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Ten geleide
Het is nu al weer ruim twee jaar geleden dat 5 verenigingen en een stichting op historisch gebied in de Betuwe besloten om een gezamenlijk
blad uit te geven. Alle aangeslotenen vaardigden een lid af als vertegenwoordiger in de redactie van het nieuwe tijdschrift. Na rijp beraad werd

besloten dat het blad de naam Tabula Batavorum zou dragen, de naam
die de Historische Kring Kesteren en Omstreken al voor zijn periodiek
had gebruikt. Spoedig daarna meldde de Stichting Historische Kring
Gente, die toen pas was opgericht, zich als zevende deelnemer aan.
Voorzichtigheid was geboden: het ging om een experiment. De vraag
was, hoe de leden van de verenigingen het zouden vinden om op deze
wijze de geschiedenis van onze streek vastgelegd te zien. Eind 1984
vond een evaluatievergadering van de redactie plaats. Gezien de vele positieve reacties die op de redactietafel terechtkwamen, lag doorgaan
met de Tabula voor de hand.
Zowel de aangesloten verenigingen als hun afgevaardigden waren echter van mening, dat een meer definitieve rechtsvorm vanhet orgaan noodzakelijk was. Er werd besloten om de Tabula Batavorum in een stichting
onder te brengen, zodat op adequate wijze verantwoording aan de aangesloten verenigingen afgelegd kon worden, terwijl ook de financiële positie duidelijker vorm gegeven zou worden. Het bestuur van de stichting
in oprichting wordt gevormd door de afgevaardigden van de deelnemende verenigingen en stichtingen, waarin John Mulder als voorzitter, Annet
Warmerdam als secretaresse en Peter Schipper als penningmeester zullen optreden. Het streven is dat rond de verschijningsdatum van dit nummer, of anders spoedig daarna, de noodzakelijke formaliteiten zijn afgerond. Dit houdt o.a. in dat de statuten van de Stichting Tabula Batavorum ter kennis van de diverse besturen worden gebracht en dat na goedkeuring de oprichting notarieel verleden wordt, waarna inschrijving in
het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel zal plaatsvinden.
Diverse personen hebben in de loop van de afgelopen twee jaar nieuwe
ideeën naar voren gebracht, voorstellen gedaan of kritische geluiden laten horen over de vormgeving en de inhoud van dit blad. Voor zover mogelijk heeft de redactie daarmee rekening gehouden. Een van die wensen was het aanstellen van een eindredacteur. Ton van Drunen heeft deze taak op zich genomen. Op het omslag vindt U vanaf nu jaargang , jaartal en nummer vermeld. Bovendien zullen de bladzijden per jaargang
doorgenummerd worden. Momenteel is de redactie bezig met het opstellen van wat richtlijnen voor auteurs. Naar verwachting is deze lijst binnenkort klaar. Degenen die een artikel in ons tijdschrift willen publiceren, kunnen als voorheen met een der redactieleden of met de eindredacteur contact opnemen
De redactie spreekt de hoop uit dat met deze maatregelen enerzijds een
goede basis is gelegd voor de bestendiging van de goede samenwerking

tussen de aangesloten verenigingen en anderzijds het leesgenot van de
leden verhoogd zal worden.
De redactie

De wordings- en bewoningsgeschiedenis van het
oostelijk rivierengebied (3)
De rivierlopen tot in het begin van de Romeinse tijd
We gaan nu verder in op de loop van de Waal, Rijn en Ussel in de Romeinse tijd, zoals wij (Harbers en Mulder, 1981) die hebben geprobeerd
te reconstrueren. Afbeelding 7 (die ook in de vorige Tabula Batavorum is
afgedrukt) geeft de situatie tot omstreeks het begin van de jaartelling
weer.

Rivierbeddingen van het Rijnsysteem tijdens de sedimentatie
van Gendt l
— mm . » Vermoedelijke ligging van de rivierbeddingen
::

^rET^—j Stroomruggen van Gendt l die later geèrodeard zijn
•

Bataafs - Romeinse bewoningsplaats

:

te..::-:;V.^.Üj Stroomruggen wan Gendt l

Afb.7 Reconstructie van de rivierlopen in het Vroeg-subatlanticum.

Waal
In het gebied tussen Millingen a/d Rijn en Nijmegen heeft de Waal
slechts zwak ontwikkelde oeverwallen gevormd. De bewoning concentreerde zich in dit gebied op de oudere afzettingen, die destijds relatief
hoog lagen (Formatie van Kreftenheye, Afzettingen van Ressen en Afzettingen van Gendt O). De voornaamste oeverwallen werden meer naar het
noordwesten gevormd. Wij krijgen de indruk dat de Waal zich pas later in
het Vroeg-Subatlanticum van de Rijn heeft afgesplitst. Tijdens, maar
vooral na de Romeinse tijd is de Waal aanzienlijk in betekenis toegenomen. Vanaf Tolkamer boog de Waal via een noordelijke
meander( = rivierbocht), waarvan de resten als een bedding zichtbaar
zijn, in de richting van Millingen a/d Rijn. Op de topografische kaart van
1887 laat deze meander zich duidelijk in de figuratie van de percelen in

de 's-Gravenwaard onderscheiden. Even verder vormde de bedding de
scheiding tussen de 's-Gravenwaard en De Bijland. Overigens heette de
Waal in de Romeinse tijd Vacalus of Vahalis. De naam wijst op het bochtige van de rivier (Schönfeld, 1955). Vanaf (vullingen a/d Rijn zijn de Afzettingen van Gendt l grotendeels door de jonge Waal opgeruimd of door
jongere afzettingen overdekt. De exacte ligging van de Waalloop in de

Romeinse tijd viel daardoor niet te reconstrueren. Slechts de vermoedelijke ligging is op afbeelding 7 aangegeven.

Afb.8 Situatiekaartje met de belangrijkste toponieuwen.

Rijn
Vanaf Tolkamer vervolgde de Rijn zijn weg via het gebied van de zogenaamde Oude Rijnmond in westelijke richting om de Ossenwaard heen.
Tussen Aerdt en Oud-Zevenaar, even voor de Groote Geldersche Waard,
heeft de stroom zich opnieuw verdeeld in twee takken. De belangrijkste
tak, de Rijn, is duidelijk te vervolgen via de hoog opgeslibde stroomrug

met de daarop gelegen Inheems-Romeinse bewoningsplaatsen te Pannerden, Doornenburg, Fileren, Gendt, Haalderen, Baal, Bredelaar en
Aam (afb. 7 en 8). Voor Eist heeft de rivier zich opnieuw gesplitst. De voor
ons belangrijkste tak, vroeger door de lokale bevolking de Oude Rijn genoemd (Edelman, 1951), boog in noordwestelijke richting naar Driel en
stroomde daar via een grote bocht naar het westen.
Keren we terug naar Pannerden. Daar kruist de stroomrug van de Rijn
het Pannerdensch Kanaal, dat in de achttiende eeuw gegraven is. De
restbedding van de Rijn, die dwars door de Roswaard gaat, is tot aan
Flieren zeer fraai als een geulvormige laagte te zien. Van Doornenburg
tot Flieren slingert de Linge zich door de restbedding. Dit riviertje is vermoedelijk in de dertiende of veertiende eeuw van Doornenburg tot Tiel
gegraven. Het kasteel Doornenburg (afb. 9), dat in de twaalfde of dertiende eeuw moet zijn gebouwd, bevindt zich op de zuidelijke oever van de
Linge ofwel op de zuidelijke oeverwal van de Rijn (Mulder et al., 1979). De
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Afb.9 Kasteel Doornenburg (foto Stiboka).

bodemkundige situatie tussen Flieren en Gendt is tamelijk ingewikkeld.
Daar bevindt zich een groot aantal dichtgeslibde beddingen, die we aan
de bovenbedoelde Rijntak toeschrijven. Waarschijnlijk heeft de rivier
een hoog liggend zandpakket aangesneden (een erosierest van de Formatie van Kreftenheye of van de Afzettingen van Ressen) tussen Doornenburg en Flieren. Grote hoeveelheden zand werden op korte afstand
verplaatst, zodat de beddingen zich herhaaldelijk verlegden. Langs een
van die geulen (de huidige Linge) ligt onder andere de prachtige oude
boerderij Loohof, die op een oude woongrond (Inheems-Romeins) is gebouwd. Bij Gendt kwamen de Rijn en de Waal weer bij elkaar (afb. 7). Mogelijk heeft Gendt daaraan zijn naam te danken. De oude naam van
Gendt is Gannite of Gannita, dat samenvloeiing (van rivieren) betekent
(Gijsseling, 1960). Bij Haalderen waren we het spoor van de vroegsubatlantische Rijn even bijster. Door twee dijkdoorbraken in 1784 is
daar een dik pakket overslagzand over de stroomrug afgezet. Het terrein
is daardoor dermate genivelleerd, dat slechts gedetailleerd bodemkundig onderzoek uitkomst kan bieden over de ligging van dit traject van de
Rijn. Even voorbij Haalderen kunnen we de draad weer opnemen. Ook
hier is de restbedding als een geulvormige laagte fraai in het landschap
waar te nemen. Ook bij Baal en Bredelaar liggen langs de restbedding
een aantal oude woongronden die reeds in de Romeinse tijd werden bewoond. Het dorp Eist ligt grotendeels op een vrij hoog zandlichaam, dat
al in het Laat-Pleistoceen (Formatie van Kreftenheye) en mogelijk ook
nog in het Vroeg-Holoceen (Afzettingen van Ressen) is gevormd. Waarschijnlijk vormde dit hooggelegen zandlichaam de belangrijkste oorzaak, dat de vroeg-subatlantische Rijn zich voor Eist heeft gesplitst. De
ligging van de Romeinse tempels, waarvan de funderingsresten nog onder de Nederlands Hervormde kerk bewaard zijn gebleven (Bogaers,
1955), is nu goed te begrijpen: een hooggelegen zandig terrein dat ligt in
de vork van twee min of meer belangrijke riviertakken.

Voorbij Eist is de restbedding van de Rijn weer duidelijk in het landschap zichtbaar. De Molenstraat is circa 500 m ten noorden van de Linge
deels aangelegd in de dichtgeslibde bedding. Opmerkelijk is verder dat
de huisjes van 't Vlot, een buurschap bij Driel, in de restbedding zijn gebouwd. Voorbij 't Vlot maakte de Rijn een enorme bocht westwaarts
(afb. 10). De Kleine Molenstraat in Driel kruist deze. We benadrukken
nogmaals dat we over de Rijn hebben gesproken die ongeveer tot het begin van de jaartelling als hoofdrivier functioneerde. Na die tijd veranderde de loop van de rivier. Dat probleem behandelen we de volgende keer.

Afb.10

Luchtfoto
met de omgeving
van Driel (luchtfoto van de geallieerden, bewaard
in het archief van
Stiboka).

Ussel
De stroomrug (dus de oeverwallen en restbedding) van de Ussel is vanaf
het splitsingspunt tussen Aerdt en Oud-Zevenaar tot Arnhem goed te
vervolgen (afb. 7). Tussen Groessen en Ooij, evenals bij Huissen, zijn gedeelten van de stroomrug in de middeleeuwen door de jongere Rijn opgeruimd. Met een grote bocht stroomde de rivier om de Loowaard - die
ligt ten noordoosten van Huissen aan de overzijde van de huidige Rijn om even westelijk van Huissen richting Malburgen af te buigen. De oeverwallen van de Ussel zijn eveneens in de Romeinse tijd bewoond geweest, zoals bij Loo, Huissen en Elden. Het Romeinse fort dat in 1979 is

ontdekt (Willems, 1980), ligt naar onze mening op de oeverwal van de
vroeg-subatlantische Ussel. Dit fort bevindt zich thans in de uiterwaard
van de huidige Rijn. Hoewel ten noordoosten van het fort veel klei is afgegraven voor de baksteenindustrie, was de stroomrug van de Ussel tot
aan Praets te vervolgen. De bedding en oeverwallen laten zich op diverse
plaatsen duidelijk onderscheiden in de profielwand van de kleiputten.
Voorbij Praets heeft de rivier zich later herhaaldelijk verlegd, waarbij de
voormalige meander van de Ussel is opgeruimd. De dichte bebouwing
van Arnhem liet nauwelijks bodemonderzoek toe. Evenmin gaven oude
topografische kaarten aanknopingspunten. In dit gebied tasten we over
de Usselloop nog in het duister. Mogelijk is de haven, aan de oostzijde
van Arnhem, gedeeltelijk gegraven in de oude Usselbedding. Tussen
Westervoort en Doesburg treffen we op de Afzettingen van Gendt O de
Afzettingen van Gendt l aan in de vorm van kalkrijke zware zavel en lichte klei. Bovendien komen op een aantal plaatsen smalle hoge oeverwallen voor, bestaande uit dikke lagen zavel of zand, die we aan de subatlantische Ussel toeschrijven. Veelal liggen de steenfabrieken op deze
oevers, zoals in de Vaalwaard en de Havikerwaard.
John Mulder
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Sigarenmaken in het Gelders rivierengebied tussen
1850 en 1940: aspecten van werkgelegenheid, produktiewijze en vakorganisatie
Speelde binnen het kader van de Nederlandse sigarenfabricage het Gelders rivierengebied een belangrijke rol? Het antwoord moet helaas ontkennend luiden. Alleen Culemborg was voor deze tak van industrie een
stad van betekenis, terwijl ook omgekeerd de sigarenfabricage op de
stad Culemborg een merkbare invloed heeft uitgeoefend. In Nijmegen
en Tiel hebben eveneens enkele sigarenfabrieken bestaan, maar deze
waren van weinig belang, zeker in vergelijking met de overige bronnen
van bestaan in die steden. Verder zijn er her en der in het Gelders rivierengebied, zoals in Dodewaard, Geldermalsen en Kesteren, sigarenfabrieken geweest. Heeft deze industrietak zich in het Gelders rivierengebied dan wellicht op een specifieke wijze ontwikkeld? Deze vraag zal als
een rode draad door het hiervolgende stuk heenlopen.
Waarschijnlijk heeft de Betuwse tabaksteelt (Betuws aardgoed en bestgoed) een zekere stimulerende invloed gehad op het ontstaan van de sigarennijverheid. Zo liet de Utrechtse sigarenfabrikant G. Ribbius Peletier jr. rond 1860 zijn "inlandse" sigaren fabriceren door de Culemborgse
sigarenfabrikant J. Spoor.1' De invloed van de tabaksteelt moet echter
niet overdreven worden, want met de inlandse tabak kon men alleen
goedkope sigaren fabriceren. Bovendien werd de inlandse tabak in de
loop van de 19e eeuw goeddeels verdrongen door tabak uit NederlandsOost-lndië, die in velerlei kwaliteiten en prijzen in Nederland aan de
markt kwam.2) De sigarenfabrikanten in het Gelders rivierengebied waren dus, net als de overige Nederlandse sigarenfabrikanten, aangewezen op de tabaksmarkten in Amsterdam en Rotterdam, terwijl voor de
Zuidamerikaanse tabakssoorten (waaronder Brasiel-tabak) Bremen een
belangrijk inkoopcentrum was.

Werkgelegenheid
Met de fabricage van sigaren is in Nederland in het tweede kwart van de
19e eeuw een begin gemaakt. Rond 1850 werkten naar schatting al zo'n
tweeduizend personen in de sigarenindustrie.3' Ook in de steden Culemborg en Nijmegen zijn toen enige sigarenfabrieken opgericht, die overigens niet meteen tot bloei kwamen. De jaren zestig en zeventig vormden
een periode van voorspoed, waarin deze tak van industrie zich overal in
het land gestaag uitbreidde, terwijl in de depressie van de jaren tachtig
weliswaar geen sprake was van achteruitgang, maar toch van enige
stagnatie. Culemborg en Nijmegen ontwikkelden zich op soortgelijke
wijze, alleen met dit verschil dat de groei zich in de jaren tachtig gewoon
doorzette, zodat rond 1890 in Culemborg ruim driehonderd en in Nijmegen bijna tweehonderd mensen hierin arbeidden. Hoewel in Tiel de
eerste fabrieken eind jaren zestig waren opgericht, meldde het gemeenteverslag over 1880 nog dat sigarenfabrieken, althans van enige omvang, daar niet bestonden. Negen jaar later vonden ruim tachtig personen werk in deze branche.4' De groei juist in de depressiejaren is in deze
stad dus zeer opvallend.
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Gedurende de volgende twee decennia breidde deze industrietak zich in
Culemborg en Nijmegen, geheel conform het landelijk patroon, verder
uit. In Tiel werd een aanvankelijke toename weer door een afname van
het personeelsbestand gevolgd. Volgens de beroepstelling van 1909 waren in Culemborg 577, in Nijmegen 293 en in Tiel 76 personen in deze
branche werkzaam. In de provincie Gelderland werkten op dat moment
2.109 en in Nederland 25.872 personen in de sigarenindustrie.51.
Ondanks problemen rond de aanvoer van tabak , die hier en daar tot
werkloosheid leidden, konden in de Eerste Wereldoorlog nog goede zaken gedaan worden. In 1919 bereikte de export een recordhoogte en had
de sigarenindustrie qua arbeidsbezetting zijn grootste uitbreiding. In de
euforie van de hausse werd in 1920 een c.a.o. afgesloten, die althans
naar de mening van de ondernemers te hoge lonen toezegde. Toen tegelijkertijd de exportmogelijkheden sterk verminderden en de langbesproken tabaks accijns in 1922 werd ingevoerd, kwamen veel bedrijven in
aanpassingsmoeilijkheden te verkeren. Dit werd nog erger toen in 1922
en 1923 Duitse sigaren, die vanwege valutaproblemen aldaar zeer goedkoop waren, het land binnenstroomden.6' Merkwaardig genoeg werd in
Culemborg juist in 1921 nog de sigarenfabriek De Jager & Co (Dejaco)
opgericht.7' Te Tiel werd de grootste fabriek ter plaatse, de Alvana Cigar
Manufacturing Cy. (v/h C.W. Dresselhuys jr.) wegens overproduktie
gesloten.8' Sindsdien was er in Tiel geen sigarenfabricage van betekenis
meer.

Een kijkje bij de sigarenfabriek DEJACO te Culemborg,

Gedurende de tweede helft van de jaren twintig gelukte het de ondernemers in de sigarenindustrie, waaronder ook die in Culemborg en Nijmegen, zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden door zich overal
op de binnenlandse markt te richten. Maar de jaren dertig brachten door
de achteruitgang van de binnenlandse koopkracht en het nog verder
wegvallen van de export nieuwe problemen. De consumenten" gingen
niet minder sigaren roken dan voorheen, integendeel, het landelijk ver-

bruik nam nog toe, maar wel koos men veel goedkopere sigaren. Aangezien de winstmarge op de goedkopere soorten veel geringer was dan op
de duurdere soorten, hadden de fabrikanten de grootste moeite aan deze vraag te voldoen. De moeilijkheden in de sigarenindustrie kwamen tot
uitdrukking in een toenemende werkloosheid. De grootste omvang van
de landelijke werkloosheid in de sigarenindustrie werd in 1936 bereikt.
Daarna was er sprake van een bescheiden opleving. De prijsdaling
kwam tot staan en de omzet vermeerderde nog enigszins. Werklozen
konden weer aan de slag gaan. Toen bleek dat velen in vakbekwaamheid
achteruitgegaan waren gedurende de werkloosheid. De Dejaco-fabriek
te Culemborg nam toen als eerste in den lande het initiatief om werkloze
sigarenmakers via een cursus te herscholen9'.
Ondanks depressie en mechanisatie (waarover straks meer) vonden in
1939 zelfs iets meer mensen (26.838) hun bestaan in de sigarenindustrie
dan in 1930 (25.311)10). Soortgelijke cijfers over het Gelders rivierengebied staan ons niet ter beschikking. In Culemborg liep in dezelfde periode het aantal arbeiders met dertien procent terug van 941 personen in
1930 naar 821 in 193911). De Culemborgse sigarenfabrikanten vonden dat
ze over 1939 geen reden tot klagen hadden, omdat de produktie en afzet
ten gevolge van de mobilisatie waren toegenomen12'. In Nijmegen was
men echter van mening, dat 1939 het slechtste jaar tot dan toe was geweest. Toch zouden voor de Nederlandse sigarenindustrie de werkelijke
problemen pas in en na de Tweede Wereldoorlog beginnen.
Produktiewijze
Het maken van sigaren is lange tijd handwerk geweest. Eén sigarenmaker kon in zijn eentje het hele produktieproces uitvoeren, waardoor kleinschalige fabricage zeer goed mogelijk was. Dat neemt niet weg, dat er al
in de 19e eeuw grote fabrieken ontstonden, waarbij een zekere mate van
arbeidsverdeling plaats vond. In de twee fabrieken van de firma Dresselhuys en Nieuwenhuysen werkten rond 1890 ongeveer 250 personen.
Daarnaast bestonden de nodige kleine sigarenmakerijen141. In Tiel en Nijmegen bleven de meeste bedrijven ver beneden het aantal van honderd
arbeiders. Veel bedrijven in de sigarenindustrie hadden de juridische
vorm van firma of vennootschap. In de loop van de twintigste eeuw
kwam de familie-N.V. steeds meer in zwang. Open N.V.'s, dat wil zeggen,
N.V.'s waarvan de aandelen ter beurze genoteerd stonden, kwamen in
deze branche weinig voor, maar een 'holding company' als de Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken (V.H.S.) was een unicum. Tot de
V.H.S., opgericht in 1916, behoorden o.a. de Koninklijke Sigarenfabrieken der fa. Dresselhuys en Nieuwenhuysen, de Koninklijke Vereeniging
van Nederlandsche Sigarenfabrikanten "Trio" te Culemborg en de eerder genoemde Alvana-sigarenfabriek te Tiel. Veel plezier beleefden de
eerste aandeelhouders niet van hun aankoop. Nadat de N.V. gedurende
de Eerste Wereldoorlog door overname van bedrijven (waaronder B. van
der Tak & Co. te Rotterdam) vol optimisme was uitgebreid, moest in 1924
wegens grote verliezen tot kapitaalsreductie worden overgegaan151. Aangezien de resultaten van de vier andere tot dan toe opgerichte open
N.V.'s evenmin bemoedigend voor de aandeelhouders waren, werden tot
1940 geen nieuwe bedrijven via aandelenemissie meer opgericht. Financiële middelen werden gezocht bij familie of kennissen, de banken of
een enkele maal bij de tabakshandel.
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In deze jaren begon voor het eerst de machine het handwerk te verdringen. Hoewel de experimenten met machinale sigarenfabricage al vanaf
omstreeks 1860 plaats vonden, duurde het toch tot in de jaren twintig

voor de sigarenmachines enige betekenis kregen. Vooral de dalende
prijzen van de tabak en sigaren in combinatie met de tamelijk starre lonen, maakten het voor de fabrikanten aantrekkelijk om te mechaniseren.

