o.a. twee romeinse
tempels zijn aangebracht. Bovendien was men
benieuwd of er ook sporen van een oudere be-
woning in de diepere ondergrond aanwezig wa-
ren. Dit was echter niet het geval.
Om de voormalige ligging van het dorp Ooster-
hout en die van de Waal ter plaatse te recon-
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strueren werden boringen verricht "binnen en bui-
ten de uiterwaarden van Oosterhout. Er kan wor-
den gemeld dat deze reconstructie voor een groot
deel geslaagd is. Een publicatie hierover laat
hopelijk niet te lang op zich wachten.
Mogelijk kunnen er na het afmaken van een diep-
boorraai van Oosterliout richting Valburg voor-
zichtige uitspraken worden gedaan over de ouder-
dom van de Waale
Een voortgezet onderzoek aan de Tolsestraat te
Opheusden, waar men nog steeds bezig was met een
ruilverkaveling, leverde twee bronzen sik-
kels op. De datering van deze sikkels is on-
geveer midden-bronstijd. Deze sikkels zijn in
Nederland vrij zeldzaam; slechts enkele exem-
plaren zijn bekend.
Naar aanleiding van deze vondst werden ter
plaatse een aantal boringen verricht, om een
inzicht te verkrijgen in:

de bodemgesteldheid van het betreffende
gebied
de verbreiding van de oude bewonings-
grond, en
de ouderdom van de daar voorkomende af-
zettingen.

De bedoeling is dat ook dit onderzoekje wordt
gepubliceerd.
Aan de noordkant van de Tolsestraat, in een
nieuw gegraven sloot, werd eveneens een ni-
veau gevonden uit de bt-onstijd. Er werden en-
kele scherven geborgen.
Aan het Vispad te Opheusden werden op het land
van de heer Van Ingen wat romeinse scherven
gevonden.
Nabij hoogspanningsmasten tussen de Broekdijk
en de Nieuwe Dijk te Kesteren werd nog wat
romeins en inheems aardewerk gevonden. Waar-
schijnlijk is deze plek het einde van een
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langgerekte bewoning, die al begint "bij het
viaduct Ochten-Kesteren.
Veel oude vindplaatsen werden opnieuvr "bezocht;
veel heeft dit echter niet opgeleverd. Wél
bleek, dat de bewoning op gronden nabij de
Boutenburg (bij Lienden) veel uitgestrekter
is dan werd aangenomen.
In de binnenstad van Tiel werd, in mindere
mate dan vorig jaar, wederom onderzoek ver-
richt. Slechts twee keer moest worden uit-
gerukt omdat sloopwerkzaamheden plaats vonden.
De ene plaats ligt naast een van de oudste
huizen van Tiel aan de Kerkstraat, de andere
op liet terrein van het voormalige "Eben
Haëzer". In beide gevallen vonden we laat-
middeleeuws geglazuurd aardewerk.
Op een derde plaats bood zich een leuk win-
terobject aan. Binnenshuis kwam bij repara-
tiewerkzaamheden een put bloot. De eigenaar
var het pand gaf toestemming (ter navolging!)
de put leeg te graven. Er kwam veel glaswerk
en aardewerk te voorschijn. Ook werden schoen-
restanten en textielfragmenten geborgen. Het
geheel kan als afkomstig uit de 17e en 18e
eeuw worden gedateerd.
Verder ging de aandacht uit naar het uitbrei-
dingsplan "Rauwenhof" bij Tiel. Verkenningen
werden in eerste instantie gedaan achter het
nieuwe ziekenhuis en "Nieuw Vrijthof".
De profielen bestonden voor het meerendeel
uit klei; hoe dichter men echter richting
Waal ging, hoe zwaarder de klei werd. Bij
het doortrekken van de weg naar de Laan van
Westroij en vanaf de Burg.Moslaan kwamen don-
kere verkleuringen te voorschijn. Nader on-
derzoek wees uit, dat deze verkleuringen be-
trekking hadden op 12e eeuws afval, daar het
aardewerk bestond uit Pinsdorf- en Paffrath-
fragmenten. Tussen het aardewerk werd ook een
benen glijder en een bewerkt stukje 1 ot aan-
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getroffen.
Bi.j een veldverkenning aan de Uiterdijk te
Zoelen werd op een stroomrug materia.al uit di-
verse perioden aangetroffen, te weten inheems-
romeins aardewerk tot en met Pinsdorf aarde-
werk. Opmerkelijk was de afwezigheid van me-
rovingiscb materiaal. Naast het handgevormde
inheemse aardewerk en het gedraaide romeinse
materiaal werden enkele scherven versierd
terra sigillata opgeraapt. Ook werden enkele
andere gebruiksvoorwerpen gevonden, zoals een
weefgewicht en spinklosjes.
Aan de Zoelensestraat te Kapel-Avezaath werd
een g&rooide boomgaard belopen. Het gevonden
aardewerk varieerde van Pingsdorf tot laat-
middeleeuws.
In verband met geheimzinnige plekken op een
luchtfoto van een perceel bouwland (de Prinkel)
te Vadenoyen, werd een onderzoek ingesteld.
Enkele kleine aanwijzingen in de grond geven
nog steeds hoop dat er iets kan worden gevonden.
Dit perceel zal in de aandacht blijven staan.
Aan de Eommelweg te Wadenoyen werd een akker
belopen. Deze akker had de aandacht omdat zij
uit zanderige klei bestond, met duidelijke
hoogteverschillen. Er waren drie concentraties
aanwezig. De opbrengst was eigenlijk teleur-
stellend; we hadden ouder materiaal verwacht
dan het laat-middeleeuwse wat we vonden. De
hoeveelheid kleipijpen die gevonden werd ver-
goedde veel.
De Hennesdijk (Buren) leverde wederom wat me-
teriaal op.
Aan de Blankertseweg (Geldermalsen) en de
Hoge Tieflaar (Neerijnen) werden nieuwe ro-
meins-inheemse bewoningsplaatsen ontdekt. Op
de laatste vindplaats is mogelijk nog vroeger
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materiaal te vinden.
In de nabijheid van het dorp Deil werden in
een boomgaard, bestemd voor de uitbreiding van
de woningbouw, de restanten (ged.fundering)
gevonden van het middeleeuwse kasteel Reijne-
stein.
Nabij de S 101 in de buurt van Culemborg werd
nog een onderzoek in nieuwe gegraven sloten
ingesteld. Deze sloten lagen in de onmiddel-
lijke omgeving van onze vorige vondsten. Jam-
mer genoeg werd er niets gevonden.
In de verschillende depots in ons werkgebied
werd wekelijks gewerkt aan het registreren en
determineren van alle vondsten. Verder krijgen
conservering en restauratie van gevonden voor-
werpen onze ruime aandacht.
De belofte, aan Jan Buij s gedaan, snel te be-
ginnen met het conserveren en registreren van
de vondsten uit Maurik, wordt nagekomen.

