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Willem Janssen Gzn

„de God van Lent"
1841 - 1931

De behoefte om iets te schrijven over Willem Janssen G(errit)z(oo)n ont-
stond, toen ik van de heer Bak een uitvoerig schrijven ontving over mijn
boekje "Lent". Met name de foto's van de laatste groentekwekers, Grad
en Piet van de Kemp, hadden zijn aandacht getrokken. Zijn moeder was
namelijk een Van de Kemp en in Lent geboren. Mijn briefschrijver kwam
als kind, tussen 1928 en 1932, elk jaar met vakantie in Lent.
Deze vakanties waren in zijn geheugen gegrift; in het bijzonder "mijn-
heer Janssen", bij wie zijn oom Grad en tante Netje zoveel jaren hadden
"gediend", was hem bijgebleven. Zij spraken altijd met groot ontzag en
respect over Janssen en zijn familie. Steeds weer viel dan ook de bij-
naam "de God van Lent". Ziedaar de grond van mijn belangstelling.
Bovendien: Wie was deze man, in wiens huis mijn gezin van 1955 -1975
had gewoond. Dat monumentale pand aan de Griftdijk-Zuid kochten wij
van de familie G. Trouw die het op haar beurt omstreeks 1932 had ge-
kocht, toen deze het Huis Lent moest verlaten voor de aanleg van de ver-
keersbrug over de Waal. Voor ons grote gezin met opgroeiende kinderen
was het kapitale pand met de grote tuin een eldorado. Toen de kinderen,
de één na de ander, het nest verlieten, was het te groot voor twee men-
sen en bovendien te duur in onderhoud. De tand des tijds had ook spo-
ren nagelaten. In 1975 moest het plaats maken voor een kleinere woning.
In foto- en filmbeelden hebben wij veel van wat ons altijd bij zal blijven,
vastgelegd. Ook een enkel onderdeel van het oude huis vond in ons nieu-
we huis een plaats.

Het statige huis aan de Grift. Foto uit 1905.
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Dat huis was in twee gedeelten gebouwd: het achterhuis met de prachti-
ge serre, de twintig are grote tuin en de lange gang met aan weerszijden
woonruimten; aan de straatzijde het statige woonhuis met zijn bijna
even lange hal, de majestueuze trap, langs welks leuning de kinderen in
een onbewaakt ogenblik naar beneden suisden. En dan nog de grote kel-
ders met de wijnrekken, de hoge gebeeldhouwde plafonds, en zo veel
meer.
Op 23 februari 1932 werd het huis met de boedel op een veiling aangebo-
den. Boekhorst, caféhouder uit Elden kocht het grote pand. Schoonzoon
Van Campen kocht het van hem terug en verkocht het aan G. Trouw in
1933.
Hoe waren de omstandigheden in Lent toen Willem Janssen in 1841 op
de wereld kwam? Hoe zag de wereld rondom hem er uit? De Grift, "voor-
aan de straat", werd allang niet meer bevaren, maar van de hoge grint-
weg langs die Grift tussen Nijmegen en Arnhem werd druk gebruik ge-
maakt door postkoetsen, diligences, ruiters en wandelaars. De fijne tuin-
bouw begon allengs op gang te komen. Lange rijen Lentse ramen, z.g.
bakkeplekken1, werden aangelegd. Fruit, maar vooral groente en bloe-
men vonden hun weg naar de markten van Nijmegen, Arnhem en Wage-
ningen.
Lent was echter zeer arm. Pas heel geleidelijk begonnen er in de eerste
helft van de 19de eeuw wat meer mogelijkheden te ontstaan. In 1838 had
het houten kerkje plaats gemaakt voor een stenen; maar tot 1851 bleef
dit nog bijkerk van Oosterhout.
De vooruitzichten werden werkelijk beter toen het na 1875 tot ontmante-
ling van de vesting Nijmegen kwam; in 1879 werd bovendien de spoorlijn
Arnhem - Nijmegen geopend. Uit die tijd stamt ook de totstandkoming
van de mooie neo-Gotische kerk, onder architectuur van Te Riele uit De-
venter (1879).
Toen pas kregen zowel Nijmegen als Lent overland aansluiting op een
steeds groter wordende wereld: rijwiel-stoomtram-auto-elektriciteit. In
die wereld moeten we de opgroeiende Willem Janssen plaatsen.
Hij werd dus geboren op 3 juli 1841, waarschijnlijk in het oude voorhuis.
Bij de aangifte was als getuige aanwezig: Johannes Vermasen, gemeen-
teontvanger en brievengaarder2 te Eist. Vader Gerrit Janssen had dus
goede kennis aan Vermasen.
Vermasen nu was een belangrijke figuur en van "goede komaf".
Zijn vader, J. Vermasen, (Nijmegen 11 januari 1763- Nijmegen 5 oktober
1840) was lid van het Departementaal Bestuur van Gelderland (1802 -
1805); land-, dijk- en gerichtschrijver van Over-Betuwe (na 1805 en vóór
1812); schout en secretaris van Eist nadien.
Het is zeer waarschijnlijk dat Gerrit Janssen als tussenpersoon voor de
familie Vermasen een positie heeft opgebouwd. Het conglomeraat van
functies tussen notaris en klant kan nl. een belangrijk onderdeel nooit
missen: vertrouwen en betrouwbaarheid. En dat is het best gewaarborgd
bij een zekere traditie.
Men mag aannemen dat Willem te Lent naar school ging op de enige en
"openbare" school; van aparte scholen naar gezindte, laat staan
schoolstrijd, had men vóór 1860 nog enkel in theorie gehoord. De prak-
tijk van die scheiding naar schoolrichting liet nog even op zich wachten.
Hij trouwde op 15 april 1868, bijna 27 jaar oud, één jaar na zijn vaders
dood, met Johanna Jansen, 20 jaar, die hem dertien kinderen schonk. Zij
bleven allen in leven. Op zich een sprekend bewijs voor de meer algeme-



ne constatering dat de sterftecijfers in Oost-Nederland toen veel lager
waren dan in West-Nederland. De foto van 1891, genomen op zijn 50ste
verjaardag, spreekt boekdelen.
In een, door een prima timmerman gemaakte, open serre troont Willem
trots temidden van vrouw en kinders. Ze zijn dan 23 jaar getrouwd. De
dochter links op de foto is al getrouwd met Van Campen van de ijzerhan-
del uit Nijmegen.
In de muur, die de keuken scheidde van die serre was een doorgeefluik.
Een elektrische bel had aansluiting op het centrale belbord dat in de
keuken was geplaatst zodat men daar kon zien in welke kamer gebeld
werd. Na de oorlog is de serre bewoonbaar gemaakt; er woonde toen een
jong echtpaar in. Een in zink gevatte glazen zijwand en vele gekleurde te-
gels sieren nog ons terras en een glas-in-lood raam onze huiskamer. De
kale fiets met de grote wielen tenslotte was rond 1890 alleen nog maar
in bezit van welgestelden.

Deze foto is gemaakt in en rond de serre op zijn 50ste verjaardag.
Van zijn gezin van 13 kinderen is er daar één getrouwd.

Wij keren terug naar het huwelijk en de getuigen: Willem Daams, land-
meter te Lent; Peter Antoon Reijers, broodbakker te Lent3, Jan van Kor-
tenhoff, logementhouder te Elden en Hendrik de Wilt, koffiehuishouder
te Nijmegen. Ook weer personen bij wie en met wie men allerlei "zaken"
kon doen.
Willem heeft, zo blijkt uit alles, (de) functies van zijn vader overgenomen:
brievengaarder, vendumeester, kassier en wat daar al niet mee samen-
hangt in de meer informele sfeer. Het is de moeite waard deze functies
nader te bezien.
Eerst dan: brievengaarder.
Lent met zijn ca. 1200 inwoners was vermoedelijk nog te klein voor een
postkantoor. Willem werd beheerder van een hulppostkantoor. De post
werd per postkoets gehaald en gebracht. Het kantoor met de grote brie-
venbus, sorteermappen en grote brandkast was nog aanwezig toen wij
ons huis bewoonden.
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Hij was vervolgens lid van de gemeenteraad van Eist van 12 augustus
1885 tot 1 september 1891 en keerde terug van 16 augustus 1897 tot sep-
tember 1923. Hij was toen leider en woordvoerder van de Rooms-
Catholieke (R.C.) fractie. Van 1910 tot in 1923 was hij wethouder en loco-
burgemeester. Op zijn 82ste jaar trok hij zich terug. Scherpe conflicten
deden zich in die jaren voor, b.v. na 1919, tussen de meerderheid van
enerzijds 7 R.C.-leden, anderzijds de minderheid van 4 protestantse en 2
S.D.A.P.-leden. De R.C.-leden eisten toen beide wethouderszetels op en
verkregen die met de meerderheid van één stem......
Van 1899 tot 1907 was hij lid van Provinciale Staten van Gelderland voor
het kiesdistrict Eist4. Secretaris/penningmeester van de dorpspolder
Lent was hij ook vele jaren (1903 tot 1919).
Voor de los- en laadwal in "Veur Lent" zette hij zich bijzonder in. Subsi-
dies van de gemeente Eist gaven de doorslag om deze belangrijke voor-
ziening voor massa-vervoer (in het tijdperk vóór de verkeersbrug van
1936!) op "niveau" te brengen (1907 - 1908). Algemeen wordt aangeno-
men dat de landaanwinning van de dorpspolder Lent aan de rivierzijde
bij de Lotwaard, door zijn bemoeienis, verder gestalte heeft gekregen.
Mede daardoor betaalt Lent tot op heden minder polderlasten dan b.v.
Eist.
Van het onderling veefonds Lent was hij meer dan 60 jaar lid, jarenlang
secretaris-penningmeester en tenslotte erevoorzitter.
Vergeten we tenslotte niet dat heel die maatschappelijke positie in het
burgerlijk leven was gebaseerd op en voortkwam uit posities op het "ker-
kelijk erf". Daar was eerst zoals zo vaak en zoals ook elders de Vincenti-
usvereniging.
Meer dan 50 jaar was hij lid van deze vereniging, president bovendien
van 1878 tot 1907 en in 1915, op zijn 74ste jaar, wederom tot 1923, tot zijn
83ste jaar. Vele jaren was hij, zoals óók gebruikelijk, kerkmeester. Als
zodanig had hij een groot aandeel in de bouw van de thans nog bestaan-
de R. K. kerk.

Verder bekleedde hij functies wanneer algemeen belang en plicht hem
riepen, o.a. in landbouworganisaties. Zo was ik zijn naam tegengeko-
men, toen ik bij het 75-jarig bestaan van de Coöperatie Lent in 1980 een
herdenkingsboekje schreef.
Door de crisis der tachtiger jaren was de landbouw in nood geraakt. Er
werden overal in den lande coöperaties opgericht; in Lent in 1904. Maar
tussen die van de Vossenpels en het dorp Lent heeft het nooit geboterd.
De eersten scheidden zich af in 1907, en stichtten een eigen vereniging.
In de notulen staat geschreven dat "Een groot man als mijnheer Jans-
sen", de God van Lent, geen fusie tot stand kon brengen, want op een
gecombineerde vergadering, door hem geleid, bleken de Vossenpelse-
naren harde koppen te hebben.
Toch bleef ook zijn positie niet onaangevochten, zoals blijkt uit zijn, niet
met succes bekroonde, verzet tegen de oprichting van een boerenleen-
bank. Hij hield de oprichting zolang mogelijk tegen, want dat ontnam
hem een deel van zijn inkomsten. In Eist kwam de Raiffeissenbank al in
1897. In Bemmel functioneerde de boerenleenbank in 1905 succesvol.
Maar in Lent duurde het tot 16 december 1918 vooraleer de boerenleen-
bank met 52 leden startte. Uit het dorp gaven zich aanvankelijk weinig le-
den op. Van de Vossenpels zoveel te meer, daar had "mijnheer Janssen"
nooit zoveel te vertellen gehad. Dat zijn invloed groot bleef, bleek uit de



geringe stijging van het aantal leden: in 1923, vijf jaar na de oprichting,
waren er in totaal 80 leden.
De meningen van oude Lentenaren over Willem Janssen
Met verschillende Lentenaren tussen 75 en 90 jaar oud, voerde ik een
gesprek. Wat mij opviel was dat iedereen sprak over "mijnheer
Janssen". Dat "mijnheer" ontbrak nooit. Over het algemeen werd met
groot respect over hem en zijn familie gesproken.
Gerrit de Bruin van de timmerwinkel had met zijn vader Klaas, veel voor
hem gewerkt. "Elk jaar kwam er een kind bij", zei Gerrit, "en elk jaar
bouwden wij er dus een kamertje bij". Van de 13 kinderen werden drie
zonen priester. Hij was streng voor zijn kinderen.
Als je goed werk afleverde was het echter prettig voor hem te werken.
Maar, owee als je het bij hem verbruid had.....

Jan Barends, z'n buurman van het Molentje, had nog van zijn vader ge-
hoord, hoe en waarom hij het pand café - bakkerij - winkel en veel grond
in 1912 kocht. Een zekere Bak was pachter, en die deed het minder goed,
volgens "mijnheer Janssen". Er werd nl. nogal veel gedronken in die ja-
ren en Bak hield daar niet genoeg de hand aan. Mijnheer Janssen ver-
bood een ieder van zijn "afhankelijken" nog naar het Molentje te komen.
Het duurde niet lang of de klandizie liep zo sterk terug dat Bak de zaak
van de hand moest doen. Jan Barends sr. die een bakkerijtje en winkel in
de Vossenpels had, werd benaderd. Hij kocht het pand, via mijnheer
Janssen, die hem hypotheek verleende. Barends jr. sprak met respect
over hem en zijn gezin......

Miep en Jo Braam bleken hem bijzonder goed te kennen. Zij dreven in
Veur Lent café "de Engel" en een stalhouderij.
Hij maakte eerst gebruik van hun koetsen. Toen ze in 1920 de eerste taxi,
een A-Ford, type Landaulet, voor ƒ 4.000,- van "mijnheer" Jan van Has-
selt kochten, moest broer Chris bijna dagelijks met hem op pad. Veelal
naar Nijmegen. Op zijn 80ste was hij nog de hele dag bezig. Voor de fa-
milie Braam verzorgde hij de administratie en de financiën. Miep vond
hem een echte heer, altijd goedgekleed, vriendelijk en met gevoel voor
humor. Hij hield zich aan afspraken en verwachtte dit ook van anderen.
Jo wist zich ook nog veel over hem te herinneren. Als je niet mee kon
was hij lastig. Op mijn vraag hoe die naam "de God van Lent" ontstaan
kon zijn, vertelde Miep het volgende:
"In de Koude Hoek (Griftdijk-Noord) stond café Oud Rust Wat5, waar Job
Willemsen waard was. Job was een "artiest" en hield van een grap. Er
werd ook daar veel gedronken. Toen een bekende klant uit Lent dronken
was geworden, werd hij door zijn vrienden in een leeg varkenshok ge-
legd. De slager werd bericht dat er een noodslachting was. Hij kwam on-
middellijk, zijn fiets volgeladen met bijl en messen en werd naar de
schuur gedirigeerd, waar het "zieke varken" zijn roes lag uit te slapen.
De slager lachte als een boer met kiespijn en werd met een borrel afge-
scheept.
Maar dezelfde groep ging eens te ver. Mijnheer Janssen vertelde aan
Chris Braam, toen hij met de auto op de pont moest wachten, dat hij bij-
zonder kwaad was. Die "van Oud Rust Wat" hadden hem uit bed gebeld,
met het verhaal dat ze een nieuwe godsdienst in het leven hadden geroe-
pen.



Willem Janssen werd gevraagd of hij hun God wilde worden. Hij verbood
Chris ooit in dat café te komen. Vele anderen kregen dit eveneens te ho-
ren. Zo ontstond de naam "de God van Lent". "Jo voegde eraan toe: Het
resultaat was dat Job Willemsen de zaak van de hand moest doen. Hij
begon een houthandel in Brakkenstein, en de "artiest" maakte het na
een poosje goed."

Hein Willemsen kwam als kind al bij de familie Van de Kemp. Hij was be-
vriend met Piet van de Kemp. Piet was een zoon van Miete, een onge-
trouwde zus van Grad, die huisknecht-tuinman was bij mijnheer Jans-
sen. De naam van Piets vader nam Miete mee in het graf, alle gissingen,
ook nu nog, ten spijt. Hein vertelde dat Grad verliefd was geworden op
de mooie dienstbode van mijnheer Janssen. De Lentse jongens noem-
den haar "Venlo's fluitje": ze kwam uit het zuiden. Toen mijnheer er ach-
ter kwam dreigde hij de vader van Grad, Gilles, met opzeggen van de
pacht, als z'n zoon de verloving niet verbrak. Van meerdere oudere Len-
tenaren hoorde ik hetzelfde verhaal. Ik heb Grad goed gekend. Hij was fi-
losofisch aangelegd en kon prachtig vertellen. Je kwam bijna niet van
hem af. Hij was een vroom man: "Horigheid" was een door God in-
gesteld standsverschil. Over mijnheer Janssen vertelde hij graag en
sprak met eerbied en ontzag over hem. Maar onder een borreltje kon hij
met tranen in de ogen vertellen over zijn verloren gegane liefde. Vermoe-
delijk heeft "de God van Lent" hem willen beschermen tegen een huwe-
lijk met het "Venlo's fluitje". Zeker is dat Grad en zijn zusje Netje, die
beiden vele jaren de familie dienden, bij de dood van Willem Janssen elk
een hofstede in de Weverstraat kregen van ca. 1 ha. groot. Beiden ontvin-
gen zij óók een koninklijke onderscheiding voor langdurige goede
diensten.

Grad en Netje van de Kemp, voor
de keuken van het oude gedeelte
van het huis.
Ze werden beiden koninklijk onder-
scheiden voor langdurige
diensten.

Bij Antoon van der Logt trof ik nog enkele bewerkte eiken stoelen aan,
die hij op het erfhuis van Willem Janssen had gekocht. Zijn vader was
Vincentiaan geweest en vertelde hoe elk lid een stenen pijp van Janssen
gekregen had, met hun naam erop. Op de conferentieavonden zorgde hij
voor tabak. Het rek met pijpen hing jaren later nog in het Vincentiusge-
bouw. Ook Van der Logt herinnerde hem zich als een autoriteit. Je kon



maar beter geen ruzie met hem maken, maar hij had ontegenzeggelijk
veel voor Lent gedaan.
Met vele anderen die ik niet allemaal zal noemen had ik een vraag-
gesprek. Niet bij iedereen stond hij zo hoog aangeschreven. Heiligen
zijn er niet veel......

Er blijven vragen
Waar hij het grote gezin van onderhield, kon ik niet allemaal achterha-
len. Ze leefden in grote welstand, hadden twee dienstbodes, een huis-
knecht, een rijk bemeubeld huis, studerende kinderen. Het onderzoek
wees uit dat hij niet over veel onroerend goed beschikte. In huizen han-
delde hij niet. Hij verkocht enkel een lapje grond aan de spoorwegen bij
de aanleg van de spoorbrug. Wel was hij rentmeester o.a. voor de, op
"Bato" wonende, familie Hoefnagels. Ook voor Van Campen, de ijzer-
handel uit Nijmegen, hield hij de boeken bij.
Waarschijnlijk deed hij dit voor veel mensen. Ook hield hij verkopingen
voor notarissen. Zeker is dat hij voor zeer velen een bemiddelaar in geld-
zaken is geweest. Het renteverschil tussen geldgever en geldnemer was
in die jaren groot. De boerenleenbanken kwamen nadien niet voor niets
als paddestoelen uit de grond. Zeker is dat hij een groot vertrouwen ge-
noot. Vele tuinders en neringdoenden in Lent leenden geld van of via
hem. Ook nog toen de Boerenleenbank zich allang gevestigd had.

