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Muntvondst Randwijk 1987
Enige historische gegevens over de vindplaats in Lakemond

De vondst
Twee regionale dagbladen brachten het nieuws met grote koppen: Muntenschat in Randwijk; Randwijk gonst van geruchten over de schat. (De
Gelderlander 5.12.1987). Opzienbarende muntenvondst in Randwijk.
Muntenvondst Randwijk "grote klapper". (Arnhemse Courant 7.12.1987,
respectievelijk 5.1.1988).
Het was dan ook wel de moeite waard: 541 goudstukken en 37 zilveren

munten, geslagen tussen 1304 en 1609. De kwaliteit was bijzonder goed.
Het waren munten uit niet alleen Nederland, maar pok uit o.a. Engeland,
Spanje, PortLgal en Frankrijk. Het gebruik van buitenlands geld en van
zowel oude als nieuwe munten was vroeger heel gewoon.

In september 1989 werd de ene helft van de muntvondst geveild; de andere helft zou in november onder de hamer komen. Die veiling kon echter

niet doorgaan, omdat de munten korte tijd na de eerste bij een roofoverval op een munthandelaar, die ze onder zijn beheer had, gestolen werden. Half november waren de munten weer terecht, nadat de diefstal opgelost was. Deze partij zal alsnog in februari 1990 geveild worden.

Sinds de vondst is er heel wat gespeculeerd en gefantaseerd over de
mogelijke herkomst van de munten. Zouden ze door een verzamelaar in
de laatste oorlog, of mogelijk al eerder in tijden van oorlogsgeweld, begraven zijn? Zou het de spaarpot van iemand geweest zijn die de grond
de veiligste plek vond om geld te bewaren? Het zal moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om met zekerheid degene die de steengoed kruik met munten begroef, te identificeren, laat staan zijn motieven te achterhalen.
De vindplaats
Wel is het zo dat op de plaats waarde kruik met munten destijds begraven en nu gevonden is, niet zomaar een huisje stond. In het verleden bevond zich op deze plek in Lakemond, een buurschap onder Randwijk,
een grote boerderij. Die boerderij behoorde, met het Huis of Kasteel, tot
belangrijkste gebouwen van Lakemond. (In dit verband zijn ook nog te
noemen: het veerhuis van het Lexkesveer, zo'n 2,5 kilometer oostelijker
gelegen en Ooijhuizen, een grote boerderij daar vlakbij).
Het gaat hier om de Hof te Lakemond, een oud tynsgoed (= niet-horig

pachtbedrijf). Het is niet ondenkbaar dat de Hof te Lakemond zijn ontstaan dankt aan de ontginning van dit deel van de Betuwe (mededeling
Dr. A.J. Maris, Arnhem). Zou met een ontginning al vóór de bedijking
soms ook samenhangen dat daarom na de bedijking 5 morgen uiterwaard tot de Hof ging behoren? Oftewel dat toen de dijk pp de beste plek
(dat is een oeverwal van de rivier) gebouwd werd, een klein stukje van het
ontgonnen land buitendijks kwam te liggen?
Er lijkt geen verband bestaan te hebben tussen de Hof en het Huis Lakemond, in elk geval niet sinds het einde van de 15e eeuw. Tot het bezit van
de Hof te Lakemond behoorde, althans al in 1491, ook de collatie
(= recht van begeving of benoeming) van een vicarie (St. Antoniusvicarie) in de kerk van Opheusden, waarschijnlijk kort tevoren gesticht
door de Van Bylands. De Hof te Lakemond was mogelijk ook een tiendhof, de plaats dus waar de tienden in ontvangst genomen werden.
Het is niet onmogelijk dat de pacht en de tiend gedeeltelijk samenvie-

len, omdat de tiend van de Hof voor het grootste deel het land van het
pachtbedrijf van de Hof zelf omvatte. Een gedeelte van het land dat tot
het pachtbedrijf van de Hof behoorde, viel onder twee andere tienden.
Belangrijker dan het feit of de pachters van de Hof te Lakemond tiendontvangers waren of niet, is dat ze zelf een groot boerenbedrijf dreven.
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Situatieschets Hof te Lakemond (Wylickshof):
bedrijf (ca. 1830), tienden (1866).
De grootte van de Hof was, binnendijks, eeuwenlang ongeveer 68 morgen (zo'n 58 ha.). Op bijgaand kaartje, waar zowel de bedrijfsomvang omstreeks 1830 als de bijbehorende tienden van Lakemond op staan aangegeven, geeft het dik omlijnde gedeelte het bedrijf omstreeks 1830 weer.
De kern van deze boerderij is ongetwijfeld ook de kern van de oorspronkelijke Hof geweest. Mogelijk hebben de percelen aan de westkant (die
wél onder de tiend van de Hof vielen) vroeger eveneens bij de Hof behoord, terwijl in het zuidelijk gedeelte waarschijnlijk percelen liggen die
door de pachter en/of de latere eigenaar van de Hof al eens eerder aangekocht waren en toen dus bij het boerenbedrijf van de vroegere Hof gingen behoren.
Vóór 1770 toen de dijk vlakbij de Hof doorbrak "tusschen Lakemond en
Opheusden op het Overbetuwsche territoir; omtrent tweehonderd roeden boven de paal, die de Overbetuwe scheidt van de Nederbetuwe" liep
de dijk anders dan nu. Bij het herstel van de dijk is toen de bij de doorbraak ontstane kolk buitengedijkt. Een gevolg van die dijkdoorbraak is

geweest dat daar nu gronden met een lichte, zandige bovengrond voorkomen, zgn. overslaggronden. Verder van de dijk af liggen zware gronden, zgn. komgronden.
De pachters van de Hof werden in Lakemond gerekend tot de categorie
van de "hele" of de "halve" boeren, d.w.z. dat ze behoorden tot de
hoogstaangeslagenen voor het familiegeld, een soort inkomstenbelasting, in het geval van een agrarische gemeenschap zoals Lakemond
toen was (en nog is), gerelateerd aan de bedrijfsgrootte.
De belangrijke inhoud van de kruik met munten die destijds begraven
werd en de belangrijke positie van de boerderij, maakt het aannemelijk
dat er weieens verband zou kunnen hebben bestaan tussen de pachter
van de Hof te Lakemond en degene die de kruik begroef. Hiermee kunnen dan alle andere theorieën en verzinsels naar het rijk der fabelen verwezen worden.
De Hof te Lakemond
De Hof te Lakemond behoorde aan het eind van de 15e eeuw tot de bezittingen van het geslacht Van Byland. De verdere voorgeschiedenis ervan
is nog niet bekend. Het eventuele verband met de curtis (of hof) te Lakemond, die in de rekeningen van Gelre uit 1294/95 genoemd wordt is
daarom ook nog niet duidelijk. De curtis te Lakemond behoorde tot'de
Gelders-hertogelijke domeingoederen (mededeling Dr. A.J. Maris).
Via huwelijken en verervingen ging de Hof later over op het geslacht Van
Wylick (Wylich). Door verkoop in vermoedelijk de eerste helft van de 17e
eeuw kwam de Hof in het bezit van het geslacht Van Lynden. Aan het
eind van de 18e eeuw werd de boerderij verkocht aan een niet-adellijk
geslacht. Al betrekkelijk kort daarna werd de hoeve gekocht door de
pachter. (Een lijst van zowel eigenaren, vanaf het einde van de 15e eeuw,
als pachters, vanaf het begin van de 17e eeuw, is door schrijver dezes
opgesteld).

Kruik muntvondst Randwijk (Lakemond) 1987
(foto Gemeentemuseum Arnhem).

Wie begroef de kruik met munten?
Als de kruik met munten in het begin van de zeventiende eeuw (na 1609:
de jongste munt) begraven is, dan was dat ongeveer in de tijd, dat de Hof
te Lakemond van het ene geslacht (Van Wylick) op een ander geslacht
(Van Lynden) overging. Pachter van de Hof te Lakemond was in die tijd

Cornelis Heij, gehuwd met Hendrikje Cornelisse (ook wel: Hendrikje Gerritsdochter). Al vóór 1600 was Cornelis Heij pachter, zoals moge blijken
uit het volgende. Op een kaart uit het einde van de 16e eeuw staat als
noordelijke = Lakemondse begrenzing van de bouwing "De Hel" te Indoornik het land van drie andere bouwingen aangegeven. Een ervan is
als volgt omschreven: "Cornelis Heyen bouwinge tobehoerend Grachten
van Wilix .......", d.w.z. de bouwing (= boerderij, boerenbedrijf) van Cornelis Heij, toebehorend aan (= eigendom van) Gracht (Kracht of Kraft,
een oude voornaam) van Wylick.......
Hij overleed vóór of in 1621, want in dat jaar staan zijn weduwe en zijn

zoon Peter Heij als pachters vermeld. Later werden de Vermeers, een bekend en vooraanstaand geslacht in de Over-Betuwe, pachters van de
Hof. In 1677 was dat Sander Vermeer.

Het is dus zeer waarschijnlijk dat Cornelis Heij, eventueel zijn vrouw of
zoon, de kruik met munten begraven heeft. Waarom hij dat gedaan heeft,
daarnaar kan alleen maar gegist worden. Een reden zou kunnen zijn, dat
hij de ontvangen tiendgelden, misschien van meerdere jaren, niet afgedragen had, omdat er in die tijd tiendkwesties bestonden. Hangende de
onduidelijkheid over de eigendom van de tiend, zou hij de tiendopbrengsten begraven kunnen hebben. Ook kan het gewoon zijn spaarpot
(of zijn muntenverzameling?) geweest zijn. Het zal zeker niet in zijn bedoeling gelegen hebben, dat de kruik meer dan drie eeuwen in de grond
bleef zitten alvorens die opgegraven werd! Mogelijk is hij plotseling
overleden en waren zijn vrouw en zoon er onkundig van dat hij een kruik
met munten begraven had of hebben zij de kruik niet kunnen vinden.
Tenslotte
De geschiedenis van de Hof te Lakemond, later boerderij Wilkeshof

(= Wylick's Hof) zal in uitgebreidere vorm en met bronvermelding gepubliceerd worden door schrijver dezes. Vanwege de aktualiteit is ervoor
gekozen, alvast enige gegevens rondom de vindplaats te publiceren om
zo de muntvondst historisch wat "aan te kleden". In het nieuwste nummer (nr. 1, jg. 14, 1990) van De Beeldenaar, een tweemaandelijks tijdschrift voor numismatiek (= munt- en penningkunde) is een artikel van
de hand van Drs. A. Pol (Leiden) opgenomen over de numismatische
kant van deze vondst.
W. van de Westeringh

Een blik in het begraafboek van Lienden
Bij het uitvoeren van een genealogisch onderzoek zijn we vóór de invoering van de bevolkingsregistratie (burgerlijke stand) in belangrijke mate
aangewezen op de zogenaamde D.T.B, (doop-, trouw- en begraafboeken)
van de kerkelijke gemeenten van vóór 1815. Bij het bestuderen hiervan
wordt de aandacht vaak onwillekeurig afgeleid door de aantekeningen
die de dominee (of pastoor) in de marge plaatst. Deze aantekeningen geven aan de beoefenaar een wat breder beeld van de sociale structuur van
de gemeenschap in het beschreven gebied. Ziehier de basis van dit
opstel!
Het begraafboek van de Nederlands Hervormde Kerk te Lienden, dat de
periode van 1720 tot 1737 beschrijft (R.B.S. 1059 pag. 110 t/m 198) vermeldt in totaal 286 begrafenissen, waarvan ik er 27 heb uitgenomen. Dit,
omdat deze naast de naam van de overledene en de datum van het overlijden, ook nog wat van belang zijnde aantekeningen bevatten. Allereerst
valt hierin op, dat (en misschien is dit niet zo vreemd) de kerkelijke
bestuurders en predikanten uit de omliggende gemeenten ruim onder de
aandacht zijn. Standplaatsen en familieverhoudingen worden uitvoerig
toegelicht. Maatschappelijke posities als schout, schepenen en militaire rangen worden ook geregeld genoemd. Maar naast deze in de lijn der
verwachting liggende informatie, wordt ook in een behoorlijk aantal bijschrijvingen een tipje van de sluier opgelicht met betrekking tot "het gewone volk".
Informatie zoals doodsoorzaak, woonplaats binnen het dorp en mate
van gegoedheid, wordt een aantal malen ondubbelzinnig genoemd.
In de navolgende opsomming heb ik getracht, door het plaatsen van
hoofdletters, punten en komma's u de interessante aantekeningen ter
kennis te brengen. Onder andere zult u hierin vinden een kindermoord,
twee ter dood veroordelingen en meerdere malen het overlijden door verdrinking. Het overgrote deel van de 286 overlijdens heeft echter, voor zover ik het heb kunnen nagaan, natuurlijke doodsoorzaken. Voor statistiek zijn de bijschrijvingen nauwelijks bruikbaar, omdat bij het merendeel geen leeftijden bij het overlijden zijn aangetekend. Het valt echter
op, maar dat zal de meesten onder u niet onbekend zijn, dat de kindersterfte bijzonder hoog was.
Overleden,

20-3-1720 te Lienden scholtus Dirk van Rossendael, op de
leeftijd van 76 jaar.
Hierbij vermeld, "scholtus en secretaris te Lienden, Lede
en Oudeweerd en secret: in de heerlijkheid Marsch een
man die over 50 jaren wel geregeerd heeft".
15-10-1722 (aangetekend te Lienden) te Usendoorn
Bartholomeus Bisschop.
Hierbij vermeld, "De rouwyrienden op de Pottum gegeten,
hij had een schone eiken kist. Broeder van Ds. Bisschop te
Lienden".
11-01-1723 (aangetekend te Lienden) te Kesteren
Willem van den Tollenburg en Gerrit Reijers.
Hierbij vermeld, "Op de Waay in 't ijs verdronken".
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W.H. /cer/c te Lienden. Gravure uit 1734 van Jan de Beyer.
(Part. collectie van de schrijver.)
Overleden,

25-02-1723 (begraven) te Lienden Neeltie de Kruijf.
Hierbij vermeld, "Vrouw in 't gasthuis .
25-02-1723 (begraven) te Lienden Jantje van Leuven.
Hierbij vermeld, "De moeder, bestemoeder en overbestemoeder was van 82 kinderen".
11-05-1723 (begraven) te Lienden Frederik van Hemert.
Hierbij vermeld, "Hij was verdronken in de graft op Kermesteijn". (adellijk huis te Lienden, zie Tabula Batavorum,
jrg. VI nr. 2).
22-07-1723 (de plaats wordt niet aangegeven)
"Is een burgemeesterszoon tot Rheenen in der stilt gewurgt, ob. bestietatem". (wegens beestachtigheid).
24-03-1724 (aangetekend te Lienden) te Tiel,
Ds. Thimotheus de With.
Hierbij vermeld, "hij was vrijdagavond daarvoor gestorven
aan de kinderpokken, Ds. Menso, Ds. de Raet en Ds. van
Sutphen, Ds. Doland, Ds. Cassins hebben hem de laatste

eer aangedaan en aan het sterfhuis bij juffrouw van Rand-

wijk gegeten, Ds. Schermer deed zondag daaraan de lijkpredicatie uit Job 14:2 "hij komt voort als een bloem, en
wordt afgesneden". Hij was een jonk welgemaekt, seer geleert godvruchtig, welbespraakt en beleeft jonkman bij
groot en klein bemint en geëert, had maar vier jaren gedient".
06-06-1724 (aangetekend te Lienden)

"Een dief op kleijn Oij bij Tiel gehangen".

Overleden,

11-06-1724 (begraven 13-06-1724 te Lienden
Eyert Cornelissen.
Hierbij vermeld, "Begraven van den diaconij, had den armen van Lienden weMOOO gulde gekost".
31-07-1724 (overluiden) te den Haege, Jonker Jan van Weideren.
Hierbij vermeld, "Out amptman en dijckgraef des ampts
Nederbetuwe gecommiteerde in haer hoog: mog: collegie
der staeten generael, was in 't jaer 1697 amptman geworden in sijns vaders den hoogwelgeb: heer Bernt van Weideren plaetse gelijk nu den Hoogwelgeb: Bernt van Weideren
gefuciedeert is in zijn overleden heer vader salr: plaetse. 't
Lijk is gebragt uijt den Haege mit een jagt, en geset in het
raf sijner noogloffelijke voorvaderen in de stad van
hiell".

?

24-10-1724 (begraven) te Lienden Odilia van Wecgtendorp,
echtgenote van Ds. Delias Vogelsang.
Hierbij vermeld, "Op de begrafenis waren Ds. Bisschop
V.D.M, te Lienden, Ds. Peregrimis te Ingen, Ds. Menso te
Kesteren, Ds. Outheusden te Ommeren, de weduwe van
Ds. van der Horst gewesen predikant te Ommeren, deze
weduwe 80 jaren oud en Ds. Peregrimis 86 jaren oud, ook
weduwnaar, tegenover elkander zittende voor meer dan tezamen 166 jaren".
29-04-1725 (aangetekend te Lienden)........ Hoisingh te Opheusden, echtgenote van Ds. Johan Hoisingh.
(genoemde predikant werd meerdere malen wegens buitensporig gedrag van de kansel geweerd, zie Tabula Batavorum jrg. V. nr. 3).
26-09-1725 (aangetekend te Lienden) te Ochten
Ds. ...... Martinus op de leeftijd van 63 jaar.
Hierbij vermeld, "40 jaren bediening, de kerk was vol volk
precent waren Ds. Menso van Kesteren, Ds. de Raed van IJsendoorn, Ds. (van) Zutphen van Echteld, den tekst was uit
Handelingen 13:36".
08-12-1725 (aangetekend te Lienden) te Usendoorn, Jordanus van de Paverd van beroep schout, 85 jaar oud.
Hierbij vermeld, "Hij is 55 jaar schout geweest was ook
proponent geweest verstont sig seer wel op 't hebreews, latijn en over Frans".
05-01-1726 verdronken te Wiel (aangetekend te Lienden)
Petrus Bisschop, schepen te iJsendoorn.
Hierbij vermeld, "Hij kwam te paert van Buren, het paert
struikelde aen de Lmgen bij de grote brug in een diepe
slenk en so viel hij in het water en verdronk".
13-02-1726 (begraven) te Lienden, Bernt Willemse.
Hierbij vermeld, "Wonende bij de weduwe van Setten, was
verdronken met schaatsen".