Namens de Archeologische
Werkgroep voor Nederland
afdeling 15,
G.Taconis, secretaris
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Historische Kring Kesteren en Omstreken
De vereniging is opgericht op 25 oktober 1967 en
Koninklijk Goedgekeurd op 2 januari 1974.

Best uur
A. Datema, voorzitter
Joost van den Yondelstr. 1 4041 XJ Kesteren
tel: 08886 - 1354
Mevr. M. L. Broekhuizen-Nieuwenburg, secretaresse
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Redactie: Het Bestuur
Het is niet toegestaan artikelen of gedeelten ervan
over te nemen zonder toestemming van de redactie.
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Paulstraat Slijk-Ewijk
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-4-



Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,
afdeling'West-_en_Midden-Betuwe en Bommelerwaard.

Best uur
A. Datema, voorzitter
Joost van den Vondelstraat 1 4041 XJ Kesteren
tel: 08886 - 1545
G. Taconis, secretaris
Tielseweg 18 4012 BK Kerk-Avezaath
tel: 03448 - 1575
J.J. Jager, penningmeester
Molenweg 5c 4191 AP Geldermalsen
tel: 05455 - 1656
A. Alink
Klaproos 6 4102 HN Culemborg
tel: 05450 - 5686
J.G. van der Knaap
Oude Kruisstraat 20 5528 AD Rossum
tel: 04182 - 510
J.R. Mulder
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R e d e n tot f e e s t
Op 25 oktober was het precies 15 jaar geleden
dat een dertiental geïnteresseerden onder aan-
voering van de heer A. Datema aan de wieg van
de Historische Kring Kesteren en Omstreken stond.
De "boreling bleek onder een goed gesternte ter
wereld te zijn gekomen, want zijn groei verliep
als de spreekwoordelijke kool.
Lagen de aktiviteiten aanvankelijk slechts op
het gebied van de archeologie, in de loop der
jaren werd de ene na de andere werkgroep in het
leven geroepen, terwijl het ledental gestaag toe-
nam. •
Bezien wij de situatie nu, bij het vijftienjarig
jubileum, dan konstateren wij met genoegen dat
de vereniging bloeit als nooit tevoren. Be
lezingen voorzien als wij mogen afgaan op het
aantal bezoekers, in een duidelijke behoefte,
de verschillende werkgroepen zijn alle met
animo op hun specifieke terrein in de weer,
de jaarlijkse excursies ondervinden ruime weer-
klank en de tentoonstellingen trekken steeds
meer belangstellenden.
Met gepaste trots mag gesteld worden dat de
vijftienjarige is uitgegroeid tot een kloeke
jongeling.
De redactie van dit gemeenschappelijk orgaan
wenst het bestuur van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken dan ook graag van harte
geluk met dit jubileum.
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De spoorwegen te
K e ster e n HK Buddine

De voorbereiding en aanleg van de
spoorverbinding Elst-Tiel.