Begin jaren dertig gingen dan ook vele sigarenfabrikanten tot de aanschaf van machines over, waardoor een verdere prijsdaling van de sigaren in de hand werd gewerkt. Door de vakbonden werd de mechanisatie
als een belangrijke oorzaak gezien van de toenemende werkloosheid on-

der de sigarenmakers, hoewel deze werkloosheid niet omvangrijker was
dan in de andere bedrijfstakken161. In Culemborg verminderde het aantal

sigarenmakers bij de drie grootste fabrieken tot bijna de helft, van ruim

vierhonderd in 1931 naar ± 250 in 193317). (Over het verloop van het tota-

le personeelsbestand aan deze fabrieken ontbreken de gegevens). Voor
deze vermindering van het aantal sigarenmakers zou inderdaad de mechanisatie van de produktie voor een deel verantwoordelijk kunnen zijn.
Bij gebrek aan omzetcijfers valt dat helaas niet precies te beoordelen.

PM.----7 ™^«te«**-.'g^ir:- - . , , • " - • • ^f*f§-De drie heren van de TRIO sigarenfabriek te Culemborg. v.l.n.r. W.B. Dresselhuys, P. de Jong en P.A. van Roon.

Gesteund door vele werkgevers uit het zuiden des lands, drongen de vakbonden met succes bij regering en parlement aan op een machinever-

bod. In 1936 werd de wet "houdende tijdelijke maatregelen betreffende
de mechanisatie in de sigarenindustrie" aangenomen. Aanschaf van
machines werd hiermee voorlopig tot 1939 verboden181. Vele fabrikanten
uit het noorden des lands, waaronder die uit Culemborg, waren met deze
ontwikkeling weinig gelukkig191. Toch hadden zij hier wel enig belang bij,
want de werkloze sigarenmakers te Culemborg, Nijmegen en ook elders
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konden betrekkelijk gemakkelijk voor zichzelf aan de slag gaan. Zij kon-

den voor de geregelde industrie een ernstige concurrentie betekenen,
omdat zij aan zichzelf of hun personeel, zo zij dit hadden, geen c.a.o.- lo-

nen uitkeerden. Ook met het betalen van de tabaksaccijns werd soms
de hand gelicht. De vakbonden hadden handen vol werk om de georganiseerde fabrikanten via acties en stakingen tot naleving van de c.a.o. te
brengen. Zo werd in 1930/1931 te Nijmegen een kwestie bij de firma J.

Gosen door middel van een boycot tot een voor de bonden goed einde
gebracht. Te Culemborg werden in 1932/1933 acties gevoerd bij de
firma's Gebr. Uden, De Leeuw en Gebr. Smits (Sujabo). De "Vuurpijltjes"
van Sujabo werden zelfs in 1934 zodanig geboycot, dat de fabriek haar

numerieke betekenis verloor, zoals de vakbond in haar jaarverslag tot tevredenheid opmerkte20'. Hiermee komen we echter op het terrein van de
volgende paragraaf.
Vakorganisaties
Over het algemeen waren de arbeiders in de grote steden en met name
in Amsterdam eerder en beter georganiseerd dan die in de kleinere

plaatsen. De staking van 1873, waarbij de sigarenmakers een vergeefse
strijd om het recht van organisatie voerden, beperkte zich grotendeels

tot de vier grote steden. Weliswaar lieten vier Culemborgse sigarenfabrikanten per advertentie in het Handelsblad weten, geen sigarenmakers in

dienst te willen hebben, die lid waren van de sigarenmakersbond21',
maar volgens het tijdschrift De Werkman had de bond in deze plaats helemaal geen leden, noch in Nijmegen of Tiel22). Gedurende de depressie
van de jaren tachtig was de vakbeweging in het algemeen zeer zwak georganiseerd. Pas in de negentiger jaren ontstonden er alom acties om

tot verbetering van de werkomstandigheden te komen. Uit een regeringsenquête, die in deze periode gehouden werd, blijkt dat de arbeiders in
Culemborg en Tiel niet alleen ontevreden waren over de lage lonen,
maar vooral ook over de willekeur van de patroons bij het heffen van contributies of het geven van uitschot (d.i. het afkeuren van sigaren). De lokalen, waarin gewerkt moest worden, waren vaak benauwd, koud of
brandgevaarlijk. De fabrikant C. Laan te Culemborg werd onmenselijke
behandeling verweten. Hij zou 's winters een keer het lokaal binnenlopend geroepen hebben: "Gooi de deuren en vensters open, die zwijnen
stinken als de pest; zij verpesten mijn hele huis"23). Soortgelijke klachten
werden eveneens over de werkomstandigheden elders in het land geuit.
De in 1887 opgerichte Nederlandse Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond had in 1891 blijkbaar een afdeling te Culemborg, want in dat jaar
werd een brief met looneisen aan de Culemborgse fabrikanten gestuurd.
De firma Dresselhuys en Nieuwenhuysen gaf hierop ten antwoord, dat
zij iedere inmenging in haar zaken van welke bond ook beslist afwees en
eerder haar fabrieken zou sluiten dan bevelen van de z.g. bond te gehoorzamen, leder, die niet verklaarde met de bestaande toestand tevreden te
zijn, zou worden uitgesloten. Bij deze brief kon de firma C. Laan zich geheel aansluiten24'. Omdat de arbeiders niet wilden verklaren tevreden te
zijn, werden ze massaal uitgesloten. Dit conflict, dat zes weken duurde
en door de arbeiders verloren werd25', kreeg landelijke belangstelling.
Naar aanleiding van deze staking werd in het werkgeverstijdschrift DeTabaksplant het idee geopperd om een werkgeversvereniging op te
richten26'. Dit idee werd door de sigarenmakers van harte toegejuichd,
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omdat zij liever door onderhandeling dan door staking tot hun recht wilden komen27'. Het zou echter nog enige jaren duren vóór de ondernemers
hun eigen belang met organisaties het best gediend zagen.
Tijdens de bovengenoemde staking richtte de firma Dresselhuys en
Nieuwenhuysen een fabriek te Eindhoven op. Ondanks waarschuwingen
van de bond, waren 281
de Eindhovense sigarenmakers bereid als onderkruipsers te fungeren . De Tielse sigarenmakers waren kennelijk wat
strijdbaarder, want een Rotterdamse sigarenfabrikant, die in 1899 wegens staking zijn bedrijf naar Tiel had verplaatst, zag zich genoodzaakt
weer te vertrekken vanwege de vijandige houding van de Tielse sigarenmakers. Hij zocht zijn toevlucht toen in Geertruidenberg29'. In de hierop
volgende jaren waren er talloze conflicten en stakingen, die door de arbeiders nu eens gewonnen, dan weer verloren werden . Ook via onderhandelingen werden loonsverhogingen of verbeteringen van de werkomstandigheden verkregen.
In de jaren tot de Eerste Wereldoorlog organiseerden sigarenmakers
zich in een viertal landelijke bonden, die in deze vorm tot 1940 bleven
bestaan en alle onderhandelingen met de werkgevers voerden. De
oudste en tot 1920 grootste bond was de eerder genoemde Nederlandse
Sigarenmakers- en Tabakbewerkingsbond (1887). Deze bond, die officieel neutraal was maar zijn aanhang meest in socialistische kring vond,
had in de meeste jaren een afdeling van ruim honderd leden in Culemborg, een iets kleinere in Nijmegen en nog één in Tiel. De Nederlandse
Rooms-Katholieke Tabakbewerkingsbond "St.Willibrordus", die in 1897
was opgericht en na 1920 de eerstgenoemde bond in omvang betrof, had
sedert 1901 afdelingen te Culemborg en Nijmegen met in 1914 respectievelijk 126 en 52 leden. De Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland (opgericht in 1899) was de kleinste van de
vier en had in deze streken hoegenaamd geen aanhang. De vierde landelijke vakbond ontstond in 1904, toen een groep uit de eerstgenoemde
bond zich afscheidde en de Nederlandse Federatie van Sigarenmakers
en Tabakbewerkers in Nederland oprichtte. Hoewel deze enigszins anarchistisch georiënteerde bond landelijk nauwelijks groter was dan de
christelijke bond, was hij juist in Culemborg sterk vertegenwoordigd met
rond 1920 zo'n tweehonderd leden30'.

De werkgevers in de sigarenindustrie lieten zich niet onbetuigd en verenigden zich in het neutrale (liberale) Verbond van Verenigingen van Sigarenfabrikanten in Nederland (1907), dat voornamelijk boven de grote rivieren opereerde en de Nederlandse Rooms-Katholieke Vereniging van
Sigarenfabrikanten (1912), die zijn werkterrein overwegend in het zuiden
vond. Waartoe behoorde nu het gebied tussen de rivieren? De R.K.fabrikanten, zo zij georganiseerd waren, zullen veelal lid van de Vereniging
zijn geweest. Protestantse en neutrale werkgevers behoorden vermoedelijk tot het Verbond. W.B. Dresselhuys te Culemborg was in ieder geval jarenlang voorzitter van het Verbond. Men kan dus wel zeggen, dat
Culemborg haar stem liet horen binnen het landelijk gevoerde overleg
tussen de organisaties. Omgekeerd zullen de landelijke ontwikkelingen
ook binnen Culemborg hun weerklank hebben gehad.
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Rest ons tot slot op te merken, dat ten aanzien van de sigarenindustrie
de gang van zaken in het Gelders rivierengebied vele overeenkomsten
vertoonde met hetgeen elders in het land gebeurde. Weliswaar konden
sommige gevallen verschillende accenten gelegd worden, maar van een
specifieke ontwikkeling in het Gelders rivierengebied was geen sprake.
Dr. Keetie E. Sluyterman
Doetinchem, augustus 1984

Noten
1.

G.A. Utrecht, archief Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek v/h G. Ribbius Peletier jr., brievenboek

2.

H.K.Roessingh, Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas in de 17e en 18e
eeuw in Nederland (Wageningen 1976) 383.

(inv. nr. 113).
3.

Statistisch Jaarboek(je) voor het Koningrijk der Nederlanden III (1853) 325, IV (1854) 343-344; J.A.

4.

de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam 1968) 56.
Gemeenteverslagen van Culemborg, Nijmegen en Tiel, 1851-1891; Uitkomsten der beroepstelling
in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten december 1889 ('s-Gravenhage 18941895).

5.
6.

Uitkomsten der beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den een en dertigsten december 1909 ('s-Gravenhage 1912-1913).
K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934 (Tilburg 1983) 20-22.

7.
8.
9.
10.

12.

Dejaco-express, 18 april 1924.
Culemborgsche Courant, 10 maart 1920.
Jaarverslag van de Nederlandse Katholieke Tabakbewerkersbond "St. Wi/librordus", 1937/38,62.
P.P. van Berkum en F. de Vries, Onderzoek inzake maatregelen te treffen tot herleving der
sigarenindustrie in Nederland (Tilburg 1945) 7; Bedrij/stelling 31 december 1930.
Welvaartsbronnen en ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente Culemborg (Arnhem 1955) 33;
Van Berkum en De Vries, a.w., 7.
Verslag van de kamer van koophandel en fabrieken (K. v.K.) voor de Neder-Betuwe over 1939, 93-

13.

94.
Verslag K.v.K. "Het land van Maas en Waal" 1939.

11.

14.
15.

A.R.A. 's-Gravenhage, Nijverheidsstatistiek 1887-1889, Enquête Struve en Bekaar, afdeling Gelderland.
Van Oss Effectenboek, 1916-1931; Jaarverslagen van de Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrieken (VHS), 1916-1939.

16.
17.

Sluyterman, a.w.. 110.
De Sigarenmaker. Orgaan van de Nederlandse Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond (1932)
23 april en (1934) 30 juni (geteld zijn de bedrijven Dresselhuys en Nieuwenhuysen, Trio/van der
Tak en Dejaco).

18.
19.

Sluyterman, a.w., 119-129.
Verslag K.v.K. Neder-Betuwe, 1938, 58; Jaarverslag VHS, 1935.

20.

Jaarverslagen Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond, 1930/31, 1932/33 en 1934/35.

21.

D. Hudig jr., De vakbeweging in Nederland 1866-1878 (Amsterdam 1904) 125.

22.
23.

De Werkman. Orgaan voor arbeidersverenigingen 5 (1873) 31 mei.
Enquête gehouden door de staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890
(staatsblad no. 1) zitting te Nijmegen, 321-322, 345-349.
De Tabaksplant. Nederlandsch orgaan gewijd aan de belangen van tabakshandel en tabaksteelt

24.

19(1891)20 juni.

25.

(W. van der Hoeven). Neder/ansche Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond. Zijn geschiedenis,
werken en streven (Amsterdam 1937) 32.

26.

Tabaksplant 19 (1891) 21 juli.

27.
28.

Sigarenmaker (1891) 1 augustus.
(Van der Hoeven), a.w., 33.

29.

Tabaksplant (1899) 9 en 23 mei.

30.

C.B.S., Statistiek van Nederland; overzicht van den omvang der vakbeweging op .... (1914-1940);
Jaarverslagen van de Ned. Sigarenmakers- en Tabakbewerkersbond, 1891-1940; Jaarverslagen
van de Ned. R.K. Tabakbewerkersbond "St. Wil/ibrordus, 1909-1940; Jaarverslagen van de

Christelijke Bond van Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland, 1913-1940; Jaarverslagen van de Ned. Federatie van Sigarenmakers en Tabakbewerkers, 1916-1924.

14

Vlaardingen-Cultuur in de Betuwe
Een unieke vondst
Bij archeologische veldverkenningen wordt veel aandacht besteed aan
pas gegraven sloten. Enerzijds bieden zij gelegenheid tot bestudering
van het bodemprofiel en anderzijds bevat de uitgegraven grond soms allerlei voorwerpen. Toen in 1979 in de gemeente Heteren, in het kader van
de ruilverkaveling, een aantal nieuwe sloten gegraven werd, heeft onze
werkgroep verschillende zaterdagen besteed aan het verkennen ervan.
Hierbij leverden 2 sloten vondsten op. De eerste vondst was een zeer
donkere plek in een slootwand ca. 60 cm onder het maaiveld. Uit de aanwezigheid van crematieresten bleek, dat we met een begraving te doen
hadden. Bijgiften of resten daarvan werden niet gevonden. Wel was het
opmerkelijk, dat tussen de verbrandingsresten veel kiezelgruis voorkwam. Een dergelijk graf hebben we nooit eerder aangetroffen. De tweede sloot die wat opleverde, was ca. 300 m van de eerste verwijderd. Hier
was de graafmachine door een oude bewoningslaag gegaan en de uitgeworpen grond, die over een perceel bouwland verspreid was, zat vol met
scherven en beenderresten. Verreweg de meeste fragmenten stamden
uit de Romeins-Bataafse tijd. Een klein aantal was van Midden-IJzertijd
aardewerk. We hebben deze vindplaats later nog een aantal malen bezocht als een fikse regenbui weer nieuwe fragmenten schoongespoeld
had. In 1984 gingen we voor de eerste keer op 31 maart. Dat werd een
succesvolle middag, want er werden enkele stukken van glazen armbanden gevonden en Jan Hoekstra vond en groot fragment van een vuurstenen bijl. Daar zaten we eigenlijk een beetje mee in onze maag, want wat
doet zo'n bijl nu tussen al die Romeise en Inheemse scherven? De bijl is
schoongemaakt, Jan Hoekstra heeft hem van alle kanten getekend (afb.
1) en we dachten:"Komt tijd, komt raad".

Afb. 1 Tekeningen van de vuurstenen bijl, gevonden in de gemeente Heteren (door
J.Hoekstra).
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Meer klaarheid
Die raad kwam op 8 september toen we, na de overvloedige regenval in
de eerste week van september, de vindplaats weer bezochten. Er was
een grote hoeveelheid scherven schoongespoeld en bij het verzamelen
raapte ik een flinke randscherf op, die opviel door kiezelverschraling. Bij
het schoonmaken thuis volgde een geweldige verrassing: ongeveer 1
cm. onder de rand waren doorboringen aangebracht, op een onderlinge
afstand van ook weer 1 cm In het gevonden fragment waren er 6 te onderscheiden. Deze doorboringen zijn nu kenmerkend voor de z.g.
Vlaardingen-cultuur en meteen kwam de gedachte op, dat die bijl misschien ook wel tot die cultuur behoorde. Dat bleek een voltreffer te zijn,
want in het boek "Van steurvisser tot stedeling" (Helinium, 1973, blz. 43)
komt een afbeelding van een "Vlaardingen"-bijl voor, die sprekend gelijkt op "onze" vondst. Deze bijlen zijn van het Westeuropese type, vervaardigd uit vuursteen van zuidelijke herkomst en donkergrijs van kleur.
De ruwe vorm van het werktuig werd verkregen door een vuursteenknol
te behakken tot de definitieve vorm nagenoeg was bereikt, waarna het
zogenaamde halffabrikaat met behulp van water en zand op een grote
steen tot de gewenste vorm werd geslepen. Er is weinig fantasie voor nodig om te begrijpen, dat er enorm veel geduld werd vereist om het ruwe,
glasharde materiaal op deze wijze tot een fraai gepolijste bijl te verwerken. Opvallend zijn de aan beide zijden in lengterichting geslepen facetten, die kenmerkend voor deze neolithische cultuur zijn gebleken.
Datering en determinatie
Alvorens deze vondsten door middel van de Tabula bekend te maken,
heb ik bijl en randscherf ter controle voorgelegd aan Prof. Dr. L.P. Louwe
Kooijmans, u allen wel bekend door zijn lezingen in en over het rivierengebied. Hij concludeerde dat de top van de bijl van het "Buren-type" was
(afb. 2). Dit is een karakteristieke bijl binnen de Vlaardingen-cultuur, genoemd naar een vondst te Buren.

Afb.2 Foto van de vuurstenen bijl, gevonden in de gemeente Heteren (foto J.
Hoekstra)
Hoekstra).
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Kenmerken: ovale, gefacetteerde doorsnede, brede top met afslagnegatieven, scherp, grof gevlekte vuursteen uit nog onbekende plaats in het
zuiden van België.
De randscherf (afb. 3) dateerde hij tussen 2700 - 2300 v. Chr. ("VroegVlaardingen").
Kenmerken: atypisch verdikt aan de binnenzijde, gaatjes niet loodrecht
op wand, wel horizontaal; atypisch is ook de fijne kwartsverschraling
naast wat "normale" gemalen kwarts.
Volgens Prof. Louwe Kooijmans is de vondst belangrijk voor de kennis
van de verspreiding van de Vlaardingen-cultuur.

Afb.3 Foto van de randscherf (foto J. Hoekstra).

Uit de datering "Vroeg Vlaardingen"volgt, dat dit de oudste neolitische
vondst is, ooit door onze werkgroep gedaan. De laag waaruit de voorwerpen kwamen, bevond zich circa 1 m onder het maaiveld. De sloot blijkt
dus door 3 bewoningslagen gegraven te zijn. Om iets meer van die onderste bewoningslaag aan de weet te komen, heeft John Mulder een
aantal grondboringen gedaan. Zijn verslag volgt hieronder.
Bodemgesteldheid
Op afbeelding 4 hebben we een dwarsdoorsnede weergegeven die ongeveer 100 m lang is en van noord naar zuid loopt. Er zijn 6 boringen verricht tot ca. 3 m beneden het maaiveld. De verschillen in hoogte van het
maaiveld hebben we geschat. Centraal in de dwarsdoorsnede staat uiter
aard de oude bewoningsgrond uit de Late Steentijd (Vlaardingencultuur). Op afbeelding 4 hebben we deze met een zwarte vlek aangegeven. De oude bewoningsgrond en de vette getrokken lijn vormen de
scheiding tussen de rivierafzettingen die qua aard en samenstelling duidelijk van elkaar verschillen. De afzettingen beneden de vette lijn zijn
kalkrijk, fijnzandig en vrij slap. Ze zijn zeer gelaagd, dat wil zeggen dat
dunne zavel- en kleibandjes elkaar zeer frekwent afwisselen. We hebben
te maken met materiaal dat in een rivierbedding is afgezet (z.g. onderwa17
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Afb.4 Dwarsdoorsnede van de omgeving, waar "Vroeg-Vlaardingen" is gevonden.

terafzettingen). Doordat de toenmalige rivier zich (waarschijnlijk naar
het noorden) verlegde en zich in de oudere afzettingen insneed, verbeterde de afwatering van de omliggende gebieden. De bewoners uit de Late
Steentijd hebben zich gevestigd op een relatief hooggelegen oever
langs de rivier. Boven de vette lijn zijn de afzettingen grofzandig, in de
top kalkloos en daaronder kalkrijk. Ten noorden van de sloot (afb. 4) vinden we onderwaterafzettingen, ten zuiden ervan hoogwaterafzettingen.
Dit materiaal is dus bij hoge rivierstanden, wanneer de rivier buiten haar
oevers trad, afgezet. De onderwaterafzettingen bestaan uit kalkrijk
grof.zand en uit kalkrijke zavel en klei. We hebben hier te maken met een
opgevulde rivierbedding. Op de geologische kaart (Verbraeck, 1984) is
deze geul aangegeven met de code g. Deze geul zit vast aan het belangrijke systeem van Herveld-Andelst-Zetten. De hoogwaterafzettingen
bestaan voornamelijk uit kalkloze grofzandige zavel en klei. Dit pakket is
ongeveer 1 m dik en ligt op bewoningsgrond. De rivier heeft zich inmiddels verder naar het noorden verplaatst en zich ingesneden, zodat de
aangrenzende gebieden wederom voor bewoning geschikt werden. De
bovenste laag in de dwarsdoorsnede bestaat uit donkergrijze, plaatselijk
zwarte, humeuze klei waarin scherfjes, botresten enz. voorkomen. De
vondsten uit deze bewoningslaag dateren uit de Midden-IJzertijd en uit
de Romeinse tijd. Sedertdien is deze bewoningsgrond niet of nauwelijks
overstroomd geweest, aangezien hij aan de oppervlakte ligt.
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Keren we nog even terug naar de vondsten uit de Late Steentijd. Deze
vondsten werden gedaan in materiaal afkomstig uit de vlak daarbij gegraven sloot. Nader onderzoek in de slootwand ter plaatse van het bewoningsniveau zou kunnen uitwijzen of de bewoning aan het eind van de
Late Steentijd is gestopt, of dat deze nog tot in de Bronstijd is doorgegaan. Niet ver van de vindplaats zijn namelijk talloze vondsten uit de
Bronstijd aangetroffen (Havinga en Op 't Hof, 1975).
J.J. Jager
J.R. Mulder
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Geologische kaart omgeving Tiel
Eind 1984 publiceerde de Rijks Geologische Dienst de kaartbladen Tiel
Oost (39 Oost) en Tiel West (39 West) van de Geologische kaart van Nederland 1 : 50 000 met een toelichting van A. Verbraeck. Wij vestigen de
aandacht op deze publikatie, omdat ons onderzoeksgebied, de Betuwe,
hierin centraal staat. De oostgrens wordt gevormd door de lijn HeterenZetten-Herveld, de westgrens door de lijn Culemborg-Beesd-Hellouw. De
beide kaarten zijn in kleur. De toelichting bevat naast de uitgebreide geologische informatie ook een hoofdstuk archelogie. Ongetwijfeld betekent deze publikatie een belangrijke aanwinst voor leden met geologische en archelogische belangstelling. De kaarten met toelichting
kosten / 45,- en zijn te bestellen bij: Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf,
Postbus 20014, 2500 AE 's-Gravenhage.
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De hofstede Den Ham onder Opheusden
Samenvatting
Aan het eind van de Hamse straat in Opheusden lag in 1700 een hofstede Den Ham. De hofstede zelf is twee eeuwen geleden afgebrand en
daarna niet opgebouwd. Het landschap rond dit grote boerenbedrijf met
circa 50 hectare grond is pas sinds ruim een halve eeuw sterk aan het
veranderen. De spoorlijn gaat door het noordelijke gedeelte; de parkeerplaats De Varakker langs de nieuwe 4-baans autoweg ligt in het zuidelijke gedeelte van de vroegere landerijen van dit boerenbedrijf.
Lokatie
De Ham is een gebied dat ligt tussen Opheusden en Kesteren. Sinds
eeuwen loopt de Hamse straat van het centrum van Opheusden naar het
westen. Hij liep oorspronkelijk dood op den Ham.