Hij was een harde werker, tot op hoge leeftijd. Zijn vrouw stierf op 2 janu-
ari 1917. Ze werd 69 jaar. Ze was lid van de 3de orde van Franciscus en
begiftigd met het kruis "pro Ecclesia et Pontifice." Een mevrouw uit Rot-
terdam bestierde daarna het gezin. Samen gingen ze elke morgen naar
de kerk. Dat had hij z'n leven lang gedaan. In 1929, op 88-jarige leeftijd,
voelde hij z'n einde blijkbaar naderen: hij gaf een groot tuinfeest.
Gerd de Bruin was ook uitgenodigd. Eerst kwam er champagne en daar-
na jonge klare, wat bij velen "niet zo best viel". Hein Willemse bracht er
met "Crescendo" van "Veur Lent" een serenade. Willem Janssen stierf
op 17 november 1931 in het Canisius ziekenhuis te Nijmegen.
In de Betuwe en in de Gelderlander werden bij zijn sterven en de begrafe-
nis grote artikelen aan hem gewijd.

De Gelderlander van 18 november 1931 schreef o.a.: "Een man die hooge
plichtsopvatting huldigde, sterke werkkracht ontplooide, en boven alles
in merg en been katholiek was. Zolang het dag was arbeidde hij tot op
hoge leeftijd. Velen zullen hem dankbaar herdenken.

De Betuwe van 20 november 1931 o.a.: "Een groot man ging heen. Hij
nam een voorname plaats in onze samenleving in."
Ook hier worden uitvoerig zijn functies gememoreerd.
Op 27-11-1931 beschrijft de Betuwe de uitvaart.
"Een bisschop van de Philippijnen, geassisteerd door een van zijn
priesterzoons, omringd door tientallen priesters droegen een pontificale
Hoogmis op. Vele kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders woonden de
begrafenis bij."



Willem Janssen Gzn "de God van Johanna Janssen geb. Jansen.
Lent". 2 april 1848 - 2 januari 1917.
3 juli 1841 - 17 november 1931.

Het grote achterhuis met de ruim 20 are grote tuin.



Met de dood van Willem Janssen Gzn, werd een tijdperk in Lent afgeslo-
ten. Hij heeft, als informele tussenfiguur, een belangrijke rol gespeeld in
de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw. Een oorlog heeft hij in zijn
lange leven niet meegemaakt. De crisis der 80er jaren is hij vermoedelijk
bijzonder goed doorgekomen. De grote crisis der 30er jaren begon toen
hij "uit zaken" ging. Hij was een autoriteit en niets menselijks was hem
vreemd. Hij was een ijdel man: "autoritair gezag moet er zijn". Willem
Janssen Gzn. "de God van Lent" werd ridder in de orde van Oranje Nas-
sau en begiftigd met het kruis "pro Ecclesia et Pontifice".

Lent, januari 1988,
Herman Jansen.

Noten
1. Lentse ramen hadden vier spijlen. Deze werden op houten bakken gelegd, in de winter geïsoleerd met gerstekaf en

blad en gedekt met een stro- en een rietmat.

2. Brievengaarder: beheerder van een hulppostkantoor.

3. Reijers was de pachter van het "Molentje", dat naast café óók een winkel en een bakkerij omvatte.

4. Voor het kiesdistrict Nijmegen zat W.l. Rijnders, een zeer vooraanstaande protestant uit Lent, ook in de Provinciale
Staten.

5. Op de plaats waar nu de bloemkwekerij van Wim de Beyer staat.
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Registers van geboorte-, huwelijk- en overlijden van de gemeente Eist, van na 1811
Rabobank Lent; afschriften van de notulen oprichtingsvergadering van de Boerenleenbank, op 16-12-1918 (4 pag.); le-
denregister der Boerenleenbank te Lent van 16-9-1918/15-3-1923 (16 pag.)
Interviews met tientallen, meest oudere, Lentenaren
(Herman Jansen), 75 jaar Coöperatie Lent (1980)
Herman Jansen, "Lent" (1986)

Drs. G.J. Mentink, stond de samensteller met raad en daad terzijde, waarvoor dank.
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Uniformenkabinet in Oosterhout
Boven de werkplaats van Kuiper's Bandenservice in de Dorpsstraat te
Oosterhout bevindt zich een unieke zolder. Daar heeft de eigenaar, C.H.
Kuiper, zijn uniformenkabinet ingericht. Meer dan 60 fraai aangeklede
etalagepoppen staan er opgesteld met uniformen van het Nederlandse
leger uit de periode 1898 -1940.
Voor belangstellenden in de uniformen van het vooroorlogse leger is een
bezoek aan het uniformenkabinet zeer de moeite waard.

De geschiedenis van het Nederlandse leger als zelfstandige eenheid
gaat terug tot de tachtigjarige oorlog. Prins Maurits voerde het leger van
de Staatsen aan tegen de Spanjaarden.
Op 14 mei 1940 hield het Nederlandse leger als zelfstandige eenheid op
te bestaan met de capitulatie en daarmee met de gevangenneming van
generaal H.G. Winkelman door de Duitsers.
Nadien maakte het Nederlandse leger deel uit van de geallieerden. Na
de oorlog opereerde (en opereert nog) het Nederlandse leger in NATO-
verband.

Op die bewuste veertiende mei 1940 stond de toen elfjarige Kuiper op
het Malieveld in Den Haag toe te kijken hoe de Nederlandse soldaten
hun uniformen in een grote vuurzee wierpen. De uitrustingen mochten in
geen geval in handen van de Duitsers vallen. Kuiper vroeg aan een van
de huzaren, die juist op het punt stond zijn plunjezak in het vuur te wer-
pen, of hij de kledij mocht hebben. De man kon aan de grote vragende
ogen geen weerstand bieden en daarmee begon de verzamelwoede van
uniformen van het Nederlandse leger van vóór 1940.

Legerkorpsbureau anno 1935-1940.
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De collectie bevat uniformen van alle onderdelen van het leger (Cavale-
rie, Artillerie, Infanterie en Genie) en daarin zijn alle rangen vertegen-
woordigd.
Ook uniformen van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger,
hebben een plaats op de zolder van Kuiper gekregen. Bovendien staan er
twee vitrines, waarin allerlei onderscheidingstekens, emblemen, bajo-
netten, dolken, munitie etc. zijn uitgestald.

In de meeste gevallen weet Kuiper van elke pop (die hij overigens samen
met zijn vrouw maakt) wie de drager van het uniform was, waar de man
gevochten heeft, bij welk regiment hij diende en wanneer hij kwam te
overlijden.
Het oudste uniform dat hij in bezit heeft, dateert uit 1898 en was af-
komstig van een sergeant van het vierde regiment Infanterie.
Pronkstuk uit de collectie is wel de grote tenue van een 1ste luitenant
van het Korps Rijdende Artillerie, ook wel Gele Rijders genoemd, uit Arn-
hem. Ook de tenue van een kanonnier van het Korps Rijdende Artillerie,
gedragen door iemand uit het Betuwse Randwijk kreeg een fraaie plaats
op de zolder van Kuiper.

Eerste luitenant van het Korps Rij-
dende Artillerie in de grote tenue
1846-1940.

Eerste luitenant van het Korps
Motordienst in de lederen
motorkleding 1925-1940.

Indien de plannen tot restauratie van het fort Pannerden, gelegen op het
splitsingspunt van Waal en Rijn (Pannerdens Kanaal) doorgaan, dan ver-
huist het uniformenkabinet hoogstwaarschijnlijk daar naar toe.
Het uniformenkabinet bevindt zich nu nog in Oosterhout (Gld) aan de
Dorpsstraat 33 en is geopend op aanvraag. Tel. 08818 - 1566.

John Mulder.
12



Het adellijke huis "De Tekkelenburg" te Echteld

Het was in de zomer van 1983, dat de plaatselijk welbekende heer Kobus
de Greef ons attent maakte op een voormalige kasteelplaats. Bij de
eerste kennismaking bleek dat de oorspronkelijke aanleg nog bijzonder
goed behouden was.
Dit voormalige kasteel was gelegen ten zuiden van de Wijhenburg-
sestraat, enkele honderden meters van het nog bestaande kasteel "De
Wij henburg", vlak vóór de bebouwde kom van het dorp. (zie afb. 1)

P€L

Afb. 1.
Situatietekening.
Rechts op het kaartje is de ligging van de Tekkelenburg aangegeven.
Het Amsterdam-Rijnkanaal, de A15, en de tolbrug zijn hierop niet aange-
geven.

Na een aantal daaropvolgende bezoeken, waarbij de huidige eigenaar,
de heer Van Dijk, ons welwillend het een en ander liet zien, werd duide-
lijk dat we hier te maken hadden met een uniek object, (zie afb. 2)
Het terrein bestaat uit twee delen, namelijk de voormalige kasteelplaats
en de ten noorden hiervan gelegen voorburcht.
Van de vroegere omgrachting zijn nog belangrijke delen over, met name
aan de zuid- en westzijde.
De omgrachting aan de oostzijde is in 1986 bij egalisatiewerkzaamhe-
den dichtgeschoven. Voordat de erfverharding aan de straatzijde werd
opgebracht, was ook hier nog duidelijk de voormalige, zij het verlande
gracht zichtbaar. Wat bij dit object echter het meest opzien baarde, wa-
ren de restanten van de voormalige omwalling1.
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A f b. 2.
Situatieschets van het perceel
A: Ligging van het voormalige kasteel.
B: 19de eeuwse boerderij met bijgebouw, gelegen op het voormalige

voorburchtterrein.
C: Moderne bedrijfshal.
D: Zichtbare wal aan zuid- en westzijde.
E: Restanten van grachten.
F: Deels nog zichtbare voormalige grachtenbedding.

Bij ons eerste bezoek waren deze nog grotendeels intakt voor wat betreft
de aanleg. De hoogte echter was in de loop der eeuwen aanzienlijk ver-
minderd. Thans bedraagt deze nog ca. 1.80 m tot 2.50 m boven het omrin-
gende maaiveld. Het oostelijke deel van de wal is jammer genoeg bij de
hiervoorgenoemde egalisatiewerkzaamheden verdwenen.
Het terrein van de voormalige voorburcht, dat direct aan de Wijhenburg-
sestraat is gelegen, is een kunstmatig opgeworpen hoogte; het opper-
vlak hiervan is aanzienlijk omvangrijker dan de voormalige kasteel-
plaats. Op dit voorterrein bevinden zich de boerderij en de bijgebouwen,
waarin de eigenaar thans een landbouwmechanisatiebedrijf heeft. De
boerderij, die met de voorgevel van de straat is afgewend, dateert waar-
schijnlijk uit het begin van de 19de eeuw. (zie afb. 3)
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A f b. 3.
Pentekening van de voorgevel van de 19de-eeuwse boerderij.
Onder de laagstamfruitboompjes bevinden zich de funderingen van het
voormalige kasteel.

Bij een op 28 november jl. gepleegd kort onderzoek, vond ik sporen van
het voormalige kasteel ten zuiden van de boerderij, (zie afb. 2)
Door stelselmatig boren op het terrein, was het mogelijk de fundering
van een min of meer rechthoekig bouwwerk te traceren. De dikte van het
muurwerk bedroeg ca. 1.50 m en de resten bevinden zich ongeveer 60 cm
tot 1.20 m beneden het maaiveld.
Op de plaats waar de restanten zich het dichtst aan de oppervlakte be-
vonden, was bij het planten van jonge bomen een grote hoeveelheid ga-
ve kloostermoppen naar boven gekomen. De afmetingen van deze ste-
nen bedroegen ca. 29 x 15 x 7 cm. Gezien de afmetingen mogen we deze
dateren als laat 14de- of begin 15de-eeuws.
Bij boring ten westen van de gevonden fundamenten, trof ik bagger aan
van de voormalige binnengracht. In deze bagger bevonden zich scherf-
jes grijs aardewerk van zogenoemde kogelpottenwaar, die eveneens als
14de-eeuws zijn te dateren.

Wanneer we de bronnen naslaan vinden we een aantal opmerkelijke ge-
gevens.
Echter, de naam Tekkelenburg of Tekkenburg vinden we hierin niet.
Enerzijds wekt dit de schijn dat deze naam niet oud is, anderzijds kan hij
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wel eens heel oud zijn. Maar in de oude officiële stukken wordt de naam
vreemd genoeg nooit gebezigd.

Laat ik bij de vroegste vermelding van het kasteel aanvangen.
Paragraaf 185 van het leenaktenboek van Gelre, kwartier van Nijmegen,
vermeld het volgende:
"Dat goet tot Wije, met huys ende hofstede, ende met 12 mergen lants
binnendijcx gelegen, ende den weert buitendijcx, die tot den goeden tot
Wije gehoort,......enz. enz. tot Zutphense rechten ontfangen bij"
Claes van Wije, A° 1403 (M.i. wordt hier Claes van Wije bedoeld.)

Het leengoed gaat achtereenvolgens over op zijn zoon Johan en van
hem komt het in 1442 aan Henrick Berntszoon van Tiel (van Doeven).
Wisselend gaat het leen dan over op allerlei verwanten, maar komt toch
steeds weer aan leden van het geslacht van Tiel.
In 1596 vermaakt Adam van Tiel het bezit aan zijn nicht Anna van Hattem
die is gehuwd met Bernt van Eek.
In 1604 wordt het vermaakt aan: "Henrick van Brienen, capitain, bij op-
drachts Adam van Tiel, ontfengt een huys ende hofstad, gênant Wijsche
camer, met 12 mergen lants"...... enz. enz.

In 1626 wordt bij een volgende belening het goed als volgt beschreven:
"Henrick van Brienen, (zoon van bovengenoemde) bijna mundig, uit
cracht aangetogener makinge, na dode sijnes vaders Henricks beleent
sijnde, draagt op sekere olde ridderhofstede met huys hoffberg ende
schuyr, genoomd het huys to Wije, met 12 mergen lants"...... enz. enz.
Laatstgenoemde Jonker Henrick van Brienen vinden we terug in de ver-
ponding van 1650 te Echteld; het bezit wordt dan als volgt omschreven;
"Jonker Hendrick van Brienen opt hooghe broek de Mehrcamp met de
Wall, groot omtrend vierdenhalve morgen, getaxiert jaarlicks op -75-.
Noch opt hooghe veld twelff morgen vijff hont, ieder jaerlicks getaxeert
op thien gl., doende in pacht -146- den Dijk hieronder gestelt is aen dese
post affgetrocken. Sijn edele behuysinge met de boomgarden, jaerlicks
getaxeert op -60-60"...... enz. enz.

Voor de goede orde dient echter vermeld te worden, dat bij de belening
van "het huys to Egteld" (de Wijhenburg) in 1596, óók "het huys ende
hoffstad die Grote Wall" wordt genoemd. M.i. handelt het hier over het-
geen in de verponding van 1650 wordt genoemd als "de Mehrcamp met
de Wall groot omtrend vierden halve morgen".
Dus samengevat, het kasteel met zijn directe omgeving als onderleen
van het huys Echteld (de Wijhenburg), en de omringende grond, 12 mor-
gen groot, als Gelders leen.

Over Jonker Henrick van Brienen, die in 1626 met het kasteel wordt be-
leend nog het volgende:
Omstreeks 1628 trouwde hij met Fenna van Gelder (geboren 1607) doch-
ter uit de bastaardtak van Karel de Jonge van Gelder, natuurlijke zoon
van hertog Karel van Gelre.
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Bij de testamentaire beschikking van haar hiervoor genoemde vader,
wordt Henrick van Brienen genoemd als Heer van Wijhestein, kapitein in
staatsedienst, en ambtsjonker van de Neder-Betuwe.
Fenna sterft in 1641 en Henrick in 1663. Beiden zijn begraven in de kerk
te Echteld.

Van de Van Brienens gaat het bezit achtereenvolgens over in de geslach-
ten Van Drueten, Van Weideren en Van Lynden.
Daarna komt het in 1736 in bezit van Peter Schreuder en zijn vrouw Maria
Stip. Van dit echtpaar vererft het aan zijn oudste broer Johan Jacob
Schreuder. Bij deze overdracht wordt het kasteel als volgt omschreven:
"De helfte van sekeren oude ridderhoff, het huys hoff boomgaert en
schuyr, genaemt 't huys te Whijen off Whijestein, in de kerspel van Eg-
telt gelegen, met 12 mergen lants binnendijcx"...... enz. enz.
"die van den voorschreven huyse tot onderleen (de Wijhenburg?) en
manschap uytgedaen worden, zijnde een afgespleten deel van het ge-
heel, en dus een bysonder Ineen".

De familie Schreuder staat maar kort in betrekking tot het leen en we le-
zen dat het in 1739 overgaat in handen van de bekende Betuwse familie
De Haas.
De eerste uit dit geslacht die met het goed beleend wordt, is Derk Her-
bertse de Haas, gehuwd met Maria Jansen.
In de daarop volgende periode tot de opheffing van het leenstelsel,
wordt nog een enkele maal een andere familie beleend. Het valt echter
steeds weer op de familie De Haas terug.
De laatsten uit dit geslacht, beleend zijnde met dit bezit, zijn Jan de
Haas en zijn echtgenote Neeltje van Kampen.
Hun zoon Cornelis is in 1792 nog minderjarig.
Zo sluit het leenaktenboek voor deze paragraaf in 1798. Het kasteel
wordt al sedert 1738 niet meer genoemd. We mogen veronderstellen dat
het al vrij kort na dat jaar is afgebroken. >'

Ten aanzien van de naam "Tekkelenburg" blijven dus nog steeds de no-
dige vraagtekens. Zoals ik U al schetste heeft het kasteel een aantal be-
namingen gekend, hieronder nogmaals opgesomd:

Dat goet tot Wije A°1403
Die grote Wal A°1596
DeWhijscheCamer A°1604
het huys to Wije A°1626
Wijhestein A°1628
De Wal l A°1650
't huys te Whijen A°1736

Mij werd ooit de suggestie gedaan,2 dat de naam "Tekkelenburg" betrek-
king zou kunnen hebben op de adellijke familie van Tellicht. (zie afb. 4)
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VAN TELLICHT.

Af b. 4.
Het familiewapen van Tellicht, lange tijd gegoed
in de buurtschap Ooy bij Echteld.

Dus van "Tellichtenburg" naar "Tekkelenburg". Zo op het eerste oog ze-
ker niet vreemd, mede omdat dit geslacht zo tussen 1400 en 1700 in het
gebied rondom Echteld, met name in het dorp (later buurtschap) Ooy een
voorname plaats heeft ingenomen!
In de reeks door mij genoemde bezitters en bewoners komen de Tellich-
ten niet voor; ik heb ze althans niet gevonden.
Maar we zouden voorzichtig kunnen suggereren dat deze familie mis-
schien vóór 1400 het aloude goed "Wie" als allodiaal goed in bezit had.
In dat geval zou de naam eenvoudig verklaard zijn.
Echter zolang hiervoor géén tastbaar bewijs is geleverd, blijft het
slechts een hypothese.

Kobus van Ingen

Noten
1. De functie van de omwalling is niet geheel duidelijk, mogelijk had deze ten doel extra bescherming te bieden tegen

het veelvuldig binnendringen van rivierwater bij dijkdoorbraken.
2. Naamsverbinding gesuggereerd door dhr. A. Datema.