Overleden,

..-11-1726 (begraven) te Lienden, Jantje van der Vooren geboren te Dodewaard.
Hierbij vermeld, "Haar broer Arien van de Vooren heeft de
begravenis bekostigd".
02-07-1727 (begraven) te Lienden ....... een kind.
Hierbij vermeld, "Den 02-07-1727 zijn fugitief (voortvluchtig) geworden twee zusters, die elk een onecht kind gehad
hadden, maar nu eene van die een kind omgebracht had
dat onder de aarde in 't huis daar zij woonden gevonden is,
en donderdag den 03: gevisiteerd door docktor Swanedrift
en den barbier van Lokeren, moordadig omgebragt geoordeeld.
Zij hadden het kind bij eene knecht van de smit die een getrouwde man was, en deze knecht is mede gevlucht.....
05-07-1730 (begraven 12-07-1730) te Lienden Aert Vinck, wonende op de Bouwing, van beroep schepen.
Hierbij vermeld,
Hij was schepen, kerkmeester,
gasthuismeester, en liet de kerk witten. Maar heeft het niet
meer mogen beleven".
26-09-1730 (begraven) te Lienden, de jonge vrou wonende
op de weerd.
Hierbij vermeld, "Met haer kinderen waarvan zij gekraamt
had in de zelfde kist begraven".
31-08-1733 (aangetekend te Lienden) te Rhenen,
Menso Johannes Menso predikant te Rhenen.
Hierbij vermeld, "In 't jaar 1704 predikant geworden te
Kesteren na zijn vaders dood bevestigd te Rhenen in zijn
vaders plaats".
23-01-1734 (begraven) Caet Backers te Lienden.
Hierbij vermeld, "Wonende in 't armenhuis 't Assegat".
01-10-1735 (begraven) te Lienden, Dirk van Setten, van beroep gegagieerd soldaat.
Hierbij vermeld, "Met den ene arm".
25-11-1735 (begraven) Bernt Janse te Lienden.
Hierbij vermeld, "De poep in de wandeling".
02-03-1736 (begraven) te Lienden, Johanna van Wely.
Hierbij vermeld, "De kist liet den diaken Cnelis van Wamel
maeken".
07-11-1736 (begraven) te Lienden, Jantje Herberts.
Hierbij vermeld, "De oude schuterus". (wordt hier een vrouwelijke schutter bedoeld?)
Opheusden, 6 januari 1990
K. van Ingen

Bron
D.T.B.boek Ref. gemeente Lienden
overlijden 1720 tot 1737 (blz. 110 t/m 198)

Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met
het bestanddeel "oord"
Reacties (4)
In de vorige Tabula is een aantal oordnamen in ae omgeving van Arnhem
aan de orde geweest. Hieronder geven we de ligging van Schoonoord
(afb. 21), Heyenoord en Voorste Heidenoord (afb. 22) weer. Groote
Heidenoort plaatsen we een volgende keer.

Afb. 21: Fragment van de kadastrale atlas van Arnhem (1832) met
Schoonoord.

Afb. 22: Fragment van de topografische kaart van de omstreken van Arnhem uit 1821 (I) met Heyenoord en van de kadastrale atlas van Arnhem
uit 1832 (r) met Voorste Heidenoord.
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R. van de Berg bleek zich over de ligging van Groenoord vergist te hebben. De heer G. den Hartog uit Zetten kwam hem te hulp. Groenoord ligt
niet aan de Rijksweg-Zuid, maar aan de Rijksweg-Noord aan de oostzijde, even ten zuiden van de Linge. Inderdaad... bij een nadere beschouwing van de perceelsnamenkaart van de dorpspolder Eist vinden we de
naam Groenoord daar terug (afb. 23). De gedetailleerde bpdemkaart van
dat gebied (Van der Schans en Steeghs 1957) geeft ons inzicht over de
bodemgesteldheid (afb. 23). Groenoord ligt namelijk op een oude culu
a:
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Afb. 23: Fragment van de perceelsnamenkaart
van
de
Dorpspolder Eist (I) en van de
bodemkaart van de ruilverkaveling Over-Betuwe-Zuid (r)
met Groenoord.

tuurgrond (code p). Deze cultuurgrond ligt op een stroomrug bestaande
uit lichte klei (code Sw.). Ten zuiden van de cultuurgrond bevindt zich
een restbedding die zich even beneden Groenoord vertakt in twee restgeulen. Ze maken beide deel uit van het stroomgebied van de preRomeinse Rijn die van Oud-Zevenaar via Pannerden-Haalderen-Elst naar
Driel stroomde (Harbers en Mulder 1981, 1985). De oostelijke tak
waaraan Groenoord ligt, is bij het graven van de Grift in 1600 uitgediept.
De westelijke tak is duidelijk als een geulvormige laagte in het landschap zichtbaar.
Een tweede reactie over Groenoord te Eist van Dr. J. Brouwer hebben we
integraal overgenomen (zie hierna). Uit zijn bijdrage blijkt in ieder geval
dat Groenoord te Eist niet thuis hoort in groep 1.
Over Oordhpek te Herveld meldt Van de Berg ons, dat de omgeving van
de boerderij nog steeds bekend staat als de Nordhoek of den Ordhoek.
Het was een buurschap, die samen met De Kerkebuurt, de Lecht, de Onderstal, de Gekvort, de Pooierpoel en het Achtereind de Dorpspolder
Herveld vormde.
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In Wely, gemeente Dodewaard, komt De Noord of Den Oord voor aan de
Groenestraat nabij de Waal band i j k. Het is nu een boomgaard, die eigendom is of was van Mevr. A. Tap te Andelst, aldus Van de Berg. Op de namenkaart van de Dorpspolder Hien-Dodewaard (afb. 24) komt De Noord
inderdaad voor. Het bewuste perceel vormt een driehoek! De bodem is
grotendeels opgebouwd uit een 50-80 cm dikke laag lichte klei op zware
klei (Sw2k). In het uiterste oosten van De Noord komt zand in de ondergrond voor (Sw3z, Van der Schans en Steeghs 1957, af b. 24). Uiteraard
plaatsen we De Noord in groep 1.

Afb. 24: Fragment

van de perceelsnamenkaart van de
Dorpspolder HienDodewaard (boven)
/" en van de bodem\ kaart van de ruilver^ kavel ing OverBetuwe-Zuid (onder)
.. met De Noord.
12

Voor wat betreft Noordberg te Doorwerth (zie ook Bijpost 1989) hebben
we de vermelding op een oude kaart uit 1756 aangetroffen (afb. 25). De
Noordberg loopt min of meer spits toe.

Afb. 25: Fragment van de Heerlijkheid Doorwerth door Dirk Klinkenberg
1756 met den Noord Berg.
Kouwenoord in Opheusden komt voor op de perceelsnamenkaart van de
Dorpspolder Opheusden, weliswaar onduidelijk, nl. even ten noordoosten van Loockhpf (afb. 26). We hebben nu dus twee lokaties voor
Kouwenoord, een binnendijkse en een buitendijkse (zie Mulder 1989a,
afb. 1).

Afb. 26: Fragment van de perceelsnamenkaart van de Dorpspolder Opheusden met
De Kouwen Oort.
13

Bij Buren komt Het Lange Oord voor, aldus Helma Schouten uit Buren en
ons redactielid Peter Schipper. Helma verwees ons naar een kaart van
het graafschap Buren uit 1644, waarop een blok land voorkomt, genaamd Het Lange Oort. Van die kaart heb ik nog geen afbeelding. Het
betreffende blok staat op de huidige topografische kaart (uit 1987) vermeld als het "Korenbroek", laat Helma ons weten. Peter Schipper vond
de naam Het Lange Oort op de kaart van de graafschappen Culemborg
en Buren, vervaardigd door de Culemborger Jacob Perrenot en uitgegeven in 1761 (afb. 27).

Afb. 27: Fragment van de kaart van de graafschappen Culemborg-Buren
door Jacob Perrenot uit 1761 met Het Lange Oort.
De naam Slijk Oord vond Peter op de "Landkaart van de Thielerwaard"
naar een tekening van Landmeter Wouter Leempoel uit 1699 met aanvullingen van landmeter Henrik Tas uit 1722 en verbeterd door W.A. Bachiene (uitgave van Johan Willem Kanneman). Slijk Oord komt in het uiterste
westen van de Tielerwaard voor, nl. bij Dalem tussen de Laag Dalemseweg en de Hoog Dalemseweg (afb. 28).
De tot nu toe oudste vermelding van een oordnaam in ons gebied trof Peter aan in het archief van de Heren en Graven van Culemborg (inventaris
nr. 5441). In een charter uit 1452 dragen de kerkmeesters en "die gemeyne buer" van Zoelmond aan Heer Gerard van Culemborg een stuk grond
over, groot "vier Roeden dijcks" en gelegen aan de "oert".
De oert moeten we in de omgeving van Zoelmond zoeken, ergens langs
de dijk. Wie helpt ons verder?
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>4/ó. 28: Kaarf omgeving Dalem met Slijk Oord,

Ganzenoord vond ik op de topografische kaart uit 1850 bij Beusichem.
Bij een bezoek aan dit mooie Betuwse dorp trof ik aan de Ganssteeg de
fraaie, oude boerderij Ganzenoord aan (afb. 29). De ligging van
Ganzenoord op de oude topografische kaart heeft u nog tegoed.
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Afb. 29: Boerderij Ganzenoord te Beusichem.

In het Duitse deel van de Duffelt, nabij Kleef, vond ik op een perceelsnamenkaart van Gorissen (1975) twee oordnamen naast elkaar, nl.
't Oord en 't lange Oort (afb. 30).
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A/ó. 30: Fragment van de perceelsnamenkaart van het Duitse deel van
de Duffelt (Gorissen 1975) met 't Oord en 't lange Oort.
Edelman en Vlam (1949) vermelden in Hedel: Op 't Oord en in Bemmel:
't Oordje. Op de perceelsnamenkaart van de dorpspolder Bemmel trof ik
het Oordje aan op de hoek! van de Karstraat en de Baalseweg (afb. 31).
Evenals Groenoord te Eist ligt 't Oordje op de stroomrug van de PreRomeinse Rijn. Over de ligging van Op 't Oord te Hedel is mij niets bekend. Wie helpt mij verder?
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Afb. 31: Fragment van de perceelsnamenkaart van de Dorpspolder Bemmel met het Oordje.
Tot slot houden zich niet alleen lezers van de Tabula zich met oord bezig, maar ook politiek Den Haag, als we onderstaande krantekop mogen
geloven!

Kamer sleutelt aan 6Oort'
De lijst van oord-namen uit groep 1 ziet er nu als volgt uit:
HEDEL:

DALEM:
CULEMBORG:
BEUSICHEM:
BUREN:
ZOELMOND:
LIENDEN:
KESTEREN:

OPHEUSDEN:

DODEWAARD:
SLIJK-EWIJK:
HERVELD:
DRUTEN:
OOIJ POLDER:

Op 't oord
Slijk Oord
Den Oord
Ganzenoord
Het lange Oord
Oert
Kleine Oord
Grote Oord
Tarport/
Den Oordt
Kondenoord/
Kouwenoord/
Groenoord
De Noord
Scheerort
Oord hoek
Edenoord
Den Oort
Oortjeshekken?

BEMMEL:

KLEEF(DLD.):
LOBITH:
ANGERLO:
DUIVEN:
WESTERVOORT:
ARNHEM:

OOSTERBEEK:
RENKUM:
DOORWERTH:

WAGENINGEN:

't Oordje
't Oort
't lange Oort
Sal moord
Langenoord
Geldersoord
Usseloord
Grote Oord
Kleine Oord
Heyenoord/
Voorste Heidenoord
Groote Heidenoort
Boxoord?
Kwadenoord?
Noordberg
Diepenoord?
Oorden?

J.R. Mulder
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'Groenoord' te Eist
Op Mulders artikel over "oord"-namen (Tabula, 1,1989) is door verscheidene lezers gereageerd (Tabula, 2, 1989). Ook door de heer R. van de
Berg uit Andelst, die in het weekblad "De Betuwe", jaargang 1910, onder
andere de "oord"-naam Groenoord in Eist heeft aangetroffen: G. van de
Poll liet daar toen kersen op stam verkopen.
Van de Berg plaatst Groenoord ten zuiden van het dorp Eist: "ten noorden van de Betuwelijn, waar deze een hoek vormt met de Rijksweg-Zuid
en ten westen daarvan." (p. 35). Hij noemt W.A. Costermans als bewoner
van Groenoord in 1960.
Deze reactie behoeft een tweetal correcties. De eerste betreft de plaatsing van Groenoord, de tweede de naam van de bewoner in 1960.

Huize "Groenoord" te Eist.

Het door Van de Berg aangeduide gebied is niet Groenoord, maar
Breijendaal en daar woonde in 1960 inderdaad de familie W.A. Costermans.
Groenoord is niet ten zuiden, maar ten noorden van het dorp Eist gelegen en wel in de zuidoostelijke hoek van het punt waar de Linge de
Rijksweg-Noord kruist. In deze hoek ligt een relatief hoog gelegen stuk
oude cultuurgrond.
Het landhuis Groenoord werd omstreeks 1600 gebouwd, door oorlogshandelingen in 1944/1945 zwaar beschadigd, kort daarna gesloopt en in
1949 weer opgebouwd.
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Het huis heette oorspronkelijk "de Seven Bruggen" naar zijn ligging aan
die bruggen en kreeg later, waarschijnlijk in de 19e eeuw, de naam
"Groenoord". Het landhuis was een buitenplaats omzoomd door tuinen
met boombeplanting en dus gelegen in het groen.
Het was gebouwd als buitenverblijf van Cornelis van Bronckhorst tot
den Poll en de Beringen, van 1654 tot zijn overlijden in 1671 ambtman
van de Over-Betuwe. Van Bronckhorst woonde op huize "De Poll' te
Bemmel.
Aan het einde van de 17e eeuw ging "de Seven Bruggen" in eigendom
over op mr. Diemert van Versen (Veerssen), gehuwd met Elisabet Hamer. Eén van hun nakomelingen, Diemert Pauwlus van Veerssen, gehuwd met Meghtelt Eijkholt, verkocht het goed in 1780 aan weduwe
M.E. de Lille-Beijings.
Twee jaar later kwam het in het bezit van haar zoon, de Eister schout
Hendrik de Lille, gehuwd met Florentina Dietz, dochter van Peter Dietz,
ook een Eister schout, wonend naast het toenmalige ambtshuis. Uit hun
boedel ging de buitenplaats over op hun dochter Hendrina Jacoba de Lille, gehuwd in 1819 met Thomas Verweel, hervormd predikant te Eist van
1810 tot 1840. Hun erven verkochten de buitenplaats aan de Arnhemmer
mr. H.W. Tromp, die kort daarop het goed overdeed aan zijn plaatsgenoot F.G.S. baron van Brakel tot den Brakel, die het in 1861 verkocht aan
H.J.A. van Son te Velp. In 1864 ging Groenoord in eigendom over op
F.A.B. Hugenholtz, die het in 1869 verkocht aan G.T. Peters, landbouwer
te Rijkerswoerd ("Vredenburg"). Deze verhuurde Groenoord aan
S.J.O.P.G. van Weezel, van 1870 tot 1879 burgemeester-secretaris van
Eist. In 1881 verkocht Peters Groenoord aan Anna Christina Regina Hillebrand (1816-1900), weduwe van de pianofabrikant J.F.H.W. Schultze te
Leeuwarden. Na haar overlijden werd Groenoord geveild. Eigenaresse
werd Maria J. Smids (1844-1915), weduwe van Roelof Smids te Elden. In
1915 ging het goed over op haar neef Albert Smids, landbouwer te Elden,
die het twee jaar later in veiling bracht. Koper was H.L. Bless, landbouwer te Oosterhout, die Groenoord in 1920 verkocht aan G. Witjes, landbouwer te Lijnden.
Van Witjes ging Groenoord in 1925 over op Th.W.P. Sanders te Arnhem,
gehuwd met Johanna Berdina Elisabeth Reijnholt; dit echtpaar nam op
29 april 1925 zijn intrek in Groenoord. De huidige eigenaar en bewoner
van Groenoord is hun zoon Th.N. Sanders.
dr. J. Brouwer, Eist

Bronnen
Bevolkingsregister Eist.

J.S. van den Hof, Het landhuis "Groenoord" te Eist, in: weekblad "De Betuwe", 25 februari 1972.
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Een bijzondere aanwinst voor het Streekmuseum
In november 1989 kon het Streekmuseum "De Groote Sociëteit" te Tiel
een zeer waardevolle aanwinst voor de collectie verwerven.
Het betreft een schilderij (olieverf op doek, 63 x 76 cm.), voorstellende
koeien in een heuvelig landschap en gesigneerd DvO = Dirk van Oosterhoudt.
Deze schilder werd op 20 februari 1756 te Tiel gedoopt als zoon van Daniel van Oosterhoudt en Elisabeth van MM. Het gezin woonde in de Waterstraat en vader Daniel staat vermeld in het "Gildboek van de Cramers
der Stad Tyel". Dirk betoonde, volgens Van Eynden in zijn "Geschiedenis dervaderlandsche schilderkunst" (1816-1820), al op jeugdige leeftijd
"veel zucht voor de schilderkunst".
Stadgenoot Roeland van Eynden gaf dan ook zelf de eerste lessen aan
Dirk van Oosterhoudt en onderwees hem in het tekenen van pleisterbeelden. Daarop volgde een studie te Amsterdam en omdat dit minder goed
beviel werd de reis na een jaar voortgezet naar Düsseldorf in Duitsland.
In die stad kon hij geplaatst worden aan de keurvorstelijke schilderacademie en "hier genoot hij het beste onderwijs, door de toenmalige Professoren aldaar, in zonderheid van den Directeur Krahe; die gedurende
vijf jaren, welke hij daar verbleef, vaderlijk voor hem zorgde". De opleiding werd afgerond met het kopiëren en bestuderen van werken van oude meesters als Raphaël, Carlo Dolci, Rubens, Van Dijck e.a., allen vertegenwoordigd in de schilderijengalerij van de keurvorst.
Rond 1780 keerde Dirk van Oosterhoudt naar zijn geboortestad terug om
er zich als kunstschilder te vestigen.
Zijn bewaard gebleven werk laat zich in hoofdzaak in twee genres verdelen, n.l. portretten en romantiserende landschappen, gestoffeerd met
veel figuren en vee.
Destijds waren de schilderijen vooral in Tiel en Utrecht verspreid. Met
name noemt het reeds eerder geciteerde schildersboek de kunstverzameling van de heer Brentano te Amsterdam. Voorts bevond zich werk in
het bezit van de Amsterdamse edelsmid A. Bonebakker, die uit Tiel afkomstig was. Uit de aantekeningen dat ook de Rooms-Katholieke Kerk
te Tiel werk van Dirk van Oosterhoudt bezat, mogen we misschien concluderen dat hij eveneens religieuze thema's heeft geschilderd.
Voor zijn aquarellen beloonde de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij hem in 1818 met een premie van tien dukaten.
Zoals zovele schilderende collegae in zijn tijd, oefende ook Dirk van
Oosterhoudt een nevenfunctie uit. In de Waterstraat bezat hij een spinnerij voor grove garens. Op 11 augustus 1790 behandelde de Tielse magistraat zijn verzoek om het bedrijf uit te mogen breiden met een spinnerij voor fijne garens. Daartoe wilde hij op een stuk grond achter de werkplaats laten optrekken "twee lootsen dwars over dat land te hoogte van
7 a 8 voeten welkers een eynde tot in of naby de stadsmuur gebouwd
zoude moeten worden". Het stadsbestuur ging accoord op voorwaarde
dat de stadsmuur en het hof van de poortier (n.l. van de Burense poort) er
geen nadeel van zouden ondervinden. Daarnaast fabriceerde Dirk van
Oosterhoudt samen met zijn broer Johannes fijne kleurstoffen. De on-
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derneming genoot aan het begin van de 19e eeuw genoeg aanzien om
Koning Lodewijk Napoleon tijdens zijn verblijf te Tiel op 23 en 24 juli
1808 te doen besluiten er een bezoek te brengen.
Van Dirk van Oosterhoudt was geen werk in Tiel bewaard gebleven.
De nieuwe aanwinst is derhalve zeer waardevol. De aankoop werd mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Tiel en giften van het fonds Martens
van Sevenhoven, de provincie Gelderland en de O.A.C. Gravin van Bvlandt Stichting.
Peter Schipper

Bron
P. Schipper, Tielse kunstenaars van weleer, tentoonstellingscatalogus, Tiel 1981.
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Agenda
1 maart

Vereniging Oudheidkamer voor Tiet en Omstreken
Lezing door de heer Drs. A.M.J. Derks.
"Cultusplaatsen in Romeinse steden".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

10 maart

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Muziek in het museum.
Thomas Magyar, Douda Poliakine.
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

12 maart

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door mevrouw Drs. A. Both- de Brauw.
"De schijnwerpers op het impressionisme in de schilderkunst".
20.00 uur, Steekmuseum, Plein 48 te Tiel.