'Ver

De 9"

,ote

1
lA/eter ng*

Afb. 1: Verkleinde kaart van
een opmeting in de Ham onder Opheusden in 1726 door
landmeter E. van Leempoell.
Voor de betekenis der letters,
zie de tekst.

De lokatie van de hofstede Den Ham blijkt uit een kaart van 1726, die ik
van ir. J.N.B. Poelman kreeg. Afbeelding 1 geeft hiervan een vereenvoudigde verkleining. Het betreft een opmeting door landmeter E. van Leempoell "op den 30 October 1726", "ten versoeke van Jan de Leeuw" gedaan en afgetekend "sijnde de Hofstede genaemt den Ham met eenige
perselen soo weij als Bouland daer onder gehoorende, tesamen tot Opheusden gelegen; welkers situatie naar sijn hoekmaate is gesteld, en op
breete en lengtens met passen afgetreden". De verklaring der letters
geeft hij als volgt;
"A. Een hoekje Boomgaerd agter 't huijs"
"B. De twe mergen Bouland genaemt den Hoenderik"
"C. De twe mergen weijland genaemt de Geer"

"D. De Hofstede: weij en aen et Bouland den Ham genaemt...."
"E. D'agt mergen gebrocke weijland"
"F. den Floddercamp ...."
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"G. Twe perselen weijland ...."
"H. De drie en een halve mergen Bouland, den Vleugeln ...."
Tussen de B en C loopt "Eenen Togt sloot genaemt den Hamsense Leijgraeft". In het perseel D is geschreven bij de grootste rechthoek: "plan
vant Huijs", bij twee vijfhoeken: "berg", en is de kleinste rechthoek als
schuur aangeduid. Voor het grote verband is erbij getekend: "De Sanderij Straet schietende aen 't Clooster se dier voege gelijck hier boven afgeteekend is van de Hamse straet tot aen de Wetering ........isse alhier
meer tot begrip der selve gelegenthijt gesteld". Deze Sanderijstraat heet
sinds lang de Dalwagense weg.
Afmetingen
Bij deze soort kadastrale kaart werd een oude maat gebruikt als lengtemaat, de "trede", die op de kaart is weergegeven. De "treden" of "passen" konden toentertijd nogal wat verschillen. Een tree = 2Vi voet en
varieert van 67 tot 84 cm. In dit geval is de werkelijke grootte van de trede
te achterhalen. Het patroon van de percelen land blijkt namelijk gelijk
aan dat op de eerste kadastrale kaart van dit gebied uit 1832 (afb. 2). Ook

De togt sloot

Afb. 2: Gedeelte van de O.A.T.
(oorspronkelijk
aanwijzende
tafel) van Opheusden, Sectie
C tweede blad, jaar 1832; Minuutblad van het Kadaster te
Arnhem, verkleind weergegeven ter vergelijking met afb. 1.
Stippellijnen geven een pad
(recht van overweg) aan. Het
rechthoekje in perceel D ligt

op
Groots Wetering

dezelfde plek

als

de

schuur in afb. 1. in 1726, maar
is anders gericht.

twee eeuwen later ziet dat patroon er gelijksoortig uit (afb. 3). Met name
de beide stukken land de Hoenderik en de Geer zijn zo goed hetzelfde
gebleven dat omrekening van de gebruikte lengtemaat uitvoerbaar is.
Het resultaat is dat een trede op de kaart uit 1726 overeenkomt met 78
cm. Nu de lengtemaat van de gebruikte trede bekend is, kunnen de andere afmetingen van de kaart uit 1726 eveneens bepaald worden. De grootte "vant Huijs" blijkt 31 x 15 meter te zijn, een gangbare maat voor een
boerderij uit die tijd. De beide 5-hoekige "bergen" zijn getekend met een
lengte van de zijde van 8 meter. De apart gelegen schuur meet 10 x 14
meter. De landmeter heeft in de boomgaard tussen de Hamse straat en
de boerderij 9 rijen bomen getekend. De afstand van de bomen tot elkaar
is 12 meter, een gebruikelijke afstand voor hoogstam. Het moet een zeer
serieuze opmeting zijn geweest.
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De grootte van het bedrijf is te vinden in verschillende oude akten van de
vrijwillige rechtspraak in het oud rechterlijk archief van het ambt Opheusden (ORA Opheusden) waarin ook de grootte van de onderdelen
vaak genoemd wordt. De Hoenderik is 2 morgen 1 hont 88 roeden ( =
1388 roeden), de Geer is 2 morgen 3 hont 45 roeden (= 1545 roeden)
groot. Zo kon worden berekend, dat één morgen (600 roeden) = 0,87 hectare. De totale grootte van het bedrijf is 59 morgen = 50 hectare. Het is
een werkelijk zeer groot boerenbedrijf.
De hofstede Den Ham ligt in 1726 duidelijk aan het doodlopende eind
van de Hamse straat. Tussen hofstede en Hamse straat ligt een boomgaard waar doorheen de toegangsweg naar de hofstede loopt. Men komt

dan aan de achterzijde van de hofstede volgens een notitie van de landmeter. Het schuurgedeelte en de hooibergen liggen aan de straatkant,
zoals toen gebruikelijk was. Het bewoonde gedeelte ligt aan de andere
kant op het zuidwesten. In 1832 (afb. 2) loopt de weg vanaf de Hamse
straat door de boomgaard nog precies op dezelfde wijze als in 1726.
Maar de hofstede is er niet meer, evenmin als de hooibergen. De weg is
nu verlengd met de Varakker. Er staat alleen op de plaats van de oude
schuur een kleiner bouwsel van 5 x 1 5 meter. Na de eerste wereldoorlog
stond daar nog een houten schuur gelijkend op een tabaksschuur.

Afb. 3: Gedeelten van een
kaart van Opheusden uit 1940

ter vergelijking met afb. 1.
Perceel D staat nu bekend als
de Ganzen wei, G als Van Hattems Weiden. Perceelgrenzen
van kleine percelen zijn evenals sommige andere perceelsgrenzen weggelaten.

Geschiedenis
Wat is er eigenlijk gebeurd met Den Ham sinds drie eeuwen geleden?
Op 14 januari 1716 nemen Jan de Leeuw en zijn echtgenote Maria van
Brinck een grote hypotheek op hun "bouwing genaamt den Ham groot
ongeveer 59 mergen onder Heusden geleegen". Het zijn voor die tijd kapitale bedragen van / 2500,- en f 1900,- tegen een tamelijk hoge rente
van 5%. Ze hebben het kennelijk financieel moeilijk op hun grote boerenbedrijf. De hypotheek werd verschaft door Adriana Wilbrenninck, weduwe van dominee Reijnder Bongardts. Het blijft helaas financieel

22

slecht gaan. Veertig jaar later is de schuld opgelopen tot / 5899,-. De rente is al 4 jaar niet meer betaald. Er wordt dan beslag gelegd op "alle gereede en ongereede goederen, effecten en crediten" van Jan de Leeuw.
Als gevolg daarvan verkopen de erfgenamen van wijlen Jan de Leeuw en
Maria van Brinck het gehele "erf en goet den Ham" met de " Bouwing
den Ham" kort daarna aan Vrouwe Catharina Judik Bongaart, weduwe
van Evert Wilbrenninck, in leven rentmeester der stad Arnhem. Het is
duidelijk dat de boerderij verpacht wordt. Dit duurt bijna 30 jaar. Dan verkopen haar erfgenamen, mr. Johan Wilbrenninck en anderen, "seekere
bouwinge den Ham genaamt" en nog steeds groot 59 morgen aan de 5
kinderen van Dirk den Hartog en Maria Penderaadt. Deze Maria Penderaadt was een kleindochter van Jan de Leeuw. De boerderij kwam terug
in de vroegere boerenfamilie. Door de drie ongehuwde broers Willem,
Jan en Michiel den Hartog worden al gauw hun twee zusters uitgekocht.
Tien jaar later blijkt de hofstede afgebrand te zijn. Bij een boedelscheiding van 30-4-1796, (geregistreerd 23-7-1797) wordt vermeld, dat "alle Reperatien aan het huijs dat nu genoegsaam heel verbrand is" voor 1/4 ten
laste van Willem, voor 2/4 ten laste van Jan en voor 1/4 ten laste van Michiel den Hartog komen. Deze regeling moet wel moelijkheden bij de
herbouw hebben gegeven, wat erin resulteerde dat de hofstede nooit is
opgebouwd. Bovendien trouwt eerst Michiel, daarna Jan en sterft Willem ongehuwd 6 jaar later.
Veranderingen
In 1726 heeft de boerderij ver van de bewoonde wereld gelegen. Nog in
1832 ligt het dichtstbijzijnde gebouw, een boerderij van 32 x 13 meter
aan de Hamse straat in de richting van het dorp Opheusden op een afstand van 475 meter van de plaats waar de hofstede Den Ham heeft
gestaan. De bebouwing is dan ook verderop nog enigszins ijl. Wanneer
de spoorlijn wordt aangelegd gaat deze door de Hoenderik en komt er op
de punt van het boomgaardje een overweg (afb. 3). Aan de zuidelijke kant
van de spoorweg ontstaat vóór de tweede wereldoorlog in aansluiting
aan de reeds bestaande bebouwing langs de gehele Hamse straat een
lintbebouwing. De Hamse straat is nu verlengd met een weg, de Varakker, die op de kadastrale kaart van 1832 (afb. 2) reeds voorkwam. Na de
tweede wereldoorlog wordt een 4-baans autoweg aangelegd van
Nijmegen/Arnhem naar Tiel en Rotterdam. Deze kruist de Linge (= de
Wetering) om over het vroegere terrein van boerderij Den Ham te lopen.
Daar is ook een parkeerplaats/benzinestation/restaurant aangelegd dat
de naam DE VARAKKER draagt. Zodoende zijn nu vanaf deze parkeerplaats in noordelijke richting vroegere landerijen van de niet meer aanwezige hofstede Den Ham te zien.

Bronnen

D. Spruit
Katwijk aan de Maas

1. Kaarten van ir. J.N.B. Poelman en van het kadaster te Arnhem.
a. Opmeting in 1726 door E. van Leempoel
b. O.A.T. van Opheusden. Sectie C, tweede blad jaar 1832
c. Kaart van Opheusden uit 1940
2. J.M. Verhoetf. De oude Nederlandse maten en gewichten. Uitg.: P.J. Meertens-lnstituut,
Amsterdam 1983, 2de druk.
3. Uit het Rijksarchief te Arnhem van het Oud Rechterlijk Archief Nederbetuwe, ambt Opheusden
akten op 14-1-1716 folio 205, 6-10-1756 folio 170, 4-7-1757 folio 179 verso, 10-2-1786 folio 392 en
30-4-1796 (gereg.: 23-7-1797) folio 138.
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Agenda
27 februari

Historische Vereniging Marithaime
Lezing "Gemeentelijk monumentenbeleid".
20.00 uur, De Hucht, Stationsstraat te Eist.

7 maart

Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door de heer S.H. van der Zee.
"Overzicht van architectuurstromingen, met het accent op tendenzen na 1870."
20.00 uur, Plein 48 te Tiel.

11 maart

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door drs. R.C.G.M. Lauwerier.
"Jacht en veeteelt in de Romeinse tijd in het oostelijk
rivierengebied".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.

16 maart

Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Concert van klassieke muziek: duetten voor viool en
altviool gespeeld door Pierre van der Schaaf en Remi
Baudet

18 maart

Historische Kring Gente
Lezing door de heer F. Eliëns.
"Een handleiding voor het onderzoek naar de geschiedenis van Gendt, toegelicht door een
voorbeeld".
20.00 uur, De Lootakkers, Langstraat 14 te Gendt

19 maart

A.W.N, afdeling 15 + Historische Kring West-Betuwe
Lezing door de heer Arno Verhoeven, verbonden aan
het Instituut voor Pre- en Protohistorie.
"Het Kempen-project".
20.00 uur, A.M.C., H.Kuyckstraat 36 te Geldermalsen.

25 maart

Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Ledenvergadering en lezing door de heer A. Houtkoop, archivaris.
"Perceelsnarnen rond Tiel".
20.00 uur, Plein 48 te Tiel.

20 mei

Historische Kring Gente
Lezing door de heer J. van der Straaten,"Genealogisch onderzoek in Gendt".
20.00 uur, De Lootakker, Langstraat 14 te Gendt.

Inleveren kopij voor het juninummer: uiterlijk 15 april 1985.
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De priester van het "Mannen-Eiland"
Inleiding
Wanneer je bezig bent met het samenstellen van de kroniek van de gebeurtenissen van september 1944 tot juni 1945 van de Over-Betuwe dan
blijkt tot je grote verwondering, dat er enkele dagboeken correct zijn bijgehouden en allerlei stukken bewaard zijn gebleven, zowel civiele als
militaire. Maar wat het meest opvalt is dat de gebeurtenissen van die
vreselijke periode zó diep in de mens zijn gegrift, dat het lijkt alsof het
maar enkele maanden is geleden en geen veertig jaar.
Zo kwam in de gesprekken regelmatig de naam van de toenmalige kapelaan van de parochie Lent, Geerdinck Johannink, aan de orde.
Kapelaan Geerdinck Johannink
Wie was die man?
Hij was geboren in Vasse, in één van die grote oude boerderijen,
waaraan Twente nog zo rijk is.
De liefde voor zijn geboortegrond is hem altijd bijgebleven. Zijn boerenafkomst en eenvoud bleken van groot belang voor zijn taak op het
"Mannen-Eiland": de duizend achtergebleven mannen waren immers
meest agrariërs.
Toen pastoor Van Laak, als laatste, met de resterende Lentenaren, zijn
dorp verliet, wist hij dat de zorg voor kerk, pastorie en achtergeblevenen
bij kapelaan Geerdinck Johannink in goede handen was.
Als een waakhond verrichtte de kapelaan zijn opgedragen taak. Helaas
gingen de goudvissen (waar hij een hekel aan had) dood en het keffertje
van de pastoor overleefde de oorlog al evenmin. Hij trok zich dit aan,
want hij had zijn woord gegeven en .....woord was wet. Dat typeerde hem.
Hoewel hij sober van aard was, kleedde hij zich degelijk en zorgvuldig.
Zijn flambard droeg hij met elegance.
Het was een man die grote waarde hechtte aan huisbezoek. Dagelijks
bezocht hij de achtergebleven mannen en toonde begrip voor de eenzame situatie waarin zij leefden. Velen van hen konden met hem de moeilijkheden en problemen bespreken. Het maakte geen verschil of ze wel
of niet katholiek waren. In zeer korte tijd was hij aldus een geliefde gast
in alle nog bewoonde huizen van Lent.
Als er gereedschap buiten lag te roesten, raapte hij het op en gaf het af,
en zei: "Binnenkort heb je het nodig". Hij was een stimulans voor mannen die de eenzaamheid en het gemis van hun naasten niet aankonden.
Vaak las hij uit de bijbel en bad met iedereen die luisteren wilde. Zijn excellent verstand, grote belezenheid en eenvoudige vroomheid drongen
geleidelijk tot de mannen door. Zijn echt gemeende interesse en hartelijkheid werden hogelijk gewaardeerd. Het is niet te omschrijven wat deze eigenschappen in die bizarre omstandigheden hebben betekend,
's Middags lunchte ik bij hem, samen met Sjert Kuit, een "alternatieve"
figuur die wat schilderde, orgel speelde, pap kookte (die hij iets liet aanbranden, wat volgens hem de smaak bevorderde!), gein schopte (want
het was een rasechte Amsterdammer) en enorm kon schelden op de hele
rotzooi om hem heen. Hij had een fortuin willen geven alleen al bij het
zien van een mooie vrouw. Hij was in september 1944 toevallig in Lent
blijven hangen en door de "bevrijding" verrast.
Het middageten werd ons vanuit het klooster bezorgd. Kapelaan Geer-

dinck Johannink was het beter, vooral warmer gewend. Hij zou er nooit
over klagen; Kuit wel. Hele tirades gingen eraan vooraf, voor hij, door
honger gedreven, het door de gaarkeuken bereide voedsel opat.
Door het zware oorlogsmateriaal was de Betuwe veranderd in een grote
modderbrei. Zonder laarzen kon je gewoon niet lopen. Door het voortdurende granaatvuur was een helm bijna noodzakelijk. Kapelaan Geerdinck Johannink echter vond het dragen van een helm en laarzen niet
correct voor een priester en van die onzinnige gedachte bracht je hem
niet zomaar af.
Toen echter een van zijn jonge parochianen door een granaatscherf dodelijk werd getroffen, veranderde hij van gedachte. Met een Amerikaan
ruilde ik een wat te grote pothelm en lange laarzen voor Hollandse boerenboter. Met krantenpapier werd de helm passend gemaakt. De kapelaan had geen hoofd voor zo'n helm en was er dan ook niet gelukkig mee,
maar hij ging zonder dit hoofddeksel de deur niet meer uit.

De schuilplaats naast het geschut was rijk gemeubileerd met geleende tapijten,
fauteuils enz.

Huisbezoek bij de Lentse evacués in Brabant
Toen in januari 1945 de grote aanval op het Reichswald werd voorbereid
was Nijmegen veranderd in één grote legerplaats. Straten en pleinen
stonden vol oorlogsmateriaal. De wegen die vanuit het zuiden Nijmegen
bereikten waren overvol. De kapelaan had in die tijd met moeite een
"permit" gekregen van het Militair Gezag, om de zwaar bewaakte bruggen in Nijmegen en Grave te passeren, teneinde een aantal van zijn parochianen in Brabant op te zoeken.
Mijn oude Harley Davidson was een uitstekend vervoermiddel om in korte tijd veel mensen te bezoeken. Kapelaan Geerdinck had zich er op
voorhand al zeer op verheugd eens andere mensen te zien dan de wat ruwer wordende mannen die hij dagelijks ontmoette in huizen, waar een
vrouwenhand duidelijk ontbrak. Ook de ongeregelde granaatsalvo's, die
al zoveel slachtoffers hadden geëist en waarmee men had leren leven,
hadden een stempel op zijn "ziel" gedrukt. Goed ingepakt aanvaardden

wij de terugreis op een zeer koude januarimorgen in 1945, uitgewuifd
door de mensen die het allang zat waren om de benen onder andermans
tafel te steken en zorg hadden over man of kinderen die op het gevaarlijke "Mannen-Eiland" bivakkeerden. De korte vakantie had de kapelaan
kennelijk goed gedaan. Hij praatte honderduit, maar de helft kon ik niet
verstaan vanwege de helm die ik droeg en de herrie van de ons omringende legervoertuigen. De tocht duurde uren. De smalle weg van Den
Bosch naar Nijmegen was overvol, ook de fietspaden. Het was één grote
file. Maar wij kwamen vooruit tot plotseling een grote vrachtwagen,
bestuurd door een zwarte chauffeur van het spookleger van generaal
Patton, trachtte te passeren op een plaats waar daartoe geen ruimte
was.
Ik werd aangereden, slingerde tussen de jeeps en vrachtauto's door en
viel aan de andere kant van de weg om. We konden onder de zware Harley geen vin verroeren. Daarbij had ik een enorme pijn en meende een
been gebroken te hebben. Aan de kapelaan durfde ik helemaal niet te
denken, want een zware dieplader met een tank erop kwam van tegenovergestelde richting met gierende remmen op ons af. Ik keek tegen grote banden aan en dacht werkelijk dat het met ons afgelopen was.
We hadden geluk.
De wagen stopte en Amerikanen sprongen uit de auto. Voorzichtig werden wij onder de motor weggehaald, waarvan de voorband ietwat bekneld zat onder het enorme voorwiel van de dieplader. Het ging allemaal
zo razend snel, dat ik me pas later realiseerde geen been gebroken te
hebben en dat kapelaan Geerdinck het ook goed maakte. De Amerikanen trokken verder en wij stonden langs de weg. Ik had veel schaafwonden en bloedde hevig. De kapelaan kreupelde wat, maar had het er beter
afgebracht. De motor had wat blikschade en een afgebroken knalpijp.
Met een stuk van mijn hemd hebben we de wonden wat verzorgd en bij
een nabij gelegen boerderij konden we het grootste vuil afwassen bij
een regenput.
Overgelukkig kropen wij tenslotte weer op de motor. We hadden de dood
in de ogen gekeken maar het was weer goedgegaan. Toen we 's avonds
te Lent bij Dr. Huijgen binnenstrompelden was het leed gauw geleden. Er
was niets gebroken. De schaafwonden werden schoongeborsteld en
met jodium behandeld. Hier en daar wat pleisters hadden ons er niet
knapper op gemaakt, maar het was oorlog en wij leefden!
Op het grote fornuis in het klooster had Zuster Helene altijd een stamppot staan pruttelen, want er gebeurde uiteraard van alles op het
"Mannen-Eiland" en de paar achtergebleven nonnen stonden dag en
nacht voor ons klaar. Het waren geweldige vrouwen.
De inkwartiering
Eind januari stopte een tiental tanks van het eerste Canadese leger op
het kerkplein: de bemanning vroeg om inkwartiering in de pastorie. Ik
waarschuwde kapelaan Geerdinck om niet van huis te gaan, vóór de
boel goed af te sluiten en vooral de kelder waarin wat flessen wijn bewaard lagen om de bevrijding met vrienden en bekenden te vieren. Maar
hij veronderstelde dat Canadezen eerlijk waren en vond het een belediging hen niet te vertrouwen. Zijn naïveteit kwam hem duur te staan. Toen
hij 's avonds thuiskwam lag de gang vol met dronken soldaten. Hij werd
ontzettend kwaad, vooral toen Kuit en ik maar lachten. De kwaadheid
veranderde spoedig. Want toen op 8 februari het grote offensief op het

Reichswald begon waren ze vertrokken. Hun opdracht was om over de
smalle Ooyse dijk door te dringen naar Leuth. De Duitsers staken de dijk
echter door en namen de tanks onder vuur met hun beruchte 88 mm. kanonnen. Het werd een hel op en rond die dijk. De meeste Canadezen
sneuvelden of verbrandden in de tanks. Toen na enkele dagen de rest
weer bij de pastorie aankwam, meer dood dan levend, vielen ze, na het
drinken van ettelijke glazen water, gepakt en gezakt op de grond en sliepen uren lang. Met moeite kregen wij hun verhaal te horen. Het was afgrijselijk.