Bronnen
Werken van Gelre; Register op de leenaktenboeken van Gelre, kwartier van Nijmegen, 1924.
Hr. P. van Schilfgaarde; Bijdragen en Mededelingen van Gelre, deel "L". "Het testament van hertog Karel van Gelre en
zijn afstammelingen", 1950.
D. Spruit; Osenvoren deel nr. 9, "Transcriptie van de verponding van Echteld en Uzendoorn", 1986.
J.J. Vürtheim; Bijdragen en Mededelingen van Gelre, deel "XL". "Latenstein", 1937.
P.N. van Doornick; "Schatting van den lande van Gelre van 1369", 1903.
K. van Ingen; Onderzoek rapporten, 26 juli 1986 en 7 februari 1987. (niet gepubliceerd)
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Een Betuwse schilderes en haar familie
Dir(of Dirkje)den Hartog (1887-1911) waséén boerendochter uit Opheus-
den. Haar ouders waren zeer welgesteld en hadden een sterke binding
met het land en hun naaste familieleden. Het was toen normaal dat een
jongen de boerderij overnam en dat een dochter met een boer trouwde
(als zij tenminste trouwde). In elk geval bleven beiden verbonden met de
grond, waar zij van stamden. Hun scholing was dan ook daarop gericht.
Voor een meisje was leren na de lagere school er niet bij. Toch konden
de weigestelden zich wat meer permitteren. Het behoorde bij hen tot de
"bon ton" om aan muziekbeoefening te doen. De drie dochters van Jan
en Maria Jacoba den Hartog, Maria Jacoba (1882-1910), Derkje Johanna
Hendrika (1887-1911) en Johanna Hendrikka (1890-1961) gingen piano
spelen. Jans was uitgesproken muzikaal, maar Dir wierp zich op de
schilderkunst. Samen fietsten zij voor hun lessen naar Wageningen. Zij
waren dan echt "uitgelaten" en zo gebeurde het eens dat zij beiden met
hun fietsen van de dijk afrolden!
Dir schilderde veel; op doek, op een soort stevig karton of op hout, totdat
zij op 24-jarige leeftijd overleed aan tuberculose. Voor Jans was dit zeer
aangrijpend, temeer daar hun oudste zuster 1Vz jaar daarvoor door een
longontsteking (opgelopen bij het schaatsen) was overleden. Ondanks
de vernielingen tijdens de oorlog 40-45 zijn toch heel wat schilderijen
van Dir in de familie bewaard gebleven.
Vader Jan (1844-1915) en moeder Maria Jacoba den Hartog (1850-1927)
waren volle neef en nicht en trouwden in 1880. De grondeigendom was
door hun huwelijk belangrijk en spreidde zich uit over Opheusden, Hien,
Dodewaard, Randwijk, Zetten en Andelst. In 1882 bouwde Jan een nieu-
we boerderij "Snellenburg", dicht bij de oude aan de Hamschestraat in
Opheusden, kadastraal bekend onder sectie C nr. 1252. In deze conventi-
oneel gebouwde boerderij werd Dir geboren en schilderde zij ook zich-
zelf (afb. 1). Een schaduw werd op het gezin geworpen door de dood van

Afb. 1.

De "mooie" of "ontvangkamer" op de boerderij Snellenburg aan de
Hamschestraat te Opheusden. De schilderes schildert zichzelf in spie-
gelbeeld in een kastdeur1.
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een 2 dagen oud zoontje in 1888, door het overlijden van de oudste doch-
ter in 1910 en door ziekte van vader Jan, die krankzinnig in 1915 te Loos-
duinen zou sterven.
In 1908 trouwde een zoon, Adriaan (1881-1933), met een achternicht.
De hechte familieband blijkt o.a. uit de prentbriefkaarten die werden
gestuurd; het verzenden daarvan bij uithuizigheid was normaal. Adriaan
verzond ze dagelijks tijdens zijn huwelijksreis langs de Rijn. Hij zou op
de Snellenburg gaan boeren, terwijl zijn moeder later naar de boerderij
Brittanje in Zetten zou gaan.
Het lijkt niet onaannemelijk dat trieste omstandigheden Dir haar moeder
deden schilderen tegen een donkere achtergrond (afb. 2). De japon was

Af b. 2.
Haar moeder Maria Jacoba den Hartog -
den Hartog2.

donkerblauw maar dit is op het schilderij slechts op enkele plaatsen
zichtbaar. Overigens is hij vrijwel zwart weergegeven. Het volgens de
mode van die tijd opgebonden haar van moeder was pikzwart, evenals
dat van haar dochters. Vanuit de rechter bovenhoek valt een lichtbundel
op voorhoofd en gezicht. Daardoor is het gezicht wel duidelijk. Haar blik
is serieus, rustig en vastberaden. Het is de beeltenis van een welgestel-
de boerin die leiding geeft.
De kleding van Dirkjes jongere zuster Jans (afb. 3) is veel lichter met wit-

Afb. 3.
Haar 3 jaar jongere zuster Jans2.
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te en lichtrode banen. Op een ander schilderij zit zij aan de piano als een
rijzige, slanke jonge vrouw in een helder blauwe japon.
De stillevens zijn in het algemeen wat vrolijker en kleurrijker (zoals blijkt
uit bijvoorbeeld afb. 5: fruit) Haar diepe godsdienstige beleving kristalli-

Afb. 5.
Fruit4.

seerde zich bij haar sterven in het verzoek om "Een vaste burcht" te spe-
len. Op haar zuster Jans liet dit, nog decennia later, een onuitwisbare in-
druk achter.
Ook in de buitenlucht werd serieus en precies geschilderd, getuige een
boerderijtje aan de voet van de Rijndijk (afb. 6). En Dir is echt een boeren-

d/o. 6.
Boerderijtje van Cornelissen, alias Vleije, aan de voet van de Rijndijk bij
de linie in de Molenpol te Opheusden1.

dochter als zij een koe penseelt. De rug van deze koe is trouwens won-
derlijk getekend en wel zodanig dat het doet denken aan een staart, die
de vliegen verjaagt (afb. 7).
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A f b. 7.
Koe met twee staarten?1.

Van wie stamde dit gezin af? De beide grootvaders waren broers, gebo-
ren in Opheusden. De ene trouwde een boerendochter uit Opheusden en
bleef daar wonen, de andere trouwde een boerendochter uit Zetten en
ging daar boeren. Die laatste kreeg slechts één kind.
Twee overgrootvaders, Jan den Hartog en Jacob Jansen van Sleenburg,
trouwden met dochters van de landbouwer Willem van den Toorn uit
Slijk-Ewijk / Oosterhout. Dergelijke huwelijken moeten wel een sterke fa-
milieband veroorzaken. Mondelinge overlevering: Toen Jan in 1776 paar-
den ging kopen bij Willem van den Toorn lag daar in de wieg een baby te
huilen. "Ik zal wel zorgen, dat ze stil is", zei Jan, kietelde haar onder de
kin en nam haar op schoot. Later is hij met haar getrouwd!
Het derde overgrootouderpaar stamde geheel uit Opheusden (Stoffel
Bouman X Maria Jacoba Gerritsen).
De ouders van de overgrootouders stammen nog allen uit de Betuwe, zij
het dat zij niet alleen in Opheusden en Zetten, maar ook in Oosterhout,
Eist, Hemmen, Dodewaard en Hien boerden.
De generatie daarvoor (geboren omstreeks 1700) stamt uit Opheusden,
Ressen Bemmel, Hemmen, Randwijk, Dodewaard, Wely in de Betuwe en
alleen Gerritje Cornelisse was afkomstig van buiten de Betuwe, uit Ede.
Haar vader kwam uit Maanen bij Ede en haar moeder uit Meul bij Lunte-
ren.
Zij trouwde Wessel Breunissen die in 1747 "De Groote Bredelaar "
kocht6.
Ook de generatie daarvoor (geboren voor 1700) was vrijwel geheel af-
komstig uit Neder- en Over-Betuwe. Daaronder zijn vele "buurmeesters",
waaruit al volgt dat zij niet onbemiddeld waren. Ook zijn zij vaak "rot-
meester" (dijkbewaking), zoals bijvoorbeeld Hendrik Breunisse, die als
pachter op De Groote Bredelaar boerde en rotmeester voor de dijk bij
"Klein Holthuijsen" was7. Toch was Hendrik Breunisse analfabeet8. Zijn
vrouw, Anna Margrieta Wessels (zij trouwden in 1700), was echter een
uitstekend administratrice zoals uit een proces over de pacht van De
Groote Bredelaar is gebleken9. Tot deze generatie behoort ook Anthonis
den Hartog, landbouwer en winkelier in Opheusden en daar ook buur-
meester.
De ouders van Anthonis den Hartog waren afkomstig van Tiel en Maurik,
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geboren omstreeks 1626. Ook de rest van de generatie van omstreeks
die tijd was nog bijna geheel afkomstig uit Neder- en Over-Betuwe en uit
de streek even bewesten Tiel. Eén paar komt uit Nijmegen (de Hoog X
van de Pauwert) en één paar van de Wiltbaan bij Arnhem (Breunis Hen-
driks X Marijke Claes). Die laatsten betrokken als pachters De Groote
Bredelaar.
Al die voorouders waren overwegend grote boeren.
Voor zover mij bekend is de generatie daarvoor van omstreeks 1600
evenmin sterk afwijkend, al komt nu ook het Land van Maas en Waal als
plaats van herkomst aan bod en blijkt de Nijmeegse tak via Zingedonck
verwant met bestuurders van die stad. Een (kwartier) staat van deze voor-
ouders zal mogelijk in een toekomstig nummer van de Osenvoren-reeks
worden gepubliceerd.

Uit het bovenstaande blijkt voldoende dat er hier sprake is van een stand
van welgestelde boeren. Als zij hun levenspartner zochten was dit over-
wegend in de Neder- of Over-Betuwe op hooguit 10 km afstand en onder
de leden van hun eigen boerenstand.
Dir den Hartog kon zich permitteren om de schilderkunst als hobby te
beoefenen en koos haar onderwerpen vrijelijk uit dit haar eigen milieu.
Haar nauwkeurige weergave en scherp opmerkingsvermogen kunnen
een historisch belang hebben.

D. Spruit

Noten
1. Eig: D. Spruit te Katwijk a/d Maas;
2. Eig: Swartjes-Spruit te Dieren;
3. Eig: Yolanthe Spruit te Nijmegen;
4. Eig: Van Sohaijk-Spruit te Horst (L);
5. Eig: J. den Hartog te Kesteren;
6. ORA Eist inv. nr. 299, /.244 en nr. 300 f.299;
7. Mentink & van Os, OVERBETUWE, ed: 1985, blz. 87;
8. ORA Bemmel inv. nr. 317 f.220 (9-3-1723);
9. ORA Over-Betuwe proces-dossiers, inv. nr. 186.6(1716).

In memoriam
Tot onze ontsteltenis vernamen wij, dat de voorzitter van de Historische
Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken, de heer

J.J. Breunisse
op 23 januari j.l., volkomen onverwacht, is overleden.

In de eerste plaats wensen wij zijn nabestaanden veel sterkte in deze
zware periode.
De Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.O. verliest in hem een
voorzitter, die moeilijk te vervangen zal blijken.
De Tabula tenslotte, zal in hem een voorvechter van het samenwerkings-
verband tussen de verschillende historische verenigingen in de Betuwe
missen, dat o.a. leidde tot de totstandkoming van onze gemeenschappe-
lijke publikatie.

De redactie.
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"Marithaime" krijgt Eister cultuurprijs 1987.
Op 22 december 1987 kende het college van burgemeester en wethou-
ders van Eist de - driejaarlijkse - cultuurprijs toe aan de historische vere-
niging Marithaime.
Het college volgde met die beslissing het unanieme advies van de jury.
Het ligt in de lijn van de verwachting dat de prijs in maart wordt uitge-
reikt.

De redactie

Agenda
27 februari

10 maart

14 maart

28 maart

29 maart

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Concert door Tijn van Eyk, clavecimbel en Monique
Bartels, cello.
20.15 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.
Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Lezing door Dr. G.B. Janssen.
"Onder de rook van veldovens".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.
Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Lezing door de heer H. Tromp.
"Kastelen langs en nabij de Langbroeker Wetering".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Keste-
ren.
Stichting Historische Kring Gente.
Lezing door F. van Hemmen uit Huissen.
"Kasteel Doornenburg in de Tweede Wereldoorlog".
20.00 uur, S.K.C. "De Lootakkers",
Lootakkersestraat 1 te Gendt.
A.W.N., afdeling 15 en Vereniging Oudheidkamer
voor Tiel en Omstreken.
Lezing door de heer W. Roebroeks.
"De opgravingen in de groeve Belvédère in de omge-
ving van Maastricht".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.
Stichting Historische Kring Gente.
Contactavond.
U kunt foto's kijken, informatie inwinnen en/of ver-
strekken, fotokopieën laten maken van documenten
die u niet uit handen wilt geven, afdrukken laten ma-
ken van voor ons waardevolle foto's.
20.00 uur, S.K.C. "De Lootakkers",
Lootakkersestraat 1 te Gendt.
Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Concert door het ensemble "Sans Souci",
bestaande uit Piet Verwijmeren, dwarsfluit en Rob
Goothuis, clavecimbel.
15.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

Inleveren kopij voor het juninummer: uiterlijk 15 april 1988.

2 mei

15 mei
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Archeologische verkenningen in Midden- en Neder-
Betuwe
Inleiding
Daar dit verslag een beperkte omvang moet hebben, zal niet in alle ge-
vallen een uitgebreid relaas volgen. Het is de bedoeling dat later een
eindrapport zal worden opgemaakt.
Op dit moment zal slechts bij enkele vindplaatsen wat uitvoeriger wor-
den stilgestaan. In de overzichtstabel zijn deze vindplaatsen met een
noot gemerkt, terwijl figuur 1 een overzicht geeft van de ligging ervan.
Opgemerkt dient te worden, dat niet alle bezochte terreinen vondsten
opleverden. Het is echter belangrijk te weten dat ook deze wetenschap
kennis verschaft.
De vindplaatsen uit de Romeinse tijd kunnen nieuwe gezichtspunten
opleveren voor de historie van deze streek.

Neder Rijn

f < -
Linge

Fig. 1
Overzichtkaartje vindplaatsen van BATO in 1987
—————gemeentegrens

vindplaatsen
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Gemeente

Tiel

Overzichtstabel vindplaatsen
Terrein/Straat Periode

Buren

grafveld Rivierenlandlaan
Passewaaij
Grotebrugse Grintweg
Laageinde (2x)
Oude Tielseweg
Kerkstraat
Korenbeursplein
Veemarkt l vulling van
de tweede stadsgracht
Veemarkt II vulling van
de tweede stadgracht
Heiligestr./Pr. Beatrixlaan
Zandwijk
Jacob Cremerstraat
Burg.Mesl./Rivierenland l
Rauwenhof
Rauwenhof
Eksternest
Den Aalst (3 akkers)
De Maat (6 akkers)
Klooster
Hermoesestraat (2 akkers)
Hermoesestraat
Bredestraat
G roe n e straat
Uiterwaarde
Keilen
Bergakker
16 terreinen bezocht
o.a.
Provinciale weg
Beusichem
Hoge Korne
Zoelense Put - oost

Meerijnen 53 terreinen bezocht
o.a.
Waardenburg
Koekamp

GeldermalsenS terreinen bezocht
Lienden 1 terrein bezocht
Echteld 3 terreinen bezocht

o.a. Medel
Maurik 1 terrein bezocht

l- II
l- III
Romeins
late middeleeuwen
ijzertijd en Romeins
XI - XIX
XIV - XVIII

XVII -XVIII

XVII -XVIII
XIII -XVIII

XII
XIV
Romeins
IX
XIV
XII
II -V
XII - XV
XIV
middeleeuwen
XIII - XV
XVI - XIX
XIV

Romeins

Romeins
Romeins
late ijzertijd
midden neolithicum

late middeleeuwen
ijzertijd en Romeins

Romeins en Karolingisch
Romeins

Noot

4
3

10

5

1

9
2

8
6

De Romeinse cijfers geven een bepaalde eeuw aan.
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Noot 1 Buren, Zoelense Put • oost
De zich steeds verder naar het noorden uitbreidende zandafgraving
langs de Mauriksestraat in Zoelen stak in de tweede helft van 1987 de
weg over. Aan de zuidoostkant van deze nieuwe put werd op een diepte
van 90 -130 cm een donkergrijze kleilaag aangetroffen met daarin scher-
ven, botten, stukjes vuursteen, kwarts, houtskool en hutteleem. De laag
werd af en toe onderbroken door een concentratie houtskool en hutte-
leem (resten van haardkuiltjes?).
Samenvattend kunnen we zeggen dat hier waarschijnlijk de rand van een
Neolithische nederzetting is aangesneden (dit valt af te leiden uit de ge-
ringe grootte van de scherven). Voor een precieze datering is het nog wat
vroeg, maar de vondsten zijn waarschijnlijk te rekenen tot de Vlaardin-
gen - cultuur (3500 - 2500 voor Chr.).

Noot 2 Neerijnen, Koekamp
Hoewel vanwege de hoge concentratie inheems - Romeinse vindplaat-
sen in dit gebied, geen nieuwe nederzettingsterreinen meer werden ver-
wacht, ontdekten we er in november toch nog één ten noorden van Opij-
nen. Deze ontdekking houdt dus in dat er op een oppervlakte van nog
geen 2,5 km2 nu al 1 ijzertijdnederzetting en 6 inheems - Romeinse neder-
zettingen zijn opgespoord bij de recente veldkarteringen. Op een grote
akker, bijna geheel op geulafzettingen gelegen, werd namelijk eerst een
concentratie ijzertijdmateriaal (Koekamp l, midden/late ijzertijd) en ver-
volgens ongeveer 120 m naar het zuidoosten een iets grotere uit de late
ijzertijd/Romeinse tijd (Koekamp II) gevonden.

geulgrond

koekamp I

oever
grond

koekamp 11

Flg. 2
Neerijnen, Koekamp l en Koekamp II
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Evenals op de omringende nederzettingsterreinen is de hoeveelheid
luxe aardewerk weer vrij groot. Het Romeinse keramiek is te dateren tus-
sen eind l en begin V, een onderbreking rond III en IV voorbehouden.

F/g. 3
Meerijnen, Koekamp II
terra sigillata beker
Dragen dorf f 33

F/g. 4
Neerijnen, Koekamp II
draad f i bu la

Noot 3 Tiel, Passewaaij
Op overslagafzettingen, afkomstig van de dijkdoorbraak van 1726, wer-
den vele vondsten uit de Romeinse tijd en late ijzertijd gedaan, op een
oppervlakte van ongeveer 2 hectare. Bij boringen werd geen woonlaag
geraakt, zodat geconcludeerd mag worden dat hij weggespoeld is en/of
oorspronkelijk op een andere plaats lag.
Het Romeinse altaar, gewijd aan de godin Iseneucaega, dat daar niet
zo ver vandaan in de uiterwaarden is gevonden, zou verband kunnen hou-
den met deze vindplaats. Onder de bijzondere vondsten was een frag-
ment van een pijpaarden beeldje.