12 maart

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door mevrouw Drs. A. Gerhartl- Witteveen.
"Schatkamer van Gelderland".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.

25 maart

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Muziek in het museum.
Het Constanze kwartet.
15.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

29 maart

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Lezing door de heer S.H. van der Zee.
"Kerkelijke bouwkunst".
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.

7 april

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Excursie Thorn, Sint Odiliënberg.

9 april

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Jaarlijkse Algemene Vergadering, gevolgd door lezing door de heer J.W.N. Jager.
"Hoe zag Opheusden eruit in de 17e eeuw? (Een kadastrale methode.)"
19.30 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.

23 april

Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
20.00 uur, Streekmuseum, Plein 48 te Tiel.
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7 mei

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Tentoonstelling Stichting Coördinatie Landschapsbeheer Gelderland.
"Werk aan het land".
Deze reizende foto-expositie is gedurende drie weken
te bezichtigen in het A.I.C., het voormalige station
N.S. te Kesteren.
Openingstijden worden t.z.t. vermeld in de regionale
pers.

14 mei

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Lezing door de heer E.H. Brpngers.
"De strijd in de Betuwestelling, mei 1940".
20.00 uur, Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.

Inleveren kopij voor het juni-nummer: uiterlijk 30 april 1990.
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"Het onderwijspeil staat op goede hoogte."
Enkele aspecten van het lager onderwijs in Gendt
1806-1932
"Het onderwijspeil staat op goede hoogte". Met deze, in onze ogen wat
kreupele zin, begonnen B & W van Gendt de onderwijsparagraaf in het
gemeenteverslag aan Gedeputeerde Staten over het jaar 1865. Zij vervolgden: "Onderwezen worden lezen, schrijven en rekenen; andere vak-

ken worden oppervlakkig aangeleerd omdat leerlingen maar een deel
van het jaar op school zijn; des winters is het gebouw te klein."1
Een tweede positieve uitspraak - er zijn er overigens meer - komt van
hoofdinspecteur Wijnbeek. Hij bezocht in 1841 de school en schreef dat

hij een zeer goed school lokaal aantrof met meester Bakker als vrij goed
(protestants) onderwijzer. Tijdens het bezoek van de toen 70-jarige Wijnbeek waren er ongeveer 70 leerlingen aanwezig. De afwezigheid van de
rest verklaarde hij door het werk in de pannebakkerijen.
Waarschijnlijk heeft hij de steenfabrieken bedoeld.2
Niet altijd was er tevredenheid over het niveau van het plaatselijke onderwijs. B & W bezochten in 1860 de 2 scholen van het dorp en daarover

werd op 23 februari 1861 genotuleerd: "(.....) dat in het algemeen de kunde der scholieren veel te wenschen overlaat, hetgeen voornamelijk moet

worden toegeschreven aan de omstandigheid dat het grootste gedeelte
der schoolgaande kinderen alleen des winters de school bezoeken en
des zomers werkzaam zijn aan de alhier bestaande steenfabrieken en

den veldarbeid, zoodat de meesten alsdan weder vergeten hetgeen zij
vorigen winter geleerd hebben".3
Een analyse van ruim 125 jaar onderwijs in Gendt toont een duidelijke ro-

de draad, die van emancipatie. Deze emancipatie - het wegnemen van
belemmeringen - doet zich op 2 terreinen gelden. Op de eerste plaats is
er de geestelijke ontwikkeling van de inwoners van een dorp dat groeide
van 907 zielen in 1808 tot 3186 in 1929. In het eerst genoemde jaar was er

1 openbare lagere school, in 1932 waren er 3 bijzondere scholen: een
rooms-katholieke meisjesschool, een jongensschool met dezelfde signatuur en een protestants-christelijke school. Dit brengt ons bij het

tweede emancipatie-element: de confessionalisering van de school.
Het was de katholieken een doorn in het oog dat het onderwijs openbaar
was. Voor protestanten gold het bezwaar minder, omdat in een groot
deel van de 19e eeuw de onderwijzers protestants waren. Ook al mocht
er geen leerstellig onderwijs gegeven worden - godsdienstonderricht
werd buiten schooltijd door anderen verzorgd -, wanneer de schoolvak-

ken gegeven werden door een geloofsgenoot die rechtzinnig in de leer
was, gaf dat minder aanleiding tot irritatie en kritiek. De Gendtse katholieken hadden in die periode 2 ontsnappingsmogelijkheden. De onderwijzer in Doornenburg was katholiek en ouders konden hun kinderen

naar zijn school sturen. Dichterbij nog lag de katholieke school van Hulhuizen. Hulhuizen kwam in mei 1808 voor het eerst bij ons land. Tot die
tijd had het behoord tot het katholieke Kleef. Ds. Donker Curtius,
schoolopziener, bezocht de school en constateerde dat er 50 a 60 leerlin-

gen aanwezig waren. Het goede schoolgebouw was eigendom van de
Roomse gemeente. Onderwijs werd gegeven in het Duits.4 Twee jaar Ia-
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ter werd Hulhuizen weer Pruisisch totdat het op 1 maart 1818 definitief
bij Nederland kwam. Hendrik Jansen mocht onderwijzer blijven op een
school waar de godsdienst "een zeer belangrijke plaats innam".5 Na de
dood van Jansen in 1824 werd de school opgeheven.
De onderwijswet van 1806
In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden mochten de gewesten het onderwijs zelf regelen. In Gelderland was er in de 18e eeuw
geen enkele katholieke school. Alleen gereformeerden konden onderwijzer worden. Voor de katholieke Generaliteitslanden bepaalde de
Staten-Generaal in het Schoolreglement van 3 mei 1655 dat het onderwijs gegeven moest worden door "vrome godtsalige lieden (die) in de
fondamenten van de Christelijke Gerefoormeerde Religie weiervaren
(zijn), om deselve de discipelen te kunnen doceren".6
De schoolwetten van 1801 en 1803 regelden het onderwijs voor het hele
land. Van groter betekenis werd de wet van 1806. Ze werd gemaakt door
Adriaan van den Ende in opdracht van Hendrik van Straalen, de minister
van Binnenlandse Zaken. Er werd onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Openbaar onderwijs werd bekostigd uit
openbare kassen: rijk, provincie, gemeente. Bijzonder onderwijs werd
onderscheiden in 2 categorieën. Bijzondere scholen, der eerste klasse
werden gefinancierd door groeperingen als diaconieën, verenigingen en
kerken; die der tweede klasse kunnen het best omschreven worden als
particuliere scholen. Ouders betaalden alle kosten. Toezicht op alle
scholen werd gehouden door schoolopzieners die aan Gedeputeerde
Staten verslag moesten uitbrengen. Het onderwijs moest klassikaal geschieden.
Uitleg was dan beter mogelijk en de leerkracht kon aan meer kinderen
tegelijk les geven.
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Afb. 1: Verslag van de Commissie Onderwijs d.d. 14-8-1806.
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Onderwijzers werden ingedeeld in vier rangen: voor de eerste rang
moest men het meest kennen. De eerste Gendtse onderwijzer die we tegenkomen is Jan Hendrik Penraad, die op 14 augustus 1806 de derde
rang behaalde. Deze onderwijzers moesten kunnen lezen, schrijven en
rekenen met hele getallen en breuken, enige kennis hebben van de
grammatica
en "van eene goede manier van onderwijzen eenig begrip
hebben".7
Evenals de leerkrachten waren de scholen in niveaus ingedeeld. Dit was
bedoeld om het peil van onderwijzer en school op elkaar afgestemd te
laten zijn. De Gendtse school behoorde volgens de classificatie van 27
december 1807 tot die der middelste rang.8
Schoolgebouwen
Bij de onderwijswet van 1806 hoorde een Algemene Schooierde die op
23 mei van dat jaar werd vastgesteld. In 16 artikelen werd een reglement
gegeven waaraan scholen zich te houden hadden.
Een drietal artikelen
regelde de inrichting van de schoolgebouwen.9
Art. 7. Leerlingen zullen verdeeld worden in drie klassen, welke
van elkander afgezonderd zitten, en ieder binnen eiken Schooltijd Onderwijs volgen.
Art. 8. De Leerlingen van dezelfde klasse worden steeds gezamenlijk onderwezen, terwijl voorts gezorgd wordt, dat die der andere
Klassen gedurende dien tijd hunne bezigheden hebben.
Art. 9. De onderscheidenen Klassen worden, in de verschillende
gedeelten van het Onderwijs, zoveel mogelijk op een bord onderwezen.
De eerste openbare school van Gendt heeft gestaan nabij Ruimzicht, onderaan de dijk. In 1832 werd een nieuw gebouw neergezet aan de
Leemstraat - de tegenwoordige Dorpstraat -, ongeveer op de plaats van
de bibliotheek. Sinds 1825 moesten scholen volgens vast voorschrift gebouwd worden. Grootte en kosten waren precies aangegeven. Er waren
3 mogelijkheden: een gebouw voor 50,100 of 150 leerlingen. Bouw- en inrichtingskosten mochten respectievelijk f 1331,75, f 1963,85 en
f 2612,86 bedragen.10
Het is onduidelijk of de school aan de Leemstraat voor 100 of 150 leerlingen bedoeld was. Gezien het aantal inwoners van Gendt moet een gebouw voor 100 leerlingen voldoende geweest zijn. Afgaande op gegevens over verbouwingen is een school met de grootste afmetingen te
verdedigen.
Nijhoff heeft zo'n school beschreven. De oppervlakte per leerling was
vastgesteld
op 69 vierkante palmen (een palm is 10 cm) dus ongeveer
0.7 m2.
De muur aan de zuidkant was helemaal blind. Tegen die muur hingen de
2 schoolborden en stond de letterkast. De zijgevels hadden hoge ramen.
Aan de noordkant was een uitspringend portaal met dubbele deuren.
Achter de muur met de borden waren een of twee toiletten ("geheim gemak") en de
opslagruimte voor brandstoffen. De kachel stond midden in
het lokaal.11
Hoewel al in 1865 geschreven werd dat het gebouw in de winter te klein
was voor het aantal leerlingen, werd tot 1884 gewacht met de vergroting
van de school. Dat was hard nodig. In dat jaar waren er 204 leerlingen ingeschreven. Voor / 845,- vergrootte aannemer G.J. Groot uit St. Anna bij
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Afó. 2: Schoolgebouw voor 150
leerlingen.

Nijmegen het gebouw. B & W waren tevreden, want ze schreven dat "(....)
niettegenstaande de aanwezigheid van het groote aantal kinderen, een
aangenaam frissche schoollucht in de lokaalen heerscht".12
In 1896 -1897 werd er opnieuw gemetseld en getimmerd; er moesten 2 lokalen bijkomen, kosten f 4495,-.13
Nadat in 1911 de rooms-katholieke meisjesschool gesticht was - die het
gebouw van de Werkliedenvereniging ging gebruiken, de in 1987 afgebroken Mariaschool - zat de openbare school in een veel te ruim jasje.
Het leerlingenaantal was gehalveerd en teruggebracht tot 180.14 Daarom
werd in 1913 besloten 2 van de bestaande 8 lokalen af te breken - er waren nog maar 4 lokalen in gebruik - en op de vrijkomende ruimte een on29

derwijzerswoning te bouwen. De eerste bewoner werd LJ. Koster. In
1932 werd het pand betrokken door M.H. Dinnissen.
Toen het leerlingental in 1929 gegroeid was tot 264 moest er weer bijgebouwd worden. Voor f 5300,- werd die aanbouw op de speelplaats neergezet. Omdat er te weinig speelruimte overbleef kocht de gemeente een
perceel aan van ongeveer 13 are uit het fonds van Mej. van der Mieden.
De erfpacht die op het perceel tot 1949 rustte werd voor / 4000,- afgekocht.15
Het in de inleiding als tweede genoemde emancipatiestreven werd in
1932 afgesloten. De openbare school werd opgeheven en daarvoor in de
plaats kwamen de rooms-katholieke jongensschool, bestuurd door het
kerkbestuur, en de protestants-christelijke school onder bestuurlijke leiding van de kerkeraad en de kerkvoogdij. De kosten voor de onderwijzerswoning bij laatstgenoemde school werden begroot op f 5000,-. Het
werkelijke bedrag bleek / 400,- meer te bedragen."6
Eenzelfde bedrag, - f 400,- werd aan het hoofd, P. Hiemstra, jaarlijks als
huur gevraagd. Merkwaardig is dat in de notulen van het bestuur nergens gesproken wordt over de aankoop of het beschikbaar stellen van
grond voor het nieuwe schoolgebouw. Onvindbaar zijn ook de naam van
de aannemer, de kosten en de openingsdatum.
Duidelijker is dat bij de r.k. jongensschool. Het lag voor de hand dat het
schoolbestuur het gebouw van de opgeheven openbare school zou overnemen. De gemeente taxeerde het op f 32.000,- en de uit te voeren reparaties op f 7752,10. De gemeenteraad ging op 27 november 1931 akkoord met de verkoop. De onderwijzerswoning werd verkocht voor
/ 5500,-. De Raad vond het bedrag weliswaar laag, - de vraagprijs lag
/ 1000,- hoger - maar men wilde het kerkbestuur blijkbaar het vel niet
over de oren halen in de toenmalige crisistijd.17
De Vincentiusschool
Al in 1825 pleitte het katholieke Tweede Kamerlid L. Sasse van Ysselt
voor vrijheid van onderwijs. De met deze rede begonnen schoolstrijd eindigde in 1917 toen de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder
onderwijs in de grondwet werd vastgelegd. De weg naar deze gelijkstelling was lang en kende een aantal tussenstappen; Gendt was daarbij
geen uitzondering. Al gememoreerd is dat protestanten minder redenen
tot kritiek hadden. De meeste leerkrachten waren gereformeerd of hervormd en dat gold eveneens voor de schoolopzieners. Pas in 1849 werd
in Gelderland de eerste katholieke opziener benoemd. In plaats van J.W.
Staats Evers kwam baron B.F. van Voorst tot Voorst. In Gelderland waren 8 inspecteurs.
In 1840 was er een enquête gehouden onder alle pastoors van ons land
hoe het nu eigenlijk stond met het katholieke onderwijs. Ongeveer een
derde van de aangeschrevenen reageerde. In het oog springende conclusies waren o.a.:
- het onderwijs is goddeloos, protestants, onchristelijk.
- de schoolboeken zijn onkatholiek.
- vergelijkende examens en voordrachten van nieuw te benoemen onderwijzers vallen in protestants voordeel uit.
- de schoolcommissies
(schoolbesturen) zijn soms duidelijk antikatholiek.18
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De uitkomsten van deze enquête hebben waarschijnlijk een rol gespeeld
bij de vaststelling van het Koninklijk Besluit van 1 januari 1842.
Daarin werd o.a. bepaald - tot verdriet van G.S. van Gelderland, die gepoogd hebben de uitvoering ervan te omzeilen, zelfs te saboteren - dat:
- er beroep mogelijk was - bij G.S. en de Kroon - wanneer op een aanvraag tot oprichting van een bijzondere school negatief beslist werd,
- kinderen van bedeelden onderwijs konden krijgen aan bijzondere
scholen der eerste klasse,
- plaatselijke schoolcommissies en de samenstelling van het onderwijzerscorps zoveel mogelijk een afspiegeling moesten zijn van de godsdienstige verhouding van de plaatselijke bevolking,
- onderwijzers op verzoek van de geestelijkheid de leermethoden
moesten tonen. Bij geschillen over de inhoud werd door een commissie besloten of de methode al dan niet vervangen moest worden.19
Van belang voor het Gendtse onderwijs was vooral de bepaling over de
bijzondere school der eerste klasse.
Op 2 september 1849 was opgericht de "Vereeniging H. Vincentius è Paolo" in de "Gecombineerde gemeenten Gent en Hulhuysen".20Doel van
de vereniging was het ondersteunen van armen en behoeftigen. Daaronder viel het steun en hulp geven aan ouders van schoolgaande kinderen
om hun schoolbezoek mogelijk te maken. Zo werd op de vergadering van
7 december 1851 besloten om 24 kinderen boeken en andere schoolbenodigdheden te verstrekken zodat ze het onderwijs op de (openbare)
school konden volgen.21
De vereniging diende op 12 januari 1852 een verzoek in bij B & W om een
bijzondere school der eerste klasse te mogen oprichten.22 Nog voor het
verzoek door B & W werd behandeld, kwam er een bezwaarschrift binnen
van het hoofd van de openbare school. J.C. Bakker was ertegen, want
dat scheelde hem in inkomen. Bij de behandeling van het voorstel in het
college waren de meningen verdeeld. Bakker zou slecht onderwijs geven
- burgemeester van der Goes zei daarvan nog nooit gehoord te hebben en hij, Bakker, had de katholieke ondermeester ontslagen. De burgemeester merkte fijntjes op dat de criticus van Bakkers onderwijs,
wethouder Terwindt, president was van de Vincentiusvereniging en indiener van het verzoek.
Gedeputeerde Staten wezen de aanvraag af. B & W zetten door,
gesteund door de Raad. Op de vergadering van het college van 27 mei
werden nieuwe argumenten aangevoerd. De toestand in het onderwijs
was slecht. Na het ontslag van de hulponderwijzer was er nog maar één
leerkracht voor 150 leerlingen. Met zoveel kinderen was er van concurrentie tussen 2 scholen geen sprake. Er hoefden geen leerlingen buiten
Gendt, d.w.z. Doornenburg, naar school. En als laatste: als er een bijzondere school der eerste klasse gesticht zou worden, een school voor arme
kinderen, dan werd het leerlingenaantal op de openbare school kleiner
en kon daar beter onderwijs gegeven worden. Dat was gunstig voor de
kinderen van de meer gegoede ouders. De Gedeputeerden waren niet
overtuigd. De provinciale bestuurders wilden zelfs niet toegeven na een
aan koning Willem III gericht verzoek dat gesteund werd door eerste minister Thorbecke.23
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Plotseling kwamen G.S. terug op hun afwijzing. Op 8 februari 1853 werd
B & W bericht dat "(•-..) zoodanige verandering in de toestand der zaak
gekomen (was) dat de motieven waarop zij rustten, geacht (konden) worden zoodanig gewijzigd te zijn, dat op die besluiten teruggekomen
(moest) worden".24 Ruim een jaar na de aanvraag was de toestemming
een feit. De Gendtse afdeling berichtte dat verheugd aan het hoofdbureau van de Vincentiusverenigingen in Den Haag. Per kerende post feliciteerde de landelijk president, J. Lux, Gendt met het succes. Hij gaf alvast 2 raadgevingen. Het was verstandig een goede onderwijzer aan te
trekken. Dat werd overigens J. van de Donk, de ontslagen hulponderwijzer. Daarnaast drong hij erop aan een goede schoolcommissie in te stellen. Aan een goed bestuur was Lux zoveel gelegen dat er desnoods iemand van buiten de vereniging aangetrokken moest worden. Wel was
van belang dat de voorzitter lid van de Vincentiusvereniging was.25
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A f b. 3: Gedeelte van de petitie aan Willem III.
Begrijpelijk had de Gendtse vereniging nog meer vragen, waarop weer
onmiddellijk geantwoord werd. Kinderen van alle leden mochten toegelaten worden. (De school was in eerste instantie bedoeld voor arme kinderen.) Lux vond het voor Gendt niet zo bezwaarlijk dat kinderen uit verschillende standen gemeenschappelijk onderricht kregen. Er mocht
schoolgeld gevraagd worden, maar het was verstandig dat niet door de
onderwijzer, maar door de vereniging te laten innen. De financiën waren
een heet hangijzer. Omdat er "meer schulden dan kasgeld" waren, werd
Den Haag gevraagd of zij konden bijspringen. Het antwoord hierop was
negatief. Het hoofdbureau kon wel helpen met het maken van geschikt
lesmateriaal. De algemeen president deed een aantal suggesties om uit
de geldelijke zorgen te komen: een loterij houden, schoolgeld heffen,
een lening van f 2000,- a f 2500,- afsluiten tegen een gunstige rente. De
lening moest bij verschillende personen geplaatst worden om de belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school te vergroten.26