Een reis door de Betuwe was voor het jaar 1882 niet
zo eenvoudig, daar de wegen niet in een beste staat
verkeerden en vooral in de wintertijd onbegaanbaar
waren. In een gunstig geval kon men gebruik maken
van een paard of een koets, doch veelal werden de
tochten te voet gemaakt.
De ontwikkeling van het platteland bleef zodoende
ver achter bij de grote steden, zeer tot genoegen
van de boerenadel, de eeuwenlange heersers van de
Betuwe. Zij wensten van buitenaf geen inmenging in
hun zaken. Geen wonder dat in de wintertijd schrik-
barende armoede werd geleden in de lagere groep van
de bevolking, wiens broodwinning geheel in handen
lag van de boer en een enkele steenovenheer.
In de winter was er, behalve voor de vaste arbeiders
op de hoeven, praktisch voor niemand enig werk.
Fruit en akkerbouwprodukten werden afgevoerd per
zeilschip, dat alleen kon varen wanneer er wind was.
Dit kwam de waren, na soms wekenlange reizen, niet
ten goede.
Het jaar 1874 bracht het begin van een omwenteling.
In dit jaar en het daarop volgende werden er uit
hoofde van het plan van de Staatsspoorwegen om een
spoorverbinding aan te leggen tussen Eist en Tiel
metingen gedaan. Zeer tegen de zin van de boeren,
die hiertegen in opstand kwamen en de voorbereidingen
tot aanleg trachtten te beletten door de opmeters
van hun land te jagen en de reeds geslagen palen
weer te verwijderen. Voor hen was het ontnemen van
grondbezit een soort heiligschennis.
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Doch de Staat der Nederlanden, die soortgelijke er-
varingen had opgedaan in andere delen van ons land,
regelde de onteigening der gronden wettelijk, waar-
door de grondbezitters in één keer machteloos werden
gemaakt. Tenminste dat dacht men: de Nederbetuwse
boeren immers waren zeer machtig. Eeuwenlang waren zij
de meesters geweest; hun woord was wet en wie zich
daar niet aan hield, kon er zeker van zijn dat hij
of zij uit de gemeenschap werd gestoten. Zij ver-
boden eenvoudig de arbeiders om aan dat goddeloze
ijzeren ding te gaan werken. Hierbij werden zij ge-
holpen door de plaatselijke predikanten, die beweer-
den, dat de wereld nu zeker zou vergaan nu het paard,
dat God toch had geschapen, door de mens door een
ijzeren zou worden vervangen en ook nog op zondag zou
gaan rijden.
Doch toen de aanleg van de aarden baan in januari
1876 begon waren er toch vele arbeiders, die zich
het voordeel van betere levensomstandigheden niet
lieten ontgaan en de boerenhofsteden de rug toekeer-
den. Hierdoor kwam de graan- en fruitoogst in dat
jaar ernstig in gevaar en de dominee riep van de kan-
sel: "Vee gij afvalligen, uwe bedorven ziel vaart ter
helle".
Het werk aan het spoor ging ondanks waarschuwingen
en dreigementen door. In het begin werd met karren en
kruiwagens aan de aarden baan gewerkt, die op ver-
schillende plaatsen vanwege de laagte moest worden
opgehoogd. Later werd de grond van elders door een
lokomotief met karren aangevoerd. Onderwijl was men
ook begonnen met de bouw van bruggen over de Linge
in Opheusden en onder IJzendoorn. In Kesteren werd
in dezelfde tijd bij de batterijen een sluis van
stenen gebouwd om overtollig water af te voeren. In
het jaar 1881 werd in de Steeg, 560 meter van het
tegenwoordige station van Kesteren een houten station
geplaatst, dat reeds in Ressen-Bemmel had dienst ge-
daan. In het begin van 1882 kwamen de bruggen en de
sluis gereed en werden de laatste railverbindingen
aangelegd. In totaal werden er op het gebied der ge-
meente Kesteren 3 bewaakte en 5 onbewaakte overwegen
aangelegd.
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Op 1 november van dat jaar kon de exploitatie van de
spoorlijn Elst-Kesteren-Tiel een aanvang nemen. Het
is niet bekend of de opening met enige feestelijkheden
is geschied. Wel zijn er vele verhalen over in om-
loop, die schrijver dezes nergens op waarheid kon
toetsen.
Aan de noordkant van Kesteren was de Hollandse IJzeren
Spoorwegmaatschappij op 1 maart 1876 begonnen met de
voorbereiding en aanleg van een dubbelspoor van
Kesteren naar Amersfoort. Deze lijn, die over de
heerlijkheid Ter Lede liep, was gezien het hoogte-
verschil tussen Rhenen en Kesteren en de noodzake-
lijke oeververbinding over de Nederrijn zeer kost-
baar van aanleg. De aanbesteding van de onderbouw
der brug vond plaats op 13 augustus 1879. Deze be-
stond uit 4 pilaren en 2 steunen. Hierbij ondervond
men veel moeilijkheden. In 1880 liep het werk zes-
maal onder water, wat een enorm verlies was.
In Kesteren was men reeds begonnen met de aanleg van
het emplacement. Op 8 juni 1881 werd het station in
Kesteren aanbesteed, dat op 50 meter vóór het dubbel-
station werd gebouwd en later als loods werd gebruikt.
De bovenbouw der brug werd op 18 november 1881 aan-
besteed en opdracht tot uitvoering daarvan werd ge-
geven aan de Gute Hoffnungshütte Aktien Verein für
Bergbau und Hüttenbetrieb te Oberhausen. De totale
lengte van deze brug bedroeg 531,868 meter en hij
bestond uit 3 bogen. Het geheel stond onder leiding
van hoofdingenieur Van de Berg, de latere minister
van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
Op 2 oktober 1883 was de brug gereed en werd de eer-
ste proef op sterkte gehouden. Om 12 uur precies
reden twee treinen met S.S.machines, tenders en
wagens geladen met een totaal gewicht van 692.900 kg
de brug op, voorafgegaan door een spoorman met witte
vlag.Deze dirigeerde het gevaarte naar de juiste
plaats, voor het nemen van zakproeven door ingeni-
eurs onder leiding van ir. Felders, later hoogleraar
te Delft. De proef werd glansrijk doorstaan en de
heer Kelder verzekerde mij, dat het verhaal dat de
twee treinen zonder machinepersoneel over de brug
hadden gereden en aan de overzijde werden opgewacht,
beslist een fabel is.
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Het jaar daarvoor was men ook begonnen met de over-
kapping bij het station in Kesteren en in de spoor-
dijk werden twee grote tunnels aangelegd, één bij
de voormalige heerlijkheid Ter Lede en één bij de
Hogeweg bij het gat van De Vries. De eerste is in
de laatste oorlog verwoest door de duitsers en niet
meer opgebouwd. Verder werd er onder de dijk een
tweetal sluizen aangelegd voor waterafvoer van de
Oude Rijn en de Leijgraaf en één bij de Boveneind-
sestraat in Kesteren. Voor de aanleg van de Spoor-
dijk werd het zand gebruikt uit de Laarseberg in
Rhenen.
Op 18 februari 1886 werd de lijn voor het publiek
opengesteld, nadat daags tevoren Zijne Excellentie
Van Heemskerk van Binnenlandse Zaken en Zijne Ex-
cellentie Van de Berg van Waterstaat met enig ge-
volg, gezeten in een salonrijtuig de opening hadden
verricht. In Rhenen was het die dag volop feest,
Kesteren liet zich onbetuigd.
Als een reiziger van Dordrecht naar Amersfoort
wilde gaan, moest hij in de Steeg uitstappen en
vervolgens een kilometer wandelen om daar op het
station van de H.IJ.S.M. een ander kaartje te kopen,
waarna hij de reis kon vervolgen. Omgekeerd evenzo.
Vele reizigers hadden spoedig door, dat de spoorbaan
veel korter was om te lopen, wat in het begin door
de politie niet werd getolereerd, doch later oog-
luikend werd toegestaan. De toestand S.S. enerzijds
en de H.IJ.S.M. anderzijds duurde vier volle jaren.
Inmiddels was het dubbelstation gebouwd met twee
chefs, twee ladingmeesters en twee keer kaartjes
kopen. In het oude station was deze situatie nog te
zien. Ook vroeger konden grote heren elkaar aardig
dwars zitten deze dwaze handelingen kostten onnoeme-
lijk veel geld.
Doch Kesteren had zijn spoorlijnen en was in één
klap de belangrijkste verbindingsplaats in de Be-
tuwe geworden. De toekomst voor de gemeente lag open.
Denk echter niet dat iedereen daar onmiddellijk voor-
delen in zag.
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De fruitkwekers begonnen aarzelend hun produkten
per spoor te vervoeren, doch de toeloop van het
reizigerspubliek bleef in Resteren ver onder de
maat.
Niet zelden zag men in die tijd, dat als iemand een
tochtje naar Tiel moest maken, hij door de gehele
familie tot het station werd begeleid. De meester
op school noemde dit een gebrek aan vertrouwen in
de mechanisatie, doch zijn leerlingen kregen danig
met de lat als zij in de Steeg naar een trein had-
den staan kijken en daardoor te laat op school
kwamen. Ook de vroede vaderen der gemeente zagen er
niets in om tot fruitverwerkende industrie te komen.
Zij vonden het al erg genoeg, dat er personeel aan
het spoor werkte, wier meningen niet strookten met
de plaatselijke godsdienstige opvattingen of Gods
geboden. Wie niet naar de kerk ging was een gevaar-
lijk mens.
In het begin was het bij het spoor een wanordelijke
boel: van hoog tot laag dronk men als ketellappers
en herhaaldelijk lag het personeel laveloos op het
station en langs de spoorbanen. Het was heel normaal
dat men jenever uit de hak van de klomp dronk en zelfs
kwam het voor, dat de machinisten hun trein lieten
stoppen om gauw de ingewanden even op te warmen.
Wilde men werk aan het spoor hebben of houden, dan
moest men meelappen om in de gunst te blijven. Voor
een maatje bleef men het maatje.
Het was dan ook een vaststaand feit dat het perso-
neel met argwanende ogen werd bekeken en als een
dief in de nacht werd geschuwd.
Een rij huizen aan de Broekdijk kreeg de eeuwige
naam van "Rode Buurt" en dat toch heus niet van-
wege de pannen op het dak. Gelukkig is later het
drankmisbruik op een ander spoor geraakt en kwam
men tot de ontdekking, dat offeren aan Bacchus
geen grote welstand bracht.
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Vas in het begin de toeloop tot de treinen niet zo
groot, enkele jaren later kon men aan het spoor
het "bijna niet meer bijbenen. Duizenden mensen
stapten iedere dag over en het goederenvervoer nam
enorm toe, zo zelfs, dat men aan de Zwarte Weg een
los- en laadplaats moest aanleggen.
Ha de tweede wereldoorlog kwam de spoorlijn naar
Amersfoort te vervallen en werd op de plaats waar
deze lijn lag een snelverkeersweg aangelegd, die
in 1959 in gebruik genomen werd. Door het sterk
groeiende transport per vrachtauto nam het goederen
vervoer sterk af, zodat het station Kesteren-
Rhenen thans hoofdzakelijk is aangewezen op rei-
zigers vervoer.
Hoe dan ook, al heeft het spoor in Kesteren, af-
gezien van de veiling, geen bijdrage mogen leveren
aan industrievestiging, uiteindelijk heeft het
een volk vrijgemaakt van middeleeuwse opvattingen
en begrippen, wat de basis is geweest voor de
oergezonde gemeente van heden.