Soldatengraven der Polar-Bears en verwoeste predikantswoning te Lent.

De eerste evacués komen terug.
De oorlog liep op een einde, de Betuwe was bevrijd, mijn vrouw en kinderen konden terugkomen naar Lent. Ons huis echter, was door granaatinslag op 1 november 1944 zwaar beschadigd. We hadden drie gewonden maar ze waren weer genezen.
Kapelaan Geerdinck bood ons aan, tot wij een andere woning ter beschikking kregen, in de pastorie te komen wonen. Op 1 mei 1945 kwamen ze aan, mijn vrouw, drie kinderen, mijn zuster en onze dappere hulp.
Dagen tevoren waren Sjert Kuit, de kapelaan en ik in de weer geweest
om de pastorie schoon te maken. Wij waren tevreden over de resultaten,
want in ruim vijf maanden had geen vrouw iets aan het huis gedaan. Onze normen van helderheid en gezelligheid waren sinds 17 september
nogal veranderd en daar kwamen wij vrij gauw achter. Na de verwelkoming en de eerste inspectie van de pastorie was de unanieme kreet van
de vrouwen: "Wat is het hier vreselijk smerig." We keken elkaar met grote ogen aan. Hadden we ons hiervoor uit de naad gewerkt? Het was een
komplete afgang. De Amsterdammer was het eerst bij zijn "positieven",
stormde door de grote hal, deed de deur wagenwijd open en bulderde:
"Alle vrouwen de deur uit, de rust is verstoord". Maar ze bleven en zijn
zeer zorgvuldig gekookte welkomstpap (een ietsje aangebrand natuurlijk) vonden ze niet om te eten. De kapelaan was overgelukkig: zijn eerste
parochianen waren terug. Een vreselijke periode was afgesloten.
Herman Jansen, Lent
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De wordings- en bewoningsgeschiedenis van het
oostelijk rivierengebied (4)
De waterwerken van Drusus
Voordat we ons verder bezighouden met de afzettingen van na de Romeinse tijd, staan we stil bij enkele bijzondere gebeurtenissen uit het
begin van de Romeinse overheersing. De Romeinse geschiedschrijver
Tacitus maakt melding van een dam en een kanaal of gracht die de veldheer Drusus tussen 12 en 9 voor Chr. in onze streek heeft aangelegd. Keizer Augustus zond Drusus met een leger hier naartoe om het gebied ten
oosten van de Rijn op de Germanen te veroveren en daarmee de noordgrens van het Romeinse Rijk te verleggen naar de Elbe. (Voor een uitvoerige beschrijving van het leven van Drusus en zijn mislukte operatie verwijzen wij naar Teunissen, 1980 en 1981.)
Kennelijk was de route naar het meer Flevo, van waaruit hij het noordelijke gebied hoopte te bereiken, slecht bevaarbaar. Daarom liet hij een
dam of waarschijnlijker een schephoofd (Sebus, 1919) nabij het splitsingspunt in de Waal te leggen om de Rijn van meer water te voorzien.
Bodemkundig is deze ingreep als volgt te verklaren. De oeverwallen van
de Rijn en de Ussel (Afzettingen van Gendt l) waren in die periode al zo
hoog opgebouwd, dat ze bewoond konden worden. Bataafs-Romeinse
bewoningsplaatsen vinden we langs de Rijn bij Pannerden, Doornenburg, Flieren, Gendt, Haalderen, Baal, Bredelaar, Eist en Driel; langs de
Ussel onder meer bij Loo, Huissen en Meinerswijk. De zich insnijdende
Waal, die nog geen oeverwallen had opgebouwd, kreeg het grootste deel
van het Rijnwater toebedeeld. De Rijn en de Ussel fungeerden daardoor
als min of meer dode rivierarmen. Tijdens perioden van weinig wateraanvoer zullen de beddingen van beide rivieren, zeker op ondiepe plaatsen,
zijn drooggevallen. We hebben de indruk dat deze situatie zich met name bij de Rijn heeft voorgedaan en wel in het gebied tussen Flieren en
Gendt. We hebben daar talloze verzande beddingen aangetroffen tijdens
de bodemkartering van de Over-Betuwe-Oost (Mulder, Salverda en Van
der Hurk, 1979). In het bovengenoemde gebied reiken de grove zanden
van de Formatie van Kreftenheye tot aan of nagenoeg tot aan de oppervlakte. De Rijn heeft deze afzettingen aangesneden, waarbij het materiaal over korte afstand werd vervoerd en weer in de bedding werd afgezet.
De bedding verzandde snel, waardoor de Rijn zijn loop herhaaldelijk verlegde. Vermoedelijk vormden dergelijke zandbanken in de rivier obstakels voor de doorvaart van de schepen van Drusus naar het meer Flevo.
We nemen aan dat Drusus tegelijk met de aanleg van het schephoofd de
gracht heeft laten graven. In de literatuur staan ze bekend als de waterwerken van Drusus. Vooral over de ligging van de Drususgracht wordt al
sinds het begin van de vorige eeuw een pennestrijd gevoerd (o.a. Van
Asch van Wijck, 1846; Hardenberg, 1935; Hettema, 1938; Ramaer, 1928;
Vollgraff, 1938). Deze strijd is sinds de ontdekking van het Romeinse fort
te Meinerswijk in 1979 weer opgelaaid (Harbers van Mulder, 1981; Poelman, 1981a en 1981b; Teunissen, 1980 en 1981; Willems, 1980 en 1981).

De Drususdam
Over de ligging van de Drususdam kunnen we kort zijn. Deze kan zich ergens tussen Schenkenschanz (Dld.) en Tolkamer hebben bevonden,
want daar lag het splitsingspunt van Rijn en Waal. Gedetailleerd bodem-

kundig onderzoek kan misschien uitwijzen, waar het schephoofd precies heeft gelegen. De kans op ontdekking achten we uiterst gering. De
rivieren hebben zich in die omgeving talloze malen verlegd, zowel onder
natuurlijke omstandigheden (Pons, 1952) als door menselijk ingrijpen,
onder andere door de aanleg van het Pannerdensch Kanaal en het Bijlands Kanaal (Van de Ven, 1976).

De Drususgracht, bestaande opvattingen
De meningen over de ligging van de Drususgracht lopen uiteen. Al vanouds heerst de opvatting, dat de gracht is gegraven tussen Westervoort
en Doesburg als verbinding tussen de Rijn en de oude Ussel. Op oude

kaarten staat dit traject veelal als Fossa Drusiana of als Nieuwe Ussel
vermeld. De zeventiende-eeuwse dichter Jan Norel memoreerde de Drususgracht zelfs in een lofzang op de Ussel "........ Maar Ysselryn, waar
vliegt mijn veder?/ Uit Drususgraft. Van Ysseloort/ Naar Doesburgsvaart.
Daar daalt ze neder........"
Van Asch van Wijck (1846), oud-burgemeester van Utrecht, verkondigde

vermoedelijk als eerste de mening dat de Drususgracht niet aan de Ussel heeft gelegen, maar bij Vechten aan de Vecht (Vollgraff, 1938). De
waterbouwkundige Ramaer (1928) hield echter vast aan de bovenloop

van de Gelderse Ussel, dus het traject tussen Westervoort en Doesburg.
Hettema (1938) stelde tenslotte de Linge (tussen Doornenburg en Tiel)
voor als mogelijke Drususgracht.
Welnu, een gracht bij Vechten lijkt ons letterlijk te ver gezocht. De

gracht zou dan ten opzichte van het schephoofd zover stroomafwaarts
hebben gelegen, dat het effect van de grotere waterafvoer al ver daarvoor teniet was gedaan. Bovendien moet de Vecht toen al lang een zijrivier van de Rijn zijn geweest (Vervloet en Mulder, 1983). De Linge tussen
Doornenburg en Tiel is inderdaad gegraven, maar pas in de dertiende of
veertiende eeuw en diende waarschijnlijk als afwatering van de ontgonnen komgebieden in de Over-Betuwe. Het traject tussen Westervoort en

Doesburg als mogelijke Drususgracht vormt een punt van discussie.
Teunissen (1980) houdt vast aan deze theorie op grond van de resultaten
van pollenanalytisch onderzoek (onderzoek naar fossiele stuilmeelkor-

rels) in enkele gebieden aan weerszijden van de Ussel.
De bodemgesteldheid van het Velperbroek en het Lathumse Broek
Aan weerszijden van de Ussel bevindt zich een aantal laaggelegen komgebieden, zoals het Velperbroek en het Lathumse Broek. De bodem is er

opgebouwd uit een 80 tot 100 cm dikke laag klei-voornamelijk komkleidie rust op slibrijk bosveen. Teunissen (1980) heeft op verscheidene

plaatsen in die gebieden veenmonsters gestoken en onderzocht op pollen. Bovendien is van een aantal monsters een C14-bepaling verricht. Uit
zijn onderzoek blijkt dat het veen zich in het Laat-Neolithicum begon te
vormen en dat het veen is doorgegroeid tot in de Romeinse tijd, namelijk
tot omstreeks 200-250 na Chr. Nog gedurende laatstgenoemde periode
begon de vorming van het kleipakket. Poelman en Harbers (1966) namen
al eerder een veenmonster vlakbij de Ussel en wel bij Lathum. Hier bleek

de kleivorming al eerder te zijn begonnen, namelijk tussen 140 voor Chr.
en 30 na Chr. Als de invloed van de jonge Ussel enige eeuwen nodig zou
hebben om in het gehele veengebied door te dringen, stelt Teunissen,

dan moet de huidige Usselloop omstreeks het begin van de jaartelling
zijn ontstaan. En dat past weer uitstekend in de tijd van Drusus 'activitei-

ten', aldus Teunissen. Poelman (1981aen 1981 b) kwam tegen de mening
van Teunissen in het geweer. De top van de bewuste veenlagen blijkt namelijk veraard te zijn. Het veen heeft kennelijk een tijdlang aan de oppervlakte gelegen, voordat het met klei werd bedekt. Wanneer veen aan de
lucht wordt blootgesteld, gaat het krimpen en oxyderen. Het materiaal
wordt dan zwart en een deel van het veen verteert. Het maaiveld kan op
den duur aanzienlijk dalen. Poelmans bezwaar richt zich op het ontbreken van een inmiddels verteerd laagje veen, waardoor een exacte datering van het einde van de veengroei niet mogelijk is. In ieder geval moet
de veengroei langer zijn doorgegaan dan de dateringen aangeven. Daarmee suggereert Poelman, dat de bovenloop van de huidige Ussel later is
ontstaan dan omstreeks het begin van de jaartelling en wijst hij de locatie van de Drususgracht aldaar naar het rijk der fabelen.
Wij zijn het met beiden niet eens. Het bewuste veen dat aan weerszijden
van de Ussel voorkomt, is namelijk slibrijk en bevat houtresten. We noemen dat bosveen. Bosveen ontwikkelt zich in de nabijheid van een rivier.
Verder hebben wij direct langs de Ussel, dus in het buitendijkse gebied,
op verscheidene plaatsen de kenmerkende fijnzandige sedimenten van
de Afzettingen van Gendt O aangetroffen tot op een diepte van meer dan
4 meter. Ze komen in smalle banen voor. Bovendien vonden we er, weliswaar smalle, oeverwallen van de Afzettingen van Gendt l. Er moet naar
onze mening vóór het begin van de jaartelling sedert lang een rivier hebben gestroomd, al was zij van geringe betekenis. In dit verband kan ons
de bodem van de Malburgsche Polderen de Polder Meinerswijk meer inzicht verschaffen.
De bodemgesteldheid van de Malburgsche Polder en de Polder Meinerswijk
Ook in de Malburgsche Polder en de Polder Meinerswijk hebben wij de
afzettingen van Gendt O en Gendt l aangetroffen en wel over grote oppervlakten. Deze moeten zijn afgezet in de binnenbocht van de toenmalige Ussel. In de binnenbocht van een meander is de stroomsnelheid namelijk het geringst en wordt materiaal afgezet. Aan de buitenbocht
treedt voornamelijk erosie op; daar kalft het land af. De meander wordt
allengs scherper, totdat een situatie is bereikt waarin de rivier bovenstrooms uitbreekt en de meander wordt afgesneden. De rivier volgt
dan de kortste weg naar haar benedenloop, terwijl zij zich daar weer insnijdt. De afgesneden meander gaat verlanden. Het hierboven beschreven proces kan zich herhalen. In de Polder Meinerswijk hebben wij de
kenmerkende fijnzandige afzettingen van Gendt O tot meer dan 7 m
diepte aangetroffen. Dit materiaal is uitstekend geschikt als grondstof
voor baksteen. Het is dus niet verwonderlijk dat in deze polder een aantal steenfabrieken voorkomen en uiteraard een aantal kleiputten. Het
Romeinse fort lag volgens ons ingeklemd tussen twee geulen (zie afb.
11).
De westelijke geul was min of meer verland. Het moet er moerassig zijn
geweest. De oostelijke geul, de Ussel, voerde nog water. De rivier boog
terug naar het oosten, richting Praets. Het is nu van belang om de bodem van het gebied tussen Elden en Driel nader te beschouwen.
De bodemgesteldheid tussen Elden en Driel
Het gebied tussen Elden-Driel en de stuwwal van Arnhem valt uiteen in
twee delen: de Rosandepolder ten noorden van de huidige Rijn en het El8
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Af b. 11. Bodem en rivierlopen in de Romeinse tijd in het gebied tussen Elden en
Driel. Schaal 1 : 50.000.

derveld ten zuiden daarvan. In de Rosandepolder ligt grindrijk, grof zand
direct onder een 1 tot 3 m dik kleipakket (Afzettingen van Gendt II en
Gendt III, die na het begin van de jaartelling zijn afgezet). Het zand behoort hoogstwaarschijnlijk tot de Formatie van Kreftenheye en lag aan
het begin van de jaartelling aan de oppervlakte. Het Elderveld bestaat
grotendeels uit klei op veen, dat tussen Elden en Driel tot aan de dijk
reikt (Stiboka, 1975). De bodem is er opgebouwd uit een 80 tot 100 cm
dikke laag komklei die rust op slibrijk bosveen, waaronder op 200 tot 250
cm beneden het maaiveld grof zand ligt. De bodemgesteldheid van het
Elderveld is dus vrijwel gelijk aan die van het Velperbroek en het Lathumse Broek aan weerszijden van de bovenloop van de huidige Ussel.
Ook het veen in het Elderveld is gedateerd (De Jong, 1965 en 1976). Hieruit blijkt dat de basis van het veen uit het Praeboreaal stamt en dat het is
doorgegroeid tot na het begin van de jaartelling. Het komkleipakket is
dus van na die tijd. Het veengebied zal zich waarschijnlijk hebben uitgestrekt ter plaatse van de huidige Rijn. Het grove zand in de Rosandepolder vormde daarvan de noordelijke begrenzing, de Ussel de oostelijke en de Rijn, komende van Eist, de westelijke begrenzing (zie afb. 11).
Uit pollenonderzoek in de restbedding van deze voormalige rivier, bij
Driel, blijkt dat de geul pas ruim na het begin van de jaartelling is gaan
verlanden (Teunissen, 1984). In de tijd van Drusus lag de bedding daar
nog open.

Onze opvatting over de ligging van de Drususgracht
Uitgaande van onze reconstructie is het het meest waarschijnlijk, dat de
Drususgracht tussen Elden en Driel is gegraven. Daar was de afstand
tussen de Ussel en de Rijn het kortst, hooguit 4 km. De beide rivieren lagen bovendien met hun buitenbocht naar elkaar toe. Het moest voor Drusus een betrekkelijk eenvoudig karwei zijn geweest om de smalle oeverwallen, voor zover aanwezig, door te steken en beide rivieren door middel van een kanaal met elkaar te verbinden. Met de aanleg van de Drususgracht tussen Elden en Driel verviel de functie van het Rijntraject
tussen Pannerden en Driel als voornaamste vaarroute naar het westen
(zie af b. 12).

Belangrijkste scheepvaart™ e na de tomandkommp van de
waterwerken van Drusus
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Afb. 12. Het Rijnstelsel na de voltooiing van de waterwerken van Drusus.