Hoe het gebouw - dat aan de Leemstraat gestaan heeft - gefinancierd
werd, is onbekend. In de notulen van de Vincentiusvereniging wordt
32

daarover met geen woord gerept. In het najaar van 1853 werd de school
geopend. Volgens B & W was het gebouw doelmatig ingericht. J. van de
Donk verdiende / 400,- en had vrij wonen. Daarvoor moest hij niet alleen
lesgeven, maar was hij ook organist en koster.
In 1860 beri-chtten B & W aan G.S. dat aan de school een hoofdonderwijzer en 2 kwekelingen les gaven. In de hoogste klassen werd onderwijs
gegeven in de vakken lezen, schrijven, rekenen, vormleer der Nederduitse taal ( = Nederlands), aardrijkskunde en geschiedenis. Daarmee kon
de Vincentiusschool niet concurreren met de openbare school, want
daar kregen de kinderen ook nog kennis der natuur en zingen. De middelste klassen kregen lezen, schrijven, rekenen en vormleer; de
kleinsten moesten het doen met de 2 eerstgenoemde vakken.
Op 1 september 1861 werd Van de Donk als hoofd vervangen door J.Seuter. Naar het waarom moeten we gissen. De notulen verraden alleen dat
"(.-..) de onderwijzer zich sedert een jaar zeer berispelijk (heeft) gedragen. Vermaningen zijn vruchteloos geweest".27Seuter overleed op 31 oktober 1862. De school werd gesloten.
De Vincentiusschool heeft zeker in een behoefte voorzien. Duidelijk valt
dat af te lezen aan het onderstaande overzicht. Daarin is het aantal leer-28
lingen opgenomen van beide Gendtse scholen in de periode 1851-1865.
Vincentiusschool
Openb. Lagere School
jan.
juli
jan.
juli
1851
1851
140
78

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

1852
1853
1854
1855
1856
1957
1858
1859
1860
1861
1862
1863

99
97
64
79
81
80
85
80
75
58
112
160

40
28
42
45
30
33
36
34
21
16
23
95

1864

1864

208

76

1865

1865

188

90

162
175
176
189
162
156
166
159
115

62
75
98
87
57
60
62
60
44

Salarissen
Een opmerking vooraf: de hoogte van een salaris of loon is pas duidelijk
wanneer er vergelijkingsmateriaal is. Wat verdiende een onderwijzer in
bijv. 1842 en wat was het inkomen van een steenfabrieks- of veldarbeider
in dat jaar, wat was dat van een keuterboer of burgemeester? Wat kon
men voor die bedragen kopen? Naar andere Gendtse beroepsgroepen is
nauwelijks onderzoek gedaan; vergelijken is daarom moeilijk.
Door de wet van 1806 had de landelijke overheid een stevige greep op
het onderwijs gekregen. De betaling van salarissen werd echter aan de
gemeenten overgelaten. De centrale overheid sprong hierin maar mondjesmaat bij. Soms nam de kerk een deel voor haar rekening. De onderwijzer moest daar wel iets tegenover stellen. J. Bakker was naast leerkracht, koster en doodgraver van de Nederlands Hervormde Kerk (en be-
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zoldigd secretaris van de dorpspolder). Zijn jaarlijkse inkomen was
f 400,- (1861) en vrije bewoning van een huis met tuin. Daarnaast mocht
hij 20% van de schoolgelden houden. Het is daarom niet verwonderlijk
dat hij protesteerde toen de Vincentiusvereniging een bijzondere school
wilde stichten. Of schoolgeld betaald moest worden, was afhankelijk
van het inkomen der ouders. Moesten zij aanvankelijk wel of niet betalen, later werd dit gedifferentieerd naar inkomen.
In bijgaand overzicht zijn een aantal jaarsalarissen weergegeven.30 Het
eerstgenoemde bedrag bij een jaar is het inkomen van het hoofd van de
school, het laatstgenoemde dat van de minst verdienende leerkracht.
1823
1857
1861
1866
1876

1891
1900
1901
1916

H. Jansen, Hulhuizen
J. Bakker
J. Bakker
G. van Maanen
J. Hetterscheid
Kwekeling
L. Tabbers
Ü. Hetterscheid
L. Tabbers
Th. Makaay
W. Kemper
Mej. B. Crane
W. Charbo
J. Beumen
Mej. P. Schoolmeester
L Koster
J. Peters
A. Jouvet

f
f
f
f
f
f
t
/
/
/
/
ƒ
/
f
f
f
f
f

30,387,40
400,500,200,25,980,450,980,900,700,500,950,800,600,1215,900,675,-

In 1917 keurde de gemeenteraad een gedetailleerde salarisstructuur
goed. Afhankelijk van het aantal dienstjaren verdiende het hoofd tussen
ƒ 1050,- en f 1750,-, een onderwijzer tussen f 700,-en / 1050,-per jaar.
Naast de dienstjaren was het salaris van nog enkele faktoren afhankelijk. Een onderwijzer die de hoofdakte had kreeg ƒ 100,- meer.
Had een leerkracht een speciale akte behaald (bijv. Duits) en werd daarin lesgegeven, dan bracht dat jaarlijks f 50,- op. De hoofdonderwijzer
bleef recht houden op een vrije woning met tuin. Was er geen woning beschikbaar, dan ontving hij een toelage van / 200,- ter compensatie. Voor
lessen buiten de schooluren gegeven op verzoek van B & W werd f 0,50
per uur betaald. De salarissen werden eens per maand uitbetaald. Een
leerkracht met ziekteverlof had 6 maanden recht op zijn volledige salaris. Was hij niet beter na dat halve jaar, dan kreeg hij nogmaals 6 maanden verlof. Van zijn salaris werd dan de vervanger betaald, met dien verstande dat de zieke minstens de helft van zijn wedde over moest houden.31
Deze regeling ging op 1 juli 1917 in. Was dat al een verbetering t.o.v. de
oude situatie, voor 1921 moet nog een gunstiger regeling ontworpen zijn.
Volgens het gemeenteverslag over 1921 verdiende L. Koster f 3982,50,
J. Zeegers, onderwijzer met hoofdakte, f 2285,83 en de onderwijzer
B. Wegman / 2670,-. Later, vooral in de crisistijd, zijn de inkomsten beduidend gedaald. In 1943 ontving W. de Kleyn, onderwijzer aan de meisjesschool, / 1026,07 per jaar,32
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De zaak Metzer
De gebeurtenissen rond onderwijzer J. Metzer maken duidelijk hoe
school en (katholiek) geloof in Gendt met elkaar verweven waren. Duidelijker, hoe de geestelijkheid - kapelaan de Jong met op de achtergrond
pastoor Huygens - hun invloed deden gelden. De gemeenteraad liet zich
hiervoor gebruiken. Een onmiddellijk gevolg van de affaire was de
oprichting van de r.k. meisjesschool in 1911.

Velen zullen nu de bezwaren die tegen Metzer ingebracht werden,
schouderophalend afdoen of bespottelijk vinden. Tachtig jaar geleden
nam men ze heel serieus en was een deel van de bevolking oprecht verontwaardigd over het gedrag en de uitlatingen van de toen 24-jarige onderwijzer. Hij durfde zijn nek uit te steken. Hij gaf toe - in een dorp waar
7/8 van de bevolking katholiek was - de kerk verlaten te hebben. Hij werd
beschouwd als een afvallige. Volgens kapelaan de Jong had hij dan nog

SCHOOL
REGLEMENT.
Vjcen Kind m a g , zonder v e r l o f , uit de School b l i j v e n .
Geen Kind mag te laat School komen.
Elk K i n d moet gewaslchcn , g e k a m d , en z u i v e r gekleed z i i n .

Een Kind moet v r i e n d e l i j k en beleefd z i j n , jegens ieder een.
Op School moet men ft i l z i j n , en niemand ilorcn.

Men moet oplettend z i j n , wanneer anderen l e e r e n , e n
onthouden , wat men in de Schoolboekjes leest, of

van den Meester hoort.
jMen moet zijne Boeken en Papiere'n zuiver bewaren.

Men moet n i e t v r a g e n , om naar buiten te gaan, dan
wanneer het v o l f t r c k t noodig is , en dan ook ter-

ftond weer binnen komen.
Men mag nooit liegen.
Wanneer men iets v i n d t , moet men het bij den Meester brengen.
De Kinderen moeten met orde uit de School gaan , en
zich op de llraac. of bij den weg vreedzaam en ze-

dig gedragen.
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beter protestant kunnen zijn.33
Voor Metzer werd het een persoonlijk drama. Uit geen der stukken blijkt
dat hij een slecht onderwijzer was, nergens een bewijs dat iets opzijn integriteit aan te merken was. In die zin werd hij slachtoffer van krachten
in een gesloten gemeenschap waar conformisme als grote deugd werd
gezien. De katholieke bevolking van Gendt meende als blok tegen een
vijandige buitenwereld te moeten optreden en iedere dissident tastte de
eenheid aan.
In 1911 werd de school bezocht door 370 leerlingen en waren er 8 leerkrachten. Hoofd was L. Koster. Sjaak Metzer had de derde klas. Op
maandag 3 juni bleven uit die klas op 6 na alle leerlingen thuis. Het was
duidelijk dat hier sprake was van een (uit de pastorie) gecoördineerde
aktie. Kosterzat in een moeilijke positie. Natuurlijk wist hij wat eraan de
hand was. In 1900 was de leerplichtwet aangenomen. Hij moest opgeven
of de leerlingen van de derde klas al of niet geoorloofd afwezig waren.
Noteerde hij 'ongeoorloofd', dan was hij het met pastoor en kapelaan
oneens. Maar hoe moest hij bij 'geoorloofd' verantwoording afleggen
aan de inspecteur? Koster liet het letterlijk in het midden. Twee dagen
iater was inspecteur L. Verheyen in Gendt.
Volgens hem waren de kinderen ten onrechte weggebleven. Hij deed
daarvan aangifte en de ouders van de betrokken leerlingen moesten zich
voor de kantonrechter in Eist verantwoorden.
De zaak kwam voor in december 1911. Intussen was er een en ander gebeurd. Op 15 juli was de gemeenteraad op verzoek van de leden bijeen
gekomen om over de zaak te beraadslagen. Raadslid T. Bosman diende
een verzoek in om Metzer te ontslaan. Burgemeester G. Maas Geesteranus deelde mee, dat B & W hieraan op formele gronden geen medewerking konden verlenen. Het toezicht op de openbare school was aan B &
W opgedragen en zij waren door de Raad gepasseerd. Maas Geesteranus deed een suggestie die met algemene stemmen werd aanvaard: als
de Raad34aan het college nu eens de opdracht gaf een onderzoek in te
stellen?
Een kleine maand later werd verslag uitgebracht. B & W deelden mee dat
de beschuldigingen tegen Metzer elke grond misten en dat hogere instanties een ontslag zeker zouden weigeren. Toch diende wethouder H.
Rasing het voorstel tot ontslag in; het werd met algemene stemmen aangenomen. De burgemeester zei het besluit niet te zullen uitvoeren.35
Welke bezwaren waren er tegen Metzer ingebracht? Een hele waslijst.
Op de genoemde zitting van de rechtbank werden ze ontzenuwd of als
niet ter zake doende afgedaan. Een greep. Metzer ging niet meer naar de
kerk, hij was op een vastendag bij de slager geweest, hij had zijn hoed
niet afgenomen tijdens de jaarlijkse processie, hij deed gek, hij had in
de middagpauze een meisje opgetild, hij had ongekleed gezwommen, hij
had gezegd dat het leren van de katechismus onzin was (kapelaan de
Jong: "Dat is een domme uitspraak, want Metzer heeft vroeger zelf de
katechismus geleerd."), hij beweerde dat de sneeuw niet van God kwam,
maar een natuurverschijnsel was en (over de geboorte van kinderen):
"Jullie leren dat kinderen van de ooievaar komen, maar later horen jullie
nog wel hoe dat zit."
36

Het Openbaar Ministerie vond dat de ouders hun kinderen ten onrechte
thuis gehouden hadden. Daarom eiste de Officier van Justitie f 4,- boete of 8 dagen hechtenis voor ouders die hun kind op eigen initiatief hadden thuis gehouden en / 2,- (subsidiair 2 dagen) voor die ouders die dat
op initiatief van de pastoor gedaan hadden. De rechter veroordeelde alle
ouders tot f 2,-. Zo was hij meteen af van het probleem eigen initiatief of
dat van de geestelijkheid.
Ondanks het besluit van de gemeenteraad werd Metzer niet ontslagen.
Hij stond formeel heel sterk. De burgemeester had dat al aangeduid met
de mededeling dat hij het betreffende raadsbesluit niet uit zou voeren.
(Hoe sterk de omstreden leerkracht stond, blijkt ook uit het antwoord dat
Maas Geesteranus gaf aan een ouder die vroeg of hij zijn kind nog naar
de derde klas moest sturen: "Als burgemeester raad ik je aan je kind
naar school te sturen, als Maas niet.")
Op 27 december 1911 werd de r.k. meisjesschool gesticht. Het leerlingenaantal van de openbare school daalde met de helft. Van de meisjes bleven er 4 (protestanten) over. Gevolg was dat van de 8 leerkrachten
er per 1 februari 1912, 4 moesten verdwijnen. Sjaak Metzer was daarbij.36
Besluit
De openbare school werd alleen nog bezocht door jongens en een enkel
protestants meisje, nooit meer dan 8. In mei 1931 verzocht het r.k. kerkbestuur B & W medewerking te verlenen bij het oprichten van een r.k.
jongensschool. B & W gingen akkoord en de Raad volgde. Het schoolgebouw werd overgenomen. Nog geen half jaar na het verzoek van katholieke kant, volgde dat van de kerkeraad; de Raad ging akkoord. Op dezelfde vergadering - 9 november 1931 - werd G.S. gevraagd de openbare
school op te heffen. Het provinciebestuur ging daarmee akkoord, want
de school zou nog maar 2 leerlingen hebben.
Zo kwam er op 1 april 1932 een (voorlopig) einde aan het openbare onderwijs in Gendt.
Geert Visser
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Ter vergelijking: het inkomen van het inkomen van een gezin met 4 kinderen lag op ongeveer / 220,-,
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1. Verslag van de gemeente Gendt aan Gedeputeerde Staten 1851 - 1929
2. Archief van de Commissie voor het Onderwijs in Gelderland 1801 - 1932
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4. Archief Landdrostambt
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Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met
het bestanddeel "oord"
Reacties (5)
Het aantal oordnamen in ons rivierengebied neemt dankzij de vele reacties gestaag toe. Ook nu weer kregen we van diverse lezers inzendingen
van oordnamen op onze redactie binnen. Voordat we ze de revue laten
passeren, plaatsen we eerst de twee afbeeldingen, die u nog te goed
had, namelijk Groote Heidenoort te Arnhem (afb. 32) en Ganzenoord te
Beusichem (afb. 33).
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Afb. 32: Fragment van de kadastrale a//as van Arnhem (1832) met Groote
Heidenoort.
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/A/ö. 33: Fragment van de topografische kaart van 1850, schaal 1:25000
met daarop Ganzenoord.