Noot 4 Tiel, grafveld Rivierenlandlaan
Bij de aanleg van het sportpark Rauwenhof, gelegen langs de spoorweg
in Tiel, werden in februari 1987 enkele Romeinse scherven met
brandsporen gevonden. Al snel werd duidelijk dat er een grafveld was
ontdekt. Merkwaardig hierbij was, dat het gros van de vondsten niet in
grafverband werd gedaan, maar los in een zandige laag op een diepte
van ca. 60 cm. De ligging van de Lingebedding ten opzichte van het graf-
veld (de onderlinge afstand is 400 m) heeft hier hoogstwaarschijnlijk
mee te maken. Toch is nog een 8-tal min of meer intacte brandgraven ge-
vonden, waarvan overigens, door de zeer onregelmatige graafwerkzaam-
heden op het bouwterrein, 6 op het stort.
De datering ligt, hoewel 8 graven misschien wat weinig is om tot een
exacte bepaling te komen, tussen ca. 70 (graf 2 en 3) en ca. 175 na Chr.
(graf 1).

Hier volgt een beschrijving van de belangrijkste graven.
Graf l
De meest opvallende kenmerken van dit graf waren de opstaande rand
rond een deel van de grafkuil, gevormd door enkele grote scherven van
een rode kruikamfoor en de bodem van de grafkuil, die voornamelijk op-
gebouwd was uit wandscherven van dezelfde kruikamfoor en stukken
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van een witte kruikamfoor. De rest van de (elders verbrande) grafgiften
(10 stuks vaatwerk en vele bronzen schoenspijkertjes) en de crematie-
resten waren los in de kuil gestort. De vondsten laten een vrij nauwkeuri-
ge datering (lic) toe.
Graf2
Voor dit graf geldt eveneens, dat de grafgiften samen met de dode zijn
verbrand. De resten zijn gedeeltelijk verzameld en in een kuil gestort.

Fig. 5
Tiel, grafveld Rivierenlandlaan

losse vondst
•» sloot
-^— spoorweg

U br andgraf
\: brandgraf, plaats alleen

bij benadering bekend

Een deel van de meegegeven huisraad viel op door zijn vroege datering
(50 na Chr.). De datering van het gehele graf is echter Flavisch (68 - 96 na
Chr.).
Graf 3
Dit graf lag relatief hoog, was iets kleiner dan graf 1 en veel minder rijk.
De crematieresten waren hier zorgvuldig verzameld en bevonden zich
bijna uitsluitend onderin. De datering is vermoedelijk laat - Flavisch.

Noot 5 Buren, Beusichem
Iets ten zuidoosten van het oude dorp waar een nieuwe woonwijk aange-
legd zou worden, werden in een wegcunet vele Romeinse en inheemse
scherven gevonden. Ook de woonlaag, een pakket donkere zandige klei,
werd op verschillende plaatsen waargenomen. Bij diverse verkenningen
is de globale (vernietigde) woongrond - oppervlakte vastgelegd. Ook de
ligging ten opzichte van een eveneens bij de graafwerkzaamheden ge-
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raakte rivierbedding werd geregistreerd. Doordat de uitgegraven grond
van de bouwputten en wegcunetten geruime tijd bleef liggen is gelukkig
wel een aardige indruk verkregen van de materiële cultuur van het neder-
zettingsterrein.
Zie hiervoor het volgende overzicht.

soort aardewerk minimum aantal exemplaren percentage
ruwwandig 31 20
gladwandig 37 23
terra nigra 4 3
terra nigra - achtig 10 6
terra sigillata 10 6
geverfd 6 4
gebronsd 1 1
amfoor 5 3
dolium 11 7
wrijfschaal O O
inheems 38 24
zoutcilinder 5 3

Noot 6 Maurik, Eiland van Maurik
Niet ver van de plaats waar in 1972 delen van het Romeinse castellum
Mannaricium naar boven kwamen, werd dit jaar gebaggerd.
In het zand, dat voor de nog niet afgegraven grond werd neergegooid, za-
ten dan ook zeer veel vondsten. We kunnen vrijwel alle archeologica,
met uitzondering van een Badorf - scherfje, plaatsen in de periode 70 -
270 na Chr.
Onder de vondsten bevindt zich een terra sigillata-bodem met stempel
PRIDIANI en graffito XX.

Noot 7 Zennewijnen, Den Aalst
Begin maart werd een nederzettingsterrein uit de Romeinse tijd onder-
zocht, waarop waarschijnlijk steenbouw voorkwam.

geulgronü

F/g. 6
Zennewijnen, Den Aalst

villaterrein .... g —vondstconcentraties
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De vrij grote vindplaats, waarvan de omvang precies werd bepaald, on-
derscheidt zich van andere inheems - Romeinse woonplaatsen in de
buurt door de enorme hoeveelheid Romeins dakpanmateriaal (tubuli, im-
brices, tegulae en opus signinum) en natuursteen, waaronder leisteen
(dakbedekking), tufsteen, grind, mergel, kalksteen en basalt (muren en
fundamenten).
Aanwijzingen voor een vroegere datering dan MA zijn niet gevonden,
maar de bewoning loopt daarna wel door (met misschien een onderbre-
king in IVA) tot de laat - Romeinse/Merovingische tijd (ca.V). De kans dat
we hier te maken hebben met een villaterrein wordt nog vergroot door de
vondst van een stukje muurschildering.

Noot 8 Echteld, Medel
Opgemerkt werd, dat langs de Medelsestraat, even ten noorden van het
Huis te Medel, een strook van ongeveer 3 meter breed langs een sloot
werd afgegraven. Deze grond, afkomstig van een diepte van 20 - 40 cm,
werd vervolgens over de akker verspreid.
In het vlak waren geen grondsporen te zien, behalve enkele concentra-
ties dakpannen, die wellicht zijn op te vatten als huisplaatsen uit, te oor-
delen naar het meest voorkomende aardewerk, de Karolingische tijd. Ro-
meins aardewerk was veel minder vertegenwoordigd, waarschijnlijk
doordat de Romeinse woonlaag niet was geraakt. De sporen waren te
zien over een lengte van 140 meter.

Noot 9 Neerijnen, Waardenburg
In een bouwput in de nieuwbouwwijk ten noorden van het oude dorp, ge-
legen langs de spoorweg, werd een vierdaags onderzoek verricht, waar-
bij in de bouwputwand het volgende werd aangetroffen:
een concentratie fragmenten van kloostermoppen (wellicht misbaksels
van een veldoven?) in een grote kuil en een met vuile klei en puin opge-
vulde greppel/gracht met een diepte van minimaal 2,25 m, onderbroken
door een rij liggende palen.
Hoogstwaarschijnlijk maken deze sporen deel uit van een kasteelter-
rein; de gracht is dan twee keer doorsneden, evenals de hoek van de bin-
nenhof, waarvan de bodem bedekt was met palen. Van omwonenden
werd vernomen dat het betreffende perceel een tiental jaren geleden 1,5
meter is afgegraven. De vondsten uit de grachtvulling stammen uit de
13e t/m de 18e eeuw, wat niet automatisch betekent dat het Huis ook
nog in de 18e eeuw bewoond is geweest. Het is namelijk ook mogelijk
dat de dorpelingen in de post-middeleeuwen de gracht hebben dichtge-
gooid met huisafval.

Noot 10 Tiel, Kerkstraat
Naar aanleiding van een tip werd op een bouwplaats in de Kerkstraat
een kleine verkenning uitgevoerd, waarbij enkele fundamenten, een put
en wat andere grondsporen werden opgemerkt. Vervolgens werden de
meeste aan de oppervlakte liggende sporen, aanwezig in de zuidhoek
van het terrein, ontsloten en ingemeten. De drie geregistreerde objecten
waren brand - en/of afvalkuilen, waarvan alleen spoor 2 dateerbare mobi-
lia bevatte, waaronder veel steengoed met zoutglazuur (XVa).
Genoemde, in de zuidhoek van het terrein gelegen, sporen schijnen te
getuigen van de grote stadsbrand van 1420.
De beerput (spoor 4), die 1,15 m diep bleek te zijn, bevatte relatief gezien
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Ke rkstra at

Fig. 7
Tiel, Kerkstraat De nummers komen overeen met de

in de tekst genoemde sporen

weinig vondsten. Te noemen zijn: een tiental vrijwel complete potten,
veel vensterglas, delen van een schoen, een houten tol, het houten dek-
sel van de put, een ijzeren mes en veel zaden en pitten. De globale date-
ring is XVII. Bij verdere verkenningen op het terrein vonden we boven-
dien nog veel 14e - en 15e - eeuws materiaal en een naar alle waarschijn-
lijkheid in de 15e eeuw dichtgeraakte "goot" van moppen (spoor 7).
Deze goot, gelegen in een smal gangetje tussen twee huizen, diende ver-
moedelijk voor de afvoer van regenwater naar het achtererf.
Toen enkele weken later de locatie bouwrijp werd gemaakt zijn de werk-
zaamheden nauwlettend in de gaten gehouden.
Gedurende twee halve dagen zijn koortsachtig gegevens verzameld. Zo
kon worden geconstateerd dat het terrein tussen de 13e en het begin van
de 15e eeuw ongeveer 1,5 m is opgehoogd en dat de voorloper van het
huis, dat op dit terrein stond voordat het parkeerplaats werd, voor het
eerst in de 15e/16e eeuw in steen is opgetrokken. De kelder van dit ge-
bouw had nog opgaand muurwerk van 1,25 m en zelfs de aanzet tot het
keldergewelf was nog aanwezig. In deze kelder bevond zich een kleine
beerput (diameter 50 cm) van ijsselsteentjes meteen laat 18e-vroeg 19e-
eeuwse inhoud (spoor 12), waaronder wat geglazuurde voorraadpotten,
een paar mineraalwaterkruiken, wat glas - en ijzerwerk en delen van twee
schoenen. De uitwendige breedte van de kelder bedroeg 6,20 m. In de
kelder zijn twee plavuizen vloerfragmenten teruggevonden (beide nog
vrijwel intact) met formaten 16 x 16 cm en 22 x 22 cm. Achter de direct
aan de straat grenzende keldermuur kwamen bovendien een aantal pa-
len en een vlechtwerkconstructie te voorschijn (spoor 14).
Ze hebben vermoedelijk deel uitgemaakt van een erfafscheiding uit de
14e eeuw.
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De palen waren geslagen door een laag veldkeien. Deze laag kan het
overblijfsel zijn van een 13e - eeuws vloertje, waarschijnlijker is echter
dat hij deel uitmaakte van het middeleeuwse wegdek. Onder de veldkei-
en strekte zich een dik pakket zwarte middeleeuwse klei uit, onderbro-
ken door een zandlaagje (overstroming in de 11e eeuw?) met scherven
uit de 10e t/m de 13 eeuw. Bij het slaan van de heipalen zijn ook enkele
waarnemingen verricht, waarbij uit de vettige rivierafzettingen, af-
komstig van een diepte van naar schatting 3 m, wat Romeins aardewerk
kon worden opgevist.

Flg. 8
T/e/, Kerkstraat
steengoed kan met zoutglazuur (XVa)
uit spoor 2

Guus Taconis
Erik Verhelst
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Het voormalige kasteel Kermestein te Lienden

Als we via de Hogeweg en het verlengde hiervan, de Papestraat, het dorp
Lienden binnenkomen, valt het oog direct op de prachtig gerestaureerde
Nederlands Hervormde Kerk. Tot ruim 100 jaar geleden echter was aan
de noordzijde van genoemde Papestraat ook nog zichtbaar het kasteel
"Kermestein"1. Dit uit de 16e eeuw daterende bouwwerk viel jammer ge-
noeg in 1879 onder de slopershamer. Bij de daarop volgende egalisatie-
werkzaamheden is men zeer grondig tewerkgegaan, waardoor thans
geen spoor meer is te vinden van dit eertijds zo imposante bouwwerk.
Van het merendeel der voormalige Betuwse kastelen resten ons slechts
summiere gegevens. Kermestein echter vormt hierop in zoverre een uit-
zondering, dat een prachtige foto uit omstreeks 1875, dus kort voor de
afbraak, bewaard gebleven is.

Afb. 1
Foto van het kasteel gedateerd 1875, afkomstig uit de collectie van dhr.
J. W. van Beusekom te Lienden.

Op deze foto (zie afb. 1) zien we links het 16e - eeuwse huis met zijn hoge
gevels en centrale schoorsteen; in het midden staat het lange koetshuis
(dienstgebouw) en rechts op de foto is in de schaduw van het geboomte
aan de oprijlaan, het eveneens 16e - eeuwse poortgebouw zichtbaar. Op
de voorgrond is nog de heer Nakke, de toenmalige tuinman van het
kasteel te ontwaren.

De juiste ligging van het voormalige kasteel is nog goed na te gaan.
Op een uit omstreeks 1850 daterende kadastrale kaart staan de contou-
ren van het huis en de bijgebouwen, heel duidelijk weergegeven (zie afb.
2).
Op bovengenoemde kaart is duidelijk zichtbaar, dat zowel het huis als
de dienstgebouwen omringd waren door grachten. Het poortgebouw
was gebouwd op de verbindingsdam naar de oprijlaan, welke aansloot
op de Papestraat.
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Af b. 2
Detail uit de kadastrale kaart. Nr. 211 is het
kasteel, nr. 212 is het voorterrein, nr. 216
is de voormalige gracht.

Q^?
"/r'SI?

>rh,'

De vroegste geschiedenis van het kasteel is gehuld in nevelen. Het is
met de nodige voorzichtigheid aan te nemen, dat de stichters van het
vroegste huis leden van geslacht Van Lijnden waren. Dit kasteel is ech-
ter zeker niet het Liendense stamhuis van genoemd geslacht.
Het is mogelijk dat dit bezit ooit een afsplitsing was van het even ten
noordwesten hiervan gelegen voormalige kasteel "de Oldenhof" (het
Haagje).
Tastbare bewijzen hiervoor ontbreken echter (zie afb. 3).

A f b. 3
Beknopt overzicht van het
beschreven gebied

1 = Kermestein
2 = den Oldenhof
3 = de Kerk
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De eerste bezitter die we in betrekking tot Kermestein tegenkomen, is
jonker Johan van Brakell. Hij wordt genoemd in 1456. Zijn vrouw stamde
waarschijnlijk uit het Veluwse geslacht Van Delen. Achtereenvolgens
vererft het op (zijn zoon ?) Johan van Brakell, genoemd in 1485 en ge-
huwd met Catharina van Leefdael2 die vermoedelijk uit het Rhenense
geslacht kwam dat woonachtig was op kasteel het Laar.
Daarna volgt Cornelis van Brakel (J1562), gehuwd met Margriet thoe Boe-
cop.
Zij leven in het begin van de 16e eeuw en kunnen het kasteel, zoals dat
op afb. 1 is te zien, hebben laten bouwen. Vervolgens gaat het over op
Johan van Brakell (3), één van de verbonden edelen die het smeekschrift
aanboden aan landvoogdes Margaretha van Parma. Hij trouwt in 1550
met Johanna van Merthen3 (van Meerten). Bovengenoemd echtpaar is
begraven in de kerk van Lienden. De grafzerk die door de planken vloer
aan het oog is onttrokken, draagt het volgende opschrift;

"Ao 1580 de 8 july sterf den edelen erenfeste jor.
Johan van Brakell tho Kermesteijn

Ao 1600 den 22 April sterf die edle erentrijke joefrov
Johanna van Merthen, syn huysfrou"

De grafsteen is voorzien van het wapen van Brakell (zie afb. 4) en het wa-
pen van Merthen (een klimmende hazewindhond).

Afb. 4
VAN BRAKELrL.

Op de rechterzijde van de zerk staan de kwartieren van de man, te weten
Brakell, Boecop, Leefdael en Delen. Links de kwartieren van zijn vrouw,
zijnde Merthen, Eek, Eek en Meckeren.

Omstreeks 1650 is het kasteel in bezit van Dirk van Brakell. Deze was in
1644 gehuwd met Dorothea van Baers tot Noordwijck.
In 1656 wordt het bij belening aan de Kuilenburgse leenkamer als volgt
beschreven: Den Hooge huijse Kermesteijn, met boomgaarden, hoven,
singels, grachten en driften....... 4 merghen groot (ca. 3,4 ha.).

Als laatste mannelijke Van Brakell in betrekking tot Kermestein, volgt
Johan Frederik. Hij was drost van Ter Leede in dienst van de Graaf van
Kuilenburg. Deze heer van Kermestein sterft in 1714.
Het bezit gaat dan over op de dochter van zijn broer, Lodewijck van Bra-
kell.
Deze dochter, Dorothea Henriette van Brakell tot Kermestein, was ge-
huwd met jonker Abraham de Pagniet, heer Van Vlierbergen. (+16 sept.
1724). '
Vervolgens komt het bezit dan aan Karel Lodewijk de Pagniet / Henriette
Margarita van Haeften en Reinier Johan Christiaan de Pagniet, van wie
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het vererft op Wilhelmina Anna Cornelia de Pagniet (dochter van eerder
genoemde Karel Lodewijk de Pagniet).
Deze huwt met Alexander Diederik van Ompall. Door zijn huwelijk wordt
hij de laatste Heer van Kermestein genoemd. Hij was tevens Heer van
Yzendoorn.
Uit dit huwelijk werd in 1791 een dochter geboren. Zij werd in de kerk te
Lienden gedoopt. In het doopboek te Lienden wordt de vader betiteld als
"Secretaris van Tiel".
Bovengenoemde jonker Alexander Diederik van Ompall verkoopt het
kasteel in 1803. Bezitter wordt dan Dirk Willem van Brughen, gehuwd
met jonkvrouw Anne Marie van Dedel. Kort daarna wordt het wederom
verkocht, ditmaal aan een zekere V.d. Mey, die het nog in 1840 in bezit
had. De laatste familie die op het kasteel Kermestein woonde is de fami-
lie Scheurleer. Het huis vervalt dan gaandeweg tot boerenhofstede en
na het overlijden van de heer Scheurleer tot Kermestein in 1877 wordt
het kasteel in 1879 afgebroken en worden de omringende gronden pu-
bliek verkocht.

Zo verdween dit statige bouwwerk, dat de eeuwen had kunnen trotseren
uit het Liendense dorpsbeeld4.

Kobus van Ingen
Opheusden, 10 april 1988

Noten
1. De naam Kermestein kan zich laten verklaren als "kerl-heim (stein)" d.i. boerenwoonplaats, of misschien meer aan-

nemelijk als "carmen (stein)" d.i. de kleur karmijn (rood-bruin)
2. Een grote grafzerk in de Cunerakerk te Rhenen herinnert aan deze invloedrijke familie.
3. Johanna van Merthen was de dochter van Dirk van Merthen tot Ingen en Bertha van Eek. De grafsteen van dit ouder-

paar is te vinden in de kerk te Ingen (zie Navorscher nr. 26 blz. 63).
4. Thans houdt de nieuwbouwwijk Kermestein de naam nog levend; de situering van deze woonwijk heeft echter niets

met het kasteel te maken.

Bronnen
Ds J. Anspach; de Heerlijkheid Lienden, 1897
'd Ablaing van Giesenburg, de Ridderschap in het kwartier van Nijmegen
de Navorscher, jrg. 1876
de Navorscher, jrg. 1878
de Beaufort Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Betuwe,
K. van Ingen, Osenvoren nr. 20 "het Kasteel ter Leede", 1987
de Nieuwe Krant, "van Beusekom neemt Lienden op de schop", 25-1-1986

Rectificatie
In de Tabula Batavorum, jaargang 6 nummer 1 van februari 1988 vinden
we in het artikel van de heer K. van Ingen op blz. 16 de laatste alinea:
"Omstreeks 1628 trouwde hij met Fenna van Gelder (geboren 1607)
dochter uit.........."
Gelieve voor het woord "dochter" de term "kleindochter" te lezen.
Op blz. 17 eerste alinea lezen we:
"Bij de testamentaire beschikking van haar hiervoor genaamde vader,
wordt........."
Hier moet "vader" door "grootvader" vervangen worden.