(Met welwillende medewerking van de direktie van
de Nederlandsche Spoorwegen zijn de technische
gegevens uit deze beschrijving aan ons verstrekt
door de heer A.G. Kelder, chef archief der N.S.)

Hoewel dit artikel van de hand van de heer H. K. Budding
reeds eerder verscheen in een van de eerste publicaties
van de H. K. K. en 0., meent de redactie dat in het jaar
waarin we het 100-jarig bestaan van de Betuwelijn
herdenken, herplaatsing terecht is.

Red.
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De bronzen sikkels j.j.
uit Opheusden

John Mulder vroeg mij, naar aanleiding van zijn
artikel over de Bronstijdbewoning nabij Opheusden,
iets over de gevonden sikkels te vertellen.
Bij het doornemen van de mij ter beschikking staande
literatuur vond ik het volgende:
In "Nederland in de Bronstijd" van J.J. Butler
staat op bladzijde 93 een afbeelding van een bronzen
sikkel. Door herhaaldelijk slijpen is die sikkel zo-
danig van vorm veranderd, dat hij in niets op onze
vondsten lijkt. Meer geluk had ik met het boek
"Oude beschavingen van de lage landen" van Ruud Bor-
man. Afbeelding 130 laat een bronzen sikkel zien ge-
vonden te Ede-Manen, terwijl afbeelding 131 een vuur-
stenen sikkel toont. Op bladzijde 132 staat:"voor
het oogsten van granen werd gebruik gemaakt van vuur-
stenen sikkels, die waren gevat in een houten steel.
Bronzen sikkels waren zeldzaam; er zijn er o.a. ge-
vonden te Heiloo en te Ede.
Vuurstenen sikkels schijnen veel minder zeldzaam te
zijn geweest want Borman deelt mede, dat er alleen
al in West-Friesland tussen de 100 en 200 gevonden
zijn. De hiervoor vermelde sikkel uit Heiloo is te
zien in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Hij
werd -gelijktijdig met vier vuurstenen sikkels ge-
vonden. In Westerheem 1963 staat op bladzijde 105»
dat de 5 sikkels vóór 1947 gevonden zijn. Ze stonden
alle met hun punt in de grond; de vuurstenen sikkels
in een vierkant, de bronzen sikkel in het midden.
In het Leids museum zag ik nog 3 sikkels, import-
stukken uit Zuid-Duitsland. Ze zijn alle veel groter
dan onze sikkels.
Een artikel in Westerheem 1957» bladzijde 31 e.v.
handelt over vuurstenen sikkels uit Gelderland.
Voor ons aardig om te weten is, dat sedert 1862 het
Rijksmuseum in het bezit is van een vuurstenen sikkel
gevonden "uit eene woerd" te Herveld.
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Sporen van een bronzen gevest zijn er nog op te zien;
datering onbekend. Vuurstenen sikkels uit de Betuwe zijn
trouwens bekend: in 1980 vond Jan Buijs en ondergete-
kende een fragment van zo'n sikkel in een gerooide
boomgaard langs de Retsestraat in Zoelen.
Naast het doornem van literatuur, is nmseumbezoek ook
een manier om iets over bronzen sikkels te ontdekken.
Tijdens een excursie naar N.V.-Duitsland en Denemarken
waaraan drie leden van onze vereniging deelnamen,
zagen we in verschillende museau bronzen sikkels.
We zagen een veelheid van vormen (van recht tot ge-
hoekt) en afmetingen (van 10 tot 20 cm).
De sikkels van Opheusden zijn flauw gebogen, circa
10 cm lang met een grootste breedte van 4̂  3 cm. Dit
type zagen we alleen in het Landesmuseum van Slees-
wijk-Holstein. In een vitrine lagen 3 stuks van on-
bekende herkomst. In een andere vitrine lagen 5 stuks
(waaronder ook grotere) uit een depótvondst uit Osten-
feld (Rensburg). Al deze sikkels waren van Midden-
europese herkomst. Voorlopig houden wij het er dus
maar op, dat de Opheusdense sikkels ook ergens in •
Midden-Europa vervaardigd zijn.
Geldermalsen, september 1982.

«4dM@>»
Rect i f icat ie

Rectificatie artikel "Bewoning in de Bronstijd nabij
Opheusden" in de Tabula Batavorum 14e jaargang nummer
1, april 1982.

J.R. Mulder
In het artikel blijkt een tweetal hinderlijke fouten
te zijn geslopen, die ik dankzij de reacties van de
heren R.S. Hulst en W. van de Westeringh hier recht
wil zetten.
De betreffende bewoningsgrond nabij Opheusden bleek
namelijk niet "nieuw" ontdekt te zijn zoals ik had
begrepen, maar was reeds lang bekend en op het kaart-
je van Havinga en op 't Hof weergegeven. Mijn plaats-
aanduiding bevindt zich derhalve teveel naar het
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westen. Op de afbeelding is de juiste plaats
met een pijl aangeduid. Aan de noordzijde van de
Tolsestraat even ten westen van de "boorraai is
echter wel een "nieuwe" "bewoningsplaats uit de
Bronstijd ontdekt, (mondelinge mededeling
H.J. Gerritsen).