Rita Meijerink vond in Wageningen nog twee oordnamen: Kortenoord
(af b. 34) en Oordhoeve. Over de ligging van de Oordhoeve hebben we nog
geen gegevens. Kortenoord lijkt op dezelfde plaats te liggen als de Oorden (vergelijk afb. 11 Tabula VII-2-1989). Een nieuwe straatnaam herinnert nog aan deze naam, nl. de Kortenoord Allee. Mogelijk heeft de
Oordhoeve hier in de buurt gelegen.
Voor de familienaam "Van Cortenoort", ingezonden door de heer J.J. Jager uit Geldermalsen, maken we een kleine zijsprong en begeven we ons
op het vlak van de genealogie. Jager deelt ons het volgende mee:
"Een van mijn verre voorouders was Adriaen van Cortenoort. Hij had een
zoon Jan Adriaans van Cortenoort, die 2 zoons en 3 dochters had, allen
met de familienaam "Van Cortenoort". Adriaen is geboren in het 4e
kwart van de 16e eeuw. Zijn 5 kleinkinderen huwen in 1660 2 st., 1661 2
st. en 1671. Deze gegevens komen uit Osenvorenreeks nr. 5: Het doop-,
trouw- en ledematenboek van de nederduits-gereformeerde gemeente
van Zetten en Andelst.
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X\fó. 34: Fragment van de topografische kaart van Nederland, 1:50.000,
blad 39 Oost Tiel, 1986, met daarop Kortenoord,
Vanaf de vierde generatie noemen de nakomelingen zich "Van Noord"
en "Van Oor(d)t". Leuk om te zien hoe die laatste familienamen dus zijn
ontstaan", aldus Jager.
Omdat vele familienamen hun oorsprong vinden in het huis of perceel
waar de drager woonde, vraagt de heer Jager of er in de buurt van Zetten
of Andelst een boerderij of een perceel met de naam CORTENOORT
bestaat of heeft bestaan.
Wie weet kwam Adriaen van Cortenoort wel uit Wageningen?
Wie helpt ons uit de brand!
G.B. Janssen uit Zevenaar stuurde ons twee oordnamen toe: Grijsoord te
Wolfheze/Arnhem en Steenoord te Erlecom.
Grijsoord had ik al in groep 2 geplaatst (Tabula VII-1-1989 blz. 4), maar
daar ben ik nu niet meer zo zeker van. Janssen vond de naam in de notariële akten Bothlingk Arnhem uit 1885, omschreven als het landgoed
"Grijsoord". De preciese ligging van het landgoed moet ik nog opzoeken. Voorlopig plaats ik Grijsoord in groep 1.
Over Steenoord te Erlecom meldt Janssen het volgende:
"Nicolaas Damianus van Heukelum vestigde zich in 1855 in Erlecom. Hij
kreeg in december 1855 een vergunning om in de Erlecomse Polder buitendijks een steenfabriek op te richten, die door hem "Steenoord" werd
genoemd (Janssen 1989, blz. 42). Kennelijk was Steenoord een naam die
bij steenfabrikanten populair was, want Richardus van Wijk bouwde onder Heteren in 1851 al eerder een huis met de naam Steenoord (Tabula
VII-3-1989, blz. 72). Steenoord te Erlecom hoort dus evenals Steenoord te
Heteren zeker in groep 2 van de oordnamen thuis.
J. van Ingen uit Opheusden stuurde mij een stamfiche in "Herveld" met
twee oordnamen: Oortjes en Op ten Oort.
In de gemeente Valburg en kerkelijke gemeente Herveld werd op 16-031772 geboren Johannes, wettige zoon van Gerardus de Bruin en Beerta
Oortjes. Gerardus de Bruin was predikant van beroep.
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Johannes werd op 22-03-1772 gedoopt. Getuige was Johanna Cornelia
Planten, wonende "Op ten Oort".
Het lijkt erop dat we Op ten Oort ergens in Herveld moeten plaatsen.
Wellicht is het dezelfde plaats als die van Den Oordhoek.
En waar kwam Beerta Oortjes vandaan? Misschien in de verte nog familie van Adriaen van Cortenoort? Wie weet hier meer van? Nadere informatie hierover is ons zeer welkom.

De reactie van Thijs van Woerkom hebben we op zijn verzoek integraal
overgenomen (zie hierna). Zijn veronderstelling, dat de Oortjes in Oortjeshekken puntige spijlen of lansen waren, is leuk gevonden. Ik betwijfel echter of het opgaat, omdat op oude kaarten op die plaats ook de
naam Oortjes Sluis voorkomt.
Over de andere bevindingen wil ik in dit stadium van inventariseren van
oordnamen in ons rivierengebied nog niet ingaan.
De lijst van oord-namen uit groep 1 ziet er nu als volgt uit:
HEDEL:
DALEM:
CULEMBORG:

BEUSICHEM:
BUREN:
ZOELMOND:
LIENDEN:
KESTEREN:
OPHEUSDEN:

DODEWAARD:
ANDELST/

ZETTEN?:
SLIJK-EWIJK:
HERVELD:
DRUTEN:
OOIJPOLDER:

Op 't oord
Slijk Oord
Den Oord
Ganzenoord
Het lange Oord
Oert
Kleine Oord
Grote Oord
Tarport/Den Oordt
Kondenoord/
Kouwenoord/
Groenoord
De Noord
Cortenoort
Scheerort
Oordhoek
Op ten Oort
Edenoord
Den Oort
Oortjeshekken?

BEMMEL:

't Oordje
't Oort
't lange Oort
LOBITH:
Salmoord
ANGERLO:
Langenoord
DUIVEN:
Geldersoord
WESTERVOORT: Usseloord
ARNHEM:
Grote Oord
Kleine Oord
Heyenoord
Voorste Heidenoord
Groote Heidenoort
WOLFHEZE:
G rijsoord
OOSTERBEEK: Boxoord?
RENKUM:
Kwadenoord?
DOORWERTH:
Noordberg
WAGENINGEN: Diepenoord?
Oorden/Kortenoord
Oordhoeve
KLEEF (DLD):

J.R. Mulder

Geraadpleegde literatuur
Janssen, G.B., 1990
Een strijd om het bestaan.
In: De Duffelt, land waar we wonen.
Heemkundekring "De Duffelt".
Boss-Druck, Kleve.
Spruit, D., 1986.

Osenvorenreeks nr. 5: Het doop-, trouw- en ledematenboek van de nederduits-gereformeerde gemeente
van Zetten en Andelst.
Transcriptie van 1657 tot 1734.
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Oorsprong en onderlinge relaties van 6 oordaanduidingen
Naar aanleiding van het interessante initiatief-onderzoek van John Mulder, inzake het verband tussen oord-namen en de bodemgesteldheid,
kom ik tot de volgende opmerkelijke bevindingen:
Het woord OORD (en in het Duits ORT) is ook verklaarbaar voor op- en
aanwassen in zee- en rivierarmen. Namelijk het Latijnse ORTUS en het
Spaande ORTO betekent: opgang, ontstaan, geboorte. Dit is precies het
kenmerk van een op- en aanwas, die ontstaat aan de oppervlakte van het
water. Aanvankelijk in de vorm van een nauwelijks zichtbare zand- of
kleiplaat, die geleidelijk groeit of wast tot grotere en hogere afmetingen.
Dit door Mulder aangeduide 3e aspect van OORD heeft vooral aanvankelijk de kenmerken: plat, dun, spits ten opzichte van het wateroppervlak.
Hiervan uitgaand kom ik tot de volgende veronderstellingen:
Het 1e en 6e aspect: platte, spitse, hoekige snij- en steekvoorwerpen in
de vorm van gereedschappen en wapens, zijn afgeleid van OORD als benaming voor gelijkvormige prille op- en aanwassen.
Het 2e aspect: OORTJE als een kwart van een stuiver, is afzonderlijk
weer afgeleid van de aspecten 1 en 6 als eerder genoemd. Immers de
vorm van 1/4 stuiver is eveneens spits en scherp. Vervolgens werden behalve een kwart stuiver, ook een vierde deel van maten en gewichten met
een OORD of OORTJE aangeduid. Minder gebruikt werd de nog verder
gaande verbastering hiervan in de betekenis van tijdsdeel of tijdstip
(aspect 5).
De prille op- en aanwas (aspect 3) kon/kan uiteindelijk uitgroeien tot een
volwassen bewoningsplaats: OORD en ORT aan "gunne kant" van de
grens. Interessant is dat Emmeloord de naam van een dorpje op het
voormalige eiland Schokland was, dat eens als aanwas is ontstaan uit
de Zuiderzee. Bij nieuwe naamgevingen van b.v. Drentse, Overijsselse
en Brabantse veenkolonies werd OORD gebruikt met de algemene betekenis: plaats.

"Oortjeshekken" van Fam. Holsbrink, Dijkstraat, Oosterhout.
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Oortjeshekken
John Mulder giste naar de oorsprong van deze naam. Mijn veronderstelling is een andere dan algemeen wordt vermoed. Zowel in de streektaal
als in het Duits is OORD en ORT een verdwijnende naam voor puntige
scherpe messen, priemen, spijlen of lansen. Volgens R. van de Berg (Tabula Batavorum juni 1989) zou een liesoord een soort sikkel (zicht) zijn
om koren te maaien. Volgens mijn onderzoek werd koren met een zicht
(en mathaak) gemaaid en riet, biezen en gras voor b.v. konijnen en geiten
met een wat anders gevormd liesoord. Wijlen Arnoldus Houterman, een
in de vorige eeuw geboren Oosterhoutse riviervisser, noemde het laatstgenoemde snijgereedschap een oordje.
Op oude ijzeren of houten tuinhekken komen nog ornamenten voor in de
vorm van puntige spijlen of lansen. Een nader onderzoek kan uitwijzen
of de Ooyse herberg "Oortjeshekken" een dergelijk hek met oor(d)tjes
heeft gehad. Bovendien lijken deze, meestal wit of geel geschilderde
'oordjes', ook op oortjes! Mijn ouderlijk huis, de Cecileahof in Oosterhout, had ook zo'n ijzeren hek met lanspunten. Deze bleken zo scherp
dat ik daaraan mijn bovenlip als kleuter verwondde, waarop mijn vader
ze allemaal liet afzagen.

Andere vergelijkende vormaanduidingen
Behalve oord zijn er heel wat woorden die ook hun naam ontlenen aan
gelijkvormige andere voorwerpen en dingen als: kom, kruin, teen, voet,
mond, boom, neus, bed, kam, Hahn, (kraan), koevoet, kloot, nagel, kolf,
noot, naald, mast, hoorn, loot, lijn, tak, vork, lepel (oor van haas), juffer,
kruis, krib, krop, wiel, kolk, beer, hoofd, etc. Moderne varianten:
reep, kever, (V.W.), peer, (elektrische lamp), spin (elastische bagagebinder), haring (tentpen), hagel (jachtmunitie), hagelslag, bril (w.c.).
ORTUS, CAMPUS, VICUS
Behalve OORD, m.i. afgeleid van Ortus, zijn er meer naamverbindingen

van plaats- en perceelsnamen met een latijnse oorsprong. Bijvoorbeeld
de veel voorkomende perceelsnaam met het achtervoegsel kamp, dat is
afgeleid van CAMPUS (open veld en afgebakende plaats). Ook Wiek,
Wiek en Wijk zijn van latijnse oorsprong: VICUS (kwartier, wijk, land, gehucht, landgoed, boerderij).

Thijs van Woerkom, Oosterhout, Gld.

Inleveren kopij oktobernummer: uiterlijk 31 augustus 1990
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Voorwoord
"Kijken tussen de dijken" bestaat uit 14 monumentenroutes door
de Betuwe, die zijn samengesteld door de Stichting Tabula Batavorum ter gelegenheid van monumentendag. Er zijn zowel
wandel-, fiets- als autoroutes uitgezet.

"Kijken tussen de dijken" verschijnt als themanummer van de
Tabula Batavorum en is op de eerste plaats bedoeld voor de
leden van de aangesloten historische verenigingen. Verder is een
beperkte oplage in de handel gebracht voor historici, toeristen
en andere belangstellenden. Het themanummer is voor deze
speciale gelegenheid in een bijzonder jasje gestoken.
"Kijken tussen de dijken" gaat over de rijk geschakeerde Betuwe
met de nederzettingen op de hoge oeverwallen en met de uitgestrekte, nauwelijks bewoonde kommen. De rivieren hebben de
Betuwe gevormd, maar ook voortdurend bedreigd en geteisterd.
De bewoners hebben zich daartegen proberen te beschermen
door de aanleg van dijken, kaden, huisterpen en vloedschuren.
De talloze kolken getuigen nog van de strijd die de Betuwnaren
door de eeuwen heen tegen het water hebben verloren.
Vele huizen en boerderijen zijn toen door overstromingen verzwolgen en op andere plaatsen herbouwd. Ook de oorlogshandelingen in het verre en recente verleden hebben hun sporen in het
Betuwse landschap achtergelaten. Met name in de Overbetuwse
dorpen zijn vele karakteristieke hal Ie- en krukhuizen,
T-boerderijen, kerken etc. tijdens de zware gevechten in 1944-45
geheel of gedeeltelijk met de grond gelijk gemaakt.
"Kijken tussen de dijken" laat zien dat de Betuwe desondanks
nog vele monumenten rijk is. Ze zijn het ten volle waard om
bekeken te worden.
Met die instelling gingen de enthousiaste auteurs op pad om
hun favoriete monumentenroute samen te stellen.
Ze zijn wat ons betreft in deze opzet geslaagd.
De redactie

Rondom Tiel
Fietsen langs:
Zoele n
Kerk-Avezaath
Erichem
Kapel-Avezaath
Wadenoyen
We starten bij de Waterpoort
in Tiel. Via de Kleibergsestraat
linksaf Tolhuisstraat, rechtsaf
Westluidensestraat, linksaf
Ambtmanstraat en aan het
eind rechtsaf het Kalverbos,
bereiken we de brug over de
stadsgracht.
Over de brug rechts en direct
links de Stationsstraat in.
Eerste weg rechts de Lingedijk, waar u direct aan uw linkerhand één van de oudste begraafplaatsen buiten de stadswallen van Nederland vindt,
toepasselijk "Ter Navolging"
geheten. Weinig na de spoorwegovergang gaat de Lingedijk
over in de Sportparklaan. Helemaal uitrijden, kruising oversteken het Zoelensepad op. Na
het viaduct direct rechtsaf, de
Groenedijk, waaraan enkele
rustieke boerderijtjes staan.
Links ziet u de ouderwetse
hoogstambomen (kersen),
rechts de minder plukintensieve struiken (appels). We volgen
de weg (links aanhouden!) en
komen dan terug op het

Zoelensepad/weg, die we
rechtsgaand nemen. We komen aan bij de brug over de
Linge. Hier werd tot zo'n 50
jaar geleden tol geheven.
In Zoelen met z'n beschermde
dorpsgezicht, staan vele bezienswaardige gebouwen, zoals Herberg De Zoelensche
Brug, de St. Stefanuskerk (1)
en links de oprijlaan naar het
kasteel (2). Na het kasteel bekeken te hebben gaan we terug
naar de driesprong en nemen
de Molenstraat, die ons voert
naar molen De Korenbloem (3).
Rechtsaf langs de snelweg rijden. Let op de karakteristieke
kromme akkers aan uw rechterhand. De weg kronkelt het dorp
Kerk-Avezaath in. Hier staan
enkele monumentale Tboerderijen, zoals de Kamphof
met zijn enorme rode beuk.
Links ziet u de kerk (4). Voor de
kerk rechtsaf de Dorpsstraat
in. Na een paar honderd meter
krijgt u links het monumentale,
door een gracht omgeven huis
Teisterbant (5). Bij de ouderwetse "handjeswegwijzer" op
de driesprong neemt u de richting Buren; daarna linksaf de
Woerd op. Via dit buurtschapje
komt u bij de Straatweg, die
we oversteken (uitkijken!) naar

de Erichemseweg. Dan tweede
weg rechts en direct weer
links, de slingerende Binnenweg op, die ons naar de kerk
van Erichem brengt (6).
Let ook eens op de fraaie boerderij met het "overstek" aan
de achterkant, bedoeld om de
boerenwagen onder te kunnen
rijden en te lossen.
Om de kerk heen rijden (links,
rechts) en dan de eerste weg
links, de Mierlingsestraat. Dit
deel van de route zal ons een
tijdje door het open veld voeren. Rechts ziet u het silhouet
van Buren, links de oude
"meentgronden", eens gemeenschappelijk bezit van de
Erichemmers.
Aan het einde linksaf de Erichemsewal nemen. De bochtige weg gaat vanzelf over in De
Twee Sluizen, een buurtschap
met een eigen pompje en dan
de Burensestraat. Uitrijden, via
de tunnel onder de snelweg
door rijden naar het Laageinde
en de Zoelensestraat. Aan onze rechterhand zien we al
gauw het witte kerkje van
Kapel-Avezaath (7). Na een bezoek aan het kerkgebouw terug
naar de weg en direct rechtsaf,
(even lopen).
Vervolgens weer rechts (let op

de monumentale boerderij
Poelzicht) en dan linksaf slaan.
We rijden rechtdoor en bereiken de brug over de Linge.
Hier linksaf de Lingedijk op,
waar we rechts het Romaanse
kerkje van Wadenoyen vinden
(8). Na een bezoek aan deze
kerk rijden we rechtdoor naar
de sluis van het Inundatiekanaal, dat we oversteken en direct rechts gaande langs de
linkeroever volgen. Na enige
tijd zien we een brug die we
nemen naar de zuidelijke kanaaloever. We volgen het kanaal nu verder tot aan de Waaldijk. Op de dijk linksaf zodat
we het kanaal weer oversteken;
tenslotte rechtsaf en de dijk
uitrijden totdat we in oud-Tiel
zijn.