De exacte ligging van de gracht zal wel nooit meer te achterhalen zijn;
de huidige Rijn heeft ongetwijfeld alle sporen uitgewist.
Naast bodemkundige argumenten zijn er ook archeologische die pleiten
voor de Drususgracht tussen Elden en Driel. Volgens Willems (1980) is
het vrijwel zeker, dat ook bij Driel een militaire versterking gestaan
heeft. Uit de vondsten blijkt, dat de versterking al in de vroeg-Romeinse
tijd gebouwd moet zijn. Het Romeinse fort te Meinerswijk dateert in aanleg ook uit de vroeg-Romeinse tijd. We vinden het op zijn minst opvallend, dat beide militaire versterkingen zo dicht bij elkaar liggen. De afstanden tussen de Romeinse forten langs de Rijn zijn in de regel veel
groter. Wij kunnen ons niet aan de gedachte onttrekken dat de beide militaire versterkingen verband houden met onze locatie van de Drususgracht tussen Elden en Driel.
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Een andere interessante archeologische vondst meldt ons Borman
(1979/80). Leden van de A.W.N., afd. 17 vonden in de Galentijnse Waard,
een paar honderd meter ten noordoosten van het Romeinse fort te Meinerswijk, verspeeld Romeins aardewerk. Borman betwijfelde of het materiaal wel afkomstig kon zijn van het Romeinse fort of van de Rosandepolder, waar ook Romeins materiaal is gevonden. "Gezien de stroomrichting van de Rijnilijkt het twijfelachtig dat het verspoelde materiaal
afkomstig is van een van deze vindplaatsen", aldus Borman. In onze theorie passen deze verspoelde vondsten echter uitstekend. Ze zullen van
het terrein van het fort zijn meegevoerd door de Ussel, die immers naar
het noordoosten stroomde.
Tot slot keren we terug naar de huidige bovenloop van de Ussel. Teunissen (1980) koppelt de vorming van de komklei in de gebieden aan weerszijden van de Ussel aan het ontstaan van deze rivier omstreeks het begin
van de jaartelling en daarmee aan de Drususgracht tussen Westervoort
en Doesburg. Merkwaardigerwijs begon zich in het Elderveld in dezelfde
periode komklei te vormen (De Jong, 1965 en 1976), evenals in de NederBetuwe (Havinga en Op 't Hof, 1975) maar ook meer stroomafwaarts als
in de Vijfherenlanden, Alblasserwaard en Lopikerwaard langs de Lek
(Berendsen, 1982) en langs de Vecht (Vervloet en Mulder, 1983). Met andere woorden, na het begin van de jaartelling is over grote delen van het
oostelijke en westelijke rivierengebied komklei langs de rivieren afgezet.
De afzettingen hebben dus niets te maken met het graven van de Drususgracht. De oorzaak moet in een veel breder verband worden gezocht.
P. Harbers en J.R. Mulder
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Osenvorenreeks
In mei van dit jaar verscheen het eerste nummer van de Osenvorenreeks,
een serie publikaties van de Historische Kring Kesteren en Omstreken
die door hun omvang niet in de Tabula Batavorum passen.
Dit eerste nummer behelst een transcriptie van het archief van de kerk
van Kesteren van vóór 1700. Deze transcriptie werd verzorgd door de
heer D. Spruit.
Door een vooraankondiging in de convocaties van H.K.K. en O. bleek dat
uitgave van deze reeks mogelijk was door een voldoende aantal intekenaars.
De Osenvorenreeks is te verkrijgen tegen kostprijs, d.w.z. een bedrag dat
rond de f 5, - per nummer schommelt. De voorintekenaars voor de hele
serie genieten een speciale korting. Wel moet rekening gehouden worden met porti, natuurlijk alleen in die gevallen waarbij toezending per
post noodzakelijk blijkt.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot A.J. van Drunen, Nassaulaan
7, 4041 CE Kesteren, telefoon 08886 - 1727.
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Economische structuurveranderingen in het Rivierengebied (1)
Het "rijke verleden" van het Rivierengebied: waarheid of legende?
Om met harde feiten te beginnen, in de door Tirion uitgegeven "Tegenwoordige Staat van", o.a. Gelderland (1741) wordt een overzicht gegeven
van de verdeling der bijdragen in de algemene Geldersche lasten van de
drie Kwartieren. Er worden daarbij een drietal berekeningen gehanteerd
die elkaar niet veel ontlopen en waarbij het Rivierengebied voor 44 a
46% van de lasten blijkt te worden aangeslagen, tegenover de Veluwe
voor ±30% en de Achterhoek 25% of iets minder. Het eerst genoemde
werd dus duidelijk als relatief welvarend beschouwd en liet zich dat ook
aanleunen. Wat de Veluwe betreft komt de quote zowat overeen met het
inwonertal, in de Achterhoek bedraagt de bijdrage ca 75% ten opzichte
van het inwonertal, in het Rivierengebied ca 125%.
In de geografische beschrijving in de uitgave van Entrop wordt Nijmegen
welhaast lyrisch beschreven als een "lustige, heerlijke, van volk en rijkdom overvloeiende stad, omringd door bronnen, tuinen, graanvelden en
weiden" (1771). In 1808 bij de enquête van Lodewijk Napoleon wordt die
welvaart wel genoemd, maar als gelegen in het verleden. De eens zo belangrijke graanhandel is door de oorlogssituatie (o.a. de Franse bezetting van het Rijnland) te gronde gegaan. De ligging aan de Waal - als
goede transportweg - heeft door de politieke constellatie aan waarde ingeboet.
Bij Tiel zien wij iets dergelijks. In het boek van Tirion is er nog sprake van
een "lustig oord omgeven door vruchtbare weilanden en boomgaarden".
Maar het verval blijkt daar reeds eerder ingezet, want men spreekt van de
drie havens "die daar voorheen aanwezig waren". Van de "Grootschippers" op Keulen waren er nog maar enkele over. Van een belangrijk handelscentrum was Tiel nu nog slechts een regionaal marktcentrum, al is
in 1800 het oordeel van Goldberg over de stad toch vrij positief.
Culemborg heeft meer dan de beide genoemde steden het karakter van
een industrieel centrum gehad.
Ook ten aanzien van Zaltbommel geldt - als voor Nijmegen en Tiel - dat
men daar het beeld geeft van een bloeiperiode in het verleden. Vooral als
grensvesting was Zaltbommel belangrijk geweest, een positie die na de
inname van Den Bosch aan belang inboette. Ook de handel is volgens
Entrop verlopen en de haven blijkt verzand volgens de enquête van 1808.
Enerzijds wordt het Rivierengebied beschreven als een welvarend agrarisch gebied, met veel korenland (volgens de bebouwingscycli bij Kops
in 1800 en bij Nijhoff in 1826 was 40 a 50% van het bouwland met granen
bezet), maar anderzijds was men niet blind voor de gebreken van het
land en de moeilijkheden bij de bebouwing. De verdediging van het land
tegen hoge rivierstanden was onvoldoende en doorbraken dreigden met
een zekere regelmaat. Zo spoelden in 1805 grote massa's zand en grind
over de bouwlanden in Weurt, die in 1808 nog niet waren weggeruimd en
1/6 van de bouwgrond bedekten. In heel Maas en Waal waren de dijken
slecht, naar men stelt (1808) al sinds de Spaanse troepen daar huis hielden. Het kwelwater kon men nergens in het Rivierengebied goed aan;
veel drong binnen, de bemaling was primitief en de organisatorische
aanpak bij de bestrijding liet - door verbrokkeling en technisch onvermogen - veel te wensen over.
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Het wegenstelsel - zelfs voor de doorgaande wegen - was abominabel en
de gebieden, in het bijzonder de binnenvelden, waren alleen in de zomermaanden enigszins toegankelijk.
De kwaliteit van de rivierkleigronden sloeg men tegenover de onvruchtbare zandgronden hoog aan, maar bij herhaling werd ook de wisselende
kwaliteit genoemd als gevolg van de "heibanen", schrale zones, samenhangend met de geologische opbouw van het gebied.
Met de ontsluiting van de zandgronden en met de toenemende bemestingsmogelijkheden (± 1850 o.a. guano en later kunstmest) zakt relatief de waardering voor de moeilijk te bewerken rivierklei.
In 1834 schrijft prof. mr G. Wttenwaal: "Waar de klei dik ligt is de grond
moeilijk te bewerken, ze is taai en droogt steenhard op; waar de klei dun
ligt is de grond banig en schraal." Alleen de uiterwaarden leverden goede weilanden. Hij constateert dat roofbouw wordt gepleegd op de binnenvelden, die wel gehooid, maar nooit bemest worden. In 1867 stelt
prof. E. de Lavalije vast dat de tabaksteelt de zo nodige mest aan de rest
van het bouwland onttrekt. Hij is van mening dat het landbouwbedrijf,
ook wat de werktuigen betreft, op een achterlijke manier wordt bedreven; hij brengt dit o.a. in verband met "de verlammende invloed der overstromingen."
In 1870 constateert Staring ook gebrek aan bemesting en een "slordige"
verzorging van het land.
In 1896 stelt de Provinciale Commissie voor de Landbouw vast (ten aanzien van Dodewaard) dat het weiland stiefmoederlijk behandeld wordt,
slecht onderhouden, slecht ontwaterd en wat de bemesting betreft, verwaarloosd.
In 1905 herhaalt J. Frost deze negatieve kwalificering en wijt dit zowel
aan de mentaliteit van de boeren als aan het gebrek aan arbeidskrachten.

Kersen sorteren op de dis in de boomgaard, 1913. (Archief Kesteren)
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De gevolgen van de agrarische crisis en de opkomst van nieuwe landbouwvormen
Hier gaat het dus om een nieuw element: de plaats van de landarbeiders
in dit agrarisch bestel. Hun positie krijgt vooral aandacht in de rapporten
van 1906 - 1912, als de toestand van de landbouw en die van de landarbeiders wordt onderzocht na de slagen die de agrarische crisis had toegebracht aan de agrarische sector van het economisch leven.
(Tussen 1870 en 1950 blijkt het areaal bouwgrond van 44.000 ha te zijn te
ruggelopen tot 25.000 ha en is de graanbouw zo goed als verdwenen.)
Het gaat de grotere boeren slecht, het aantal landarbeiders loopt snel
terug en de grotere bedrijven gaan er toe over, losse percelen in huur
aan te bieden. Deze percelen worden weer veelal geëxploiteerd voor de
teelt van aardappelen en bieten. Het is de opgekomen kleine telers over
het algemeen niet goed gegaan; ook bij hen laat de bemesting veel te
wensen over en zij lijden onder de druk van de contracten met de leveranciers en afnemers. In tegenstelling tot de belendende zandgebieden
in Gelderland en Brabant heeft de coöperatieve samenbundeling van
krachten in het Rivierengebied nauwelijks een rol gespeeld. Het zijn niet
alleen de "landarbeidersplaatsjes" die de landarbeiders aan de grotere
bedrijven onttrokken, het is ook ander werk buiten de landbouw en ook
vaak buiten het gebied - in industrie of havens dat dit bewerkt. Zo noemen de rapporten het werk aan de bouw van de spoorbrug in Zaltbommel, maar ook fabriekswerk in Zuid-Holland en in Duitsland (o.a. Kleef),
naast het werk op de steen-, jam- en sigarenfabriek.

Sigarenfabriek Van Gunst te Opheusden. (Archief Kesteren)

De expansies die in de agrarische sector wel voorkwamen, waren van
voorbijgaande aard - men denke aan de geschiedenis van de tabaksteelt,
de aardappelteelt en die van suikerbieten (fabriek te Geldermalsen 18661935) en tenslotte ook aan de fruitteelt: de oppervlakte boomgaard nam
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toe van 4500 ha in 1825 tot 17.000 in 1950, maar ook hiervan is nu slechts
een klein deel over.
Als J. van 't Lindenhout in 1885 de Betuwe "een van de vruchtbaarste
streken van ons koninkrijk" noemt, "waar men allerwege de rijkste korenvelden ziet en de vele boomgaarden met een last van de schoonste
appelen, peren, pruimen en kersen, en de welig tierende tabaksplanten"
en verder spreekt van "malse grazige weiden met vette ossen die straks
voor de hoogste prijs op de Londensche markt zullen worden verkocht"
dan moeten wij constateren dat hij zich al geheel bevindt in de sfeer van
de "legende van de rijke Betuwe" - de titel van een onderdeel van mijn
bijdrage over het Rivierengebied in het Handboek der Geografie van Nederland in 1955, waaraan ik het een en ander nu weer ontleende.
De landvlucht in het Rivierengebied
In het nu volgende deel van mijn inleiding wil ik u iets meedelen omtrent
de demografische ontwikkeling

Inwonertallen x 1000
1809
Veluwe 74
Riv.geb. 97
Achterh. 87
Gelderl.

257

% 1850
28 118
38 138
34 117
100

372

% 1890
32 192
37 182
31 141
100

515

% 1950
38 487
35 333
27 277
100

1098

%
% X1000
45 + 17 + 413
30 -8 + 236
25 -9 + 190
100

+ 841

Het aandeel in de bevolking van Gelderland dat het Rivierengebied betreft, loopt terug, vooral in de jaren na de agrarische crisis.
Analyseren wij dit laatste gebied nu verder:
1809

%

1850

%

%

1950

%

% X1000

O. Betuwe
W.Betuwe
Bomm.w.
M. en W.
R. v. N.

20
24
13
12
28

21
25
13
12
29

32
35
17
17
37

23
25
12
12
28

43
44
21
20
54

24
24
11
11
30

65
59
27
28
154

20

18
8
8
46

Riv.Geb.

97

100

138

100

182

100

333

100

- 1 + 45
- 7 + 35
- 5 + 14
- 4 + 16
+ 17 + 126
236

1890

dan blijkt dat alleen het Rijk van Nijmegen in aandeel toenam - vooral na
1890 - en dat alle andere gebieden, maar vooral de West-Betuwe terugliepen, en ook dat vooral na 1890.
Wij kunnen dit proces ook zichtbaar maken via het groeitempo, waardoor het ook gemakkelijk vergeleken kan worden met de geboorteoverschotten.

Veluwe
Riviereng.
Achterh.
Gelderl.
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1809-1849

1849-1889

11.7%

12.2%
7.2
4.5
8.2

8.6
7.5
9.3

1889-1950
15.4%
10.0
11.1
12.4

Tot de agrarische crisis nam het Rivierengebied een tussenpositie in
tussen Veluwe en Achterhoek, met als opvallend verschijnsel dat het
groeitempo in de jaren 1850 -1890 lager was dan in de periode daarvoor.
In beide gebieden nam het groeitempo daarna weer toe, maar het bleef
op ongeveer 2/3 van dat van de Veluwe. De laatste periode laat ook geen
continu proces zien. Voor 1940 beweegt het groeitempo zich voor het Rivierengebied op 8 a 9% en daarna stijgt het tot ruim 15%.
Analyseren wij ook nu het Rivierengebied verder, dan blijkt het volgende:

O. Bet.
W. Bet.
B.W.
M.W.
R. v. N.
Riv.Geb.

1809-1849
1849-1889
c
c
a
b
a
b
7.5-12 = -4.5
12.0-12.4 = -0.4
6.2- 9 = -2.8
9.8-10.2 = -0.4
4.6- 8 = -3.4
6.8- 8.9 = -2.1
4.2- 7 = -2,.8
7.3- 8.3 = -1.0
6.2- 5.9 =+ 0.3 10.1- 8 = + 2.1
7.2- 6 = + 1.2
8.6- 8.9 = -0.3

1889-1950

c
-8.3
-6.2
-7.9
-7.5
17.3-14 = + 3.3
10.0- 14 = -4.0
a
b
6.7-15 =
4.8-11 =
4.1-12 =
5.5-13 =

(a = groeitempo, b = geboorte-overschot*, c = vestigingsoverschot*)
*) = groei per duizend inwoners per jaar.
In feite blijkt de stijging van het groeitempo zich geheel te concentreren
in het Rijk van Nijmegen.
Een vergelijking met de geboortecijfers voor iedere periode leert ons dat
ook alleen in het Rijk van Nijmegen de feitelijke groei het geboorteoverschot heeft overtroffen en dat daar dus een vestigingsoverschot is gerealiseerd, stijgende over de drie perioden van 0.3 via 2.1 naar 3.3% per
jaar. In de laatste periode omvatte dat vestigingsoverschot dus ca 1/4
van het geboorteoverschot.
In de landelijke gedeelten van het Rivierengebied, dus buiten de invloedssfeer van Nijmegen, hebben wij te maken met een stijgend
vertrek-overschot. In de eerste periode tot 1850 omvatte dat vertreksaldo
ca 1% van de bevolking of ca 1/10 van het geboorteoverschot. In de
tweede periode was het ca 3% of ongeveer 1/3 deel van het geboorteoverschot, en in de derde periode steeg het vertrekoverschot tot 7% en
bedroeg daarmee ongeveer 2/3 van het geboorteoverschot.
Dus vóór 1850 vloeide ca 1/10 van de natuurlijke bevolkingsaanwas naar
elders af, tussen 1850 en 1890 een derde deel en na de agrarische crisis
twee derde deel.
Hoewel er verschillen zijn tussen de vier behandelde delen van het Rivierengebied domineren deze toch niet ten aanzien van het gegeven algemene beeld. In de tijd gezien constateer ik tussen 1809 en 1829 vooral
een sterk vertrek in de West-Betuwe, Bommelerwaard en Maas en Waal,
tussen 1829 en '39 treffen wij vestigingsoverschotten in West-Betuwe en
de Bommelerwaard, maar een relatief groot vertrek uit de Oost-Betuwe.
Tussen 1839 en '49 vallen de West-Betuwe en Maas en Waal op door
vestigingsoverschotten. Bezien wij de periode na de agrarische crisis
dan blijkt dat het grootste vertrekoverschot vooral valt in de eerste periode, tussen 1890 en 1910.
D. de Boer
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Boekennieuws
Tot 18 augustus wordt in het Museum Elisabethweeshuis te Culemborg een expositie
gehouden met als titel "Van Voorburg tot
Triowijk", bouwen in Culemborg 1880 - 1930.
De periode wordt belicht door middel van een
groot aantal tekeningen van de hand van de
Culemborgse architect Gijsbartus Prins.
(1852 - 1933). Juist omdat zijn oeuvre vrijwel
compleet bewaard is gebleven, krijgt men
een boeiend beeld van het alledaagse bouwen in een provinciestad als Culemborg.
De expositie wordt begeleid door een 72 pagina's tellende catalogus met een negental inleidingen.
De tijd na 1870 was een periode van expansie
__
en veranderingen op industrieel en sociaal """""""* r ~^" '" ~j-~"—• -•
terrein. Door de migratie van het platteland
—sss&ju-*
r_.
naar de stad ontstond een grote behoefte aan
woningen. De industrie, in Culemborg geconcentreerd in sigaren, stoelen, genever en klompen, werd een belangrijke opdrachtgever. Gijsbartus Prins en in mindere mate ook zoon Cornelis, zijn de vormgevers geweest die Culemborg qua uiterlijk in een industriestad hebben veranderd.
De wereld van verschil die er bestond tussen de elite in het Lekstadje en
zij die op de onderste sporten van de maatschappelijke ladder stonden,
komt heel duidelijk in het bouwen tot uiting. In de catalogus zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan het Voorburg, een in de jaren 1890 bewust
geplande elitebuurt buiten de wallen, en de Triowijk, gebouwd in opdracht van de sigarenfabrikant C.W. Dresselhuijs voor zijn arbeiders. Andere hoofdstukken gaan over de stedebouwkundige ontwikkeling van
Culemborg, het architectenbureau rond 1900 en sanitaire voorzieningen.
Bij dit laatste onderwerp valt de ontwikkeling te volgen van plee naar watercloset, van pomp tot vaste wastafel en van tobbe tot badkamer.
Een belangrijk hoofdstuk is gewijd aan de verschillende architectuurstromingen uit de 19e - en vroeg 20ste eeuw. De 19e-eeuwse architectuur in Nederland, die tot voor een 15 jaar volledig werd verguisd, is
een bonte mengeling van diverse stromingen. De eeuw begon met het
Empire, de keizerlijke stijl die zich liet inspireren door de klassieke vormentaal. Tegen het midden van de eeuw kwam de Neo-gotiek, krachtig
gesteund door Koning Willem II en bevorderd door de behoefte aan
roomskatholieke kerken na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie
in 1853, in de mode. Op het eind van de eeuw nam de belangstelling voor
het eigen verleden en vooral de Gouden Eeuw toe. Ook de architectuur
uit die periode mocht zich in een groeiende populariteit verheugen. Allerlei elementen uit vervlogen tijden, gecombineerd met eigen vondsten,
sieren de bouwwerken van Gijsbartus Prins. Het nog steeds bestaande
pand Goilberdingerstraat 1 te Culemborg, de eerste opdracht voor Prins
uit 1883, is een goed voorbeeld van zijn stijl: symmetrisch van aard met
een rijkdom aan versierende elementen uit het verleden.
De tentoonstelling dient zondermeer bekeken te worden door ieder met
belangstelling voor ons bouwkundig erfgoed. De rijk geïllustreerde catalogus, die door zijn vele algemene informatie ook voor geïnteresseerden
buiten Culemborg van belang is, kost f 6,75.
Peter Schipper.
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Kleding en gebruiken in de Neder-Betuwe in de
periode 1900-1914.
(Dit voor zover ik mij op mijn 83ste jaar kan herinneren).
Vrouwenkleding
Vrouwen droegen geen mutsen aan de streek eigen, zoals in Zeeland,
Brabant, het Sticht van Utrecht enz.
Wel droegen sommige vrouwen, lang niet allemaal, in huis een zwart
kapje van gebreide wol.
Gingen zij uit, dan werd het kapje verwisseld voor een klein hoedje. In
het benedenland, het westen van de Betuwe, te beginnen in Geldermalsen, kwam het voor dat de vrouwen dit zwarte kapje droegen op bijbelse
gronden.
Een vrouw mocht niet "met ongedekten hoofde" lopen.
Dr. Hol beschrijft in haar boek "De Betuwe" dat omstreeks 1900 nog
neepjesmutsen werden gedragen, vervaardigd van gebloemde kant. Een
tulen ondermuts hoorde daarbij. Dit moet in de Over-Betuwe geweest
zijn. In onze omgeving in ieder geval niet. Mijn moeder was van 1861. Zrj
heeft hierover nimmer gesproken. Op foto's van mijn moeder en haar
zusters komen geen mutsen voor.

Bovenkleding
In het werk droegen de vrouwen een jak van een paarse katoenen stof,
om het middel samengebonden. Dit jak liep door tot halfweg de knie. Bij
het jak hoorde een zwarte rok van een glimmende stof die de naam had
van "zelsgraai". Dat wil zeggen zelf bereid, ook al was de stof in mijn tijd
niet meer zelf bereid.
Ik weet nog dat mijn moeder dit droeg tot naar schatting de eerste wereld oorlog. Schaarste aan grondstoffen was vermoedelijk de oorzaak
om op andere kleding over te gaan. Bij deze uitrusting behoorde een
Friese schort met de band om het middel. Waren de vrouwen belast met
veeverzorging, kalveren of biggenopfok, dan droegen zij een schort van
zakkengoed, "de baolscholk".
Om het lopen te vergemakkelijken werd de rok van achter in de band van
de schort omhoog gehouden. Werden de vrouwen door regen overvallen,
dan werd de rok van achter opgenomen. Voor inkijk behoefde men niet
bevreesd te zijn, omdat een stel onderrokken, soms wel 4 , dit belette.
Het "zelsgraai" was waterafstotend.
Als de vrouwen zich na de middag opknapten, dan droegen zij een lange
zwarte japon, of van een donkere stof met grijze motiefjes bewerkt.
Gingen zij uit dan een mantel daar overheen. In mijn tijd waren de omslagdoeken al uit de roulatie. De werkkleding en de opknapjurken waren
niet aan de mode onderhevig. Rokken en japonnen hingen tot op de
schoenen. Ik heb nooit gezien dat mijn moeder benen had. Lang heeft
men nog het dragen van zwarte rouwkleding tot een jaar na het overlijden van de dierbaren volgehouden. Daarna ging men over tot de lichte
rouw, meer grijsachtig.
Onderkleding
De onderkleding was een flanellen hemd zonder mouwen, waarover een
onderlijfje en een linnen hemd tot de knie. Een onderbroek zonder bo-

dem, tot de knie.
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Eigen gebreide kousen tot de knie werden met bandjes van de onderbroek vastgemaakt. De onderbroek was een zogenaamde open broek.
Erg gemakkelijk voor een sanitaire stop. De vele onderrokken vormden
een belemmering om de band om het middel los en weer vast te maken.
De onderrokken, steeds drie, soms vier, bestonden uit een rok van een
dikke stof, genaamd baai. Dikker dan een molton deken, te vergelijken
met het ouderwetse laken. Deze rok was van onder omboord of afgezet
met bezemband.
Vervolgens een zwarte rok, gemaakt van een soort satinet, in de winter
gevoerd met flanel, van onder een strook van ongeveer 40 cm versierd
met stiksels.
De derde en soms vierde rok waren van uiteenlopende samenstelling.
Ging men uit, of kreeg men visite, dan werd de derde rok vervangen door
een witte rok, gemaakt van katoen of linnen, van onder versierd met
kant.
Zo ongemerkt werd dan de bovenrok wat opgetild om te laten zien wat er
onder zat, anders had men er geen aardigheid aan.
Schoeisel
In huis droegen de vrouwen trijpen pantoffels. Gingen zij uit, dan leren
schoenen. Ook wel schoenen van een zwarte stof met leren zool.
In het werk om de woning en in de tuin werden tripklompen gedragen
met een leren riempje over de wreef van de voet.
De klompen werden gemaakt van wilgen- en populierenhout. In Tiel
woonden veel klompenmakers. In de Weerstraat was een winkel van
Merx die uitsluitend klompen verkocht. Ook in de dorpen kwamen veel
klompenmakers voor. In Zoelen de familie Van Hoeven. In Wadenoijen
de familie Smits. Aan de vorm van de klompen kon men de maker herkennen: ieder had zo zijn eigen ontwerp.
Een vrouwenhand.......
Voor de aankoop van manufakturen was men in Tiel en wijde omgeving
aangewezen op de winkel van Gijs de Kok in de Waterstraat. De meeste
kleding, zowel ondergoed als bovenkleding, werd door de vrouwen zelf
gemaakt.
Het spreekwoord "Een vrouwenhand en een paardentand zijn nooit stil,"
was hier wel van toepassing. Zodra de meisjes van school kwamen, gingen zij in de leer voor de naaldvakken bij de nonnen van het R.K. klooster
in Tiel. Zowel katholieke als protestantse meisjes gingen daarheen. Deze school had een goede naam.
Ook van andere dames kregen de meisjes een opleiding. Kwam de huwbare leeftijd in zicht dan werd gewerkt aan "de uitzet". Een goed gevulde
linnenkast of kabinet was de trots van elke huisvrouw. Sommige meisjes
gingen zich verder in de naaldvakken bekwamen om zelf weer les te geven of voor anderen op bestelling kleding te maken. Zij kregen dan het
predikaat van naaister.
Behalve de winkel van Gijs de Kok, was een belangrijke leverancier van
alle soorten kleding Israël van Blijdestijn uit Ophemert. Deze kwam wekelijks met paard en wagen langs de deur. In de wandeling werd Van Blijdestijn "de jood van Hèèmert" genoemd, zonder daar iets oneerbiedigs
mee te willen zeggen.
Vaak noemde hij zichzelf bij wijze van grap ook zo. De joden waren geheel in de gemeenschap opgenomen, zij hoorden er gewoon bij.
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In de koude perioden zaten in de avond de vrouwen bij de tafel en de petroleumlamp met een warme stoof onder de voeten te handwerken. De
warme stoof stamde nog uit de tijd van de open haarden. De mannen zaten dan kort bij het vuur.
In de stoof stond een aardewerken test. Hierin werden briketten gedaan,
die in de kachel tot gloeien waren gebracht. Dat voorverwarmen van de
briketten was een jsekuur werkje. Werden ze te vlug uit het vuur gehaald
dan gaf dit een onèangename lucht in de kamer. Bleven ze te lang liggen
dan smeulden de briketten geheel weg. Een lange tang diende om de briketten uit het vuur te halen.
De kerken waren vroeger niet verwarmd. Er was een speciale stovenzetster aangesteld door het kerkbestuur, leder die daar prijs op stelde,
kreeg een warme stoof onder de voeten. Ook de predikant op de
preekstoel.
Werd de stoof te warm of begonnen de briketten onaangenaam te ruiken
dan kreeg een lid van de kerkeraad een seintje om het euvel te verhelpen.
Sommige kerkgangers brachten een warme stoof mee van huis, gevuld
met warm water. Deze warmwaterstoof werd ook gebruikt in het rijtuig
waarmee men uitging. De open haarden werden na 1900 meer en meer
vervangen door kachels. In oude huizen zijn de vuurplaten nog zichtbaar.
In de kachels stookte men in hoofdzaak gruis, aangemaakt met water.
Gruis was stukgeslagen steenkool. Ook werd veel hout in de kachels
gestookt.
Ik zou nog vergeten dat zowel mannen als vrouwen witte geschuurde
klompen droegen. Elke zaterdag was het klompenwas. Ingesmeerd met
kluitkalk werden ze mooi wit.