Fig.: 3. Oeverwuluiuiulping (afzetting 3) mei bewoningsplékken uit de
Bronslijd (zie fig. l). Plaatsaanduiding van het profiel G-H (fig. 2), I. kom:
6. mcandergordel (afzetting 2); 9. oeverwaluitslulpinj! (afzetting 3); 12, oude

• ' • kulluurgrond u i t d e Bronslijd. ' • • • - . -

Bron: Havinga en Op .'t Hof. (l 975̂
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Uit de geschiedenis A.
van Lienden

Be "buurtschap Aalst.
In de vorige bijdragen is een overzicht gegeven van
Lienden als gemeente waarbij de onderdelen, de dorp-
en Lienden, Ommeren en Ingen genoemd zijn. Daarbij
moet betrokken worden de buurtschappen Aalst en
Meerten, alsmede de Mars als Heerlijkheid. Dit
totaal omvat de huidige gemeente Lienden, groot
+ 4000 ha.
Een eerste vraag daarbij is wat men onder een buurt-
schap moet verstaan. Het woord buurt zal naar de
oorspronkelijke vorm van buur £schap) of gebuur
moeten worden teruggebracht. Door verschillende his-
torici is onderzoek gedaan naar het ontstaan van
buurschappen, waarbij men tot de konklusie komt dat
dit terug te voeren is op de oudste vormen van ge-
meenschappelijk bestuur in kleine eenheden. Een
groepje bijeenwonende mensen, mogelijk ontstaan
uit een of meer gezinnen, had een bepaald grond-
gebied ter woning gekozen waarop men leefde en
werkte. De natuurlijke gesteldheid kon maken dat
dit een door natuurlijke grenzen omsloten gebied
was, bijvoorbeeld water, moeras, bos e.d. Door
ontsluiting of aankoop konden de grenzen van zo'n
gebied zich in de loop der eeuwen wijzigen. Ook
konden door invloed van een hogere overheid hier-
in veranderingen worden aangebracht. Door het ont-
breken van akten, geschreven gegevens e.d. zal het
nauwelijks mogelijk zijn om het ontstaan en ver-
loop van een buurschap in de loop der geschiedenis
te volgen. Zeker niet van de vroegste tot het
einde der middeleeuwen.
Van de buurschap Aalst mag men aannemen dat deze
voor Betuwse begrippen reeds zeer oud is. De gren-
zen van deze buurschap lopen langs het grondgebied
van Kesteren, Ochten, IJzendoorn, Meerten, Lienden
en de Oude Rijn.
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Er ligt dus ook een stuk van de Rijnbandijk in
het grondgebied ervan. Zodat aannemelijk is dat
de zorg voor de dijk een van de grondslagen van
het bestuur van de buurschap geweest is.
Voor de buurschap fungeerden meestal twee personen,
die door de geërfden of belanghebbenden gekozen
werden om hun gemeenschappelijke belangen te be-
hartigen. Deze belangen konden liggen op het ge-
bied van gezamenlijk onderhoud van de dijk, de
afvoerwateringen, de wegen en vele andere zaken.
Als voorbeeld van een dergelijke belangenbehartiging
heb ik gekozen voor een akte van 28 maart 1466.
In deze akte wordt het malen van graan op de
korenmolen te Lienden geregeld voor Aalst. Daar het
in dit verband te ver van ons onderwerp zou voeren
om de inhoud en de betekenis van deze akte weer te
geven volsta ik met de aanhef waaruit blijkt met
welke buurmeesters men in Lienden, Aalst en Meerten
te maken had en dat zij bevoegd waren om deze zaken
te regelen. "Wij Derick de Kempe en Willem Zuermont,
buurmeesters binnen de heerlijkheid van Lienden,
Gerrit van Grootvelt, Johan Vonck Hillen Stevens-
zoon, Wolter Foyert en Reynart van Aelst, buur-
meesters te Aalst en te Meerten in deze tijd (ver-
klaren) .... voor ons en ons gezamenlijk kerspel
en gebuer, die nu zijn en na ons komen zullen -
alsook aan de - edele en welgeboren jonker Geeraerdt
heer tot Culemborch, ten weerde en tot Lienden - en
de hodggeboren heer Adolf, hertog van Gelre, van
Guylich en graaf van Zutphen" enz. Hierna volgt met
veel omhaal van woorden de afspraak dat de betrok-
kenen hun graan zullen laten malen op de molen te
Lienden en zo ze dit niet doen zullen ze boeten
moeten betalen, enz. Waarna de bovengenoemden hun
zegel aan de overeenkomst (brief) lieten hangen.

Uit deze meer dan vijfhonderd jaar oude akte zien
we dat toen reeds de buurschappen als organisatie-
vorm fungeerden.
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De grenz.en en bevoegdheden zullen in de loop der
tijden wel wat gewisseld hebben en zijn na 1800 te-
ruggebracht tot het polderbestuur - dus waterstaat-
kundige bevoegdheden -, heffing van polderlasten
en het besteden van deze gelden voor onderhoud van
dijken, waterafvoer en eventueel wegonderhoud. De
z.g. schouw van dijken en sloten stond in deze
centraal.
Het ligt een beetje voor de hand te veronderstel-
len dat de buurschap de kleinste en oudste vorm
van bestuur is geweest en doelmatig gehandhaafd
kon worden tot de moderne tijd. Met de toenemende
invloed van de kerk, de stichting van kerken e.d.
is er een soort overkoepelende vorm ontstaan
"het kerspel". Dit moet gezien worden als een ge-
bied van de kerk, waartoe meerdere buurschappen
konden behoren. In dit geval moet men tot de kerk
van Lienden de buurschappen Lienden, Aalst, Meer-
ten en afhankelijk van de beschouwde tijd, de
Heerlijkheid de Mars rekenen.
De toeneming van de bevolking in bepaalde buur-
schappen met daarin een kerk, zal geleid hebben
tot het ontstaan van dorpen. Het zal duidelijk
zijn, dat de hier gegeven algemene voorstelling
niet alleen steunt op deze hier genoemde akte,
maar ook op andere in dit gebied plaats gehad
hebbende ontwikkelingen. Per buurschap en kerspel
kunnen de ontwikkelingen onder invloed van
plaatselijke omstandigheden wel wat gewisseld
hebben. In hoeverre de ontwikkeling van Aalst als
bezit of leen een "heer" van Aalst een rol ge-
speeld heeft is niet goed bekend. Onderzoek van
oude gegevens hierover is erg moeilijk en kost
vaak veel tijd. Mogelijk kunnen we hierop later
met meer bijzonderheden nog wel eens terugkomen.
Tot slot van deze uiteenzetting nog het volgende.
Men spreekt van buurschap als het over een rechts-
gebied gaat en over een buurtschap als het over
een deel van het dorp (bijvoorbeeld een groep
huizen) in een dorp gaat.
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De "bewoners van Aalst en de landbouw.
In het voorgaande hebben we er reeds op gewezen dat
Aalst reeds lang bewoond geweest is en de bewoners
zich in hoofdzaak met akkerbouw en veeteelt bezig
gehouden zullen hebben. Dit gezien de ligging en de
bodemkundige gesteldheid. Uit oude akten is de
eigendom van o.a. "de Beersenhof" bekend; dit houdt
in dat bekend is wie de opeenvolgende eigenaren
waren. Deze gegevens beginnen in 1481 met Johan
Vonck Rutgerszoon als erfgenaam van zijn ooms zoon
en eindigen met Jan Govertse Honders in 1773- Zo
zullen er nog wel meer te vinden zijn in de di-
verse archieven, maar we willen hier niet ver op
ingaan. We willen nu aansluiten op minder oude ge-
gevens en wel diegene uit 1830, welke we in een
vorig artikel genoemd hebben; tevens willen we
meer speciaal ingaan op Aalst.
Zo hebben we opgegeven dat in dat jaar de bevol-
king van Aalst bestond uit 150 personen. Dit zal
betekenen, dat er ongeveer 30 huisgezinnen woonden.
Men had daar toen 49 paarden, 125 koeien en 43
schapen; het aantal wagens bedroeg 25 en ook
waren er nog 2 rijtuigen.
Uit landbouwkundig oogpunt zijn we hier geïn-
teresseerd in de landbouwers en de grootte van
de veestapel.
In dit overzicht beperken we ons tot degenen die
het grootste deel van de veestapel in bezit hadden,
later zullen we nog wel eens op de overige be-
woners van Aalst terugkomen. In alfabetische volg-
orde geven we dan de hoofdbewoner met echtgenote
weer. Het voorkomen van dezelfde geslachtsnaam
maakt dit nodig om te weten wie bedoeld wordt en
om ook de nadere situering na te gaan. Op dit
moment is niet precies bekend waar alle genoemde
personen woonden; van een aantal is dit in de
volgende tabel wel weergegeven.
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Naam perso- paar- koei- wagens rij- schapen
nen den en karren tuig