Beschrijving monumenten
(1) De kerk Zoelen was voor de
Reformatie aan de heilige Stefanus gewijd. Bij de laatste
restauratie (1988) zijn de vermoedelijke resten gevonden
van een uit de Karolingische
tijd daterend kerkgebouwtje. In
1395 wordt de kerk te Zoelen
genoemd op een kerkenlijst
van de Domkerk te Utrecht.
Rond 1500 heeft men het schip
in Nederrijnse stijl vernieuwd.
De 36 meter hoge toren is gedeeltelijk met tufsteen bekleed
en domineert het beschermde
dorpsgezicht van Zoelen.
Het interieur:
De preekstoel draagt op het
achterschot het jaartal 1641.
Op de rand van het klankbord
erboven is een tekst aangebracht uit II Timotius 2 vers 2:
"Predick het Woort, houdt aen
tydich ende ontydich wederlegt, gestraft, vermeent in alle
lancmoedicheyt en de Heere".
De zinsnede "houdt aen tydich
ende" las men gaarne als een
stille wenk aan de dominee
niet te lang te preken. Na de
restauratie heeft men de oude
doophekken, waarvan enkele
delen op de gewelven werden
teruggevonden, aan weerszijden van de preekstoel opgesteld. De doopvont dateert
uit ca. 1540.
De herenbank ("de Völckerbank") was vroeger gereserveerd voor de bewoners van

het kasteel.
Willem Hendrik baron Pieck
liet deze bank in 1750 voor
f. 240,-- vervaardigen. Op de
met Rococo-motieven en guirlandes versierde overhuiving
staan de wapens van de families Pieck en Verstolk. Aan de
muren hangen vier gerestaureerde wandborden. Een rouwbord, waarop bijbelteksten zijn
aangebracht, draagt in gotische letters de tekst:
"Hier leyt begraven Lambert de
Hoog/7, ende is gestorven de
VIII September 1603." De borden met "Het Onze Vader" en
"De Tien Geboden" dateren uit
de 17e eeuw.
Tenslotte is er een bord met
het "Credo"
(=geloofsbelijdenis).
Het orgel met het neo-gotische
front is in 1895 gebouwd door
Van Dam uit Leeuwarden.
(2) Via een door beuken omzoomde oprijlaan bereiken we
het kasteel Zoelen. In de 14e
eeuw werd de heerlijkheid Zoelen in twee delen gesplitst:
respectievelijk behorend tot
het kasteel en de hof, later de
"Aldenhaag" geheten. In 1572
wist D i rek Vijgh de beide delen
weer in een hand te verenigen.
In april 1574, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, vernam de
Spaanse gouverneur te T/e/ bij
geruchte dat Vijgh twee vijandelijke personen op zijn

eeuw behoorde vanouds tot de
goederen van de heerlijkheid
Zoeten.

kasteel verborgen zou houden
en besloot soldaten te zenden
om poolshoogte te nemen. Het
toeval wilde dat een dag later
de Spanjaard Franco de Valdes
met zijn manschappen langs
kwam.
Vijgh dacht dat ze voor hem
kwamen en "heeft selver het
vier doen steken in het huys
bove en beneden ende hevet
alsoe tsaemen verbrandt met
een groot deel gedeurssen coren dat op het huys lach..."
Spoedig daarna liet Vijgh het
uitgebrande huis opknappen.
Vermoedelijk volgde eerst in
de 17e eeuw een algeheel herstel. Het jaartal 1643 op het
klokhuis kan hier op duiden. In
1682 stierf de Zoeten se tak van

de familie Vijgh uit en kwam
het kasteel aan de families
Van Renesse van Baer (tot
1702), Pieck (1702-1775), Verstolk (1775-1845) en tenslotte
Völcker (1845-1971). In 1971
kocht de Stichting Landgoed
Zoeten het kasteelcomplex en
liet het restaureren tot appartementen.
Ook het koetshuis kreeg deze
bestemming.
Het in de 19e eeuw verbouwde
poortgebouw heeft aan de buitenzijde een hardstenen plaat
met het wapen van de familie
Verstolk.
(3) Molen De Korenbloem
maalt nog altijd het koren.
Deze grondzeiler uit de 18e

(4) De kerk van Kerk-Avezaath
was voor de Reformatie aan de
heilige Lambertus gewijd.
Reeds zeer vroeg in de 11e
eeuw heeft hier een kerk
gestaan. Het Oorkondenboek
van het Sticht Utrecht vermeldt
dat de kerk in 1007 door bisschop Notger van Luik aan de
abdij van Thorn werd
geschonken.
Tijdens de restauratie (1980-81)
zijn fundamenten van een oud
tufstenen schip aangetroffen;
het koor was afgesloten door
een ronde absis. De tufstenen
toren was wat jonger en werd

al bij de laat-Romaanse vergroting der Kerk inpandig.
In de 14e eeuw vonden verbouwingen plaats. De onderbouw
en de eerste geleding van de
toren kregen een spitsboogopening. De oostelijke hoeken
zijn bij die gelegenheid geheel
afgebroken en opnieuw opgemetseld als hoekpijlers. Nog in
de 14e eeuw werden op de
oostzijde van deze pijlers schilderingen aangebracht, voorstellende "De Marteling van de
heilige Agatha" en "Maria
Magdalena". Het torenportaal
diende vanaf 1632 tot 1840 tot
schoollokaal.
De derde bouwfase ligt in de
16e eeuw. Het Romaanse koor
werd toen vervangen door een
gotisch exemplaar, dat binnen
werd voorzien van een stenen
netgewelf met beschildering
van een blauw geverfd rankenmotief met okerkleurige bloemen.
Na de Hervorming heeft men
schip en toren verhoogd.
Tenslotte verving architect
J. van der Toorn in 1861 het
oude schip door een nieuw,
evenhoog als het koor.
Buiten in het koor een zeer interessante gedenksteen, geplaatst ter nagedachtenis aan
het overlijden van het oudste
en het jongste kind van de
Tielse patriot J.D. van Leeuwen
in 1785. De laatste zin "En Doe
Ook Na Uw Dood Geen Scha-

de" heeft betrekking op de
ideeën van Van Leeuwen die
een voorstander was van het
begraven buiten de kerken (zie
routebeschrijving).
Verhaald wordt dat zijn vrouw
het hier niet mee eens was en
's nachts met vrienden het
lichaam van een der kinderen
(wat gebeurde er met de tweede?) via een gat in de fundering onder de koorvloer ge-

schoven zou hebben. Bij de
restauratie werd inderdaad een
geraamte aangetroffen.
De oude inventaris van de kerk
is helaas bij een blikseminslag
in de opslagloods in 1980 verloren gegaan. Nieuwe banken
werden gevonden in de
gesloopte Eben Haezerkerk te
Tiet (ca. 1915). De kansel komt
uit de Broederenkerk te
Zutphen.
(5) Het huis Teisterbant komt
sedert 1326 in de Gelderse
leenboeken voor. Gedurende
de 14e en 15e eeuw bleef het
in het bezit van de familie Van
Soelen. In 1660 kwam het huis
in handen van baronesse Van
Bodeck van Elkan, die zich erfdochter van het "oud adellijk
Teisterbant" noemde. Zij huw-

de in 1660 met Diederick van
Eek van Panthaleon, wiens nazaten zich Van Eek van Teisterbant gingen noemen.
In 1784 stierf deze tak uit. Door
vererving in de vrouwelijke lijn
kwam het kasteeltje aan majoor Johan Bredt, die het gedeeltelijk laat slopen en het
huidige huis op de oude fundamenten laat bouwen. De windvaan draagt het jaartal 1784.
De vurige Tielse patriot J.D.
van Leeuwen had een geschil
met Bredt en dichtte op hem:
Een morgen en een hont/ Een
huis gelijk aan stront/ Toch
schrijft de gek met eigen hand/
Ik ben de heer van Teisterbant.
Dit weerhield Van Leeuwen er
niet van om in 1795, toen de
Fransen ons land binnenmarcheerden en de Oranje-gezinde
Bredt het veld moest ruimen,
zelf op Teisterbant te gaan wonen.
Na de dood van Van Leeuwen
werd het huis gekocht door
Matthias Johannes Versteegh,
burgemeester van Zoeten en
de Avezathen, lid van de Provinciale Staten van Gelderland
en heemraad van de Dijkstoel
der Neder-Betuwe. Hij bezat
een derde deel van de grond
van Kerk-Avezaath met akkers,
weilanden en boomgaarden; hij
fokte paarden en schapen. De
laatste Versteegh die Teisterbant bewoonde was Jacob, notaris te f/e/. Hij verkocht in
8

gen in de 16e eeuw tijdens de
Beeldenstorm (1566) en de
Tachtigjarige Oorlog brachten
het kerkgebouw in slechte
staat. Begin 17e eeuw volgen
er verbouwingen. Zo is toen
(6) Al in de tweede helft van de o.a. het koor verbouwd tot consistorie en school. Bij de
11e eeuw moet er te Erichem
restauratie van 1979-81 hersteleen kerk gestaan hebben. Zij
de men het houten plafond,
was gewijd aan St. Joris en
kreeg de vloer een grijs-blauwe
werd in 1101 geschonken aan
hardsteen en trok men met behet kapittel Van St. Marie te
Utrecht. De oorspronkelijk Ro- houd van oude gotische delen
een nieuwe consistorie op.
maanse kerk werd vanaf het
Aan de noordwand hangt een
midden van de 15e eeuw verTien Gebodenbord. Aan de
bouwd: eerst verving men het
zuidmuur een bordje met "Ora
koor door een gotisch exemet Labora 1653".
plaar, daarna verhoogde men
Koperen kroon met opschrift
de toren en tegen het einde
van de 15e eeuw metselde men "Hermanus Sterneman me fecit Roterdam 1784". Het orgel
een nieuw schip. De vernielin-

1924 het huis en de hof aan de
heer W.J. van der Linde. Tegenwoordig woont hier de familie
Mombers die het huis restaureert.

dateert uit de vroege 19e eeuw,
maar komt van elders. Na de
Tweede Wereldoorlog is door
dankbare evacués een gebrandschilderd raam geschonken met als onderwerp
"De Gasten Herbergen".

loosde staat zijn geraakt. De
kerkeraadsnotulen uit 1705
spreken van een "vervallen
kercke". Op 23 juni van dat
jaar besteedde men timmer- en
metselwerk aan om de kerk te
herstellen. Het kerktorentje
schijnt in 1783 in verval ge(7) De Cape/ te Kapel-Avezaath. raakt te zijn. Men besloot een
Hoewel dit vriendelijke kerkje
nieuw te laten bouwen, waarvoor het eerst in 1438 vermeld
toe de leden van de kerkeraad
staat, dateert het schip uit de
het torentje van Est zouden
14e eeuw. In de 15e eeuw moet gaan opnemen, (ook nu nog
de Cape/ een eenvoudig zaalvertonen beide torens grote
kerkje geweest zijn. Een eeuw overeenkomst). In 1784 nam
later werd een hoger koor aan- men het besluit om in verband
gebouwd, overspannen door
met door watersnood aangeeen stenen kruisribgewelf. Bij
richte schade de kerkvloer te
de restauratie van 1977-78 kre- verhogen. Bij de laatste restaugen de koorramen weer hun
ratie heeft men de vloer weer
oorspronkelijke gotische vorm. uitgegraven tot het oude niAan het begin van de 18e eeuw veau. Hierdoor kon ook het in
moet de Cape/ in een verwaar- 1917 geschonken orgel zakken
en de planken zolder hersteld
worden. Tussen de doophekken ligt op de vloer de oude altaarsteen van rode Weserzandsteen.
(8) Het zo karakteristiek op de
Lingedijk gelegen kerkgebouw
van Wadenoyen behoort tot de
oudste in dit gebied. Uit oorkonden blijkt dat er hier rond
850 een houten kerkje heeft
gestaan. Vanaf die tijd tot aan
de Reformatie viel het onder
het beheer van de Domproost
te Utrecht.
Het Romaanse schip van de
huidige kerk is opgetrokken uit

grofkorrelige tufsteen en dateert uit het begin van de 12e
eeuw. Rond 1200 heeft men
om onbekende redenen het
schip ingekort en de toren gebouwd. Rond 1250 is deze toren verhoogd met een bakstenen klokverdieping met galmgaten. In de 15e eeuw bouwde
men een nieuw, uit baksteen
opgetrokken, gotisch koor met
steunberen en hoge ramen. In
1902, de vijftiger jaren en 1979
werd de kerk gerestaureerd.
Het interieur is wit en het koor
is met een houten zoldering
overdekt, terwijl in het schip
de kap in het zicht is gehouden. Tegen de oostwand staat
de herenbank. Hierboven een
gebrandschilderd raam, daterend uit 1728, met het alliantiewapen van de families Van
Haeften en Van Lynden. Aan

de noordwand van het koor
een groot driedelig wets- en
gebedenbord. Bovenlangs is
Mozes geschilderd met een
losse houten staf. Op de benedenrand staat rechts voor de
bezoeker: "Dit Bestelt Door D.

van Wijck Als Kerckmester In
Der Tyt 1711" en links: "De
Kas Gemaeckt door A. V. K.
Waerdt Als Timmerman!". De

in Lodewijk XIV-stijl gedecoreerde preekstoel, die eerst in
het koor stond, is nu tegen de
noordzijde van het schip geplaatst.

Stadswandeling Tiel
Deze rondwandeling kan op ieder gewenst punt in de stad
beginnen. Een goed beginpunt
is de parkeerplaats aan de
Waal. Van hier heeft u een
goed uitzicht op de eeuwenoude Waalstad met haar zware
stadsmuur, die nog steeds als
waterkering dienst doet. Verder
vallen op: de Waterpoort (1) uit
1647 en het pand De Groote
Sociëteit, nu het streekmuseum (2). We lopen onder de
Waterpoort door en letten daarbij op de gedenksteen in de
doorgang. Deze herinnert aan
de 800 Tielse burgers die in
1528 een overmacht van 18.000
Bourgondische aanvallers terugsloegen. Op het Plein staan
aan de rechterkant enkele oude pandjes, zoals de smederij.
Het bronzen beeld, gemaakt
door de Burense kunstenares
Gerry van der Velden, herinnert
aan de bloeitijd van Tiel in de
vroege middeleeuwen met zijn
haven die tot ca. 1650 op deze
plek lag. Het plein wordt afgesloten door de Visafslag (3).
Via de Varkensmarkt bereiken
we, linksaf gaande, de Groenmarkt. Beide namen herinneren
aan de markthandel die Tiel
als streekcentrum bezat. Op de
Groenmarkt staat een fraaie
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stadspomp in rococo-stijl (4).
Terug in de richting Varkensmarkt nemen we het smalle steegje links, de Korte
Nieuwsteeg, die uitkomt op de
Oliemolenwal, geheten naar de
paardenoliemolen die hier
eens stond. Weg oversteken,
zodat we onderlangs het water
kunnen wandelen. Het karakter
van de oude wal wordt hier
mede bepaald door acacia's,
statige haagbeuken en een verscheidenheid aan kleinere beplanting. Rechts bevinden zich
enkele imposante villa's met
bruggen over de gracht, zoals
de villa De Witte Brug. (helaas
in 1989 uitgebrand). Links
restanten van de wal, met halverwege een nu afgesloten toegang tot de erachter liggende
gangen of kelders. De
sluitsteen draagt het jaartal
1802. Weer boven op de wal
gekomen, lopen we met de
bocht mee. Waar de brug ligt,
stond eertijds de Burensepoort, een van de vier toegangen tot de oude stad. We bereiken het Kalverbos, een verbastering van Calvarie-bos, als
herinnering aan de begraafplaats die eens lag rond de na
1679 gesloopte St. Walburgkerk. Dit plantsoen wordt gedo-

mineerd door statige oude bomen, voornamelijk rode beuken. Het pand no. 4 is het geboortehuis van generaal baron
D.H. Chassé, die in 1832 de citadel van Antwerpen tegen de
Fransen verdedigde. In het
plantsoen staat een borstbeeld, daar geplaatst als eerbewijs voor de Tielse liberale
staatsman mr. M. Tydeman
(1854-1915). De huizen in de
goed bewaard gebleven gevelwand recht voor u, met op de
hoek het voormalige gymnasium, zijn karakteristiek voor de
architectuur uit het derde
kwart van de 19e eeuw. We
wandelen linksaf; de toren die
u juist nog even rechts ontdekt
is van de R.K. Dominicuskerk,
gebouwd in 1940. We bevinden
ons nu in een grotendeels gaaf
bewaard gebleven stuk oudTiel: de St Walburgstraat,
Ambtmanstraat en het
Hoogeinde. Hier staan diverse
monumentale panden, rechts
het Ambtmanhuis (5), links op
de hoek met het Hoogeinde
het voormalige Burgerweeshuis en verder in de Ambtmanstraat de lange gevel van
het Oud Burger Mannen- en
Vrouwenhuis uit 1804 (6). De
tuin van het Ambtmanhuis is in

Engels-romantische stijl aangelegd door de bekende tuinarchitect Zocher en wordt gekenmerkt door hoog opgaande platanen. Let ook op de prachtige
buxus-broderie in de voortuin.
Direct naast het gemeentehuis
zien we rechts een burgerwoonhuis met ingangspartij in
Lodewijk XVI-stijl (7). We vervolgen onze wandeling totdat
we aan onze rechterhand de
voormalige Korenbeurs krijgen:
een plein met beursgebouw en
omzoomd door een helaas
dichtgemetselde Toscaanse
zuilengalerij (1849).
Aan het eind van het
beursplein rechtsaf naar de St.
Caeciliakapel (8). Terug de St.
Agnietenstraat in, met links
oude panden en rechts de moderne schouwburg de Agnietenhof. In de gevelwand rechts
bevindt zich een poortje, de
Kloosterpoort, die vroeger toegang gaf tot het terrein van het
Agnietenklooster. Nu bevinden
zich hierachter de openbare bibliotheek en het stadsarchief
van Tiel (9). We gaan onder het
poortje door en slaan aan het
eind van de Kloosterstraat
rechtsaf. U staat nu op het
Bleekveld, dicht bij de St.
Maartenskerk met z'n scheve
toren (10). We lopen naar de
kerk. Daarachter is aan de
gracht een prachtig kastanjelaantje. Daarna gaan we terug
naar het Bleekveld, dat we

oversteken naar het indrukwekkende rechtbankgebouw uit
1882 en de erachter liggende
plantage(11). Links aanhouden,
naar de Ophemertsedijk. Boven
op de dijk zien we rechts het
pand Bellevue (12), met daarvoor enkele mooie taxussen en
links kijken we over de rivier
de Waal met zijn drukke
scheepvaartverkeer. Ook de
twee reusachtige bomen tegen
de dijk, een beuk en een iep,
verdienen onze aandacht. Het
uitzicht op de stad is hier op
z'n mooist. We vervolgen onze
wandeling boven op de dijk.
Hier is een doorgang in de dijk
die men bij hoog water met
balken en mest kon afsluiten.
Deze "coupure" oversteken en
aan de overzijde weer omhoog
gaan, de wal op. De leilinden
die hier staan versterken de
stadsmuursfeer. Op het ronde
gedeelte van deze Tolhuiswal,
het rondeel, staan twee kanonnen. Hun voorgangers, die afgeschoten werden als waarschuwing bij het kruien van het
ijs op de Waal, zijn in de tweede Wereldoorlog verdwenen.
De huidige exemplaren staan
hier sinds 1972 en werden uit
het Voornse Kanaal opgevist.
Voor ons ligt de Waterpoort.
Hier besluiten we onze wandeling. U heeft nu een aantal monumenten gezien. De stad
heeft nog meer mooie plekjes,
(bijvoorbeeld het 16e-eeuwse

huis op de hoek van de
Weerstraat en de Kleibergsestraat). Het loont de moeite
van deze route af te wijken en
zelf op ontdekkingstocht te
gaan in de oude Hanzestad
Tiel.
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(1) De Waterpoort werd in 1647
op de plek van een oudere
voorpoort gebouwd. De rechter
gedenksteen aan de Waalzijde
herinnert aan dit feit. Aan deze
zijde ook het door twee leeuwen gehouden wapen van de
stad Tiel met daar onder de
spreuk "Asylum gentis Batavorum" (toevluchtsoord van de
stam der Betuwnaren). 15 november 1944 werd de sierlijke
poort via een springlading door
de Duitse bezetters opgeblazen. In 1978-79 volgde herbouw. In de poortdoorgang
werd een gedenksteen uit de
voormalige Burensepoort ingemetseld, herinnerend aan de
belegering van de stad in 1528.
De 17e-eeuwse vertaling van
de Latijnse tekst luidt:
"Siet hoe mijn' vesten poort en
torens zijn beschoten, En als
van een gescheurd door bouten en geschut, Noch sal mijn
Betouws Burght staen trotzer
na die stoten, Tot welkers heijl
s/7 heeft dit onheijl af geschut."