De redactie
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De oudste Van Wely's • een reactie
In de Tabula Batavorum van juni '87 schreef K. van Ingen een artikel over
de oudste Van Wely's. Dit naar aanleiding van een onderzoek met de
spade naar de resten van de Toren van Wely in Hien. Op zich is het een
goede zaak zo'n onderzoek te ondersteunen met een bronnenonderzoek.
Er staan in het artikel echter een aantal feiten, die in de opgesomde lite-
ratuur niet terug te vinden zijn. Eén van twee: of de auteur is onvolledig
in het vermelden van zijn bronnen of hij heeft een rijke fantasie en heeft
die de vrije loop gelaten. Voorlopig houden we het op het laatste.
Laten we bij het begin beginnen. De vroegste Van Wely's die Van Ingen
heeft gevonden zijn naar zijn zeggen drie broers. Uit het charter van 1313
(Nijhoff, 1830 deel 1, pg. 151) is wel duidelijk dat Sander en Maes broers
zijn, maar waaruit blijkt een familierelatie van deze beide broers met Dib-
bolt van Wely die in 1326 een stuk grond onder Ooy, niet zoals de auteur
schrijft in leen ontvangt maar in leen "helt" (houdt)? (zie Sloet en Mar-
tens v. Sevenhoven, 1924). Deze Dibbolt van Wely kan dezelfde man van
die naam zijn, die in 1327 geen richter (dat was Anton van Boningen)
maar wel gerichtsman is in Maas en Waal en niet specifiek in Deest
(Scholten, 1899, pg. 202 en oork. nr. 151). Of deze Dibbolt van Wely ook
dezelfde is als "her Dibbold" die veel later in de schatting van den Lande
van Gelre in 1369, onder Wely wordt vermeld is nog maar de vraag. Vol-
gens Van Doorninck (1903) staan op fol. 48 (pg. 182) vermeld:

item Sander Wely VIII pond
Jan van Wely VIII pond
Henric Dybboltssoen Uil pond
Heynric die Groet Uil pond
Coenrad Dybboltssoen II pond

en op fol. 480 (pg. 184) Wouter van Wely II pond
her Dijbbout VIII pond
her Tegnagel VIII pond
Wouter van Dolre VIII pond
Tegnagel van Wese VIII pond

De eerste vijf genoemde namen vormen aansluitend het begin van de
lijst van "Wely ende Hyen", terwijl de laatste vijf eveneens het einde van
de lijst van totaal 65 namen vormen. Het is ons niet duidelijk hoe daaruit
kan worden besloten tot de volgende familierelatie (zie pg. 49):

Dibbolt v W (1326)
Coenraad v W (1369) Henric v W (1369)

In die lijst van schatting wordt bij geen van drieën de naam Van Wely ge-
noemd. Dat Henric en Coenrad broers zouden zijn en zoons van her Dijb-
bout is een veronderstelling van Van Ingen, evenals die, dat alle drie de
naam Van Wely hebben gedragen. In die trant doorgaand moet het aan-
tal zonen van her Dijbbout nog uitgebreid worden, want onder Setten
wordt tussen 1388 en 1390 Alart Dijbboutssoen genoemd. Hij moet een
boete van 1 pond betalen (v. Doorninck, 1901 pg. 205). Of is de laatste
een zoon van Dibboyt Vrederynnensoen? (v. Doorninck, 1903 pg. 163).
Verder is het vreemd dat de in de lijst genoemde Sander van Wely, Jan
van Wely en Wouter van Wely, die wel Wely als achternaam voeren, niet
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in het betoog van Van Ingen worden genoemd, terwijl de beide eersten
toch ook het hoogste tarief, nl. VIII pond betaalden. Uit de hoogte van
het bedrag dat Henric en Coenrad moesten betalen zou je (voortredene-
rend in de stijl van Van Ingen) nou niet direct zeggen dat her Dibbolt een
belangrijk heerschap is geweest, of had hij zijn kinderen onterfd? Vol-
gens Van Ingen was hij dat wel "want hij wordt in 1369 zowel voor zijn
bezittingen in Welie en Hien als voor zijn goederen in Lent en Herveld
naar het hoogste tarief aangeslagen". Voor Welie en Hien is dat zoals
we boven hebben gezien wel juist, maar in Herveld vinden we alleen een
Jan van Wely voor het hoogste tarief vermeld en voor Lent wordt een
Dijbboyt van Wely genoemd die maar 4 pond moet betalen. Er blijft zo
van de belangrijkheid van her Dibbold weinig meer over.

We gaan terug naar de twee broers Sander en Maes van Wely. De laatste
had volgens de auteur één zoon, ook Maes geheten. Deze wordt in 1380
in Hien beleend. In de leenaktenboeken van Gelre, kwartier Nijmegen
(Sloet en Martens van Sevenhoven, 1924) wordt onder nr. 169 vermeld
"Sevendehalve mergen landts gelegen in Hynre maelschap ten Zutphen-
schen leene ontfangen bij Maes van Wely Maeszoen a 1380". Hoe weet
Van Ingen dat Maes van Wely in 1313 genoemd, maar één zoon had en
dat deze dezelfde is als Maes van Wely, die in 1380 wordt beleend?
En nu naar Sander en de hem door Van Ingen toegedachte zonen Jan en
Heyno. Voor deze familieverbanden zijn ook geen feitelijke bewijzen te
vinden. Heyno wordt zonder verdere relaties vermeld als burger van Arn-
hem. En "Jan, de eerstgenoemde zoon van Sander, doet meer van zich
spreken". "Deze Jan van Wely ", zegt Van Ingen, "was gehuwd met Eli-
sabeth van Lewen en komt in 1376 voor als ambtman van Maas en Waal,
dit natuurlijk vanwege zijn alliantie met het machtige Maas en Waalse
geslacht Van Lewen". Van Ingen heeft zijn wijsheid waarschijnlijk uit de
Navorscher jrg. 1890, pg. 245 geput. Daar is inderdaad sprake van een
huwelijk van Johan van Wely Johansz'n met Elisabeth van Leeuwen. Hij
zou beschreven staan in de Ridderschap en ook ambtman zijn tussen
Maas en Waal en met zijn twee zonen mede in het verbond der drie kwar-
tieren van Gelre zijn opgenomen. Jammer voor Van Ingen, want dit ver-
bond is in 1436 gesloten en niet in 1376, zodat zijn Jan van Wely (zoon
van Sander) nooit dezelfde kan zijn als Johan Johansz'n getrouwd met
Elisabeth "uit het machtige geslacht Van Lewen". Trouwens dat
geslacht Van Leeuwen was evenmin machtig te noemen. Noch in de
zoenbrief van 1376, noch bij de Landvrede van 1377, noch in het verbond
der drie kwartieren van 1436 komt deze naam voor en pas veel later wor-
den door de leden van dit geslacht stappen ondernomen om in de Rid-
derschap van het kwartier van Nijmegen opgenomen te worden.
En mogen we Anspach 1879 pg. 183 geloven, dan komt Johan Johansz'n
van Wely gehuwd met Elisabeth van Leeuwen niet in 1376, maar nog in
1531 voor.
We moeten ook de schrijver van het artikel in de Navorscher van 1890
(J.H. Frieswijk) corrigeren. Door Kuys (1987) wordt geen ambtman met de
naam Van Wely, noch in het Rijck noch tussen Maas en Waal, genoemd.
Waarschijnlijk is bedoeld Jhan van Welien die omstreeks 1482 als
"ambtman" van ter Ley (ter Leede) wordt vermeld (Schilfgaarte, 1949).
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De eerder genoemde Jan van Wely heeft volgens Van Ingen vier zoons,
achtereenvolgens Jan (Janszoon), Willem, Sander en Helmich van Wely.
"Deze vier broers ondertekenen mede de Landvrede van 1377 (voor
Mechteld van Gelre en Jan van Blois)" aldus Van Ingen.
Maar wat zijn de feitelijke gegevens? In de Zoenbrief van 1376 worden
achtereenvolgens genoemd: Sander van Weli en sijn bruederen, Jan van
Weli, jonge Gerit van Weli. En in de Landvrede of verbond tussen Jan van
Blois en zijn gemalin Mechteld, hertogin van Gelre van ridderen en kna-
pen van Over-Betuwe, Neder-Betuwe etc. van 6 januari 1377 staan ver-
meld; Gherit van Weli die jonghe, ....Sander van Weli, Helmich van Weli,
Willem van Weli, Jan van Weli Janssoen,....
Hieruit besluit Van Ingen dat Willem, Helmich en Jan van Weli Janssoen
broers zijn van Sander. Graag het woord aan Van Ingen om dat te bewij-
zen.
Om alle fouten en dwaasheden in het artikel aan te wijzen zal voor onze
lezers wat saai worden. Auteur Van Ingen besluit zijn artikel met de zin-
nen: "Ongetwijfeld zal er nog het nodige aangevuld (of zelfs afgevoerd)
kunnen worden. Al uw reacties zijn welkom". Uitgaande van de laatste
zin en gezien het voorgaande moet de conclusie luiden dat er heel veel
moet worden afgevoerd en dat er zó weinig van het artikel over de oudste
Van Wely's overblijft dat correct is.
Facta, non fabulaü

J.N.B. Poelman
G. de Kruyff
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Een sleutel en een muurhaakje uit Opheusden

Op zaterdagmiddag, 23 januari 1988 mocht de archeologische werk-
groep van de H.K.K. en O. een onderzoek doen op het voormalige
kloosterterrein in Opheusden (zie afb. 1).
Met een groepje van 6 personen gingen we naar het bewuste perceel.
Daar bleek dat de bovenlaag van het terrein ± 1 meter was afgegraven
en de grond reeds was afgevoerd.
Ook waren reeds gegraven putten weer volgestort met grond. Mede door
de langdurige regen en de bewerking met zware machines was het ter-
rein één grote modderpoel.

Afb. 1
Overzichtskaartje van het "Kloostereind"

= Fundering van de voormalige molen
= Het kloosterterrein
= Globale ligging van de oude funderingen

Wij hadden echter veel belangstelling voor dit terrein en onze mogelijk-
heden om daar een waardevol onderzoek te doen waren onderling al
vaak besproken. Dit terrein is daarom zo belangrijk omdat hierop een
klooster gestaan heeft, dat weer voorafgegaan werd door een versterkt
huis/kasteeltje.
De stichtingsdatum van het kasteeltje zal zo omstreeks het einde van de
14e eeuw geweest zijn. Gijsbert van Randwijk en zijn tweede vrouw Jo-
hanna Vonck van Lijnden verbouwden het in 1482 tot klooster en gaven
het de naam "Mariëngaarde"1.

Doordat de bovenlaag van het terrein reeds was afgegraven kwamen er
muurresten bloot van het oude klooster en ook het fundament van de
hier later gebouwde molen was nu zichtbaar.
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Door de slechte terreinomstandigheden was er van een onderzoek geen
sprake meer en is hier een unieke kans gemist om een belangrijk stuk
geschiedenis van Opheusden aan de oppervlakte te brengen.

• ^^K ĵ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ma|MMHÉHIÎ ^̂ ^̂ ^̂ B|;

• ::jSpBIIBHBIIÎ ^̂ |̂̂ ^̂ ^̂ KL!

A f b. 2

Twee voorwerpen zijn er toch nog gevonden. Langs een stukje muur
kwam uit de klei een totaal verroeste sleutel te voorschijn en op een an-
der deel van het terrein een koperen muurhaakje.
De sleutel (afb. 2) bleek bij het schoonmaken nog in een redelijke staat
te zijn. Hij is van ijzer en heeft als typisch kenmerk een holle steel, die
om een pen is gesmeed en tegelijk met de twee helften van de "baard"
in het vuur aan elkaar is gelast (geweld).
De lengte van de sleutel is 12 cm.
Het komt zelden voor dat men een sleutel vindt die op deze manier ge-
maakt is. Hij is te dateren in de 14e eeuw.2.

Het is goed mogelijk dat de sleutel afkomstig is van het eerst gebouwde
kasteeltje en het is daardoor dus een bijzondere vondst.

Afb. 3
Het muurhaakje (afb. 3) is van gegoten geel koper en nu nog 6,5 cm lang.
Het bovenstukje ontbreekt.
De totale lengte zal ongeveer 8 cm geweest zijn. Het is te dateren in de
16e of 17e eeuw3 en de afmetingen en vormgeving komen precies over-
een met in Amsterdam opgegraven exemplaren.
Het is een beetje gewaagd om te stellen dat het in dezelfde mal gegoten
is als de Amsterdamse muurhaakjes, maar het lijkt er veel op.
Daar het klooster Mariëngaarde in 15954 ophield te bestaan kan het
muurhaakje hier nog van afkomstig zijn.

W. Rombout.
Bronnen
1. Ingen, K..van, "Mariëngaarde", Nieuwsbrief H.K.K. en O., nummer 1, Kesteren 1988.
2. Baart, J. e.a., Opgravingen in Amsterdam, Amsterdam 1977. Afbeelding 698, pagina 371.
3. Baart, J. e.a., Opgravingen in Amsterdam, Amsterdam 1977. Afbeelding 720, pagina 377.
4. Ingen, K. van, "Geschiedenis van het dorp Opheusden". Lezing van 7 mei 1988 te Opheusden.
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Knodsenburg te Lent

De tachtigjarige oorlog (1568-1648) ging in oostelijk Nederland lange tijd
"op en neer". Van een vaste frontlijn was, zeker in het begin, geen spra-
ke. Eerder waren er streken die nu eens onder Spaans, dan weer onder
Staats gezag gebukt gingen.

Prins Maurits heeft dan ook zijn best gedaan "Nederland" in het zuiden
en oosten van betere verdedigingswerken te voorzien. Zo ontstond in de
jaren 1590 en volgende langs de noordoever van Merwede en Waal en
langs de westoever van de Ussel - van Rotterdam tot Kampen - een ver-
dedigingslijn, "opgehangen" aan uit aarde opgeworpen versterkingen,
z.g. "redouten" 1) of schansen.

Van die versterkingen was de in 1590 weer2) opgeworpen Knodsenburg
door zijn ligging tegenover het - tot 1591 - Spaanse Nijmegen een van de
belangrijkste en grootste.

A. Plattegrond Knodsenburg
ongeveer 1600

In mei 1590 was Prins Maurits met de aanleg van de nieuwe schans be-
gonnen aan het Leyenhuis. Vanuit de gehele Betuwe werden jonge man-
nen geprest de aarden wallen van de schans mee te helpen opwerpen.
Ze werden "presskyndere" geheten. De schans had tenslotte een aarden
wal, natte grachten en twee hele en twee halve bastions. De omtrekken
van dat hele bouwsel zijn tot op heden in de percellering gedeeltelijk te-
rug te vinden.
De geschiedenis van de schans na 1591 is geheel afhankelijk geweest
van de vraag wie de noord- en zuidoever van de Waal, ter hoogte van Nij-
megen, in handen had. Had één partij beide oevers in handen dan was
de militaire functie van de schans gering.
Toen de Fransen op 12 juni 1672 bij Lobith over de Rijn trokken en reeds
op de avond van de 15e voor Knodsenburg stonden duurde het maar tot
de 17e, alvorens de schans in hun handen overging. Daarop volgde een
"Franse" beschieting van het - Staatse - Nijmegen.
In november 1794 deed zich het omgekeerde geval voor. De Fransen had-
den de vesting Nijmegen op 7 november ingenomen. Pas op 11 decem-
ber 1794 gelukte het de Fransen te Lent te landen en de schans te over-
meesteren.
In de 17e en 18e eeuw is Knodsenburg slecht onderhouden. In 1740 b.v.
werd hij beschreven als "geheel vervallen en als onder de schaduw van
het hoog geboomte verscholen". In een ander geschrift uit dezelfde tijd
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A. Vahali adjectum
B. Steenhandel
C. Café de Zon
D. Kantoorbagger

maatschappij
E. Hotel Lent Huidige situatie van Knodsenburg en omgeving.



B. Plattegrond Knodsenburg
ongeveer 1700

heet het "na 1672 geheel geslegt geworden synde, in 't laatst der voor-
gaande eeuwe (eind 17e eeuw dus) wederom ten dele hersteld, doch al-
zoo men met het werk niet voortvoer, ligt de schans nu gehele verlaten".
In 1808 werd de schans aan een particulier verkocht en vermoedelijk
spoedig daarna geheel geslecht.

G.J. Mentink

Noten
1. Hieruit zijn wellicht ontstaan de "ronduiten" langs de noordelijke Waaldijk, o.a. bij Bemmel.
2. Al eerder was er, waarschijnlijk op dezelfde plaats, in 1585 een vierkante schans opgeworpen.

Literatuur
H.D.J. van Schevichaven, Lent, in: Bijdragen en Mededelingen van de vereniging "Gelre", deel XXI (1918) p. 83-125.
Atlas vestingwerken, deel Gelderland, uitgave Stichting Menno van Coehoorn.

46



Kadastrale Atlas Elden

De Historische Kring Elden heeft, onder auspiciën van de Stichting Ka-
dastrale Atlas Gelderland 1832, het plan opgevat om in het voorjaar van
1989 de Kadastrale Atlas van Elden te laten verschijnen.
De atlas maakt deel uit van de serie atlassen van de Provincie Gelder-
land.
Deze historische uitgave zal, overeenkomstig de reeds verschenen atlas-
sen, de kadastrale gegevens van Elden bevatten; een overzicht van de
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) met gegevens over alle perce-
len; daarnaast een lijst van alle eigenaren, vruchtgebruikers etc. van de-
ze percelen. Verder een inleiding over het kadaster en de werkwijze daar-
van.
In een volgend hoofdstuk zullen specifieke bijzonderheden van de Ka-
dastrale Gemeente Elden worden behandeld. Vanzelfsprekend zijn de
kadastrale kaarten (7 stuks) in de atlas opgenomen. De verzamelkaart is
van 1819.
De Eldense Atlas loopt vooruit op de te zijner tijd verschijnende totaalat-
las van de burgerlijke gemeente Eist, vroeger bestaande uit Eist, Elden
en Lent. Elden kan dan worden ingevoegd.
De Eldense atlas kan tegen een aantrekkelijke prijs op de markt worden
gebracht. Deze zal liggen tussen de f 16,-- en / 20,--.
De atlas zal een belangrijke bron zijn voor iedereen die geïnteresseerd is
in de historie van Elden in al zijn facetten. Ook genealogen zullen hier
gegevens uit kunnen putten.
Teneinde zo spoedig mogelijk een zicht te hebben op de belangstelling
die er ongetwijfeld voor deze uitgave bestaat, verzoeken wij U opgave te
doen aan het secretariaat van de Kring Elden:
G.C. Elzenga, Westerveldsestraat 34, 6842 BV Elden (Arnhem)
tel.:085-814135.