en
Wed.Brinkman
"Beersenhof" 3 1 10
J.B.C.J.Keur-
vorst - Thea
A.C. Pierpont
"Kolverschoten" 8 8 20 6 1 26
H. de Haas
Corn. van Lut-
terveld 5 6 16 3 - -
A.W. de Haas
Sofia Augus-
tinus 11 10 26 3 - 16
W.van Hattem
Ma.Wa. van Om-
meren 9 4 9 1 - -
Jerphaas .van
Ingen
Neeltje van
Ommeren 7 7 12 5 1 1
S. van West-
renen
Jantje de Haas 9 6 16 3 - -
Totaal van
deze groep 52 44 109 21 2 43
Totaal voor
Aalst 150 49 125 25 2 43
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We zien dat in deze 7 gezinnen een derde van de
bevolking is vertegenwoordigd en dat deze in het
bezit zijn van het overgrote deel van de vee-
stapel. Een klein deel ontbreekt nog en is ver-
spreid in kleine aantallen van de overige bevol-
king. Aanvullend bij deze tabel is nog op te merken
dat de bevolking bestond uit 84 mannen en 66
vrouwen.
Bij de paarden waren 30 merries en 14 veulens
begrepen. Ook waren er nog twee hengsten aanwezig
namelijk bij Ceurvorst en Van Hattem.
Het rundvee bestond uit 33 ossen, 45 koeien en
47 kalveren.
Onder de wagens zijn 8 karren begrepen.
Met deze inventarisatie willen we deze keer vol-
staan.
In een volgende bijdrage hopen we deze nog verder
aan te vullen om een meer volledig beeld, welis-
waar op een zeker moment, van de buurschap Aalst
te krijgen voor zover het de bevolking en de land-
bouw betreft. Ook kunnen er dan meer algemene
beschouwingen over gegeven worden.
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De l okemet ie f f loot
H.K. Budding

Ins hurde ik ut verholtj e vertelle van Gaart en
Griet, d.iej in ut daarp van Kestere wonde. Ut ha
un bietje te make met de anleg van ut spoor tusse
Tiel en Els. Griet ha in Els un zuster wone en
un por keer per jor gonge ze dur un dagje nur
toe. Mar aarug mekkeluk was de reis noot gewes.
As ten boer wor Gaart waarkte un goeje buy ha.
och dan moch tie ut gerey wel un dag lene, doch
zun goeje buye ware te telle. Asse ut gerey niej
krege, dan gonge ze met de keujeskar meej diej op
Nimwege reej, wor Griet wel wa op tege ha umda de
klere dan niej al te fris roke en ut perd van de
keujeskoper gin een harbarg vurbij kon komme,
war natuurluk de meerijjers moes betöle. Ut wa.s
in de tijd da men begonne was met de onleg van
un spoor tusse Tiel en Els. Op un dag htirde
Griet vertelle, dat de waarkminse on ut spoor
un gulde in de wek meer verdiende as bij de
boere. "Ge vraag ter bij", zeij Griet tigge
Gaart. "Noot van melève" kreeg tie te hure.
En as oew da niej zin, dan go de der ok mar
waarke".
Den eigeste avond sjokte Gaart, na overleg met
G-riet, op Heuze on, wor den b3s van ut spoor-
waark, diej den Dodder wier genuumd, wonde.
(Bij mijn navraag in 1950, bleek de naam Hen-
driks te zijn).
In diej tijd wonde dor nog nazate. Gaart kreeg
waark en gelijk ok baaj zun jonges doch toe
Gaart, na ut geldbeure, de huur opzeej, toe
wier den boer woes. Gaart was in ins un liberol
geyorre. Och mins, Gaart wies nog niej ins wa
ta was."Denk te gij da onze lieve Heer da goed
vijn", riep tie Gaart na. "Onze lieve Heer von
ut bes", zeej Gaart 18ter, want in vijf jor
was Gaart boer. En da was de wens van iedere
arrebeijer. Mar waajerijj kreeg tie vur zun
beeste niej. Met un bietje geluk koch tie un
waaj in ut lege veld, wör de spoorlijn nève
op geleed wier.
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Ut was mekkeluk want hij waarkte in diej btirt
en kon derec na ut waark melke. De room ver-
koch tie Sn de minse diej on ut spoor waarkte.
Op un dag was ut spoor klór en Griet von ut
nouw wel tijd urn is nur Els te gön.
Met un trein was bar mekkeluk wier ter geseed.
Ut stasjon hadde ze z6n tweehonderd meter van
de Steeg af gezet op de Schinkhof 8n un weg
diej nur de Batterijje liep. Op un maarge stapte
ze baaj op ut stasjon 6n. Gaart bestelde twee
kortjes nur Els. "Das zestig cente" zeej de
kortjesverkoper. "Ik gif oew vertig", booj Gaart.
"Da kan niej menheer, we hebbe vas turief".
Gaart horde da, hij zeej menheer tigge jouw",
zeej Griet trots. "Kan de pot op", gromde Gaart,
"ik gif vijf en vertig". Neeje, zeej de spoor-
kjal. "Dan houwde de kortjes mar", riep Gaart,
kom Griet we gfin terug".
Same liepe ze op de overweg on en de trein reej
zwör dampend vurbij. "Ik doch wel dak geluk
zouw krijge", zeej Gaart tigge Griet, "tis toch
beter vijfenvertig cente as niks".
Op da moment floot de lokemetief. "Gaart hij
flut oew", riep Griet.
"Te lot", zeej Gaart. "Hij ha me mar irder
geluk motte geve".
Un wek 16ter gonge ze nog un keer met de keujes-
kar meej. De trein von Gaart te duur. En toe
Griet saves ut geld natelde toe ze terug ware,
was ter un daalder ut de knip. Ze wilde wa tigge
Gaart zegge, doch diej lag al zwÓr te ronke in
de bedsté.
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Een nieuwe loot
Sedert maandag 25 oktober 1982 is onze
vereniging een nieuwe werkgroep rijk.
De lezing van de heer Schellart op 11 oktober
over kastelen inspireerde een aantal aan-
wezigen dusdanig dat kort daarop de