(2) Naast de poort het statige
gebouw van de in 1764 opgerichte Groote Sociëteit. Deze
herensociëteit liet het pand in
1789 in Lodewijk XVI-stijl optrekken, aan de stadskant verdeeld door pilasters met tussenhangende festoenen. De
restauratie van het in de
laatste wereldoorlog zwaar beschadigde gebouw kwam in
12

1+2

1974 gereed. Sindsdien biedt
het onderdak aan de nog
steeds bestaande herensociëteit, het streekmuseum en
sinds 1985 ook de kunstuitleen.

(3) De visafslag stond in de 17e
eeuw op de plaats van de
Groote Sociëteit, maar moest
daar in 1789 verdwijnen. Men
heeft toen aan de andere kant
van het Plein het huidige
bouwwerk gezet. In de met 8
dorische zuilen omsloten vishal werd tot de Tweede
Wereldoorlog de riviervis verhandeld. Als bekroning het wapen van Tiel.
(4) Reeds in de middeleeuwen

stond er een waterput op de
Groenmarkt. De huidige, in een

l

fraaie rococo-stijl opgetrokken
hardstenen opvolger werd in
1768 voor f. 500,-- aanbesteed.
(5) Het Ambtmanshuis werd in
1525 voor de ambtman Adriaan
van Bueren gebouwd. In 1538
kwam het in bezit van de familie Vijgh, die diverse ambtmannen heeft voortgebracht. Een
van hen, Dirk Vi/gh, was zelfs
zo machtig dat hij in de wandeling "de Koning van Tiel" genoemd werd. Vanaf 1681 komt
het in andere handen. Niet iedereen woonde er gelukkig. Zo
overleed op 21 mei 1761 de
toenmalige bewoner Diederik
van Brakel aan de verwondingen, hem in het huis door zijn
schoonzoon Isaac Steven van
Delen toegebracht. Na nog in
handen van diverse andere families te zijn geweest, kocht
het Polderdistrict Tielerwaard
in februari 1939 het eeuwenoude Ambtmanhuis. In 1990 verkocht genoemd district op zijn
beurt het pand aan de gemeente Tiel.
De bouwgeschiedenis is als
volgt: in 1525 is er een dubbel
huis opgetrokken, het nog
goed zichtbare hoofdgebouw.
Rond 1563 is op de zuidoosthoek (tuinzijde) een aanbouw gepleegd en vervolgens
is de traptoren met uivormige
bekroning tot stand gekomen.

De twee halsgevels aan de
tuinzijde zullen rond 1640 zijn

ontstaan. Rond het midden van
de 19e eeuw bouwde men een
nieuw ingangsportaal in neogotische stijl en de ronde uitbouw van het vertrek naast de
traptoren. Tezelfdertijd veranderde de landschapsarchitect
Zocher de tuin in een van zijn
magistrale scheppingen. Het
interieur heeft stucwerk van
Rieff en een fraaie schouw uit
ca. 1720.
(6) Het Oud Burger Mannen- en
Vrouwenhuis had eeuwenlang
zijn gebouwen liggen aan de
Gasthuisstraat te Tiel. Als
zieken- en bejaardeninstituut
dateert het uit de 15e eeuw.
Vanaf de 17e eeuw heeft het
alleen nog als bejaardenhuis

gefunctioneerd tot in de zestigerjaren van onze eeuw. In
1804 werd een nieuw hoofdgebouw aan de Ambtmanstraat
opgetrokken. De bouwstijl is
classicistisch. In het tympaan
is een wereldbol met kruis afgebeeld, het wapenbeeld van
het instituut.

(7) Na de vernielingen van de
Tweede Wereldoorlog restten
in Tiel nog maar weinig burgerwoonhuizen van enige allure.
Bewaard bleef dit woonhuis in
de Ambtmanstraat. Het is opgetrokken in Lodewijk XVI-stijl.
De middenpartij is versierd met
een uitgezaagd bovenlicht en
een omlijsting met guirlandes
en palmtakken.
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(8) De St Caeciliakapel was
oorspronkelijk een onderdeel
van een Augustinessenk loos te r. In 1578 werden deze
kloostergoederen stadsbezit.
Na aanvankelijk door de hervormden gebruikt te zijn, wordt
de kapel vanaf de 19e eeuw tot
op heden door de EvangelischLutherse gemeente gebruikt.
Het schip van de kerk dateert
uit het midden van de 15e
eeuw. Rond 1500 heeft men
een nieuw, gotisch koor met

netgewelf en afhangende
sluitstenen opgetrokken. Na de
Tweede Wereldoorlog is de
kerk gerestaureerd, waarbij er
onder anderen weer een
dakruiter is geplaatst. In het
koor drie gebrandschilderde ramen, in 1951 ontworpen en geschilderd door Georg Rueter
en vervaardigd in het atelier
der gebroeders Bogtman te
Haarlem. Ze stellen van links
naar rechts voor: "Mozes met

broken 15e-eeuwse St. Agnietenkapel. Na voor diverse scholen gebruikt te zijn, werd het
Oudheidkamer en vervolgens
openbare bibliotheek. De
laatste is sinds 1987 gevestigd
in een nieuwbouwpand in de
Kloosterpoort.

eeuw een tuftstenen toren. Bij
de vijfde gedaante richtte men
de bouwactiviteiten op het
koor, dat sterk werd vergroot.
Tevens kwam de toren nu geheel binnen de kerk te staan.
Eind 14e eeuw volgde weer
een verandering: het koor
kreeg een vijf hoekige afsluiting; verder trok men een
(10) De Sint Maartenskerk dadwarspand op, zodat de kerk
teert uit het midden van de 15e de vorm van een kruis kreeg.
Vanaf 1420 begon men met de
eeuw. Het is een kerk met
maar liefst tien gedaanten! Bij vergroting van het westelijk gedeelte tot een driebeukig
het ontstaan in de 8e of 9e
eeuw had de kerk de vorm van schip. Het zetten van een toren
een langgerekte zaal met
was geen eenvoudige zaak, zoals uit de feiten blijkt: 1431
rechthoekig koor. Spoedig
bouw van een nieuwe toren;
daarna voegde men zijbeuken
toe en in de 10e en 11e eeuw
1440 de toren moet wegens onaan de westkant een aanbouw. voldoende fundering weer afHierin plaatste men in de 12e gebroken worden, waarna men
direct opnieuw begint; 1514 de

toren wordt voltooid. Tegen het
midden van de zestiende eeuw
wilde men de kerk nogmaals
vergroten. Men sloopte daartoe

de stenen tafelen de berg afdalend"; "De herders in de Kerst-

het gehele dwarspand. In 1560
legde men de eerste steen

nacht"; "De jonge Samuel
luisterend naar de stem des

voor een nieuw dwarspand,
maar de intrede van de Reformatie (1566 "Beeldenstorm")
zorgde ervoor dat men dit nooit

Heren". Hun verbindende thema is openbaring en ontmoeting.
(9) Achter de classicistische

gevel van dit uit 1886 daterende schoolgebouw is nu het
Tielse stadsarchief gehuisvest.
Het werd gebouwd op de fundering van de daarvoor afge-
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afgemaakt heeft. Deze negende gedaante heeft eeuwenlang
zo onvoltooid gestaan, totdat
men in de 18e eeuw de restanten sloopte. De bedoelde omtrek is zichtbaar in het gras. In
de laatste wereldoorlog werden de kerk en de toren door

niek die in de 19e eeuw weer
populair werd. Men brengt hierbij twee of meer kleurlagen
aan, die gedeeltelijk weer worden verwijderd. In 1934 werd
onder fel protest de rechtbank
omgezet in een kantongerecht.
De zitingzaal behoort zonder
twijfel tot de mooiste in Nederland.

maandenlange granaatbeschietingen door de Engelsen vanaf
de overzijde van de Waal zwaar
beschadigd. Toch slaagde Monumentenzorg erin het geheel
in zes jaar tijds uit de puinhopen te doen herrijzen (1964).
Bezienswaardigheden in het interieur:
Van het fraaie schotwerk uit de
doopkapel zijn enkele delen
bewaard gebleven. Men heeft
ze verwerkt in de preekstoel;
voorstellingen: de Heilige Catharina (ca. 1530) Op de vloer
diverse grafstenen; aan de muren rouwborden van de Tielse
notabelenfamilie Van der
Steen. Ook vinden we hier het
grote grafmonument voor de in
1662 in Tiel geboren overste
der Gelderse troepen Steven

van Weideren, (gestorven in
1709). Het werk is gesigneerd:
J. Mast. Buiten staat, los van
de kerk nog de z.g. Gerfkamer,
waarin vroeger o. a. de armenkamer der diakonie gevestigd
was.

(12) Het gebouw Bellevue werd
in 1842 gebouwd als
restaurant- en sociëteitsgebouw. Vanaf 1917 werd het
door een apotheker bewoond,
die het in de veertiger jaren gedeeltelijk verhuurde aan de
Dienst Gemeentewerken van
Tiel. In 1959 werd het pand
door de gemeente als huisvesting voor eerder genoemde
dienst gekocht. In 1982 werd
het gebouw gerestaureerd.

(11) Het in een mengeling van
neo-Grieks en neoRenaissance opgetrokken
rechtbankgebouw werd in oktober 1882 door de architect J.F.
Metzelaar opgeleverd. In het
grote tympaan aan de voorzijde zien we centraal Vrouwe
Justitia op haar troon, naar
ontwerp van Johan Schmidt
Crans. De toegepaste techniek
voor deze decoratie is bijzonder; het is namelijk een "sgraffito", een eeuwenoude tech15

Echteld, IJzendoorn
en Ochten
Echteld
Na ons bezoek aan Tiel en omgeving begeven we ons in
oostelijke richting naar de gemeente Echteld.
Of we nu met de auto via de
A15 of op de fiets het
Amsterdam-Rij nkanaal passeren, de enorme hefdeuren en
-torens van de oude en nieuwe
scheepvaartsluis zullen niet
nalaten indruk op ons te
maken.
De kerk van het dorp Echteld
doemt al spoedig voor ons op.
Ons richtend op de toren bereiken we de gemeenteborden.
We slaan de Voorstraat in, die
ons door de kom van het dorp
voert.
We passeren enkele boerenwoningen van eerbiedwaardige
ouderdom.
Nummer 12 stamt uit 1739. Let
hier eens op de ingemetselde
gevelsteen, die waarschijnlijk
uit het nabijgelegen kasteel afkomstig is.
Aan de rechterzijde van de
Voorstraat zien we over de gevels van nummer 7 en 9 het
jaartal 1774.
Ook nummer 3 draagt een ingemetselde tekst, die alleen
voor scherpe ogen te ontcijferen is.
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Op het punt waar de Voorstraat overgaat in de Wijenburgsestraat staat een restaurant met de sprekende naam
Het Wapen van Balveren.
Een gezellig terras noodt ons
tot een kopje koffie. Verstandiger is om eerst het kasteel De
Wijenburg (1) te bekijken, een
korte wandeling in het kasteelpark(je) te maken om vervolgens onze aandacht te bepalen
tot de kerk (2). De gemeente
Echteld bestaat uit de dorpen
Echteld, IJzendoorn en Ochten,
die van west naar oost langs
de Waal liggen. Vervolgen wij
onze weg langs de Wijenburgsestraat, dan passeren wij
nummer 7.
Deze hoeve, De Hul genaamd,
is een fraai voorbeeld van een
T-boerderij (3).
Slaan wij hierna de eerste weg
rechts in, dan bereiken we al
spoedig de dijk.
De Waalbandijk biedt een indrukwekkend schouwspel van
het zilverslingerend lint van de
rivier met het drukke scheepvaartverkeer.
Soms rijden we vlak langs het
water, dan weer liggen tussen
ons en de Waal brede uiterwaarden met een oude steenfabriek en een scheepswerfje.

In het binnendijkse gebied ontwaren we de boomgaarden.
Jammer genoeg is de glorie
van de oude hoogstammen vervangen door de profijtelijker,
maar veel minder fraaie
spillen.

IJzendoorn
In het dorpje IJzendoorn besteden we aandacht aan de kerk
(4).
Het oude godshuis ligt, omgeven door het kerkhof, aan de
dijk.
Eens had het nu zo simpele

plaatsje meer in de melk te
brokkelen.
Het vormde een Hoge Heerlijkheid, wat inhield dat de op
't Huys 't Ysendoren zetelende
ambtsjonkers recht van spraken over de inwoners.
We verlaten de dijk en bereiken via de Dorpsstraat al spoedig de Keizerstraat.
Hier slaan we rechtsaf en komen vervolgens op een
viersprong.
Naar links kijkend zien we in
de bocht van de Molenstraat
een kapitale boerderij Het
Oosterveld.
Goed zichtbaar is de duivento- goed voorbeeld van een T-huis,
ren.
de Luitekamp genaamd (zie foto boven).

Echt oud is dit merkwaardige
bouwsel niet, zo horen we van
de eigenaar.
We rijden richting Ochten via
de Heuningstraat. Een eindje
verderop weer een bijzonder

Ochten
Aan fraaie historische bouwwerken heeft het dorp Ochten
ons jammer genoeg weinig te
bieden.
Geen wonder: in 1945 lag het
plaatsje in de vuurlinie en werd
grotendeels verwoest.
Toch neemt Ochten binnen de
gemeente Echteld een bijzondere plaats in.
Hier staat het (nieuwe) gemeentehuis, van hieruit wordt
de gemeente Echteld bestuurd.
Een oud volksrijmpje doet deze
bijzondere positie uitkomen en
geeft meteen aan dat de waardering van de ingezetenen voor
hun onderscheiden dorpen niet
buitengewoon groot is (5).

Overigens is Uzendoorn tot
1923 een zelfstandige gemeente geweest, wat het merkwaardige beeld opleverde dat de gemeente Echteld door Uzendoorn in twee totaal afzonderlijke delen werd gesplitst.
De Ochtense veerstoep is sedert de bouw van de Tielse tolbrug gedegradeerd tot een uitkijkpunt over de Waal.
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(1) Kasteel De Wijenburg
Al in 1271 komen we deze

adellijke woning voor het eerst
in oude documenten tegen.
Het kasteel was bijna vijf eeuwen lang in het bezit van het
geslacht Van Wij hè, wat de

naam verklaart.
Voor de kenners van bouwstij-

len zijn de verbouwingen uit
verschillende tijdvakken duidelijk te onderscheiden.
Tot 1928 is het kasteel door

adellijke families bewoond geweest, al waren de laatste bewoonsters, de freules Van Balveren, vaker elders te vinden.
Na die periode werd het bouwwerk al spoedig bezit van de

Stichting "Vrienden der Geldersche Kasteelen".
Een tijdlang was het woon-,

werk- en expositieruimte van
een kunsthandelaar. Nu doet

het dienst als conferentieoord.
De leeuwtjes, die de oprijlaan
bewaken, waren in vroeger tij-

den behoorlijk mobiel.
Volgens de overlevering horen
zij thuis in Eek en Wiel, vanwaar zij in 1703 door Otto van
Wijhe overgebracht werden.
Kon best, want in dat jaar
breidde deze zijn bezittingen
uit met het zogenaamde Huis
te Wiel.

(2) De kerk
Het oudste deel van de kerk
stamt misschien uit de 10e
eeuw.
Het schip is opgebouwd uit
Duitse tufsteen, al zijn vanaf

18

de 12e eeuw, toen de eerste
steenovens verschenen, ook
bakstenen gebruikt.
Het koor is 14e-eeuws en

bestaat uit baksteen, bekleed
met tuf.
Het schip heeft een houten
tongewelf, terwijl de oorspronkelijk Romaanse rondboogvensters zijn uitgebouwd tot
gotische spitsboogramen.
De toren stamt uit de 12e
eeuw.
In 1672 werd, blijkens een inscriptie, op last van Otto van

Wijhe de kerkklok ter plekke
gegoten.
In 1395 komt het godshuis voor

op de lijst van kerkelijke goederen van het bisdom Utrecht.
In de kerk bevindt zich een

graftombe van Reinoud van
Wijhe uit 1657, terwijl buiten,
tegen de koormuur, een
grafsteen van het geslacht Van
Balveren ligt.
Toen in 1835 de toren en een
deel van het schip instortten,
begon men onmiddellijk met
de herbouw waarbij het schip
ingekort werd.
De consistoriekamer aan de
noordzijde is pas veel later in
de loop van de 19e eeuw aangebouwd.

Afb. 3a.

(3) Betuwse boerderijtypen
Veel Betuwse boerderijen zijn
van het Saksische of halletype,
ook wel rechthuis genoemd.
Dit type kan men nauwelijks
Betuws noemen, omdat het in
het oorspronkelijk door de Saksen bewoonde Oost-Nederland
tot en met het rivierengebied
voorkomt.
Woning en schuur liggen achter elkaar onder één zadeldak,
dat aan de voor- en achterzijde
vaak afgeschuind wordt door
de zogenaamde schilden of
wolfseinden (zie afbeelding
3a).
Veel markanter voor de Betuwe
zijn de krukhuizen en de
T-huizen.
Toen de sterke schuining van

het dak in de woonruimte
steeds meer als een bezwaar
gevoeld werd, bouwde men
aanvankelijk het voorhuis aan
één zijde hoger op en dekte de
woonruimte met een apart zadeldak, dat dwars op de
schuur stond.
Dit was het zogenaamde krukhuis (zie afb. 3b).
Een vanzelfsprekende verbetering van het krukhuis was het
T-huis.
Hier werd het woongedeelte
aan beide zijden verhoogd.
Vaak kreeg ook het zadeldak
van dit boerderijtype schilden
(zie afb. 3c).
(4) De kerk van Uzendoorn
Als wij bij onze wandeling rond

Het rechthuis of halletype.