Klaar voor de kerkgang. (Archief Kesteren)
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Mannenkleding
In het werk droegen de mannen en de jongens die van school afkwamen,
een manchesterbroek, een blauwe kiel, een pet en klompen. Sommige
mannen droegen een pilobroek van een lichtgekleurde stof, ijzersterk.
De broeken waren gewoonlijk aan de voorkant eerder versleten dan aan
de achterkant. Een zuinige huisvrouw bracht dan een nieuwe voorbroek
aan. De nieuwe voorbroek van zwarte manchester stak dan scherp af tegen de achterbroek die door het vele wassen bijna wit was.
Was de achterbroek ter ziele dan kreeg de broek een nieuwe achterbroek. Dan was de broek van voren wit en van achter zwart. Niemand
sloeg daar acht op: de meesten liepen daarmee. Zodoende kregen de
dragers nooit een geheel nieuwe broek. Voor- en achterbroek van pilo
viel minder op door de lichte kleur van deze stof. Na gedane arbeid gingen de mannen zich opknappen. Met een paar schone kousen en een afgedankt zondags pak voegde men zich bij het huisgezin of ging men
"buurten", bij de buurlui op visite. Het beste pak was voor de zondag en
om naar de kerk te gaan. Thuisgekomen werd het beste pak verwisseld
voor iets van lagere orde. Bij koud en regenachtig weer completeerde
een overjas de uitrusting als men uitging. Wat ik niet meer heb meegemaakt was de stelregel: "Als de pasen is in het land, gaan de jassen en
stoven aan de kant". Een enkele conservatieve buurtbewoner heeft zich
hier nog lang aan gehouden. Zowel de werkkleding als het pak voor de
zondag was steeds driedelig: jas, broek en vest. Oudere mannen droegen nog een vest tot de hals toe dicht, of onder het vest een "halfhempje": een zwarte lap stof met opgewerkte figuren. Ook werd het hoogdichte vest en het halfhemdje wel vervangen door een zwarte das die enkele
keren om de hals werd gewikkeld. In mijn jongenstijd droegen sommige
oudere mannen nog een klepbroek. De gulp werd dan vervangen door
een lap van hetzelfde goed, van boven vastgemaakt door knopen en
knoopsgaten.
Spottenderwijs noemde men dit een broek met een presenteerblaadje. Ik
heb wel eens horen beweren, dat dit een uitvinding was ter voorkoming
van "kou op het water". Behalve het hoogdichte vest, het halfhemdje en
de zwarte das, droegen mannen als zij uitgingen een witte boord, platliggend en voorzien van een uitbouw tot halfweg onder het vest: het zogenaamde boord met front. Dit dan gecompleteerd met een das.
De jongens droegen in de week een flanellen boezeroen met das. Voor
de zondag een katoenen overhemd met los boord en das. Leren schoenen als zij uitgingen. Sommige oudere mannen droegen hun trouwpak
nog op hoge leeftijd. Dit pak was dan door de ouderdom zo groen als
gras. Het geld was immers schaars.
De beter gesitueerden droegen bij het uitgaan een vilten hoed met slappe rand, of een hoed met stijve rand en een ronde bol, de garibaldi. In de
wandeling: het hondehok. In de zomer werden strohoeden gedragen van
verschillende makelij. Waren de mannen in de rouw dan werd aan de pet
aan de linkerkant door moeder de vrouw een zwart strikje bevestigd.
Soms een zwarte band om de linkerarm.
Dat men geheel in het zwart ging werd van lieverlede afgeschaft.
Onderkleding
Het ondergoed van de mannen bestond uit een dik flanellen hemd zonder mouwen. Een linnen hemd met korte mouw, tot de knie. Daarover in
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Van jong tot oud met hoofddeksel!
de winter een borstrok van gebreide wol of van molton. In de zorner een
katoenen borstrok. Zomer en winter een boezeroen van flanel of katoen.
Een onderbroek van keper tot de knie. Met bandjes aan de onderbroek
werden de lange eigen gebreide kousen tot de knie vastgemaakt. De dikke borstrok mocht pas uit na de langste dag. Sommige mannen droegen
een onderbroek van een dikke blauwe stof. Beleefde men een hittegolf
dan trokken de mannen, met het veldwerk, de bovenbroek uit om in de
onderbroek gras en graan te maaien, leder vond dit heel gewoon en het
trok weinig aandacht.
De hoge hoed
Dat de mannen een hoge hoed droegen als zij uitgingen heb ik niet meer
meegemaakt. Wel dat de dominee deze droeg bij het huisbezoek en de
kerkgang.
Ook als een kind ten doop werd gehouden droegen de mannen een hoge
hoed naar de kerk. Als overgang van de hoge hoed werd de hoge zijden
pet ingevoerd.
Begrafenisgebruik
Voordat de begrafenisverenigingen in het leven werden geroepen, was
het een ongeschreven wet dat het tot de plicht van de buurt hoorde om
de dode grafwaarts te dragen. Als het kerkhof links van het sterfhuis lag,
dan werden de dragers rechts van het sterfhuis uitgenodigd. Immers een
dode werd gebracht en niet gehaald. Stonden er niet genoeg huizen aan
de rechterkant dan werd van deze regel afgeweken. Een getrouwde man
werd door getrouwde dragers grafwaarts gedragen, en ongehuwde door
ongehuwde dragers, ongeacht de leeftijd.
Dragers die over een zwart pak beschikten trokken dit aan. Maar koste
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wat kost: een hoge hoed hoorde er nu eenmaal bij. Slechts weinigen beschikten over een dergelijk hoofddeksel. Er werd dan bij bevriende relaties een hoge hoed geleend. Met de meest uiteenlopende voorwerpen op
het hoofd zag men het gezelschap zijn opwachting maken. De pasmaat
liet veel te wensen over. Sommige te klein, zodat een hand het afvallen
moest behoeden. Weer andere te groot, zodat een krant de vorm van
het hoofd moest benaderen. Met het knikkebollen kwam de krant te
voorschijn, om aan te geven waar deze eigenlijk voor diende. De hoed
had soms formidabele afmetingen, waardoor de naam "kachelpijp" niet
slecht gekozen was. De hoed, van huisuit zwart, was door de ouderdom
van de meest uiteenlopende tinten voorzien: van verschillende soorten
bruin tot alle toonaarden van groen.
Het zal de lezer niet verbazen dat de plechtigheden door de figuranten
meer lachlust dan tranen opwekten.
Ook wat dit betreft mogen we niet spreken van de goede oude tijd. Het
enige goede zou de burenplicht ten opzichte van hem of haar die grafwaarts werd gedragen te noemen zijn.
Intussen is de boerenwagen in volle uitrusting vervangen door de moderne rouwauto.
Ik ga dit overzicht nu besluiten, overtuigd dat het lang niet volledig is.
Toch hoop ik dat de lezers enig idee gekregen hebben van kleding en gebruiken uit een nabij verleden.
Het zou niet eerlijk zijn als ik geen dank gebracht had aan buurvrouw,
mevrouw van Arnhem- van Haaften en mijn vrouw, die mij waardevolle in
lichtingen verschaften over de kleding van de dames.
Verder wil ik eraan toevoegen dat dit verhaal ontstaan is op verzoek van
de heer M. Vermeulen te Kapel-Avezaath.
W.M. van Zijtveld

Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling
Betuwe. (in oprichting)
De officiële installatie van deze afdeling zal plaatsvinden op 21 september 1985 om 14.00 uur in het Streekmuseum "De Groote Sociëteit", Plein
48 te Tiel.
Daarbij zal een inleiding gehouden worden door de heer R.F. Vulsma
over "De burgelijke stand en het bevolkingsregister ten dienste van de
genealoog."
De volgende bijeenkomsten zijn vastgesteld op 15 oktober, 12 november
en 10 december 1985 eveneens in het Streekmuseum, maar nu steeds
om 20.00 uur.
De onderwerpen zullen dan zijn: uitwisseling van gegevens en vragenuur, families in de Betuwe en notariële archieven.
Nadere inlichtingen, indien gewenst, te bekomen bij de heer C.P.H. Soetens, Grotebrugsegrindweg 36 in Tiel, telefoon 03440 - 12096.

Inleveren kopij voor het oktobernummer: uiterlijk 31 augustus 1985
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Economische structuurveranderingen in het rivierengebied (2)
De industrie als expanderende bron van werkgelegenheid
Wij hebben enig licht kunnen werpen op het verloop van de belangrijkste
welvaartsbron - de landbouw. In het verleden gold het rivierenland als
een rijk landbouwgebied, maar de toestand veranderde doordat de bezwaren (die er van oudsher al waren) zwaarder gingen wegen en andere
gebieden, binnen Nederland en na de agrarische crisis ook daarbuiten,
gingen concurreren. De aanpassing na het verlies van de graanteelt beklijfde slechts gedeeltelijk (fruit en aardappelen) of niet (tabak).
De bevolkingsdruk nam, naar wij hebben gezien, niet af en een steeds
groter deel van het geboorteoverschot vloeide weg. De vraag rijst wat de
reactie van de bevolking was ten aanzien van andere bestaansbronnen,
in het bijzonder van de industrie.
De gegevens over de beroepsstructuur in de 19e en begin 20ste eeuw
zijn schaars. Wel zijn er berichten over onderdelen (maar weinig systematisch verzameld), o.a. in de provinciale verslagen en in enkele enquêtes en publicaties.
Ik heb voor deze gelegenheid geprobeerd de beroepstellingen voor 1889,
1899 en 1909 voor Gelderland en de daarin onderscheiden gebieden (zoals het ETI die in mijn tijd hanteerde) te reconstrueren.
Behalve over de Gelderse totalen beschikte ik daarbij over de volgende
aantallen gemeentelijke gegevens (nl. gemeenten met meer dan 5.000
inw.) van 1889 en 1899:
Veluwe:
Rivierengebied:
Achterhoek:

14 van de 23
8 van de 50
7 van de 32
29 van de 105

Boterfabriek "Castra" aan de Stationsstraat in Kesteren, in 1911 verbouwd tot
veilinggebouw.

Voor 1909 waren gegevens beschikbaar van alle gemeenten, maar daarbij was inbegrepen een niet nader benoemde groep "overige" (men telde
alleen de voornaamste beroepen). Met de landbouw, die goed compleet
was, als uitgangspunt werd een eerste deel van 1889 en 1899 geraamd,
aansluitende op de bekende Gelderse totaalcijfers. Door vergelijking
van de 29 gemeenten t.a.v. de economische en sociale diensten werd
een herverdeling tot stand gebracht van de groep "overige", waarvan het
grootste deel bleek te moeten worden toegerekend aan de sociale
diensten en kleine delen aan de economische diensten en industrie.
Ook hier dienden de Gelderse totalen als een controle. Omdat in de
meeste kleine gemeenten de diensten alleen een plaatselijk verzorgend
karakter vertonen, hetgeen vrij scherpe grenzen stelt aan de kwantiteiten, kunnen tenslotte per gebied ramingen worden opgesteld:
1889

Beroepsstructuur (mannen x 1000)

Industrie
16.8
Veluwe
19.2
Rivierengebied
Achterhoek
11.6
47.7
Gelderland

Landb.

Econ.d.

Soc.d.

24.8
24.5
22.3
71.6

7.1
6.0
4.7
17.8

5.6
3.2
3.5
12.0

=
=
=
=

Totaal

20.8
23.5
14.6
59.0

25.3
27.2
24.4
76.9

9.4
7.2
5.8
22.4

5.6
3.0
3.6
12.0

= 61.1
= 60.9
= 48.4
= 170.4

27.2
24.1
18.1
69.4

25.1
28.2
25.6
78.9

12.0
9.1
6.1
27.4

8.0
3.6
2.7
14.0

= 72.3
= 65.0
= 52.5
=189.8

54.3
52.7
42.1
149.1

1899

Veluwe
Rivierengebied
Achterhoek
Gelderland
1909

Veluwe
Rivierengebied
Achterhoek
Gelderland

Een toename van 40.000 mannen in de beroepsbevolking, waarvan op de
Veluwe 18.000, in het Rivierengebied 12.000 en in de Achterhoek 10.000.
Die expansie werd opgevangen in de landbouw voor 7.000 waarvan 4.000
in het Rivierengebied.
In de industrie voor 21.700 waarvan 5.000 in het Rivierengebied.
Werken wij nu voor de industrie de zaken verder uit dan blijkt:
Industrie (mannen x 1000)
Oost-Betuwe
West-Betuwe
Bommelerwaard
Maas en Waal
Rijk v. Nijmegen
Rivierengebied

1889
4.0
5.4
1.7
1.7
6.4

1899
4.7
5.1
2.1
2.0
9.6

1909
4.6
5.2
2.3
2.1
9.9

19.2

23.5

24.1

+
600
200
+
600
+
400
+ 3.500

De expansie is bijna geheel te vinden in het Rijk van Nijmegen, nl. 3.500

van de 5.000; in de andere gebieden zijn de verschillen zo klein dat zij via
deze ramingen niet nader behandeld kunnen worden. Wanneer we als
uitgangspunt nemen dat 40% van de beroepsbevolking werk vindt in de

regionaal verzorgende sector (±20% verzorgende diensten en ±20%
verzorgende industrie), dan blijkt dat van regionaal stuwende economische of sociale diensten noch in Gelderland noch in het Rivierengebied
sprake is, met uitzondering van Arnhem en Nijmegen. Wij vinden dus de
stuwende bestaansbronnen in landbouw en industrie voor de drie jaren:
Landbouw
1889
1899
Veluwe
24.8
25.3
Rivierengebied 24.5
27.2
Achterhoek
22.3
24.4
Gelderland
71.6
76.9

Industrie
1909
25.1
28.2
25.6
78.9

1889
6.8
8.7
3.1
17.9

1899
8.6
11.3
4.9
24.9

Aandeel industrie
1909
12.7
11.1
7.6
31.4

1889
21%
26%
12%
20%

1899
25%
29%
17%
24%

1909
34%
28%
23%
28%

Van de toeneming in de stuwende industrie met 13.500 komt ca. 6.000 op
de Veluwe en 4.500 in de Achterhoek, en slechts 2.400 in het Rivierengebied. Het blijkt dat het aandeel van de industrie in de stuwende
bestaansbronnen in het Rivierengebied niet laag was, maar dat het rela-

tief weinig steeg.
Van de groei der stuwende industrie met 2.400 mannen treffen wij ook
nu weer het grootste deel in het Rijk van Nijmegen aan, nl. 1.900 en
slechts 500 in de vier niet sterk verstedelijkte overige delen van de Betuwe.
De raming voor de stuwende industrie omstreeks 1900 - volgens de tellingen stijgend van ca. 8.000 tot 11.000 man - kan worden vergeleken met
die bedrijven, welke in de eerste helft van de 19e eeuw worden genoemd
en als stuwend kunnen worden aangemerkt.
Dat is in de eerste plaats de baksteenindustrie. Hoewel het accent aanvankelijk op de Usselstreek lag, was omstreeks 1800 van de steenindustrie langs de grote rivieren al een aanzet aanwezig. Mej. Hollestelle
noemt 11 ovens beneden Tiel in 1760 (waaronder 4 in de Bommelerwaard) en omstreeks 1790 ook ovens in Heteren en Doornenburg. De relatief harde steen zou vooral door de aanleg van straatwegen na ± 1820
gestimuleerd worden.
In de Apercu (1811) worden 34 fabrieken in Gelderland genoemd (ten
noorden van de Waal dus). Nijhoff (1826) noemt 39 Gelderse fabrieken
met 700 arbeiders. Een niet onbelangrijk deel daarvan moet in het Rivierengebied gezocht worden. Bij Goldberg (1800) treffen wij in Nijmegen
een zeep- en lakfabriek. In Culemborg was de gewerenfabriek alweer
gesloten (1759-1812) maar wordt zijde verwerkt voor de Hernhütters in
Zeist.
Wij kunnen deze bescheiden aanzet vergelijken met de telling in 1909
voor zover de industrie daar "met de voornaamste beroepen" per gemeente is gegeven.

Voor de steenindustrie (klasse l, waaronder pannen en glas) vinden wij
dan 4.265 mannen opgegeven, waarvan in de

Oost-Betuwe

1788 (o.a. Bemmel, Maurik, Heteren, meer dan

West-Betuwe
Bommelerwaard

717 (o.a. Culemborg)
425

200 per gerpeente)
Maas en Waal

443 (o.a. Druten)

Rijk van Nijmegen

892 (o.a Ubbergen (ruim 400) en Beuningen)

Daarnaast blijkt de metaalindustrie (kl.XI, w.o. ook de werven) belangrijk
met 2.909 man, gespreid als volgt:

Oost-Betuwe
West-Betuwe

292 zonder grote concentraties
787 met bijna 500 in Tiel

Bommelerwaard

342

Maas en Waal
Rijk van Nijmegen

314 met werven in Druten en Wamel
1192 met werf in Millingen en Nijmegen met o.a.
fietsen en gloeilampen

De bouwnijverheid met 4.566 man (waaronder ik ook alle timmerlieden
telde) zal geen stuwend karakter hebben gehad. Maar in de sector houtbewerking (kl. VI) was dat gedeeltelijk wél het geval; het gaat om 1.834
man, waarvan in de
Oost-Betuwe
West-Betuwe
Bommelerwaard
Maas en Waal

230 geen concentraties
556 met 339 in Culemborg (meubelmakerij)
425 met concentraties in Ammerzoden (229) en
Maasdriel (mandenmakerijen en hoepelmakers)
328 Wamel 217 (mandenmakerijen en hoepelmakers)

Rijk van Nijmegen

295

Binnen de sector voedings- en genotmiddelen (XVII) met 1.348 man treffen wij de meeste arbeiders aan in

West-Betuwe

818 waarvan 608 in Culemborg (o.a. sigarenfabrieken) en 182 in Tiel (o.a. conserven)
Rijk van Nijmegen
409 bijna allen in Nijmegen
Bij de leerindustrie (IX) met 904 man gaat het ook in het bijzonder om Nijmegen (362 man) waar de schoenindustrie een aanzet had gevonden.