G.C. Elzenga
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Aawe verhoale ut de Bètuwe
De knappe scholjuffrouw
Ze was un schat van un den die juffrouw Pronk, ijverig en lief vur de kijn-
der. Asse liep was ut net of ze zweefde. Un engel onder de engelen.
Dur blonde hoar hong golvund um dur schaawers en dur oge sproke un
toal die iedere kjal kon verstoan. Glimlachund gong ze dur ut léve.
Kort geleeje was ze in ut daarp gekomme um les te geve oande baaw vur
un moatschappelukke grondslag vur ut ganse léve.
"Een en een is twee" Doch zó as zij ut zee, was ut net of ut drie was.
De jonges van dur klas gonge vur hur dur ut vuur en ze ware kijnderluk
veliefd op tur. Een kiek en ze vloge. Un half uur gonge ze bij dur kosthuis
in de regen stoan um oan dur haand mee nur schol te lope. Moederluk
keek ze op der jungskes neer. Da was nog er is un juffrouw.
Die was in stoat um jonge harte oud te maken en aawe jong.
Elke dag droeg ze un aander jurkje. Heel aanders dan de vrouwe op ut
daarp. Die droege de jürke op de enkels, mar zij nie. Ok ware ze van veure
aarug wijt utgesneeje.
Vul te aarug volgens de vrouw van de bovenmeester. Zo iets zette kwoad
bloed bij de jonge jonges. Toe sommige dennis ok mut korte rokskus be-
gonne te lope, gong ze bij de juffrouw op bezoek.
"Die korte rokke en die blote hals geve oanstoot", zeej ze. "Da wek be-
geerte en asse zich oan dur zouwe vergrijpe, was ut dur eige schuld."
"Mar men beste mevrouw, in de stad ziede nie aanders. Agge doar met
die sleupers zou lope dan wijze ze oew na. En ge meug toch iets wa goed
is, gerus loate zien"? "Ge zij hier nie in de stad en ik zal dur is met mun
kjal over proate". Un bietje boos liep ze weg.
Asse die juffrouw op ut scholplein mut dur kjal zag lope, dan stook ut
aaruges in der boezum. De juffrouw hürde niks van de meester, want die.
liet zun eige nie vur ut karreke spanne.
De zomer brook oan en de juffrouw gong vort met dur opvoedkunde. Den
hof van Jan Vrijman, un vrijgezel, die mut zun zuster same wonde en
woar de juffrouw in de kos was, kwam vol met gekleurde paresols te
stoan.
Van die kleurige dingen die nog meer oanstoot gave. Mar ut aarugste
was da juffer Pronk gong ligge zonneboaje. Ze lag doar bekaant spierna-
kend.
Ze lag wel achter un groot scherm dasse dur van de stroatkaant nie kon-
de zien, mar bove ut de rame keke aawe kjalles toe op ut kleurige geval.
En de vrouw van de bovemeester wier met de minuut kwoajer.
Ze riep dur kjal en zeej: "Motte da nou is zien. Temee gif ze zo ok oan de
kijnder les. Ziede die aawe kjalles doar achter de rame stoan? Schaand
is ut". "Die hebbe misschien zoiets nog noot gezien", zeej de meester.
"Ze hè toch wel un mooi figureke. Jammer da ze weg goaaj".
"Goa ze weg", vroeg de juffer blij. Ze was vuurrood geworre. "Ja", zeej
de meester, "ze goa van schol. Eigeluk wel un bietje jammer, want ut is
un goeje juffrouw. Ze goa trouwe". "Hè ze dan verkering"? "Ja", zeej de
meester". Ze vreej met Jan Vrijman". Mevrouw viel flaaw.
Zo broch un scholjuffrouw veraandering in de middeleeuwse gewoonte
van un boeredaarp.

H.K. Budding

Inleveren kopij voor het oktober-nummer: uiterlijk 31 augustus 1988.

48



De Tabula Batavorum is een gezamenlijke uitgave van:

Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland,
Afdeling 15, West- en Midden-Bet uwe en Bommelerwaard.
Secr.: Sj. H. Bakker,
Dorpstraat 3, 4003 EA Tiel. Tel. 03440 -19101.

Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Postbus 62, 4040 DB Kesteren.
Tel. 08886 - 2205

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken.
Secr.: J.R. Mulder,
Warmoesstraat 4, 6678 BC Oosterhout. Tel. 08818 -1503.

Historische Vereniging Marithaime.
Secr.: G. Janssen,
De Griend 35, 6662 XS Eist. Tel. 08819 - 74607.

Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied (S.G.G.R.).
Secr.: Mevr. Mr. Y.C. Swartling,
p/a kantoor Mr. Bierman, Oudenhof 18, 4191 NW Geldermalsen. Tel.
03455-4241.

Stichting Historische Kring Gente.
Secr.: Mevr. D. van den Bergh- Rensen,
Markt 2, 6691 BK Gendt. Tel. 08812 -1519.

Vereniging „Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken".
Secr.: Mevr. W. Taconis- v.d. Tuin,
Tielseweg 18, 4012 BK Kerk-Avezaath. Tel. 03448 -1573.







Dit blad is een uitgave van de Stichting Tabula Batavorum.

Secretariaat:

Annet Warmerdam- Meijer,
Schiltmanshof 7, 4012 DJ Kerk-Avezaath. Tel. 03448-2331.

Redactie:

John Mulder,
Warmoesstraat 4, 6678 BC Oosterhout. Tel. 08818 - 1503
AWN Afd. 15.

Peter Schipper,
Simon van Haarlemstraat 14, 4003 XG Tiel. Tel. 03440 - 15852.
Ver. „Oudheidkamer voor Tiel e.o."

Geert Visser,
Kardinaal de Jongstraat 2, 6687 LG Angeren, Tel. 085 - 256718
Stichting Historische Kring Gente.

Annet Warmerdam- Meijer,
Schiltmanshof 7, 4012 DJ Kerk-Avezaath. Tel. 03448-2331
Hist. Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o.

Jan Wessel Jansen,
Mussenbergstraat 3, 6661 NN Eist. Tel. 08883 • 230.
Hist. Ver. Marithaime.

Sijtze van der Zee,
Grotebrugse Grintweg 40, 4005 AJ Tiel. Tel. 03440 - 13590.
S.G.G.R.

Eindredactie:

Ton van Drunen,
Radboudweg 30, Rhenen. Tel. 08376-17038.
Hist. Kring Kesteren e.o.

Voor kopij gaarne contact opnemen met een van de bovenstaande re-
dacteuren.

Het overnemen van artikelen en illustraties is alleen toegestaan met
toestemming van de redactie.



STBEEKARCHIVARIAAT
BOMMELERWAARD

TABULA BATAVORUM

Jaargang 6 oktober 1988 nummer 3

Inhoud 49

Grof-keramische industrie in en om Tiel
in de achttiende en negentiende eeuw
Dr. G.B. Janssen 50

De ruimtelijke ontwikkeling van Slijk-Ewijk
J. Renesen J.A.J. Vervloet 58

Agenda 68

Nieuwe adressen verenigingssecretariaten

Historische Vereniging Marithaime.
Secr.: Mevr. R.M.J.L Schattenberg,
Oosterhoutsedijk 9, 6663 KS Lent. Tel. 080 - 238651

Vereniging „Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken".
Secr.: Mevr. A.J.M, van der Nat- Ruygt,
Burg. van Altenastraat 22, 4001 VC Tiel. Tel. 03440 - 10736

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstreken.
Secr.: Mevr. A. Janssen,
Stationsstraat 2, 6678 AB Oosterhout. Tel. 08818 - 1610

I.S.S.N. 0166 - 4034

Losse nummers / 4,50

49



Grof-keramische industrie in en om Tiel in de acht-
tiende en negentiende eeuw

Inleiding
Het gebied van de grote rivieren heeft een bloeiende baksteen- en dak-
pannenindustrie gekend. Restanten van die vergane glorie zijn hier en
daar langs de rivieren nog te vinden. Maar het worden er steeds minder.
In 1920 werkten er in geheel Nederland nog 20.000 arbeiders in deze tak
van nijverheid en werden er jaarlijks ongeveer 11/> miljard stenen gebak-
ken. Thans is de produktie nagenoeg dezelfde, maar werken er nog geen
2000 mensen in de baksteenindustrie.11 Het is een modern, geautomati-
seerd en computergestuurd fabricageproces geworden, dat niet meer te
vergelijken is met het modderig gebeuren uit de vorige eeuw.

De achttiende eeuw
In 1717 werd reeds op de Kerkenweerd van het weeshuis door de Tielse
burgemeester Dr. Hendrik van Lidt de Jeude een steenoven geëxploi-
teerd.
De dagelijkse gang van zaken op die steenfabriek aan de Westluidense
dijk werd echter bepaald door de steenbaas Jacob van Spierenburg. In-
tussen zorgde de burgemeester dat hij voor zijn fabriek vrijdom kreeg
van turfaccijns en van het zakkendragersmonopolie.
De oven ging over op zijn zoon Dr. Johan van Lidt de Jeude, advocaat,
die in 1753 een maatschap tot exploitatie aanging met Johan E. Spille-
naar. Deze verwierf tenslotte de steenfabriek in volledig eigendom. Na
zijn dood werd in 1768 de steenoven toebedeeld aan zijn zoon Jan Hen-
drik Spillenaar. In 1780 werd de fabriek van de hand gedaan en nadat hij
enkele malen van bezitter was gewisseld, bleek de fabriek met twee
acht-monds ovens in 1806 geëxploiteerd te worden door Rijk van Gyten-
beek en J. van der Lith.2) Dit wordt bevestigd door gegevens uit de
Bataafs-Franse tijd van 1812, waarin melding wordt gemaakt van 'deux
briquetteries' in Tiel die het eigendom zijn van de 'seigneurs Gytenbeek
en Van Lith'. Op die fabriek werkten maar liefst 50 mannen, vrouwen en
kinderen. Zij verdienden gemiddeld één franc per dag. Het seizoen duur-
de echter voor de meeste arbeiders slechts zes maanden.3'
Verder is mij over de exploitatie van de oven in de volgende jaren niets
bekend.

De negentiende eeuw
1. De steenoven van Van Maanen (vóór 1853)
Deze steenoven wordt voor het eerst vermeld in 1853. Het is dan nog niet
bekend wie de fabrikant is. Dat blijkt pas in 1876 wanneer de Wed. J.E.
van Maanen genoemd wordt.4' In de jaren 1853-1871 werkten daar 30 tot
50 arbeiders, die lonen verdienden van 20 cent tot twee gulden per dag.
In 1890 kreeg de weduwe bezoek van een staatsenquêtecommissie, die
de werkomstandigheden in fabrieken moest onderzoeken, de zogenaam-
de commissie 'Struve en Bekaar'. Behalve de normaal voorkomende ar-
beidsomstandigheden constateerde zij dat ook hier de vrouwen voorna-
melijk als opzetster werkzaam waren en de meisjes de vormen schoon
maakten en inzandden. Ook werkten zij als 'schabiel'. De kinderen
schraapten de vormen en spoelden die, terwijl zij ook werden ingezet als
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'hitterijder'. Er werkten daar toen slechts 23 arbeiders, namelijk 14 man-
nen, twee vrouwen en zeven jeugdigen, waaronder twee meisjes van 13
jaar. De werkduur was voor allen gemiddeld 11 uur per dag. De weduwe
verhuurde zeven huizen aan haar arbeiders tegen een huur van f l,- tot
f 1,25 per week, hetgeen in verhouding tot de landelijke huur voor steen-
fabriekswoningen aan de hoge kant lag. Misschien was de kwaliteit be-
ter?5'
In 1891 blijkt de crisis van de jaren tachtig te zijn overwonnen.
Er is een stoommachine van 4 pk in gebruik en er werken weer 45 arbei-
ders. In 1896 heet de eigenaresse de weduwe J.E. van Maanen- van
Rooij, wonende te Tiel, maar in 1898 worden als initialen A.J. (van
Maanen- de Rooij) gebruikt.6'
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt het stil rondom de fabriek van de
weduwe van Maanen. In 1916 is de steenoven waarschijnlijk in het bezit
gekomen van de firma Gebroeders Formijne, maar daarna ben ik het
spoor van deze steenfabriek bijster.

2. De panoven van Francis van Waardenburg (1864)
In augustus 1864 diende de Tielse koopman Francis van Waardenburg
een rekest in om een dakpannenfabriek te mogen oprichten. De fabriek
en de daarbij behorende droogloodsen zouden worden gebouwd op hem
toebehorende percelen weiland (C 937, 392 en 393) binnendijks gelegen
en op enige afstand van de stad nabij de Nieuwe Haven (zie schets 1). De

II ^ x-

Eigendommen van
F. van Waardenburg
936, 937, 392, 393
1: 934, 938, 1026, 1027
2: 906, 907, 908 (het oude veerhuis)

W F) ft L

Schets 1.
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8-mondsoven (voorzien van acht vuurgangen) zou ongeveer vier el hoog
worden en overdekt zijn. Het grondvlak was 1 7 x 7 el. Het vervaardigen
van de pannen geschiedde in een afzonderlijk gebouw (35 x 15 el) en de
vier droogloodsen (40 x 8,5 el) waren gesitueerd op de percelen C 392 en
393.7)

De hoofdingenieur van Waterstaat die om advies werd gevraagd deelde
mede dat er, omdat het een binnendijkse fabriek betrof, geen vergunning
was vereist in verband met rivier- of dijkbelangen. Wel adviseerde hij de
gevraagde concessie te verlenen 'om de nijverheid te bevorderen'.8'De
gemeenteraad van Tiel had geen bezwaren en ook de omwonenden had-
den ze niet. Dit laatste was begrijpelijk, want de woningen waren voor
het merendeel eigendom van Van Waardenburg. De dijkstoel der Neder-
Betuwe wilde wel aan een vergunning de voorwaarde verbinden 'tot
kosteloze opruiming voor het geval dat de grond tot dijkverzwaring of
verbreding noodig mogt zijn'.91

Eind 1864 was de vergunning binnen en kon de fabriek gebouwd worden.
In 1865 werkten er '13 knechten' en een jaar later wordt het aantal gespe-
cificeerd in '10 mannen en 4 jongens'. Zij verdienen respectievelijk f 8,-
en f 4,- per week.101

Het ging goed met de exploitatie en in 1871 vroeg Van Waardenburg ver-
gunning voor een tweede panoven. Hij was iemand die met zijn tijd mee-
ging en als een der eersten in het rivierengebied zag hij het nut in van
een stoommachine voor zijn bedrijf. In hetzelfde jaar vroeg hij vergun-
ning aan 'in zijn pannenfabriek aan de Echteldse Waalbandijk een
stoomtuig tot het drijven van de kleimolens te mogen plaatsen'.111 Dit
stoomtuig was een locomobiel (verplaatsbare stoommachine op ijzeren
wielen), vervaardigd door de firma J. Smulders te Tilburg met een vermo-
gen van 3 pk.12)

F. van Waardenburg was, zoals reeds aangehaald, zeer ondernemend
want nog in hetzelfde jaar 1871 richtte hij samen met H. Jurgens een
steenfabriek op te Zandwijk, waarop nog nader zal worden teruggeko-
men.
De exploitatie van de pannenfabriek liep eind jaren zeventig terug; er
werkten in 1876 slechts vier mannen131 en in 1886 lag de oven zelfs een
jaar stil.14' Intussen was wel in 1880 de locomobiel vervangen door een
vaste stoommachine van 7 pk, vervaardigd bij de Gebroeders Stork te
Hengelo.15'
Uit de staatsenquête 1890 (van Struve en Bekaar) komen we iets meer te
weten over het reilen en zeilen op deze pannenfabriek: Er werkten toen
zes mannen en twee jongens van 's morgens 05.00 uur tot 's avonds
19.00 uur, met een rusttijd van twee uur. Er werd echter zelden overge-
werkt. De kleimolen werd aangedreven door een 41/2 pk stoommachine.
Enige raderen van de kleimolen konden in het belang van de veiligheid
van de arbeiders beter beschermd worden. Door twee mannen werd er
afwisselend 2 nachten per week gestookt. Het werk van de beide jon-
gens bestond uit het aanbrengen van de klei, afvoeren van de gevormde
dakpannen en het helpen bij de kleimolen.
Behalve dakpannen werden er ook plavuizen vervaardigd. Belangrijk om
te noteren was de mededeling van de baas, dat alle flinke werklieden
aangesloten waren bij een ziekenfonds.16'
In 1891 werkten er bij F. van Waardenburg vijf mannen en in plaats van
twee jongens nu twee meisjes. Dit gegeven in het Provinciaal Verslag
herhaalt zich in de jaren 1896, 1901 en 1906. In 1911 wordt in dit verslag
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geen melding meer gemaakt van de panoven te Tiel. Omstreeks die tijd
moeten dan ook de werkzaamheden zijn gestaakt.

Kinderen werkzaam in een steenfabriek. Houtsnede in aangename ver-
lustiging voor kinderen... (Leiden 1819).

3. De panoven van Johan Veen te Zandwijk (1868)
Het succes van Van Waardenburg met zijn dakpannenfabricage was
voor Johannes Veen uit Zetten aanleiding om in april 1868 een conces-
sie aan te vragen. Hij had in Zandwijk een stuk bouwland (B 83) gekocht
en wilde daarop zijn panoven zetten.171 Bezwaren daartegen konden er
volgens hem niet zijn, want in de wijde omtrek woonde niemand. Dat
was niet helemaal waar, maar de aangrenzende landbouwers J.J. Ver-
brugh en L. Geurts legden hem niets in de weg.18) Veen kreeg op 13 mei
1868 de concessie met de voorwaarde dat de oven binnen één jaar in be-
drijf moest zijn.
Het is niet zeker of Veen de concessie inderdaad benut heeft. Er zijn in
1871 wel twee panovens in Tiel, maar daarbij kan ook de tweede oven
van Van Waardenburg bedoeld zijn. Ook in het Provinciaal Verslag van
1876 wordt Veen niet vermeld. De werking van zijn panoven blijkt eerst
uit de inspectieregisters van de Dienst voor het Stoomwezen. Hieruit
blijkt dat op 7 mei 1877 aan Johan Veen een vergunning werd verleend
voor een stoommachine in zijn 'pan- en tegelfabriek te Sandwijk'. 19) Het
betreft een 41/2 pk machine, vervaardigd bij de firma De Jongh & Co. te
Oudewater. In april 1883 wordt deze vervangen door een nieuwe van 8 pk,
gemaakt bij Robey & Co. te Londen.
Pas in het Provinciaal Verslag van 1886 wordt de oven van Veen vermeld
met de aantekening dat hij dat jaar heeft stilgelegen.
Kennelijk heeft de oven ook in 1888-1889 niet gewerkt, want op de in-
spectiereis van Struve en Bekaar wordt bij hun bezoek aan Tiel geen mel-
ding gemaakt van deze panoven.
Pas in 1890 is er weer sprake van de oven, die dan echter in andere han-
den is. Aan W.D. Spruyt wordt op 23 juni 1890 vergunning verleend om in
zijn fabriek aan de 'Grootenbrughse weg' een stoommachine in bedrijf
te stellen.20' Dit blijkt echter de stoommachine van Veen te zijn. Kenne-

53



lijk heeft Spruyt omstreeks die tijd de stilliggende oven van Veen overge-
nomen. Volgens het Provinciaal Verslag van 1891 blijkt W.D. Spruyt de
tijdelijke eigenaar te zijn. Hij heeft dan 15 arbeiders in dienst. In 1896
blijkt hij er nog steeds te zijn. Het gaat weer goed met de keramische in-
dustrie want in het gemeenteverslag staat "Steen- en pannenfabrieken
floreerden bijzonderen hadden in een hooge mate een bijzonder jaar."211

In 1901 is er weer een andere pannebakker in Zandwijk. J.A. van de Veen
exploiteert dan de fabriek, hetgeen ook nog in 1911 het geval blijkt te
zijn. Maar na 1911 wordt het stil rondom de dakpannenfabriek te Zand-
wijk.