WERKGROEP KASTELEN IN DE BETUWE
werd opgericht.
Het secretariaat berust bij:

j(osé) Spies
Veerweg 4
4031 KP INGEN
telefoon 03443 - 1271

Wij wensen de jongste loot aan de verenigings-
stam een lang en voorspoedig leven toe.

De redactie.
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Hoe koud het was rv vTh. Essers

Nu de winter 1982/1983 zich al spoedig aandient,
is het misschien interessant te weten, hoe koud
of minder koud onze winters wel waren.
We nemen hiervoor de methode Hellman. Alhoewel
de methode niet altijd past voor Nederland,
kunnen we deze toch wel voor de tabel der winters
in Nederland gebruiken.
Eerst toch wat de oude kronieken ons te melden
hebben. Veel winters worden als de koudste en
strengste in de geschiedenis vermeld ; zo was
bijvoorbeeld in het jaar 881 de winter lang en
koud, het vee stierf van de honger omdat het
geen weide meer had, de Eijn en de Main waren
dichtgevroren.
In het jaar 928 bevroren in Frankrijk 10.000
mensen.
In het jaar 1011 lag er op de Bosporus en de
Nij l ijs. Anders was het in het jaar 1289:toen
was de winter zeer warm, de bomen bloeiden,
de kippen en eksters broedden voor Drie-Koningen.
Zeer koud was het in 1432: de vogels en de hazen
kon men met de hand vangen, de windmolens konden
niet•gebruikt worden om koren te malen vanwege
de vorst. Ook in 1481 was het bitter koud: kinderen
bevroren in de wieg, in Polen stierven 40-000
Turken van de kou.
In Rotterdam verdronken 5-000 mensen tijdens een
processie op het ijs: dit gebeurde in het jaar
1511, in weerwil van een verbod van de overheid
om zo'n plechtigheid op het ijs te houden.
Dat de inkt in de penne bevroor was in het jaar
1709. 1740 was een rampjaar met veel strenge
vorst, veel hoog water met dijkbreuken en hongers-
nood.
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Ook in het jaar 1855 was de winter streng. Er
vormde zi'ch een enorme ijsdam van wel vijf meter
hoogte in de Rijn bij het Doorwertse veer, die
de familie Verbruggen bijna het leven benam, al-
len konden gelukkig gered worden door de Drielse
redders Hendriks en Van Baal; ook de heer Van Veen
uit Heteren nam aan het reddingswerk deel.
Van het jaar 1890 kunnen de oude Drielenaren zich
nog wel herinneren wat hun ouders daarover ver-
teld hebben. De winter begon 26 november buiten-
gewoon streng. Het ijs werd ongemeen dik. Op
19 december vroor het 20 graden Celcius, op 23
januari kwam er dooiweer en daarna weer vorst:eerst
op 1 april kwam de echte dooi.
Nemen we nu onze eigen winters, dan zien we dat
deze lang niet zo misselijk waren. De winter 1978/
1979 duurde 59 dagen, de gemiddelde temperatuur
was 12,4 graden vorst, de laagste temperatuur was
17>7 graden vorst.
Die van 1928/1929 duurde 60 dagen, de gemiddelde
temperatuur was 13»9 graden vorst, de laagste
temperatuur was min 18,9 graden.
Dan komt de winter van 1941/1942. Deze duurde 67
dagen, de mildste temperatuur was 14»4 graden, de
laagste was min 24,8 graden.
De winter 1939/1940 duurde 68 dagen, de tempera-
tuur gemiddeld was min 11,9 graden, de laagste was
min 16,7 graden.
Het jaar 1962/1963 was de kampioen der winters in
onze tijd, althans wat het aantal dagen betreft,
ze duurde namelijk 72 dagen lang, de gemiddelde
temperatuur was 11,2 graden vorst, de laagste was
min 18,2 graden.
Volgens de nu volgende tabel van Keilman, kunt
U zelf zien hoe koud onze winters waren.
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Jaar

1829/30
1844/45
1813/14
1946/471941/42
1739/40
1962/63
1788/891804/05
1783/841794/95
1798/991728/29
1939/401799/1800
1822/23
1837/38
1890/91
1854/55
1802/03
1040/41
1762/63
1928/29
1955/56
1847/48
1870/71
1978/79
1846/47
1894/95
1940/411916/17

duur aantal
dagen

97112
11492
67
6572
50
109
75
77
73102
68
93484858
596768
5160
28
4556
5975
4156
33

gemi
temp
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

ddeld
eratu
14,71 ? 11 1. , i
13,1
11 ,0
14,4
18,0
11,2
15,8
12,0
13,316,6
19,215,2
11,9
16,4
19,418,3
13,913,8
15,0
10,4
10,2
13,914,9
13,1
10,8
12,48,9
10,5
8,1
10,9

laagste
temperatuur

min.

min.

min.

min.
min.

min.
min.

min.
min.

min.
min.
min.

9
•p
9
9

24,8
9

18,2
9
9
9

9
9

9

16,7
9
9
9

16,5
19,1

9
9

9

18,9
21,6

9

15,0
17,7

9

14,8
11,5
16,5

Gegevens van het KNMI uit De Bilt (ten Kate)
Archief van de Gemeente Beteren
Rijks Archief Arnhem.

Driel, augustus 1982.
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Een mammoetschedel
uit Valburg Arno Heinrich

Onder de in Europa bekend geworden en eniger-
mate "bewaard gebleven mammoe t schede Is neemt een
vondst uit Valburg, provincie Gelderland, Neder-
land, in drieërlei opzicht een bijzondere
plaats in.