D. de Boer

De loop van de Waal in de Romeinse tijd
In Westerheem, het tijdschrift van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, verscheen in december 1981 een artikel van R. de
Zwarte1 waarin enkele problemen behandeld worden, die samenhangen
met de loop van de Waal in de Romeinse tijd. In het nummer van augustus 1982 volgde hierop een heftige reactie van Prof. J.E. Bogaers2.
Omdat slechts 6% van de Tabula-lezers ook Westerheem leest en het
onderwerp juist voor ons Betuwnaren interessant is, lijkt me een bespreking van het probleem in ons blad op zijn plaats. Alvorens in te gaan op
de tweestrijd tussen bovengenoemde schrijvers, worden eerst een drietal algemeen bekende onderwerpen besproken, die van belang zijn voor
het beoordelen van de verschillende argumenten.
l. Het grondplan van de stad Tiel
In "Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Tielerwaard"3 lezen
we: "De aanleg van Tiel vertoont de karakteristieke vorm van een rivierstad, een ellipsvorm met een net van elkander ongeveer rechthoekig
kruisende straten, evenwijdig aan en loodrecht op de rivier, zoals we dat
bijvoorbeeld ook te Kampen vinden. Het eigenaardige is hier echter, dat
Tiel met de smalle oostelijke zijde aan de Waal ligt, terwijl men toch uiteraard, als bij andere dergelijke steden, de lange zijde langs de rivier
zou verwachten. Deze thans zonderling schijnende ligging wordt echter
verklaarbaar, wanneer we de oudste tot dusver bekende plattegrond der
stad, dien van Jacob van Deventer, nader beschouwen4. Hier zien we namelijk, langs de noordzijde van de stad, tussen deze en het vroegere
dorp Zandwijk een vrij brede strook laag en onbebouwd terrein aangegeven, die met een sterke verbreding oostwaarts op de Waal uitkomt, ter-

afb. 1 Plattegrond van Tiel naar Jacob van Deventer.
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wijl zij noordwestwaarts haar voortzetting heeft in een doodlopend water, de zogenaamde "Dode Linge". In de gekleurde tekening van Van Deventer spreekt deze toestand nog duidelijker door de aanduiding met
donkergroene en lichtblauwe tinten.
Wij treffen hierin dus de bevestiging van de reeds door Rink5 geopperde
onderstelling, dat de Waal vroeger met een arm tussen Tiel en Zandwijk
heeft gelopen, ter plaatse van de tegenwoordige Konijnenwal, om uit te
monden in de Linge ter hoogte van het dorp Zoelen. Deze onderstelling
wordt gesterkt door de vondsten van scheepsankers en overblijfselen
van vaartuigen, die men destijds in het terrein van de Konijnenwal heeft
ontgraven6. Volgen wij nu verder op de kaart van Jacob van Deventer het
beloop van de Waaldijk ten zuiden van de stad, dan merken wij op, dat
deze zijn rechtstreekse voortzetting heeft in de Westluidensestraat, die
westwaarts ombuigt in de Ambtmanstraat, om vervolgens noordwaarts
door het Hoogeinde langs het voormalige Hof van Arkel en door de Burense poort, uit te komen op de straat, die ook nu nog de Lingedijk heet.
Dat we in het hier aangegeven beloop de oorspronkelijke Waaldijk moeten zien, wordt nog aannemelijker, wanneer men weet dat bovengenoemde straten ook nu nog de noordgrens van het hoogste gedeelte der
stad aangeven. De naam Hoogeinde wijst eveneens in deze richting; ten
zuidwesten hiervan, dus op het hoogste gedeelte, werd ook de eerste
kerk, de voormalige Sint Walburgs opgetrokken. Overigens is het wordingsproces eenzelfde geweest als dat van Zaltbommel en verdere rivierdorpen.
Aldus komen wij tot het volgende beeld der ontwikkeling van de plattegrond der stad:
Op een hoogte aan de zuidelijke oever van een noordwestwaarts stromende Waalarm, die een natuurlijke, beschutte haven vormde, ontstond
reeds vroeg (7e eeuw?) een handelsnederzetting, die zich tegen het water beschermde door een dijk, lopend volgens de tegenwoordige
WestluidensestraatKorenmarktAmbtmanstraatHoogeindeHoogeindsestraat. Door geleidelijke aanslibbing bij de uiterwaarden
langs de haven, breidde de plaats zich aan de noordzijde uit, waarbij een
tweetal straten van west naar oost, evenwijdig lopend met de Ambtmanstraat werden aangelegd. De noordelijkste hiervan, de Waterstraat,
zal waarschijnlijk langs de vroegere haven hebben gelopen. In het laatst
van de 13e eeuw was dit aanslibbingsproces langs het noordelijke havenfront van Tiel zover voortgeschreden, dat men het kon ondernemen
een dam aan te leggen van Tiel naar het op de noordelijke oever van de
Waalarm gelegen dorp Zandwijk7. Deze dam die in 1303-1304 met steun
van Hertog Jan van Brabant werd voltooid, begon zeer waarschijnlijk ter
plaatse van de tegenwoordige Markt, die eertijds "de Dam" heette, om
recht naar het noorden (dus langs de tegenwoordige Voorstad) aan te
sluiten op de Waaldijk bij Zandwijk, ongeveer ter hoogte van het huidige
kruispunt Hoveniersweg - Grotebrugse Grintweg."
II. De rivier de Linge
Bijna wekelijks komt onze werkgroep, bij het doen van veldverkenningen, op één of andere plaats wel bij de Linge terecht. Het valt dan altijd
weer op wat een merkwaardige rivier de huidige Linge is. Ten westen van
Tiel ziet men, dat daar een grote rivier gestroomd heeft met een brede
bedding en geweldige oeverwallen. Ten oosten van Tiel ziet men een
klein stroompje in een vlak landschap. Hettema8 zegt daarover: "De Lin-

ge is een water, samengesteld uit twee van elkaar geheel verschillende
delen. Beneden Zoelen is het een rivier die een Waalarm is geweest,
vroeger bij Tiel in verbinding staande met deze stroom; het gedeelte Tiel Zoelen (de Dode Linge) is later dichtgeslibd en bij Tiel afgesloten. Maar
boven Zoelen is het een aantal de kommen verbindende overloopgeulen,
samengevoegd door gegraven sloten". Harbers en Mulder9 komen tot
dezelfde conclusie.
Ten zuiden van Opheusden constateerde onze werkgroep,
dat de Linge door
een uitgestrekte bewoningslaag uit de
Romeinse tijd gegraven is. Daaruit volgt,
dat die waterloop in
de Romeinse tijd nog
niet bestond.
Bogaers 10 vermeldt,
dat van bodemkundige zijde het eerst de
aandacht op de betekenis
van
de
Beneden-Linge gevestigd is door C.H.
Edelman, van wie hij

afb, 2 De Dode Linge in 1985.

aanhaalt:
"In de Bommelerwaard is de Waalkant jong en men vindt er nauwelijks
of geen oeverwallen van een stroom die met de huidige Waal kan worden vergeleken.
Men kan zelfs zeggen, dat de Waal ten westen van Tiel in feite door oudere, veelal lage rivierkleigronden is heengebroken en dat het oude
Waalsysteem ten oosten van Tiel zijn westelijke voortzetting vindt in het
(Beneden-) Linge-systeem. De Waal ten oosten van Tiel heeft brede, jonge oeverwallen, die in betekenis met die van de (Beneden-) Linge kunnen
worden vergeleken".
Ook L.J. Pons is duidelijk als hij zegt, dat bij Tiel de voornaamste tak van
de Waal in de laat-Romeinse overstromingsperiode rechtdoor, via de
huidige Beneden-Linge liep.
III. Archeologische vondsten
Toen de rivieren nog niet bedijkt waren vond bewoning uitsluitend
plaats op de oeverwallen langs die rivieren. Als men alle bekende
vondsten uit een bepaalde periode op een kaart intekent, kan men de
loop van de rivier duidelijk volgen. Van Tiel naar het westen kennen we
op de noordelijke oever vondsten uit de Romeinse tijd bij Tiel, Zoelen,
Kerk-Avezaath, Kapel-Avezaath, Buurmalsen, Tricht, Beesd en Acquoy
en op de zuidelijke oever bij Tiel, Drumpt, Wadenoijen, Geldermalsen,
Deil, Enspijk en Gellicum.
Deze rij vindplaatsen sluit duidelijk aan op de vele vindplaatsen langs de
Waal ten oosten van Tiel. Onze werkgroepen deden vondsten in Echteld,
Uzendoorn, Ochten, Dodewaard, Hien, Andelst, Herveld, Slijk-Ewijk en
Oosterhout. Al deze vindplaatsen zijn gelegen op de noordelijke oever
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van de Waal. De vondsten op de zuidelijke oever van de Waal ten oosten
van Tiel zijn verzameld door A. Peddemors11.
Al deze vondsten wijzen erop, dat de hoofdtak van de Waal naar het
westen stroomde langs dezelfde weg die nu de Beneden-Linge neemt.
Daarnaast had de Waal zijtakken. In de West-Betuwe kennen we allereerst de Zoel, die bij Zoelen de Waal verliet en naar Zoelmond stroomde.
Vondsten bij beide plaatsen tonen de bewoning op de oeverwallen aan.
Een tweede zijtak was de Korne, die bij Kerk-Avezaath de Waal verliet,
eveneens in noordelijke richting. Via Erichem liep de Korne naar Buren
om van daar weer een westelijke koers te volgen en bij Buurmalsen zich
weer met de hoofdtak te verenigen. Ook hier weer op beide oevers vele
vondsten. Een derde tak begon in de buurt van Geldermalsen en stroomde via Meteren en langs Waardenburg in zuidelijke richting, om ten
oosten van Zaltbommel zijn loop weer in westelijke richting te verleggen. Deze laatste tak, die wij kennen van de vondsten
op de oeverwallen,
is ook door de bodemkundigen in kaart gebracht12.
Of er in de Romeinse tijd ook een zijtak van de Waal naar het zuidwesten
liep is zeer de vraag. Archeologische vondsten ontbreken13. Tegen het
bestaan van die tak pleit ook de mededeling van Van Spaen14: "Het eerst
vindt men van Teisterband in 697 gewag gemaakt en toen was er nog
geen neder Waal, maar de Bommelreweerd met den Tielreweerd verenigd".
Hoe dan ook, in 1304 (of misschien nog wel vroeger15) bij de aanleg van
de dam van Tiel naar Zandwijk was die zuidwest-arm er wel en had hij de
functie van de Beneden-Linge overgenomen.
De archeologische vondsten op de oeverwallen gedaan, zijn van velerlei
aard en variëren van losse vondsten tot bewoningsplaatsen van meer
dan 10 ha. Omdat wij niet de beschikking hadden over een metaaldetector, is het aantal metaalvondsten gering, dit in tegenstelling tot de
vondsten van De Zwarte in Drumpt1 . De gevonden hoeveelheid aardewerkfragmenten is echter overweldigend. Een zeer bekende vondst is
ook het in 1905 ontdekte grafveld te Geldermalsen,
dat een aantal zeer
fraaie voorwerpen opleverde en dat door Stuart17 beschreven is.
Dan is er nog een punt dat erop wijst, dat het Waal-Linge systeem een
enorme natuurlijke barrière was: noordelijke invloeden - in de Betuwe
vooral vertegenwoordigd door het Ruinen Wommels III- en het
Streepbandaardewerk - komen ten zuiden van het systeem niet voor18.

Tenslotte de laatste categorie van
vondsten: de Romeinse schepen. Dit
soort vondsten is in Nederland niet veel
gedaan en het pleit daarom voor het belang van het Waaltraject ten westen van
Tiel, dat op twee plaatsen Romeinse
schepen gevonden zijn.
De eerste vondst werd gedaan in 1968 bij
zandwinning ten behoeve van de tweede
baan van rijksweg A15. De zandput ligt tegen de Linge aan op de grens van KapelAvezaath en Wadenoijen. Hier werd één
schip gevonden (afb. 3). Circa 50 meter
stroomafwaarts is een stuk scheeps- afb. 3 Romeins scheepswrak

inventaris-een bronzen ketel-gevonden, dat te dateren is in de 1ste helft
van de 2e eeuw. Het scheepswrak schijnt iets jonger te zijn19.
De tweede vondst werd ±4 km. stroomopwaarts gedaan in de Hamse
Bouwing, ten zuiden van Kerk-Avezaath. Ook hier betreft het een zandwinningsobject, waar in een oude Linge-bedding meerdere Romeinse
schepen gevonden werden.

Samenvatting van de punten l t/m III
Onze mooie Linge blijkt een bewogen historie achter de rug te hebben.
Het gedeelte van Zoelen naar het westen vormde tezamen met de huidige Dode Linge en een gedeelte van de Tielse stadsgracht, de hoofdtak
van de Waal in de Romeinse tijd. De rivier werd druk bevaren en op de oevers bevond zich een groot aantal nederzettingen.
Aan die hoofdtak ontstond in de 7e eeuw een nederzetting, die uit zou
groeien tot de handelsstad Tiel met een scheepvaartverbinding naar Dorestad via de hoofdtak van de Waal en de Zoel. Langzamerhand begon
die hoofdtak dicht te slibben. De opgeslibde grond werd gebruikt voor
uitbreiding van de stad naar de rivier toe, maar op de duur was de betekenis van de rivier als waterweg zo klein geworden, dat in 1231 of 1304
een dam kon worden gelegd naar Zandwijk. Tiel bleef echter aan de
Waal liggen want de functie van de oude hoofdtak was overgenomen
door een tak ten zuiden van de stad, die in de richting Heerewaarden
liep. Deze nieuwe hoofdtak nam de naam Waal over en de oude hoofdtak
kreeg de naam Linge20. Tenslotte werd de oude hoofdtak vanaf Zoelen
benut voor de waterafvoer van de gehele Betuwe door aansluiting op de
gegraven Linge vanaf Doornenburg. Daarmede was het beeld ontstaan,
dat we nu nog kennen.
De tweestrijd De Zwarte - Bogaers
De Zwarte wijst in zijn artikel op de vondst van Romeinse schepen in de
Hamse Bouwing, op de ligging van de lange as van Tiel langs de Dode
Linge, op "zijn" vondsten op de zuidelijke oeverwal bij Drumpt en op het
ontbreken van vondsten op de zuidelijke Waaloever tussen Wamel en
Heerewaarden en komt dan tot de conclusie, "dat de Waal in de Romeinse tijd, dus vóór 250 n. Chr. bij Wamel onvertakt rechtdoor stroomde, het
Lingebed volgend21".
Hoewel hij zegt alle beschikbare gegevens op een rij gezet te hebben,
blijkt uit het vorenstaande, dat er nog meer gegevens beschikbaar waren. Bovendien zijn de gegevens die hij wel vermeldt onzorgvuldig geformuleerd. Zo werd de scheepsvondst van 1968 niet in de Hamse Bouwing
maar bij de Prinkel gedaan en iigt de lange as van Tiel niet langs de Dode Linge, maar staat er bijna loodrecht op.
Zijn conclusie echter kunnen we onderschrijven. De Waal stroomde bij
Tiel in de Romeinse tijd rechtdoor en de tak naar het zuidwesten
bestond toen waarschijnlijk nog niet.
Bogaers is het met die conclusie in het geheel niet eens. Hij noemt een
drietal argumenten die tegen de Beneden-Lïnge als hoofdtak van de
Waai pleiten:
1. Hoewel op de zuidelijke oeverwallen van de Waal ten zuidwesten van
Wamel geen vondsten ouder dan de 11e eeuw gedaan zijn, is het goed
mogelijk, dat jongere afzettingen in dit gebied Romeinse woongronden kunnen verbergen die nog niet ontdekt zijn.
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2. Onder Zaltbommel, Gameren en Zuilichem is een groot aantal woon plaatsen uit de Romeinse tijd gevonden op een stroomgrondrug langs
de stroomdraad van een oude Waalarm. Naar aanleiding hiervan
roept Bogaers uit: "Hoe men deze oude Waalarm uit de Romeinse tijd
in de Bommelerwaard zou moeten rijmen met de Waal (BenedenLinge) van De Zwarte, is een raadsel."
3. In de eerste helft van de vorige eeuw, zijn op het terrein "Het
Klooster" bij Rossum, talrijke Romeinse vondsten gedaan. De Romeinse nederzetting waartoe deze vondsten horen, is hoogst waarschijnlijk te identificeren met het van de Tabula Peutingeriana (segment 11,3) en uit Tacitus, Historiae (V.20-21) bekende Grinnes. Daar is
in 70 n. Chr. zeker een castellum geweest van Romeinse hulptroepen
en Grinnes heeft volgens Tacitus op de zuidelijke oever van een rivier
(de Waal) gelegen.
Zijn conclusie is, dat er heel wat meer moet gebeuren alvorens het Waaltraject richting Heerewaarden/Rossum, voor zover het de Romeinse periode betreft, naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Dat traject is
de hoofdtak en men kan de Beneden-Linge eventueel als een zijtak beschouwen.
Voorwaar een kernachtige uitspraak, maar wordt die gestaafd door de
naar voren gebrachte argumenten?
Het eerste argument, "de aanwezigheid van nog niet ontdekte woongronden" kan pas als bewijs dienen, als die woongronden wel ontdekt
zijn.
Gezien de enorme activiteit gedurende de laatste jaren van vrijetijdsar-

afb. 4 Fossiele rivierlopen in de westelijke Tielerwaard.
Op dit kaartfragment zijn naast de huidige Waal en Linge, fossiele rivierlopen
aangegeven uit een drietal perioden.
De in de tekst bedoelde loop is de subatlantische rivier die van Geldermalsen
naar het zuiden loopt.
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cheologen en detector-schatgravers, is de kans daarop klein.
Het tweede argument "het raadsel van de oude Waalarm in de Bommelerwaard" is geen raadsel meer. In zijn reactie op het artikel van Bogaers
haalt De Zwarte22 P.J.R. Modderman aan, die vermeldt, dat het meest
oostelijke punt van de stroomgrondrug onmiddellijk ten oosten van Zaltbommel ligt en dat de rug daar de huidige Waal snijdt en zich aan de
noordzijde voortzet. Afbeelding 4 laat zien hoe de rivier vanaf dat snijpunt naar het noorden loopt om vanaf Geldermalsen het Beneden-Linge
traject te volgen.
Met het derde argument, dat Rossum hoogstwaarschijnlijk Grinnes is, is
lang niet iedereen het eens. Van Es23 zegt: "Rossum aan de Waal heeft
nogal wat laat-Romeinse munten opgeleverd. Dit leidt tot de veronderstelling, dat hier in de 4de eeuw nog werd gewoond, maar niet noodzakelijkerwijs tot de conclusie dat die nederzetting een militaire, laat
staan een castellum was".
Verder verwijst Van Es24 naar W.J.H. Verwers, wiens onderzoek van de
munten voor Rossum eerder een civiel dan een militair karakter suggereert.
Conclusie
Bogaers is er niet in geslaagd aan te tonen, dat de hoofdtak van de Waal
van Tiel naar het zuidwesten liep.
Een ononderbroken rij van vindplaatsen ten oosten en ten westen van
Tiel geeft de oeverwallen en daarmede de loop van de Waal in de Romeinse tijd aan. De bodemkundigen kunnen zich met deze rivierlopen
volledig verenigen.
De ligging van de stad Tiel en de vondsten van Romeinse schepen bevestigen deze loop eveneens.
De hoofdtak liep ten noorden van Tiel naar het westen. Bij Geldermalsen
deelde deze tak zich in tweeën. De waarschijnlijk belangrijkste tak liep
naar het zuiden en boog ten oosten van Zaltbommel weer naar het
westen om, terwijl een kleinere tak van Geldermalsen via Deil en Enspijk
direct naar het westen liep.
Appendix
Het vasthouden aan de stelling "Rossum = Grinnes en dus liep de
hoofdtak van de Waal van Tiel naar Heerewaarden/Rossum", heeft nog
een vreemde consequentie. Bogaers25 wijst er in zijn artikel zelf op, dat
volgens de vooraanstaande naamkundigen M. Gysseling en D.P. Blok de
Romeinse plaatsnaam Vada identiek zou zijn met Wadenoijen. Maar volgens Bogaers kan Wadenoijen niet het door Tacitus genoemde Vada
zijn, want dat Vada lag aan dezelfde rivier als Grinnes ten westen daarvan.
Hij spreekt nu van een "frappante overeenkomst in naam"! Als je je in
dergelijke bochten moet wringen om een theorie staande te houden, lijkt
het me verstandiger de hele theorie op de helling te zetten.
Neemt men aan, dat de Waal in de Romeinse tijd het Beneden-Linge traject volgde, dan heeft men geen enkele moeite met de identificatie Vada
= Wadenoijen. De vraag wordt dan: Waar heeft Grinnes gelegen?
Volgens Bogaers ten oosten van Vada, aan dezelfde rivier en er niet ver
vandaan.
Om nu een mogelijke plaats voor Grinnes te vinden, ga ik een stukje speculatieve archeologie bedrijven. Als ik zie wat er op dat gebied door an12

deren gepresteerd is26, dan durf ik dat best aan.
Er zijn langs Rijn en Waal een aantal Romeinse scheepsvondsten bekend. De beroemdste
is Zwammerdam met 6 schepen, verder Vechten,
Druten, Maurik27, Wadenoijen en Kerk-Avezaath, terwijl in Duitsland bij
Mainz voor enige jaren een vondst van 9 schepen gedaan werd28. Het valt
op dat bijna alle vindplaatsen bij een Romeinse versterking liggen. In de
Hamse Bouwing bij Kerk-Avezaath werden meerdere schepen gevonden.
Misschien lag daar op de zuidelijke oever van de rivier ook een versterking. Die lag dan aan dezelfde rivier als Vada, 4 km. ten oosten daarvan
en zou goed Grinnes kunnen zijn.
Let wel, dit is geen waarschijnlijkheid maar een mogelijkheid. Naar ik
meen ligt hier een prachtig werkterrein voor onze archeologische werkgroepen en voor de onderwater-archeologen van "Mourik B.V.".
J.J. Jager
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's - Grevenhoef - een adellijk huis onder Lienden
Binnen de huidige grenzen van de gemeente Lienden bevond zich in
vroeger tijden een groot aantal kastelen en adellijke huizen.
Deze conclusie kan getrokken worden uit de per gemeente opgestelde
inventarisatie van de werkgroep "Verdwenen Kastelen in de Betuwe".
Klinkende namen als: Kermenstein, den Oldenhaag, de Burchtheuvel
van Meerten, de Tijnshof, de Tollenburg, de Schuilenburg, Colverschoten, den Oldenhof en 's-Grevenhoef worden hierin vermeld.
In deze opsomming laten we de objecten in de dorpen Ommeren en Ingen maar even buiten beschouwing. Als we deze ook zouden noemen,
zou het aantal bijna verdubbelen.
Als men dan beziet, dat van dit alles ons slechts een aantal perceels-,
straat-of boerderijnamen rest, is het duidelijk dat dit deel van de Betuwe
ook het meer gebezigde predicaat van "kastelenkerkhof" mag dragen.
Allereerst zullen we het
een en ander vermelden
over de ligging en de huidige situering in het landschap (zie schets A).
's-Grevenhoef ligt - als we
de provinciale weg van
Kesteren naar Lienden volgen - aan de rechterkant
van de weg op de grens
van het buurtschap Aalst
en net even voor het buurtschap "Meertenwei". Vanaf de provinciale weg
voert een zijweg naar boerderij "de Poort". Duidelijk
is te zien dat de boerderij
op een hoogte ligt.

Boerderij
"De Poort"

O
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Onlangs hebben we de familie de Lange, bewoners van deze boerderij,
bezocht, en zij hebben ons zeer welwillend de boerderij en de omliggende weilanden laten zien.
Toen we het terrein om de boerderij verkenden, werd het ons duidelijk
dat we hier met een vrij groot kasteelterrein te maken hebben. De volgende aanwijzingen versterkten deze indruk, namelijk: kunstmatig opgeworpen hoogten en sporen van de voormalige grachten die nog duidelijk
in het landschap te herkennen zijn; aan de zuidzijde van de boerderij is
zelfs nog een deel van het grachtenstelsel intact (zie schets B).
Ook in het noordwestelijke deel van het perceel, waar de grachten o.a.
door egalisatie en ruilverkaveling, jaren geleden werden gedempt, zijn ze
hier en daar weer zozeer "ingeklonken", dat we ze zelfs buiten het perceel kunnen volgen.
De afmetingen van het terrein zijn ± 110 x 103 m en het bestaat uit twee
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woerden. Hiervóór als hoogten aangeduid.
Woerd l - waarop boerderij de Poort staat (bijna rond van vorm).
Woerd II - waarop zich nu een gedeelte van een boomgaard bevindt (lang-

werpig ovaal van vorm). Zie schets B. De puinresten die zich hier in de
bodem bevinden, versterkten de indruk dat dit de plaats is waar het oorspronkelijke kasteel gestaan heeft.
Het niveau van deze woerden ten opzichte van het maaiveld is ca 0.8 tot
1 meter. Hierbij dient nog opgemerkt te worden, dat de woerd waarop
zich de boerderij bevindt hoger is dan die met de boomgaard.
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Schets "B"
I. Opgeworpen hoogte
met bedrijfsgebouwen,
II. Opgeworpen hoogte
met boomgaard.