4. De steenoven van Van Waardenburg & Jurgens te Zandwijk (1872)
In september 1871 ging Francis van Waardenburg in zee met H. Jurgens
uit Tiel, teneinde gezamenlijk te Zandwijk een steenfabriek te exploite-
ren. Op het perceel C 77, 'de Lok' genaamd, wilden zij eerst twee 25 me-
ter lange veldovens van elk tien monden bouwen om daarmede de ste-
nen te bakken, die benodigd waren voor het bouwen van vaste gemetsel-
de ovens.22'
Dit voornemen stuitte echter op bezwaren van de omwonenden onder
leiding van P.J. Potters. Frans van Waardenburg had het perceel welis-
waar gekocht, maar de oude pachtovereenkomst met W. v. Dooyeweerd
en J.A. van Uitert liep nog tot oktober 1872. Nu was gebleken dat de fir-
manten reeds in april 1872 bezig waren in de zuidoost-hoek van het per-
ceel met het vormen van stenen en oprichten van gebouwen. Dat was
niet de afspraak en Van Dooyeweerd klaagde zelfs over brandgevaar
voor zijn hooimijt en schaapskooi. Als er dan toch een oven zou komen,
dan maar aan de noordwest-zijde van het aangekochte perceel.23' (zie
schets 2)
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Deze bezwaren werden ondersteund door het college van B. & W., dat
eveneens van mening was dat de ovens het best in de noordwest-hoek
gestookt konden worden, want dan had niemand er last van. Conform dit
advies werd de vergunning aan Van Waardenburg & Jurgens verleend.
Een twistpunt werd nu de interpretatie van het begrip 'steenoven'. Dat
de minister hiermede de vaste ovens bedoelde was wel zeker, maar vie-
len de tijdelijke veldovens hier ook onder? Men werd het er niet over
eens, maar intussen hadden de firmanten de veldovens toch in de
zuidoost-hoek gebouwd. Dit was naar de mening van het college wel wat
prematuur:

".... voorbarige handelingen van de concessionarissen, die aan de
zuidoost-zijde, in de nabijheid van des adressanten woningen ge-
timmerten hadden geplaatst, aarde opgeworpen en een plaats heb-
ben aangelegd, die blijkbaar ten doel heeft om aan die zijde de ste-
nen te vormen, zodat de adressanten, die toen van de voorwaarde-
lijke concessie geen kennis konden dragen, zich bevreemd hebben
moeten voelen dat ook aan die zijde de steenoven gebouwd zou
worden, hetgeen ook blijkbaar in het doel van de concessionaris-
sen schijnt te hebben gelegen."24'

Inderdaad probeerden de fabrikanten in spe er een draai aan te geven
door in een nieuw rekest te stellen dat zij te goeder trouw elders hadden
gebouwd en niet hadden ingezien dat zij alleen maar mochten bouwen in
de noordwest-hoek. Met zo'n stringente bepaling was de concessie voor
hen zonder waarde en onaanvaardbaar. Met een aanbod van schade pro-
beerden zij hun ovens te behouden:

"... dat zij overtuigd zijn dat de Burgemeester van Tiel onze gevoe-
lens zal deelen of onze vraag zal ondersteunen, aan welke ambte-
naar wij ook alle securiteit zullen geven om in het geval Dooye-
waard c.s. door toedoen van onze steenoven brand mogt be-
koomen, alle schade te zullen vergoeden."25'

De ingenieur van Provinciale Waterstaat, L.A. Reuvens, werd om advies
gevraagd en deze zette alles weer op een rijtje. Hij was van mening dat
de concessionarissen inderdaad te goeder trouw waren, omdat zij nog
niet konden bouwen op de andere gedeelten van het door hen aange-
kochte perceel.
Die waren nog in gebruik bij de pachters en de concessionarissen
moesten toch binnen negen maanden hun oven in gebruik hebben. Hij
stelde wel enige voorwaarden met betrekking tot de afstand van de hui-
dige veldovens en ook, dat er niet met steenkool gestookt mocht wor-
den. Bovendien moesten de veldovens voor 1 oktober 1873 vervangen
zijn door vaste ovens.26'
Maar dit advies over de 'goede trouw' werd door het gemeentebestuur
van Tiel niet geaccepteerd:
"De concessionarissen zijn niet te goeder trouw maar te kwader trouw
en het rapport van de Ingenieur is bezijden de waarheid."27'
Het college was het niet eens met de voorstelling als zouden veldovens
minder gevaar opleveren dan vaste ovens. Daarin was de massa loeien-
de stenen nog omgeven door een drietal dikke muren, hetgeen bij de
veldovens niet het geval was. Het college besloot zijn brief met:

"... ten slotte meenen wij ons gevoelen niet te mogen terughouden
dat de adressanten slechts ondervinden welk het gevolg is van hun
handelen met terzijdestelling der wetten en met het voorbijgaan
van het bevoegde gezag."28'
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Dus daar wrong de schoen bij het stadsbestuur! Tot slot kwam het tot
een anti-climax. Van Waardenburg en Jurgens bewerkten de omwoners
en met geld en goede woorden kwam men tot een minnelijke schikking,
zodat het college van B. & W. juridisch op één been werd gezet. De nieu-
we afspraak was, dat de eis tot het plaatsen in de noordwest-hoek werd
ingetrokken en de steenoven op minstens 100 meter van het erf van Van
Dooyeweerd zou worden herbouwd. Maar nu krijgt de zaak nog weer een
verrassende wending. In 1873 dienen de fabrikanten een nieuw rekest in,
waaruit wel degelijk blijkt dat zij eigenlijk nooit van plan waren geweest
de ovens elders te bouwen dan daar waar zij nu stonden, zodat hun goe-
de trouw wel erg twijfelachtig was:

"... dat de fabriek thans gedurende bijna twee seizoenen heeft ge-
werkt en de naburen zich geheel ten onrechte hebben bevreesd ge-
maakt. Er is nooit gevaar voor brand of schade aan gewassen ge-
weest. Het verplaatsen van de oven zou aan de adressanten zeer
grote schade en nadeel teweegbrengen, niet slechts om de grote
onkosten van het afbreken en het weer opbouwen, maar ook omdat
de plaats waar de fabriek nu staat ook beter geschikt is dan enige
andere plaats."291

Bij hun rekest voegden zij de schriftelijke verklaringen van de omwonen-
den, dat zij hun eis van herbouw op meer dan honderd meter afstand ook
lieten varen. Zij zagen in dat er geheel geen schadelijke gevolgen te
duchten waren en voor hen mochten de ovens blijven staan waar ze wa-
ren. B. & W. waren nu geheel buiten spel gezet en zij zonden het rekest
zonder meer door naar Gedeputeerde Staten van Gelderland. Op 9 sep-
tember 1873 werd het pleit in het voordeel van de steenfabrikanten
beslist en konden zij alles laten zoals het was.
In 1876 werkten er op de steenfabriek 20 mannen en 10 vrouwen.
Over kinderen wordt niet gesproken, maar die waren er ook wel.301

In 1880 wordt een stoommachine in bedrijf gesteld. Het is een tweede-
hands 'locomobiel' van 6 pk, vervaardigd in 1871 door Tilkin-Matoon te
Luik. In 1884 wordt deze vervangen door een 8 pk vaste stoommachine
van het fabrikaat Garrett & Sons te Suffolk.31'
In 1888-1889 kwamen de inspecteurs Struve en Bekaar ook bij hen op de
fabriek kijken. Naast de algemene arbeidsomstandigheden op de steen-
ovens wisten zij over 'de Lok' te melden dat er 20 arbeiders werkzaam
waren, namelijk twaalf mannen, drie vrouwen en vijf kinderen.
Van laatstgenoemden waren er twee tussen 13 en 14 jaar. Alle arbeiders
werkten van 05.00 uur tot 19.00 a 19.30 uur, met rusttijden van totaal drie
uur. Over de te verrichten arbeid werd opgemerkt dat de vrouwen werk-
zaam waren als opzetsters en de meisjes als 'schabielen' (handlangers).
De kinderen hielden zich onledig met opsnijden der stenen en het nat-
maken en uitschrapen der vormen.32'
In de jaren 1891,1901,1911 en 1916 is er nog sprake van de stoomsteen-
fabriek van F. van Waardenburg, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog is
het kennelijk toch gebeurd met dit bedrijf.

Dr. G.B. Janssen
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Het Gelders Rivierengebied
uit zijn isolement.

Een halve eeuw plattelandsvernieuwing
Een boek van 320 pagina's, door 22 verschillende auteurs geschreven
onder redactie van ir. H.P. de Bruin, waarvan een derde gedeelte de ge-
schiedenis van het Gelders rivierengebied voor de oorlog behandelt en
waarin na de beschrijving van de periode 1940-1945 de vernieuwing van
deze streek in de na-oorlogse tijd de revue passeert.
Als belangrijke punten zijn de verbeteringen in land- en tuinbouw aan te
treffen, maar ook de hoofdstukken over de kerken in het rivierengebied,
de groei van de bevolking, economische aspecten, het land- en tuinbouw
onderwijs, de waterschappen, de dijkverbeteringen, etc.
In ca. 80 interviews is de bevolking, die zelf deze ontwikkeling heeft mee-
gemaakt, gevraagd naar hun ervaringen en ideeën over deze ingrijpende
veranderingen in hun land van de rivieren.
De eerste exemplaren van het boek zullen in het bijzijn van medewerkers
en vertegenwoordigers van de historische verenigingen op 9 november
1988 door de voorzitter van de S.G.G.R. worden aangeboden aan mi-
nister G.J.M. Braks en de Commissaris der Koningin in de provincie Gel-
derland ing. M. de Bruijne in het Ambtmanshuis te Tiel.
Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitge-
ver, de Walburg pers b.v. te Zutphen. De prijs zal ca. f 35,- bedragen.

Namens de Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied,

Sijtze van der Zee.
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De ruimtelijke ontwikkeling van Slijk-Ewijk
De groei van een Betuws dorp vanaf de Romeinse tijd

1. Inleiding
Het dorp Slijk-Ewijk, tussen Oosterhout en Loenen, heeft op het eerste
gezicht een wel zeer eenvoudige structuur. Dwars op de dijk ligt de
Dorpsstraat, waaraan de meeste huizen staan en het dorp lijkt met de
term "straatdorp" goed getypeerd (fig. 1).

^^uibniut,

^-/-.
. _ iimnm~'

^̂ ^P= ,̂J. *

LEGENDA

$'/'///'/$( Oude woongrond

Kj:;̂ S:i';;:;| Bouwland met veldnamen die wijzen
fcvL-i-ifrvivJ Op vroeger gebruik als weide ol bos

Fig. 1.
Topografische kaart van Slijk-Ewijk uit 1887, waarop aangegeven de lig-
ging van de oude woongronden en enige gegevens over veldnamen.

Bij nader inzien is er echter meer aan de hand. Het dorp heeft een boei-
ende ontwikkeling doorgemaakt van verspreide boerderijen via "brink-
dorp" naar straatdorp.
Omdat sporen van de verschillende stadia nog zo goed in het terrein te
herkennen zijn, hebben we Slijk-Ewijk al meermalen opgenomen in ex-
cursies voor geografen en historici.
Voor de beschrijving van de ontwikkeling konden we ons baseren op
scripties van Van Perlo (1961) en Hermsen (1985). Van Perlo stelde onder
meer een veldnamenkaart samen. Hermsen onderzocht vooral de bo-
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demgesteldheid. We hebben hun gegevens aangevuld met een aantal ar-
cheologische en historische feiten. De resultaten leken ons interessant
voor de bewoners van de streek en zijn daarom uitgewerkt in dit artikel.
In de volgende bladzijden geven we eerst een overzicht van de geologi-
sche en bodemkundige gesteldheid door de eeuwen heen. Daarbij ko-
men ook de archeologische vondsten aan de orde. Daarna volgt een kor-
te schets van de ontwikkeling van de verschillende delen van het dorp.
De laatste paragraaf bevat enige conclusies.

2. Bodemgesteldheid en archeologische vondsten
Figuur 2 geeft een indruk van de bodemgesteldheid van het gebied. Op
de kaart worden zes eenheden onderscheiden: uiterwaarden, stroomrug-
gen, kommen, geulen, oude woongronden en overslaggronden.

Overslaggrond (dun)

Uiterwaard

Het niet-gearceerde gebied bestaat uit stroomruggrond

LEGENDA

ijl!!*! Oude woongrond
Oude stroombedding

Komgrond

Overslaggrond (dik)

Fig. 2.
Geologische en bodemkundige gesteldheid van Slijk-Ewijk. Bron: Mod-
derman, 1949; Van Perlo, 1961; eigen waarnemingen.

Rivierwater voert een hoeveelheid slib mee, dat bij een overstroming de
kans krijgt te bezinken. De zwaarste deeltjes bezinken het eerst en wor-
den dicht bij de rivier afgezet. Het land komt daardoor in de directe om-
geving van de rivier iets hoger te liggen. We noemen dat hogere gebied
een oeverwal. Naarmate die oeverwal hoger wordt, remt ze het water be-
ter af en houdt ze meer van het slib vast. Een verlaten rivierbedding met
aan weerszijden een oeverwal noemen we samen een stroomrug.
Het water dat over de oeverwal heenstroomt komt in het achtergelegen
kerngebied uit. Het bevat nog kleine slibdeeltjes, die langzaam gaan be-
zinken. Die kleine deeltjes vormen de dichte en moeilijk te bewerken
komklei.
De oeverwallen liggen hoger en zijn daarom altijd de favoriete woonge-
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bieden geweest. Bovendien is de bodem van de oeverwal geschikter
voor bouwland dan de zware komgronden. Op oude kaarten zien we dan
ook nederzettingen en bouwland op de oeverwal, terwijl de komgronden
geheel als grasland en griend in gebruik zijn.
In de Over-Betuwe bevindt zich een groot aantal waterlopen. Een deel
hiervan heeft een natuurlijke oorsprong, andere zijn door de mensen
aangelegd. Tot de eerste categorie behoren, naast de restbeddingen van
oude rivierlopen, ook de zogenaamde oeverwaldoorbraken. Dit zijn plek-
ken waar het water van de rivier in de periode voor de bedijking door de
oeverwal heenbrak (Harbers & Mulder, 1985). Eén ervan ligt ter plaatse
van de Dorpsstraat van Slijk-Ewijk1' (fig. 2). Het water uit de Waal kon bij
hoge rivierstanden door deze overloopgeul het lage komgebied instro-
men.
Het water dat door of over de oeverwal heen de kerngebieden instroom-
de moet zich in westelijke richting een uitweg hebben gezocht. Hierdoor
ontstond een patroon van kleine waterloopjes, die bij de ontginning wer-
den uitgediept en soms rechtgetrokken. De kleinere hiervan noemde
men "pijpen", de grotere "zegen". Een van de belangrijkste is de Verlo-
ren Zeeg, die begint op de grens van Lent en Ressen en die bij Andelst in
de Waalwetering (nu de Linge) uitkomt (Mentink & Van Os, 1985, 112)2).
Een groot deel van de middeleeuwse kerspelgrenzen werd langs deze
pijpen en zegen gelegd (Mentink & Van Os, 1985 p. 21). Zo volgde de
noordgrens van de dorpspolder Slijk-Ewijk de Verloren Zeeg (fig 1). Ten
noorden van de dorpskern lopen nog twee zegen in oostwest richting.
Langs de weg naar Oosterhout ligt de Ewijkse zeeg (Sloet & Martens van
Sevenhoven, 1924, p. 270). Iets ten noorden daarvan ligt een water dat op
de topografische kaart van 1887 de Pijp heet, maar dat op een kaart uit
1635 (fig. 3) staat als de "Gemeyne zege".

Fig. 3.
Kaart uit het kaartboek van het St Catharina-Gasthuis te Arnhem (1635).
Het noorden bevindt zich in de rechter benedenhoek.
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De naam wijst erop dat deze zeeg door de buurschap werd onderhouden.
De opbouw van het landschap door de rivier hield grotendeels op na de
bedijking. Die bedijking vond in dit gebied plaats in de dertiende en veer-
tiende eeuw. Nadien zorgde de rivier alleen bij calamiteiten nog voor
nieuwe afzettingen. Bij een dijkdoorbraak schuurde het water een diep
gat (een "wiel") uit. Het materiaal uit de geul werd in een waaier achter
de dijk afgezet. Deze gronden worden overslaggronden genoemd.
Oude woongronden zijn gronden met een zeer donkere cultuurlaag, die
soms meer dan 80 cm dik is. Deze laag ontstond door ophoging met af-
val en ander materiaal en bevat veel aardewerkscherven, houtskool en
puin. Het zijn de oudst bewoonde plekken. De oude woongronden in en
bij Slijk-Ewijk zijn in de jaren '40 archeologisch onderzocht door Modder-
man (1949, p. 83). Diens gegevens zijn naderhand aangevuld door
Hermsen, die tijdens haar veldwerk een groot aantal scherven vond.
Haar vondsten zijn door de provinciaal archeoloog (R.S. Hulst) gedeter-
mineerd.
Samen met de gegevens van Modderman leidt dit tot de volgende con-
clusies:
- De woongronden aan de noordzijde van het dorp, o.a. bij de Gasthuis-

bouwing, zijn het oudst. Terwijl Modderman dit hele gebied aanduid-
de als "De Woerd", onderscheidde Hermsen drie afzonderlijke oude
woongronden: het Huisstuk (bij de Gasthuisbouwing); de Woerd (ten
noordwesten daarvan) en de Hof (aan de zuidwest-zijde van het
Huisstuk) (fig. 2)3). Dit gebied heeft vondsten opgeleverd uit de
Midden- en de Late Ijzertijd (ca. 500 v. C. - 0), de Romeinse tijd (O - ca.
300), de Merovingische tijd (ca. 500 - ca. 720 n. C., zie Willems, 1981 p.
27), de Karolingische Tijd (ca. 720 - 1000) en de Hoge Middeleeuwen
(ca. 1000 - 1300). Ook de latere vondsten, zoals materiaal uit de veer-
tiende t/m de zestiende eeuw, komen hier voor.

- De woongronden in de omgeving van de kerk lijken later in gebruik te
zijn genomen. Uit de Romeinse tijd werd maar één enkele scherf ge-
vonden. Zeker in vergelijking met het vele Romeinse materiaal dat bij
de noordelijke woongronden werd aangetroffen maakt dit geen diepe
indruk. Wel vonden we bij de kerk enig Karolingisch materiaal (720 -
1000 n. C.). Verreweg de meeste scherven dateren uit de periode vanaf
de twaalfde eeuw.

- Hoog Essen, een complex oude woongronden ten noordoosten van
het dorp, lijkt eenzelfde ouderdom te hebben als de woongronden bij
de Gasthuisbouwing (de Woerd etc.).
Ook hier begint de bewoning in de Midden-IJzertijd (ca. 500 v. C.). Met
een onderbreking tussen ca. 425 en 500 n. C. duurt de bewoning hier
tenminste voort tot de dertiende eeuw. Van Perlo nam aan dat de plek
sedertdien verlaten is. Hermsen trof er evenwel ook enig later materi-
aal aan, wat erop kan wijzen dat de plek toch langer bewoond is ge-
bleven.

- Hooge Brug, door Van Perlo aangeduid als "Loo", is een oude woon-
grond ten noordwesten van het dorp. Men vindt er materiaal uit de Ro-
meinse tijd tot en met de veertiende eeuw, korte tijd onderbroken tus-
sen ca. 300 en 500 n. C. (Willems, 1981 pp. 79 en 101)4).
De bewoning van de woongronden is schematisch weegegeven in ta-
bel 1.
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Tabel 1. Chronologie van oude woongronden in Slijk-Ewijk.