Abb. 1: Frontalansichl des
Mammutschadels von Val-
burg Foto: Cyvat LEERSUM

De schedel werd in het jaar 1968 in een grind-
baggerij in Valburg samen met de onderkaak, maar
zonder slagtanden, gevonden. Dat is op zichzelf
al iets bijzonders. Normaal gesproken worden de
boven- en onderkaak apart van elkaar ontdekt,
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wanneer het niet toevallig de vondst van een min
of meer kompleet geraamte betreft. Daar het hier
bij deze grindbaggerij om nabaggeren ging, kan over
de stratificatie niets gezegd worden.
Uit de op circa 20 meter diepte liggende vondstlaag
werden nog andere skeletresten zoals van de mammoet,
steppenolifant, wolhaarneushoorn, steppenwisent,
oeros en wolf bijeengebracht.

Abb 2: Senenansichl mit dem
16 cm aus dem Kicfcf ragcnden
linken Obcrkiererzahn.

Folo: Cyvat LEERSUM

Alles bijeen gaat het hier om een fauna, zoals zij
vanaf het einde van het laatste interglaciaal, res-
pektievelijk vanaf het begin van de laatste ijstijd
van veel plaatsen in het Nederrijn- en Roergebied
bekend geworden is. Alleen al in het dal van de
Emscher bij Bottrop werden binnen 20 jaar meer dan
7000 dergelijke vondsten geborgen.
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De schedel.
De grootte, de vorm en doorsnede van de tandkassen
waarin de slagtanden zaten, geven aan dat het om
een circa 30 tot 40 jaar oud mannelijk dier gegaan
moet hebben.

Abb. 3: Ansicht von hinten in den Kieferbercich

Met uitzondering van de voorhoofdspartij, die pas
bij het baggeren gebroken werd, benevens twee ope-
ningen in het gedeelte van de bovenste tandkassen,
is de schedel volledig bewaard gebleven. Te oor-
delen naar de maten behoort de vondst tot de groot-
ste in Europa bewaard gebleven mammoetschedels. Het
verloren gaan van de beide slagtanden is bij sche-
dels met intact gebleven tandkassen slechts aldus
te verklaren, dat de tanden na het vergaan van de
kadavers uit de buisvormige kassen gegleden moeten
zijn. Bij de berging van de grote mammoetschedel van
Haltern/Vestfalen vond ik beide slagtanden direkt
vóór de tandkassen (dus ook eruit gegleden) liggen.
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De kiezen uit de bovenkaak.
De beide kiezen uit de bovenkaak (M2) met elk 17
lamellen zijn bewaard gebleven. Terwijl de rechter-
kies slechts 5 COL uit het kaakbeen naar buiten
steekt, is de linkerkies onnatuurlijk ver (16 cm)
uit het kaakbeen gegroeid en past in een door ver-
lies van een kies ontstane holte van de onderkaak.
De onderkaak.
Van de onderkaak zijn beide helften aanwezig, de
gewrichtskoppen zijn rechts voor de helft bewaard
gebleven, doch links afgebroken en verloren gegaan.
Terwijl de rechterkies (M2) met 16 lamellen, die
duidelijke slijtvakken van het kauwen vertonen, 5
tot 9 cm uit het kaakbeen steekt, ging de linkerkies
al tijdens het leven van het dier verloren. Daar
de kiesholte niet meer aanwezig is, kan men op
goede gronden aannemen, dat het verlies al voor de
vorming van de M2 plaatsgevonden heeft. De linker
bovenkies past precies in de holte die in de onder-
kaak ontstaan is. De mate van slijtage van de
linker bovenkies toont aan dat met deze kies, on-
danks het ontbrekende contra-kauwvlak (de onderkies)
volledige kauwarbeid verricht werd. Het bot in het
gedeelte van de vroegere kiesholte is gladgeslepen.
Hoewel bij mammoeten zeer regelmatig misvormingen
aan de tanden of kiezen voorkwamen, is mij noch uit
verzamelingen noch uit de literatuur een geval be-
kend waarbij het uitgroeien van de bovenkies het
verlies van de onderkies compenseert.
Tengevolge van de kauwdruk, die wel plaatsvond doch
onregelmatig was, is de onderkaak naar links gedrukt.
Yliegemaden in de schedel.
Bij het doorzoeken van de meestal uit een grauwe
leemachtige zandmaase bestaande opvulling van de
in de voorhoofdsholte gebroken schedelholtes vond
ik de circa 8 mm lange maden van de blauwvlieg
(protophormia terraenovae, ROBINEAÏÏ-DESVOIDY 1830),
deels apart, deels in trosjes aan het bot bevestigd.
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Abb. 4: Surk vergröflcrte, nur
8 mm lange. Puppe der Blau-
fliege Proiophormia urraeno-
vae (ROB1NEAU-DESVO-
IDY. 1830) aus dem Mammut-
schadel. Foto: Chr. v. F1CK

Zulke vondsten van vliegemaden zijn tot op heden
zelden bekend geworden, terwijl dat zich in de
vondsten van schedels en botten bevindende sedimen-
taire opvullingen meestal achteloos uitgespoeld
of leeggegooid werden. Een talrijker voorkomen
tonen echter vondsten uit twee mammoetschedels
in Bottrop, een mammoetschedel uit Hologue-aux-
Pierres (België), een steppenwisentschedel uit
Zemst in de provincie Brabant (België) en een
wolhaarneushoornschedel uit Dendermonde (België).
Volledigheidshalve moeten ook nog de bewijzen uit
Rancho La Brea bij Los Angeles en uit een Lophio-
don uit het Eoceen in het Geiseldal bij Halle
genoemd worden.
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Of de vliegen hun eieren tijdens het leven of pas
na de dood van de gastheer gelegd hebben, is niet
vast te stellen. Het is beide mogelijk.
De vondst van de mammoetschedel van Valburg is
aan de opmerkzaamheid van de leraar H.G.J. Abbink
te Maarsbergen te danken.
De heer Abbink zorgde er ook voor dat de onder-
kaak, die zich eerst in andere handen bevond,
weer met de schedel verenigd werd.
Beide stukken bevinden zich momenteel in de
verzameling Abbink.
Samenvatting.
Voorgesteld wordt een mammoetschedel met onder-
kaak uit Valburg, Nederland, waarbij door het
verloren gaan van een kies in de onderkaak de
linkerkies uit de bovenkaak in de ontstane
ruimte gegroeid is.
In de schedelholten werden maden van de blauwvlieg
(Protophormia Teraenovae, ROBINEAU-DESVOIDY 1830)
gevonden.
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