A. Afweg.
B B. Sloot.
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C. Overblijfsel van gracht.
D. Zichtbare gracht bedding.
E. Boerderij met

bedrijfsgebouwen.
<g
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Ook boerderij de Poort vertoont een aantal kenmerken, die erop wijzen
dat deze al zeer oud is. Men vermoedt dat de boerderij restanten bevat
van het voormalige poortgebouw dat bij het kasteel behoorde.
De Heer de Lange toonde ons op de deel de scheidingsmuur tussen het
woonhuis en de deel. Deze muur is niet "aangesmeerd" en is opgemetseld uit een allegaartje van sloopmateriaal (mogelijk nog afkomstig van
het kasteel), zoals kloostermoppen van 22 x. ~\3 x.7 cm, kleinere bakstenen en zelfs zijn in deze muur stukken van blauwe en rode esteriken verwerkt. De dikte van deze binnenmuur is ca. 50 cm.
Toen ons de kelder werd getoond, viel het ons op dat zich hier nog een
aanzet van het gewelf (verwulf) vertoonde.
Het uiterlijk van de boerderij verraadde op het eerste gezicht geen hoge
ouderdom, maar bij nadere beschouwing geeft de plaatsing van de
muurankers en de ouderdom van een deel van de kozijnen ons de bevestiging dat we hier te maken hebben met de restanten van het vroegere poortgebouw.
Zekerheid hierover zal echter alleen verkregen kunnen worden door het
terrein aan een nader onderzoek te onderwerpen.
In dit verband merkten de bewoners nog op, dat in de grond vóór de boerderij (in de moestuin) nog oud metselwerk aanwezig is. Zij wisten over de
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voorgevel nog iets te vertellen, wat zeker ook van belang kan zijn. In deze
muur bevindt zich n.l. op ± 1 m hoogte het metselwerk van een rond
raam en net boven de grond is een boog gemetseld met een doorsnee
van ruim 1 m. Mogelijk hebben we hier te maken met een ontlastingsboog, die nader verband houdt met de oorspronkelijke niveaus van de
vloer en de kelder.
Hieronder volgt wat meer over de bewoners en de geschiedenis van het

kasteel.
In het jaar 1424 wordt het huis voor het eerst in de Gelderse leenaktenboeken vermeld als "en huys ende hoffstat, met sijnen toebehoren, ende
vijff mergen lants daerbij gelegen, in den kerspel van Lienden, tot Zutphenchen Rechten ontfangen bij Claes van Aeferden anno 1424".
De naam 's-Grevenhoef zou kunnen wijzen op een oudere datering, omdat reeds in 1339 graaf Reinald II van Gelre tot hertog werd verheven.
Uit het leenaktenboek blijkt tevens, dat het leenrecht in 1463 vererft aan
de familie Foyert en daarna overgaat op de familie van Grootveld.
Sander van Grootveld stamde van moederszijde waarschijnlijk uit de
hiervoor genoemde familie Foyert en erfde 's-Grevenhoef op 6 oktober
1521.
De voor het kasteel gebezigde benaming "Alexandrijnse Poort" is waarschijnlijk van zijn voornaam afgeleid. Later wordt het kasteel 'sGrevenhoef ook nog in een aantal akten beschreven als "de Witte Poort"
of eenvoudigerweg "de Poort". Deze wat illustere benamingen doen ons
geloven, dat nog lange tijd na de afbraak van het kasteel, waarvan vooralsnog niet het juiste jaartal bekend is, de poort en/of de bijgebouwen de
voortzetting van het kasteel hebben betekend. Later in ons artikel zullen
wij nog hierop terugkomen.
In de leenaktenboeken zien we, dat in 1599 het kasteel overgaat op de familie van Hattem. Deze beschrijving is voor ons van belang, omdat hier
voor de eerste maal de naam 's-Grevenhoef wordt gebruikt.
"Walraven van Hattem en sijn frou Elisabeth Ruyssen bij transport
Alexander voornoemd, ende sijner huysfrou Mechtelds van Schadijck,
ontfengt een huys ende hofstad met vijff mergen lants genoomd " 'sGrevenhoef" met allen sijnen toebehoren ende gerechheyden in den
kerspel van Lienden, in den maelschappen van Meerten ende van Aelst
gelegen, 2. Januari! 1599".
In het jaar 1607 volgt belening aan Johan Vonck en het blijft tot omstreeks 1736 in het bezit van zijn familie. Of zij het ook altijd bewoond
hebben, is te betwijfelen. In het jaar 1655 wordt Cornelia van Lauwick namelijk als bewoonster genoemd. Jan Vonck van Lynden, kapitein in
"staatschen dienst", is in 1677 gelegerd en woonachtig in Hulst (StaatsVlaanderen). Het was dus blijkbaar niet zijn vaste woonplaats, maar hij
was wel met het goed beleend tussen 1647 en 1692.
Gijsbert Vonck van Lynden huwde op 13 september 1716 met Juffer Willemina Vonck van Lynden (zijn achternicht) "op het adellijk huis 's Grevenhoef, ter presentie van heer richter Foyert en schepen Jan Westrienen, ouderling".
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Zij was de laatste erfdochter uit voornoemd geslacht.
In het jaar 1729 wordt Gijsbert genoemd als bewoner van "de Poort" en
bij zijn overlijden op 19 juni 1732 wordt hij in het doodboek van Lienden
beschreven als: "Capiteyn Vonck van de Poort".
Zijn vrouw - de laatste wettige erfgename uit het geslacht sterft op 2 februari 1736.
Bovenstaande wijziging van de kasteelnaam in "de Poort" geeft mogelijk de aanwijzing, dat het in de tussenliggende periode (1716-1736) is afgebroken; zekerheid hieromtrent ontbreekt echter vooralsnog.

Boerderij "de Poort" gefotografeerd uit het zuidwesten.
Duidelijk is de ligging op de woerd zichtbaar.

Vermoedelijk had voornoemd echtpaar geen direkte nazaten, waardoor
het bezit vererfde aan Zeger Jan van Lauwick en aan Wilhelmina Lucretia de Win, geboren van Vinceler. Bij testament wordt bepaald, dat zij:
"sig verbinden dat door haer en haer erven binnen twintig jaren dit leen
niet zal mogen verkoft of veralieneert worden".
Blijkbaar gaat kort daarna het bezit geheel over in het geslacht de Win,
in welk het zich daarna vererft. Als laatste erfgename van dit geslacht
wordt vermeld Maria Elizabeth de Win, die het bezit tot het jaar 1788.
In de testamentaire beschikking van haar vader, die overleed in 1773,
wordt enkel nog gesproken over tuinen en grachten. Dit wekt de indruk,
dat de laatste bebouwing verdwenen zou zijn, maar in 1794 wordt in een
geschrift van de dorpspolder Aalst weer gesproken over huize 's Grevenhoef met tuin en boomgaard.
Hoe de eigendomsrechten verworden zijn in de periode 1794 - 1879 is
ons tot nu toe niet geheel duidelijk. Een en ander zal nog nader onderzocht moeten worden.
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Als we de draad weer oppakken in het jaar 1879, zien we dat de op dat
moment bestaande boerderij op last van de erven fam. Willebrennick publiek wordt verkocht. Koper is de heer Willem-Jan Daniels, landbouwer
te Aalst.
In de daaropvolgende jaren breekt hij een groot deel van de boerderij af
en verkoopt het restant in 1888 aan Jan Brenkman. In de akte van transport wordt het dan beschreven als "schuur met erf en bouwland en
boomgaard".
Deze maakte hetgeen wat restte van de boerderij weer bewoonbaar.
Hij overleed in 1915 en zijn vrouw Johanne van de Bovenkamp overleed
in 1941.
In 1943 komt het bezit, dat tussentijds o.a. door aankoop van belendende percelen in het bezit van het bekende CHU-kamerlid Tilanus, is vergroot, in handen van 3 dan nog in leven zijnde kinderen, te weten: Willem, Margreta Gijsberta en Jan Brenkman. Zij zorgen ervoor, dat het
testamentair "wordt gemaakt", en na het overlijden van de laatste bezitter in 1978 wordt vererfd aan de zonen van de huidige bewoners.

Hier besluiten wij onze beschrijving van het voormalige kasteel 'sGrevenhoef, maar doen dit niet zonder dankzegging aan de familie de
Lange, de huidige bewoners van boerderij de Poort.
José Spies en Kobus van Ingen
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De wordings- en bewoningsgeschiedenis van het
oostelijk rivierengebied (slot)
De rivierlopen na de Romeinse tijd (5)
Aan het einde van de Romeinse tijd kregen de rivieren meer water te verwerken. Volgens Modderman (1955) en Pons (1957) waren klimatologische factoren daarvan de voornaamste oorzaak. Belangrijk waren ook de
toenemende ontbossingen, vooral in de Romeinse tijd.
Talrijke berghellingen langs de rivieren waren nu in gebruik genomen als
landbouwgrond. Dit betekende evenwel, dat het regenwater direct van
de kale berghellingen naar de rivier stroomde, terwijl bovendien een aanzienlijke erosie optrad.
Massa's water en sediment kwamen dan in de rivier terecht. In ons gebied had dit tot gevolg dat de rivieren vaker buiten hun oevers traden. De
Waal nam steeds meer in betekenis toe en zette voornamelijk zand en
zavel af. De min of meer dode armen van de Rijn en Ussel konden de grote hoeveelheid water niet verwerken. Op enkele plaatsen traden ze buiten hun oevers. Het water stroomde de lager gelegen komgebieden in en
schuurde daar ondiepe beddingen uit.
Langs de oevers van de geultjes bezonk in hoofdzaak kalkrijke klei. Daarin komen opvallend veel schelpresten van zoetwaterslakjes voor. We
noemen ze de afzettingen van Gendt II (Harbers en Mulder, 1981). De dikte van het kleipakket varieert van 40 tot meer dan 100 cm.
Op afbeelding 13 hebben we de afzettingen van Gendt II weergegeven.
We treffen ze onder meer aan in het Velperbroek, het Lathumse Broek en
in de komgebieden tussen Huissen, Gendt en Bemmel. Vanaf het zuidoosten van Westervoort tot nabij Lathum en ook ten westen van Flieren
bij Gendt zijn de restbeddingen van de afzettingen van Gendt II in het
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afb. 13 Reconstructie van de rivierlopen in de Merovingische tijd.
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landschap zichtbaar. Kennelijk heeft het overstromingswater zich opgehoopt tegen de stroomrug van Eist naar Driel. Ten noorden van Eist, ter
plaatse van de Linge, is de stroomrug doorgebroken en ontstond een
overloopgeul in westelijke richting. In het gebied tussen Angeren en
Huissen zijn in die periode een aantal oude bewoningsgronden met een
laag klei bedekt geraakt. Op de hoger gelegen delen van het landschap,
zoals de stroomruggen van de afzettingen van Gendt l, was bewoning in
de Merovingische tijd nog steeds mogelijk. Op talrijke plaatsen in de Betuwe zijn sporen uit die tijd aangetroffen, onder andere bij Bemmel en bij
Eist, maar ook bij Lent, Oosterhout en Slijk-Ewijk langs de Waal, maar
dan wel op de oudere gronden (afzettingen van Ressen en van Gendt O).
In de Rosandepolder ligt de kalkrijke, lichte klei van Gendt II op het grove zand van de Formatie van Kreftenheye.
Afzettingen van Gendt III
De afzettingen van Gendt III zijn vanaf de Karolingische tijd tot heden
gesedimenteerd. We hebben ze als volgt onderverdeeld:
- oeverwaldoorbraakafzettingen,
- oeverafzettingen,
- dijkdoorbraakafzettingen,
- uiterwaardafzettingen.

Oeverwaldoorbraakafzettingen
De oeverwaldoorbraakafzettingen dateren uit de periode vanaf de Karolingische tijd tot aan de bedijking. Ze zijn gevormd doordat de rivier de
toevoer van water niet heeft kunnen verwerken. Mogelijk door kruiend ijs
brak de oeverwal door.
Het water stroomde met kracht het achterliggende gebied in. De afzettingen van Gendt III bestaan hier uit zand en lichte zavel. Voorbeelden
van oeverwaldoorbraken vinden we onder meer bij Zevenaar en Groessen, waar gedeelten van de stroomruggen van Gendt l zijn opgeruimd en
verder landinwaarts weer zijn afgezet. Ook Huissen ligt op oeverwaldoorbraakafzettingen. Hierop is de tuinbouw van Huissen geconcentreerd. De Bloemkolk is een erosiegeul van die doorbraak.
Gaten van oeverwaldoorbraken zijn in het algemeen goed te onderscheiden van die van dijkdoorbraken. De eerstgenoemde zijn min of meer
langwerpig en tamelijk ondiep, terwijl de kolken van dijkdoorbraken een
rondere vorm hebben en diep zijn. Bovendien is de dijk om de kolk heen

gelegd.

Ook langs de Waal hebben we oeverwaldoorbraakafzettingen aangetroffen, zoals bij Lent en ook bij Slijk-Ewijk.
Op afbeelding 14 staan de oeverwaldoorbraakafzettingen weergegeven.
Oeverafzettingen
Ook de oeverafzettingen zijn vanaf de Karolingische tijd tot aan de bedijking gesedimenteerd. In die periode zijn vooral langs de Rijn tot aan
Huissen en langs de IJssel talrijke overloopgeulen ontstaan. Kennelijk
kregen de rivieren destijds zulke grote hoeveelheden water en sediment
te verwerken, dat het overstromingswater naar laaggelegen restgeulen
van de afzettingen van Gendt l stroomde. De oeverwallen van Gendt l
werden talrijke malen aan- en ingesneden.
Langs de geulen vormden zich veelal smalle, zandige ruggen. Uiteinde20

Rivierbeddingen

QverEoopQBbied met lokale afzettingen

Oevsrwaldoorbfaakafzettingen met de richting van de doorbraak
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afb. 14 Reconstructie van de rivierlopen in de Karolingische tijd tot aan de bedijking.

lijk ontstond een karakteristiek landschap van geulen en richels (afb.
14). Langs de Waal zijn in veel mindere mate oeverafzettingen gevormd.
Dat in de periode van de afzettingen van Gendt III de rivieren niet alle water hebben kunnen verwerken, illustreert het riviertje de Wild, dat zich
zuidelijk van Elten van de Rijn afsplitst. Een verlaten geul uit de periode
van de Formatie van Kreftenheye is in die periode als afwatering gaan
fungeren. Tussen Netterden en Azewijn is het overstromingswater via
talrijke laagten het dal van de Oude Ussel ingestroomd (afb. 14).
Dijkdoorbraakafzettingen
We nemen aan dat in de elfde eeuw een begin is gemaakt met de bedijking. Aanvankelijk zullen dit kaden zijn geweest die slechts op de hogere gronden langs de rivier werden opgeworpen. Pas aan het eind van de
dertiende, begin veertiende eeuw was er sprake van een gesloten dijklichaam (Mentink en Van Os, 1985). De dijken zijn echter in de loop der
eeuwen veelvuldig doorgebroken. Dijkdoorbraken waren over het algemeen catastrofaler dan oeverwaldoorbraken. Enorme hoeveelheden
zand en klei werden dan door het kolkende water opgenomen en over het
achterliggende land uitgespreid. De afzettingen van Gendt III van dijkdoorbraken zijn veelal grofzandiger en grindrijker dan die van oeverwaldoorbraken. Ze zijn ook veel heterogener, de bodemgesteldheid verschilt daar op zeer korte afstand.
Bij Oosterhout was de ramp zo groot dat de kern van het dorp geheel
door de Waal werd verzwolgen. Ook Herwen is een voorbeeld van een
verplaatst dorp als gevolg van een dijkdoorbraak. Zowel in de uiterwaarden als in het binnendijkse gebied vinden we talloze kolken (afb. 15).
21
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afb. 15 De huidige rivierlopen.

Uiterwaardafzettingen
De uiterwaardafzettingen zijn evenals de dijkdoorbraakafzettingen na de
bedijking gevormd, wanneer de rivieren hoge waterstanden bereikten.
Het pakket uiterwaardafzettingen is niet overal even dik. Dat is begrijpelijk, want de bodem van de uiterwaarden maakte oorspronkelijk deel uit
van het achter de dijk gelegen gebied van stroomruggen en kommen. De
hoogst gelegen terreingedeelten in de uiterwaard overstroomden het
laatst bij hoge rivierstanden, terwijl ze bij het zakken van het water het
eerst weer droogvielen.
Bovendien is de snelheid van de opslibbing dicht langs de rivier groter
dan verder er vandaan. Op afbeelding 15 zijn de uiterwaardafzettingen
weergegeven.
P. Harbers en J.R. Mulder
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Boekennieuws
G.J. Mentink, Johan van Os, Over-Betuwe. Geschiedenis van een polderland (1327-1977), Zutphen 1985, 232 pp.

De wijze waarop beide auteurs vermeld worden, Mentink met alleen zijn
voorletters, Van Os met zijn voornaam, lijkt iets te zeggen van de taakverdeling. De eerste, archivaris; de professional; de tweede, journalist,
de schrijver.
In 1977 bestond het polderdistrict Over-Betuwe, tot 1838 het Ambt OverBetuwe, 650 jaar. Ter gelegenheid daarvan wilde het district een geschiedenis van die zes en een halve eeuw uitgeven. Mentink was in 1977

niet tevreden over het resultaat. Hij wilde dieper op ontwikkelingen ingaan en dat vroeg meer tijd. Daarnaast vond hij het toen voorliggende
manuscript voor niet-ingewijden te moeilijk. Besloten werd om nader onderzoek te verrichten én om Johan van Os te vragen het boek voor een
breed publiek begrijpelijk te maken.
Wie de "geschiedenis van een polderland" gelezen heeft, moet tot de
konklusie komen dat 8 jaar uitstel een goede zaak is geweest. De kombinatie van "pincet en pen" heeft een boeiend boek opgeleverd. De meer
professionele geschiedbeoefenaar komt aan zijn trekken; op duidelijke
wijze is een historisch proces beschreven, het uitgebreide notenapparaat geeft aanknopingspunten voor verder onderzoek, kaartmateriaal ondersteunt de tekst en registers maken die tekst snel toegankelijk. Van
Os heeft het leesbaar gemaakt voor de leek. Een paar keer dreigt hij te
veel populariseerder te worden. Dat is b.v. het geval bij "ter kennismaking" en "de brief van 1327". In 13 hoofdstukken, elk onderverdeeld in
paragrafen trekt een stuk geschiedenis van de Over-Betuwe aan ons
voorbij.
Het Ambt Over-Betuwe werd ingesteld in 1327 door de Land- en Dijkbrief
van Reinald II van Gelre. Niet alleen waterstaatszaken noopten de graaf

tot ingrijpen, op juridisch en bestuurlijk terrein was zijn hand ook nodig.
Vandaar dat de benoemde funktionaris 3 taken kreeg: resp. die van dijkgraaf, richter en ambtman. Zijn territorium lag tussen Rijn en Waal met
als westelijke grens de rivierarm de Osenvoren, gelegen in het smalste
deel van de Betuwe.
De kombinatie van funkties, waaraan in de eerste helft van de 19e eeuw
een einde kwam, heeft voor de geschiedschrijving interessante gevol-

gen. De auteurs schrijven niet alleen waterstaatsgeschiedenis, maar
daarmee verbonden zijn andere aspekten van het leven in de OverBetuwe: politieke, religieuze, sociaal-economische, culturele. De geologie levert haar bijdrage: de zich voortdurend wijzigende loop van de verschillende vorken van de Rijn en de Waal dwongen de bewoners tot aanpassing en samenwerking.
Het valt niet te voorkomen, en de schrijvers wijzen daar uitdrukkelijk op,

dat er hiaten zijn. Maar er blijft meer dan voldoende over om het boek
met plezier te lezen. Beschrijving van een historische ontwikkeling staat
centraal, gelardeerd met aardige details. Wie wil weten wat springhengsten zijn of wat het vroedvrouwenplan inhoudt, wie wil weten wat

vaak gehoorde begrippen als waai, grift, kerspel, buurschap, broek en
vele andere betekenen, kan zich met dit boek niet bekocht voelen.
G. Visser
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Agenda
11 november

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door de heer A. Houtkoop.
"Naamgeving in het rivierengebied".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.

12 november

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Betuwe
Lezing door de heer W.H. Morel van Mourik.
"Onderzoek aan de diverse families van Mourik over
de afgelopen 20 jaar".
19.30 uur, streekmuseum "De Groote Sociëteit",
Plein 48 te Tiel.

14 november

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken
Lezing door mevrouw Marja Hermsen.
"Oude woongronden in Slijk-Ewijk".
20.00 uur, Dorpshuis "Beatrix" te Slijk-Ewijk.

2 december

Stichting Historische Kring Gente
Lezing door Prof. Ir. W.J.G. van Mourik.
"De ontwikkeling van oude landkaarten".
20.00 uur, S.K.C. "De Lootakkers", Lootakkersestraat
1 te Gendt.

10 december

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Betuwe
Lezing door de heer Heuff.
"Notariële archieven".
19.30 uur, streekmuseum "De Groote Sociëteit",
Plein 48 te Tiel.

11 december

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken
Lezing door Drs. J.R.C, van Zijll de Jong.
"Een keramisch experiment op het Openluchtmuseum te Arnhem. Een werkend schaalmodel van een
Romeinse pottenbakkersoven".
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

1986
27 januari

Stichting Historische Kring Gente
Lezing door Drs. G.B. Janssen.
"Onder de rook van veldovens".
20.00 uur, S.K.C. "De Lootakkers", Lootakkersestraat
1 te Gendt.

Inleveren kopij voor het februarinummer: uiterlijk 2 januari 1986.
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Historische Vereniging Marithaime.
Secr.: G. Janssen,
De Griend 35, 6662 XS Eist. Tel. 08819 - 4607.
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Secr.: Mevr. W. Taconis- v.d. Tuin,
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