Eeuw/ -5 -4 -3 -2 -1 01 02030405060708091011 12131415
wnnnnrnnH ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'wuunyrunu , , , , , , , , , , , , ( , , , , , , ,

Woerd, Hof
Huisstuk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »
Omg, kerk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »
Hoog Essen __ — — — — ____ — — - ___________?????
Hooge Brug ——— —— ——— ———— — ——— — —— —— — ????

Tabel 2 geeft de oorspronkelijke hoogteligging van de woongronden
(vóór de ophoging) en de dikte van het ophogingsdek. De gegevens zijn
verzameld door Hermsen.
Zij liet Hooge Brug buiten beschouwing, maar onderscheidde zoals ge-
zegd in plaats van de Woerd drie afzonderlijke oude woongronden (het
Huisstuk, de Woerd en de Hof; fig. 2).

Tabel 2. Oorspronkelijke hoogteligging en dikte van het ophogingsdek
van vijf oude woongronden in Slijk-Ewijk.

Naam Oorspronkelijke Dikte van het
hoogteligging ophogingsdek (m)

(m + NAP)

Hof
Woerd
Huisstuk
Omgeving kerk
Hoog Essen

8,4
8,4
8,6
8,4

7,8-7,9

0,4-0,6
0,4
0,8
0,8

0,8-0,9

Opvallend is de lage ligging van Hoog Essen. Ook door de heterogene
samenstelling van de bovengrond wijkt Hoog Essen af van de andere
woongronden. Dit kan erop wijzen dat de plek in korte tijd kunstmatig is
opgehoogd, als reactie op toenemende wateroverlast (Hermsen, 1985).
Dat heeft blijkbaar onvoldoende geholpen, want later is de woonplaats
alsnog opgegeven.
Opmerkelijk is ook dat de oudste woonplaatsen, het complex Huisstuk,
Hof en Woerd alsmede Hoog Essen en Hooge Brug, steeds een eind van
de Waal afliggen. Ook vóór de bedijking vreesde men de rivier blijkbaar,
hoewel de overstromingen toen nog een veel geleidelijker karakter droe-
gen. Toch was de waterkant aantrekkelijk, want de woongronden liggen
allemaal aan een van de zegen of pijpen.

3. De onderdelen van het dorp afzonderlijk.

Hof, Woerd en Huisstuk
Uit de archeologische gegevens blijkt dat er oorspronkelijk een tamelijk
verspreid bewoningspatroon bestond, met losse boerderijen of kleine
gehuchten op enige afstand van elkaar. Op de oude woongrond aan de
noordzijde van Slijk-Ewijk vinden we nog steeds een veldnaam De Hof.
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Deze veldnaam kan wijzen op een vroegmiddeleeuwse hof, een door ho-
rigen geëxploiteerd goed5'. Hier zoeken we de hof "Werdam scilicet in
Batue, iuxta Awich" (OSU 233) die in 1076/81 een bezitting was van de
Utrechtse St Maartens- of Domkerk.
Wij veronderstellen dat "Werdam" identiek is aan "Werden". Het is aan
het klooster Werden dat in 855 eigendom werd geschonken in 'Euuic Si-
lec" (Urb. Werden, p. 13; OGZ 45). De toevoeging "Silec" maakt waar-
schijnlijk dat het om Slijk-Ewijk gaat6' en niet om Ewijk aan de overkant
van de Waal7).
Uit het bovenstaande maken wij op dat het klooster Werden - ver weg
aan de Ruhr gelegen - dit goed tussen 855 en 1076/81 aan de St Maar-
tenskerk heeft overgedragen. In de volksmond bleef men het niettemin
nog enige tijd "de hof (van) Werden" noemen.
Sedert 1076/81 is de hof van Werden, die naderhand overigens steeds
kortweg de hof van Ewijk wordt genoemd, lange tijd in Utrechts bezit ge-
bleven. Zo blijkt het goed in 1219 te behoren aan het kapittel van St Ma-
rie te Utrecht, samen met de tol in Smithuizen (bij Emmerich) en de hof
van Malburgen (ten zuiden van Arnhem) (OSU 666). Ten gunste van dit
nieuwe kapittel heeft de bisschop van Utrecht de hof van (Slijk-)Ewijk
met de beide andere goederen uit de boedel van zijn eigen bisschoppe-
lijke St Maartenskerk gelicht8'. De hof werd niet rechtstreeks door St Ma-
rie geëxploiteerd maar verpacht aan anderen. In 1219 waren de vrouw
van Hendrik van Smithuizen en haar dochter Olelda de pachters. De
laatste bleek in 1228 te zijn gehuwd met een telg uit het geslacht Van de
Lek (OSU 786). Nadien bleef het bezit lange tijd in handen van deze fami-
lie. Verlenging van de erfpacht is bekend uit 1255 (OSU 1348) en 1274
(OSU 1866).
Door erfenis kwamen deze goederen in 1351 aan de heren van Culem-
borg (Van Schilfgaarde, 1949, p. V en reg. 160). De pachtovereenkomst
met het kapittel van St Marie werd ook nadien regelmatig vernieuwd.
Steeds worden de tol van Smithuizen (na 1318 te Emmerich), de hof van
Malburgen en de hof van (Slijk-)Ewijk daarbij gezamenlijk genoemd. Tus-
sen 1441 en 1500 was dit complex goederen tijdelijk verpand aan de
heren van Bergh.
Zeer verrassend is dat de heren van Culemborg in 1441 ook Ewijk aan de
zuidzijde van de Waal erven (Van Schilfgaarde, 1949, p. XII). Zonder voor-
kennis hiervan leidt de discussie over Ewijk en Slijk-Ewijk gemakkelijk
tot een Babylonische spraakverwarring!

De kerk en omgeving
In de Karolingische tijd ontstond een tweede kern bij de rivier. De oudste
archeologische vondsten dateren hier uit de achtste tot de elfde eeuw
(Hermsen, 1985; Modderman, 1949, p. 83). De kerk wordt voor het eerst
vermeld in 1450, maar moet ouder zijn. De oudste delen van de toren zijn
op bouwkundige gronden gedateerd in de dertiende eeuw. Slijk-Ewijk
werd in 1470 als zelfstandige parochie afgescheiden van Oosterhout (De
Beaufort & Van den Berg, 1968).
De ligging van de kerk, pal onder de dijk, wijst erop dat de dijk hier oor-
spronkelijk iets verder naar het zuiden heeft gelegen. Ook uit schriftelij-
ke bronnen blijkt dat de rivier zich in de 16e eeuw naar het noorden ver-
plaatste. De heren van Doddendaal, aan de overzijde van de Waal, leg-
den toen kribben aan om dit proces te versnellen (Mentink & Van Os,
1985, pp. 90-91).
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De "brink"
De oudste kaart van Slijk-Ewijk is de al eerder genoemde kaart uit 1635
(fig. 3). Deze toont een soort open ruimte of brink tussen de oude woon-
gronden. Deze brink zelf bestond uit een laag en moerassig gebied; een
laatste rest van wat eertijds een oeverwaldoorbraak moet zijn geweest.
Na de bedijking overstroomde deze ruimte niet langer.
In de loop van de tijd kwam de laagte meer en meer centraal te liggen.
De gronden aan weerszijden waren aanvankelijk als weiland in gebruik,
maar zijn later omgezet in bouwland. Het vroegere gebruik als weide
komt nog tot uiting in de veldnamen (fig. 1). Nieuwe bebouwing werd
langs de rand van de laagte gesitueerd. De laagte, die zelf gemeen-
schappelijk bezit bleef, was in 1635 al aan alle zijden omgeven door be-
bouwing.
Een verdere ontwikkeling zien we op kaarten uit het begin van de 19e
eeuw. Wat in 1635 nog een onverdeelde ruimte lijkt, was toen verdeeld in
een weg, enkele geprivatiseerde stukken en een restgebied. De weg
kreeg intussen een vast tracé. Midden op de "brink" waren enkele arbei-
derswoningen met tuintjes aangelegd. Op andere delen hadden verschil-
lende privépersonen bomen gepoot. Tenslotte was er een rest die nog
steeds gemeenschappelijk eigendom was en waarin we ook de driehoe-
kige vorm nog kunnen herkennen (fig. 4).

LEGENDA
Situatie 1830

Oude woongrond

Weg

Zeeg

Gebied met bomen beplant

Dorpsgebied, geen bos

Huisterp

Fig. 4.
De ruimtelijke structuur van Slijk-Ewijk.
Basis: topografische kaart 1:10 000. Gedeeltelijk naar gegevens van Van
Perlo (1961).
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De vroegere randen van de laagte zijn tot op heden nog tamelijk gaaf be-
waard gebleven. Zij geven een goed beeld van de uitgestrektheid van de
oude oeverwaldoorbraak in de periode vóór de bedijking.

Danenberg
Ten oosten van de dorpskom ligt de boerderij Danenberg, opvolger van
het gelijknamige adellijke huis. Van de gracht zijn nog resten over. Mo-
gelijk wijst een kromming in de sloot (fig. 5) op de oorspronkelijke
plaats.

Fig. 5.
Danenberg (luchtfoto).

Volgens de bodemkaart van Van der Schans & Steeghs ligt de Danen-
berg op overslaggrond. Hij zou dan jonger zijn dan de Waaldijk.

Conclusie
Door een combinatie van bodemkundige, archeologische en historische
gegevens konden we in dit artikel een beeld geven van de historische
ontwikkeling van Slijk-Ewijk.
Een obstakel bij het historische onderzoek was de voortdurende verwar-
ring tussen Ewijk (op de zuidoever van de Waal) en Slijk-Ewijk. In de
bronnen worden beide meestal aangeduid als Ewijk. Uiteindelijk bleek
de hof van Slijk-Ewijk van de negende eeuw tot ca. 1500 achtereenvol-
gens in het bezit te zijn van het klooster Werden, de St Maartenskerk te
Utrecht en het kapittel van St Marie. Hiermee is althans één bron van ver-
warring weggenomen.
De oudste bebouwing van Slijk-Ewijk was verspreid. We vinden deze
woonplaatsen op de bodemkaart terug als "oude woongronden". Van
die oudste woonplaatsen is Hoog Essen nu verlaten. Mogelijk houdt dit
verband met de slechte afwatering in het komgebied. Het complex oude
woongronden aan de noordzijde van de huidige dorpskern bleef wel tot
op de huidige dag bewoond en werd de kiemcel voor het dorp. Een iets
jongere kern ligt bij de kerk. Ertussenin lag een laag gebied. Aan de rand
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van die laagte kwamen steeds meer huizen. De laagte zelf bleef als een
soort brink liggen. Pas de laatste eeuwen werd ook de brink bebouwd en
kreeg Slijk-Ewijk het aanzien van een straatdorp. Veel sporen van die
ontwikkeling zijn nog steeds in de dorpskern herkenbaar.
Over een dorp dat er op het eerste gezicht weinig interessant uitziet
blijkt bij nadere beschouwing toch meer te vertellen. Naar onze mening
zou soortgelijk onderzoek in meer dorpen moeten plaatsvinden. Wij ho-
pen dat dit artikel anderen hiertoe zal stimuleren.

J. Renes en J.A.J. Vervloet9'

Gedrukte bronnen
Cart. = Fremery, J. de (1890). Cartularium der abdij Mariënweerd. 's-Gravenhage.
OGZ = Sloet, LA.J.W. (1872-1876). Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen tot op den slag van Weerin-

gen, 5 juni 1288. Nijhoff, 's-Gravenhage.
OSU = Muller Fz., S., K. Heeringa & F. Ketner (1920-1959). Oorkondenboek van het Sticht Utrecht. 5 delen; 7 banden.

Utrecht/'s-Gravenhage.
Urb. Werden = Kötzschke, R. (1906). Rheinische Urbare, Band 2A. Die Urbare der Abtei Werden a.d. Ruhr; die Urbare

vom 9.-13. Jahrhundert. Bonn.
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Noten
1. Dit bleek bij een onderzoek dat de werkgroep Bodem en Archeologie van de Historische Kring Oosterhout - SMjk-

Ewijk hier in 1983 uitvoerde (mondelinge mededelingen J.R. Mulder}.

irbeeld de enige zeeg die niet
ikqinpl vipl

1985 p. 23).

fcwijk hier m 198J uitvoerde (mondelinge mededelingen J.R. Mulder}.

De Verloren Zeeg was een van de belangrijkste zegen in de Over-Betuwe. Het was bijvoorbeeld de enigt
door de afzonderlijke buurschappen werd onderhouden maar rechtstreeks onder de dijkstoel viel.
De naam Verloren Zeeg wijst erop dat het onderhoud een keer is misgelopen (Mentink & en Van Os,

De veldnamen de Hof en de Woerd zijn op de veldnamenkaart van Van Perlo abusievelijk omgewisseld (Hermsen,
1985, p. 7).

Helaas heeft Hermsen bij Hooge Brug geen aanvullend onderzoek verricht. De kaart van het Catharinagasthuis (fig.
3) geeft ter plaatse geen bewoning aan. In de 19e eeuw stond hier wel (weer?} een boerderij (fig. 1).

Dit uiteraard onder het voorbehoud dat "De Hof" inderdaad een oude veldnaam blijkt te zijn.

Gysseling (1960) meent dat deze vermelding duidt op Ewijk aan de zuidzijde van de Waal. Blok & Koch (1964, p. 50)
spreken echter over Slijk-Ewijk.
Het woord Slijk, dat tot nu toe werd verklaard uit een veronderstelde blubberige terreingesteldheid. verwijst mis-
schien naar dezelfde hof (van) Werden. Het woord Zellik (Zeik, Zilk} komt ook elders in het rivierengebied wei als veld-
naam voor en li jkt een aanduiding te zijn voor land dat tot een hof behoort (Blok, 1980).
Eigenaardig is wel, dat in de vermelding uit 855 "Silec" achter "Euuic" staat en niet andersom. We kunnen dit mis-
schien zo interpreteren dat Ewijk oorspronkelijk een groter domein was, dat zich eertijds aan weerszijden van de
Waal uitstrekte. "Silec" zou dan een verbijzondering zijn voor de "hof" die in of vóór 855 uit het grotere territoriale
verband "Ewijk" is losgemaakt.
Overigens is ook nog een heel andere verklaring van "Euuic Siiec" mogelijk. In de oorkonde van 855 is namelijk nog
een aantal andere schenkingen opgesomd, waarbij eerst het goed wordt vermeld en vlak daarachter de horige die
daarop woont. We moeten daarom ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat "Euuic" de plaats aanduidt en
"Silec'1 de horige die daar woonde(zie Halbertsma, 1982, p. 177, en voorts Urb. Werden, p. 13, voetnoot), in dit laatste
geval zou het dorp dus zijn genoemd naar degene die daar in het midden van de negende eeuw op de hof woonde:
Slijk(s) Ewijk.

"Werdam" uit de oorkonde van 1076/81 wordt gewoonlijk geïdentificeerd met Weurt bij Ewijk, ten zuiden van de Waal
(Gysseling, 1960; Künzel et al., 1988). De aanduiding dat "Werdam" in de Betuwe lag, wijst eerder naar Slijk-Ewijk.
Het probleem wordt evenwel gecompliceerd doordat in de Vroege Middeleeuwen ook gebieden ten zuiden van de
Waal Betuwe werden genoemd (Leupen. 1977, p. 377). Of dat in de elfde eeuw nog steeds zo was is ons niet bekend.
Daarbij komt, dat van de oorkonde van 1076/81 geen origineel voorhanden is. maar wel een kopie uit de tweede helft
van de twaalfde eeuw (Künzel et al., 1988). Er bestaat een kans dat bij het afschrijven van de tekst een meer moderne
opvatting over de begrenzing van de Betuwe is binnengeslopen.
Op naamkundige gronden valt weinig over de localisatie van "Werdam" te zeggen. In andere oorkonden wordt ner-
gens de vorm "Werdam" voor "Werden" gebruikt (zie Gysseling, 1960, p. 1061). Nog het meest nabij komen schrijf-
wijzen als "Werdene" (1193) en "Werdena" (1194).
Anderzijds wordt Weurt ook verder nergens meer als "Werdam" aangeduid. In 1148 wordt het tot tweemaal toe
gespeld als "Vurdene" (afschriften midden veertiende eeuw) (Künzel et al., 1988, p. 397). Zie verder ncot 8.

In 1219 wordt het kapittel van St Marie genoemd als de nieuwe eigenaar van de hof te Ewijk. Het kan hier onmogelijk
gaan over de hof van Weurt. Deze was namelijk tussen 1129 en 1148 in bezit gekomen van de abdij Mariënwaard
(Cart. 1, 5 en 6). De eigendomsrechten zijn bevestigd in 1166: 1210 en 1261 (Cart. 13, 23 en 79). In 1345 blijkt de abdij
de hof te Weurt te hebben verpacht aan de proost van Arnhem (Cart. 542). Een lijst uit de periode 1347-1408 maakt uit-
voerig melding van de goederen van de abdij in Weurt.
Opvallend is de vermelding van de hof van (Siijk-)Ewijk samen met de tol van Smithuizen en de hof te Malburgen.
De bezitter van dit complet goederen had naast de tol, die juist voor de splitsing van Rijn en Waal lag, stroomat-
waarts aan beide takken een bezitting. Misschien verklaart een en ander de aparte positie die zij ten opzichte van
Gelre innamen. Malburgen vormde samen met Huissen (waareen belangrijke Rijntol lag)een onderdeel van het Land
van Kleef (Alberts, 1966, p. 57). In kerkelijk opzicht vormde het een enclave van het dekenaat Emmerich (Kuys, 1987,
p. 22). Slijk-Ewijk tenslotte vormde wat betreft de grote en kleine tienden zeker reeds vanaf 1383 een Stichts leen-
goed, ressorterend onder het bisschoppelijke kasteel Ter Horst bij Rhenen (Beelaerts van Blokland, 1907).

Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. De schrijvers danken drs R.S. Hulst (Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek, Amersfoort) voor het determineren van archeologica.
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Agenda
1988
14 november

november

17 november

25 november

30 november

10 december

1989
10 januari

16 januari

20 februari

Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Lezing door de heer W. v.d. Westeringh.
"Wat kunnen we in de krant aan historisch-
genealogisch materiaal vinden?"
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27ate Keste-
ren.

Historische Vereniging Marithaime.
Lezing over de opgravingen te Eist.
Nadere gegevens volgen.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Lezing door prof. dr. J. Renaud.
"Gelderse Kastelen."
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48, Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
"Betuwse maaltijd."
19.00 uur, Streekmuseum, Plein 48, Tiel.

Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en Omstre-
ken.
Lezing door de heer J. Bervaes.
"Het peil van de Waal vanaf 1830 tot 1983."
20.00 uur, Dorpshuis te Oosterhout.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Thomas Magyar en Doude Poliakine.
"Muziek in het museum", viool en piano.
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48, Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
"Nieuwjaars-ontvangst" met ensemble "Sans Souci"
15.00 uur, Streekmuseum, Plein 48, Tiel.

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken.
Lezing door Mr. S.H. Poppema.
"Versterkte steden."
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48, Tiel.

Historische Vereniging Marithaime.
Lezing door de heer G.B. Janssen.
"Sociale woningbouw in zes Overbetuwse gemeen-
ten."

Inleveren kopij voor het februarinummer: uiterlijk 2 januari 1989.
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