Afb. 3c.
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de kerk een vriendelijke IJzendoorner ontmoeten, is deze
gaarne bereid ons het interieur
te tonen.
Zoals te verwachten was,
heerst hier een devote eenvoud.
Tot 1598 was de kerk katholiek, daarna zal alle opsmuk
verdwenen zijn.
Getuige enkele foto's uit 1945
hebben oorlogshandelingen
het bouwwerk grotendeels vernield.
Onze rondleider wijst ons op
de herenbank met een fraai familiewapen van de geslachten
Van Wijhe en Van Brakell, op
de preekstoel, de doopvont en
de klankpotten, die dus alle uit
de restauratieperiode 19491955 stammen.
De kerk hoort aan de
Nederlands-Hervormde Gemeente en de toren is, zoals
vaak voorkomt, in bezit van de
burgerlijke gemeente Echteld.
In de toren hangt een klok uit
1526, die uit Edam is overgenomen, tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland verdween, maar inplaats van tot
oorlogstuig omgesmolten te
zijn, nu weer zijn klanken over
de landelijke omgeving uitstrooit.
Komt u in het Openluchtmuseum te Arnhem een middeleeuwse klokkengieterij tegen,
dan is het aardig om te weten
20

dat die uit Uzendoorn afkomstig is.
Alweer, net als in Echteld, een
bewijs dat kerkklokken in de
middeleeuwen vaak ter plaatse
gegoten werden.

Plaquette in de kerktoren van
Ochten

Tiet is een stad
Echteld een gat
Ijzendoorn een waterpoel
Och ten is een koningsstoel

Lienden
De gemeente Lienden bereikt
men het makkelijkst via de provinciale weg KesterenCulemborg.
We nemen de afslag Lienden
en komen op de Vogelenzangseweg.
Al heel snel zien we aan de linkerzijde een 19e-eeuwse boerderij Het Hooge Huys.
Een typische T-boerderij met
opvallend mooi houtsnijwerk
aan de daklijsten.
Naast de boerderij ligt de Baron van Brakellweg, nog steeds
duidelijk zichtbaar in een oude
rivierbedding.
Even verderop ligt de boerderij
De Burgheuvel, een 19eeeuwse hoeve met een vijfroedige hooiberg.
Hier heeft het oudste kasteel
van de buurschap Meerten
gestaan, eveneens De Burgheuvel genaamd. Aan het eind
van de Vogelenzangseweg
gaan we rechtsaf de Dr. van
Noortstraat in. Bij de volgende
splitsing zien we rechts het gemeentehuis. Wij slaan linksaf
de Dorpsstraat in. Deze straat
volgend komen we bij de kerk
aan de Papestraat (1).
Voorbij de kerk staat rechts de
pastorie.
Voor de kerk zien we een zeer

oude boerderij uit de 18e-eeuw,
Het Witte Huis. Achter deze
hoeve vinden we weer een vijfroedige hooiberg.
Hierna vervolgen we onze
tocht door de Waterstraat en
houden linksaan over het
fraaie marktplein met zijn zorgvuldig bijgehouden leibomen
en zijn karakteristieke oude
straatlantaarns.
Als we linksaf de Molenstraat
ingaan komen we bij De
Zwaan. Jammer genoeg wordt
juist op dit moment deze molen zo grondig gerestaureerd,
dat er weinig meer dan het
fraaie naambord te genieten
valt (2).
Dus maar weer terug door de
Molenstraat en op het Marktplein linksaf.
Dit verlengde van het Marktplein heet Brinkstraat.
Bij de Kachelshop houden we
rechtsaan en bereiken langs
een nieuwbouwwijk, de Beemdsestraat. Het is een wat laag
gelegen weg door de weilanden. Al spoedig komen we op
de Rijndijk en gaan linksaf.
Een fraaier Betuws landschap
is nauwelijks denkbaar.
Vanaf de dijk zien we een grote kolk, die is ontstaan tijdens
dijkdoorbraken in het begin

van de 19e eeuw.
Even voorbij dit mooie natuurmonument verlaten we de dijk
weer en komen op de Waaiweg
in de Marspolder.
Links, op enige afstand van de
weg staat een poldermolen (3).
De Marspolder is een gebied
met weilanden, boomgaarden
en akkers.
De weg verder volgend vinden
we links een plassengebied,
Het Leegh. Deze plassen zijn
ontstaan door ontgronding
voor de steenfabrieken. Thans
vormen ze een bijzonder aantrekkelijk natuurgebied. Ver
over de watervlakte steekt de
Cuneratoren van Rhenen tegen
de wijde wolkenluchten af.
Een flink eind verderop gaan
we rechtsaf de Zandstraal in.
Vooral hier rijden we tussen
grote boomgaarden met de
echte Betuwse meikersen.
Op nummer 1a vinden we een
oude 18e-eeuwse boerderij, die
nog grotendeels in de oorspronkelijke staat verkeert.
Overigens staat deze hoeve op
een kunstmatige verhoging,
een zogenaamde woerd. Een
dergelijke vluchtheuvel was in
het verre verleden de eerste
vorm van bescherming tegen
hoog water. Aan het einde van
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de Zandstraat slaan we linksaf, (1) De Nederlands-Hervormde
de Remsestraat in.
kerk.
Even verderop ligt aan onze
De kerk was oorspronkelijk gerechterhand een onverharde
wijd aan de maagd Maria en
weg naar de boerderij De Tolheeft tot 1599 aan de Sint Paulenburg, gebouwd op de funde- lusabdij behoord.
ring van het voormalige kasteel Daarna kregen de graven van
De Tollenburg. In de middelCulemborg als Heren van de
eeuwen was dit een grenshalve heerlijkheid Lienden (de
kasteel van de bisschoppen
andere helft viel onder de bisvan Utrecht.
schop van Utrecht) het recht
Voor genoemde boerderij ligt
van collatie.
een oude rivierbedding van de
In 1518 werd door Anna van
Rijn.
Culemborg het Heilig KruisgilTenslotte vervolgen we onze
de gesticht.
tocht via de Hogeweg.
Vermeldenswaard is de plezanOp enige afstand ervan ligt
te plicht van de gildebroeders
aan het einde van een onverom elk jaar op de dag van
harde weg een T-boerderij met
oprichting (14 september) in
fraaie daklijsten en Jugendstil
een herberg binnen de heerlijkmetselwerk bij de ramen.
heid Lienden een goed en geDe Hogeweg vervolgend komen we op de Cuneraweg en
bereiken al spoedig het dorp
Kesteren.

meenschappelijk maal bij te
wonen.
Jammer genoeg voor hen eindigde dit blije bijeenzijn met
de ontbinding van het gilde in
1858.
De bakstenen toren is aan de
onderzijde bekleed met
tufsteen. Schip en koor van deze zogeheten driebeukige
pseudo-basilikale kerk zijn gepleisterd en voorzien van een
hoog, met leisteen bekleed zadeldak.
Spitsboogvensters wijzen op
een gotische bouwstijl.
Het oorspronkelijke tongewelf
van schip en koor is vervangen
door een stergewelf.
Het gewelf van het koor toont
een beschildering van bloemen
en lofwerk.
De toren stamt uit de 15e
eeuw, doch schip en vooral
koor zijn van ouder datum.
De klok is, als zoveel Nederlandse kerkklokken, tijdens de
Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Duitsers.
Ver zijn ze er niet mee gekomen. Tijdens het transport
naar het oosten plofte de klok
in de Linge.
De dankbare Liendenaren
visten hem na de bevrijding uit
het "kleen rivierke" op.

(2) Windkorenmolen De Zwaan
Deze molen is een combinatie
van een torenmolen en een
grondzeiler.
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(3) De poldermolen
Deze poldermolen is een
zogenaamde grondzeiler.
Hij stamt uit 1885, wat blijkt
uit de gevelsteen boven de ingang. Hierop lezen wij: "In
1885 is dit gebouw daar
gesteld onder het bestuur van
De Marsch, Lede en Oudewaard", gevolgd door de namen van de leden van het waterschapsbestuur.
De molen is opgetrokken uit

baksteen, heeft een rieten kap
en een ijzeren scheprad.
Zowel op de bovenas als op de
wateras is de naam De Prins
van Oranje te vinden.
Voor 1885 stond hier ook al
een poldermolen, die echter in
1884 afbrandde.
Het nu zo kostbare monument
kwam destijds tot stand voor
een bedrag van f. 14.600,-.

Eens behoorde hij aan de graven van Culemborg, als onderdeel van de halve heerlijkheid
Lienden.
Hij stamt uit 1644 en kwam in
de plaats voor een standerdmolen, die in 1643 ingestort
was.
Voor f. 5.720,50 werd de huidige molen gebouwd.
We mogen aannemen dat de
restauratie een veelvoud van
bovenstaand bedrag eist.
Boven de toegangsdeuren vinden we een fraai naambord
met een zwaan en de tekst
"Anno De Zwaan 1644".
Op de romp zien we twee versieringsbanden. De baard
toont de volgende tekst:
BIJ STORM EN WIND
IS GOD MIJN VRIND
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Kesteren
Kesteren is één van de weinige
plaatsen in Nederland waarvan
de geschiedenis zeker tot in de
Romeinse tijd te volgen is: het
komt als Carvone voor op een
middeleeuwse kopie van een
oorspronkelijk Romeinse kaart
van het hele Romeinse Rijk.
Kesteren was voor de Romeinen een belangrijk militair
steunpunt. De oudste schriftelijke vermelding als "villa
Castra" dateert van rond 850.
Castra betekent zoiets als legerkamp. Waarschijnlijk is het
Romeinse legerkamp, totdat
het door de Rijn is verzwolgen,
nog in de vroege middeleeuwen een bezienswaardigheid
geweest. De respectabele ouderdom van Kesteren is niet terug te vinden in het monumentenbestand: de meeste monumenten dateren uit de 19e en
het begin van de 20e eeuw. In
die periode is er blijkbaar zoveel geld onder de boeren vrijgekomen dat oudere bebouwing vrij rigoreus is opgeruimd.

Voordat we op pad gaan moeten we nog even stilstaan bij
het Kesterse landschap. Sommige gebieden in Kesteren waren van oudsher onbewoon24

men. In de middeleeuwen heeft
de Rijn zich een paar maal verplaatst: stroomde hij eerst vlak
langs de Rijnbandijk, de overblijfselen zijn nog aanwijsbaar,
later verlegde hij zijn loop pal
langs Rhenen. Vandaar dat de
Voordat de Rijn door machtige polder Leede en Oudewaard
dijken werd beteugeld, woonde ook een eigen Rijndijk heeft. Al
men op de zogenaamde oever- deze dijken trokken ook bewoning aan. Vooral kleinere boerwallen. Dit zijn hoger gelegen
zandige kleibanen, die door ou- derijtjes en arbeiderswoningen
dere lopen van de Rijn zijn ont- liggen zo hoog mogelijk tegen
de dijken. We zullen tijdens de
staan. In Kesteren lopen de
route een en ander tegenkoNedereindse- en Boveneindsestraat over zo'n langwerpige men.
rug. Achter deze rug lag de
We beginnen onze tocht (per
kom, een onbewoonbaar nat
fiets, auto, of gewoon lopend)
gebied, dat grote delen van de
winter onder water stond. Door bij het oude station van Kestede Rijnbedijking werd de Betu- ren. De nu nog aanwezige bebouwing dateert van ca. 1885
we wel veiliger, maar bij dijken
vormde de helft van een
doorbraak was de ellende niet
oorspronkelijk symmetrisch
te overzien.
De Rijnbandijk lag natuurlijk zo stationsgebouw in de vork van
veel mogelijk op de hogere oe- de spoorlijn uit Amersfoort en
verwal. Ten zuiden van de Rijn- uit Tiel. Nu vindt u er het Archief en Informatiecentrum
bandijk ligt de oudst bewaard
voor de Midden-Betuwe. Via de
gebleven kern van Kesteren.
Spoorstraat - het oude spoorTen noorden ervan, dus vroeger buitendijks, liggen de boer- tracé - rijden we richting Rhenen. Vlak voor het kruispunt
derijen op kunstmatige ophogingen, zoals de 19e-eeuwse T- slaan we rechtsaf.
boerderijen aan de Hogedijkse
De Rijnbandijk
Weg en de Bosse Dreef die
We bevinden ons nu op de
niet in de route zijn opgeno-

baar, andere vroegen als het
ware om bewoning.
Deze tweedeling vinden we natuurlijk weerspiegeld in de
plaats waar de meeste oude
monumenten bij elkaar liggen.

middeleeuwse Rijnbandijk.
Links liep vroeger de Rijn,
rechts (binnendijks) ligt de oude oeverwal. Met een grote
boog draaien we om een buitengedijkte dijkdoorbraak
(waai). Het Rijnwater is met
zo'n grote kracht door de dijk
gebroken dat het gat te diep
was om de herstelde dijk er
weer recht doorheen te leggen.
Meestal verdwijnen de buitengedijkte waaien in de loop van
de tijd: ze slibben dicht. Voordat dit hier gebeurde had de
Rijn zich echter al naar het
noorden verlegd. Rechts, aan
de voet van de dijk, maar op de
oeverwal, liggen twee oude
boerderijtjes uit ca. 1870. Even
verderop ligt op een deels
kunstmatige verhoging de 19eeeuwse boerderij De Waai, een
grote T-boerderij van ca. 1880,
met een oudere schuur uit ca.
1860. Een nieuwe slinger in de

hierachter ligt weer een groot
boerenerf. De eerste steen van
deze T-boerderij is gelegd "den
7e Junij Anno 1850". Van hieruit kijkend in de richting van
de Grebbeberg zien we tussen
de erfbeplanting de oude hoeve (ca. 1900) Den Ambtse. Deze
T-boerderij ligt op een terpje
pal aan de Rijn. Aan onze rechterhand ligt wederom een statige 19e-eeuwse boerenhoeve.
Even voorbij de afrit rechts
naarde Boveneindsestraat ligt
de witgepleisterde villa De
dijk markeert een binnengedijk- Poel, die van ca. 1870 dateert.
De laatste T-boerderij die wij
te waai. Rechts in de dijk ligt
hier
bekijken is De Park, waarde aardige witgepleisterde
van de huidige bebouwing ook
voormalige dienstwoning van
uit de tweede helft van de 19e
het verloren gegane Huis Den
eeuw dateert. Hier bij de
Oordt (zie foto onder). Het is
Markstraat (mark betekent
nog deels 17e-eeuws. Schuin
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grens, de grens tussen Opheusden en Kesteren) maken
we rechtsomkeert. Voorbij De
Poel verlaten we de dijk en rijden de Boveneindsestraat in.

De Boveneindsestraat
Hoewel de Boveneindsestraat
op de vanouds bewoonbare oeverwal van de Rijn ligt, zullen
we zien dat vooral de grotere
boeren liever geen natte voeten kregen: hun boerderijen liggen praktisch allemaal op een
kunstmatige ophoging. De
eerste oude boerderij aan onze
linkerhand is De Palmershof,
een T-boerderij uit 1905. Deze
boerderij is vrijwel identiek aan
de even verderop, aan dezelfde
kant van de weg gelegen Hazenhof uit 1906. Tussen de bei26

de boerderijen ligt rechts van
de weg, bij een grote rode
beuk de T-boerderij De Hoorn.

Deze uit ca. 1870 daterende
boerderij is een rijksmonument. Alle drie de boerderijen
zijn kunstmatig opgehoogd.
Vlak voor de nieuwbouw ligt
links de T-boerderij De Hucht.
Voor deze boerderij uit 1861
ligt een mooie siertuin met rode beuken. Tussen de nieuwbouw ligt rechts van de weg
een 19e-eeuwse wit gepleisterde T-boerderij. Rondom het dak
zit een mooi gesneden houten
lijst. Links ligt de 19e-eeuwse
T-boerderij De Peel (foto links),
die zijn naam heeft gegeven
aan de nieuwbouwwijk. We
kruisen de Spoorstraat en vervolgen onze tocht door de Stationsstraat, even linksaf de
Hoofdstraat in en meteen
rechtsaf via de Torenstraat

het oude Kesteren dat archeonaar de Nederlands Hervormde jaren 1749-1840 is ontstaan.
Het was een van de plaatsen
logisch eens onderzocht zou
kerk. Daarbij passeren we in
moeten worden. Ligt hier het
waar de Ambtman vroeger
de Stationsstraat twee mooie
vroeg-middeleeuwse Castra?
recht kwam spreken. Tegenovilla's uit het eind van de 19e
ver het Ambtshuis, ook "buieeuw.
De Nedereindsestraat
tendijks" gelegen, vinden we
de
19e-eeuwse
villa
De
Maat.
Evenals de Boveneindsestraat
Rondom de kerk
loopt de Nedereindsestraat
De
wel
voorname
bebouwing
De monumenten rondom de
over
de oeverwal van de (oude)
rondom
de
kerk
steekt
wat
af
kerk zijn het beste lopend te
Rijn. Links van de weg is, aan
tegen de kleine boerenwoning
bekijken (dus de auto aan de
weerszijden van de mooi aaneven verderop aan het Achterkant of de fiets tegen een
gelegde begraafplaats, de Roboom). De kerk is in de Tweede dorp gelegen. We verlaten het
Dorpsplein (stappen op de
meinse militaire nederzetting
Wereldoorlog zwaar beschafiets) en rijden via de To(Carvone) opgegraven. Rechts
digd. Alleen de toren, die uit
voorbij de begraafplaats, op de
de 14e eeuw dateert, heeft nog renstraat en rechtsaf via de
hoek van de Van de ZanHoofdstraat
weer
rechtsaf
de
monumentale waarde. De oudestraat,
ligt een aardig 19eNedereindsestraat
in.
We
hebde, grotendeels gesloopte, goeeuws
wit
keuterboerderijtje,
ben
een
draai
gemaakt
om
de
tische kerk heeft ter plekke
terwijl even verderop de uit deoude enigszins bol liggende
nog een Romaanse en een
zelfde tijd daterende Villa Leudorpskern heen. De huizen
houten voorganger gehad. In
venstein de sociale verschillen
de hoge middeleeuwen was er staan aan de rand van deze
bolling; "bovenop" de bult lig- in de 19e eeuw verduidelijkt.
dus zeker een kerk en misLinks achter deze villa ligt een
gen de moestuinen. Dit is eischien al wel eerder (stond er
genlijk nog het enige deel van fruitbewaarplaats met fraai
in de villa Castra van ca. 850
hier al een kerkje?).
De kerk ligt tegen de Rijnbandijk. De dijk doorkruist hier de
oude dorpskern. Tegenover de
kerk ligt een vijver. Het is de
rest van een dijkdoorbraak,
weer een buitengedijkte waai.
In het talud van de Rijnbandijk
ligt een 19e-eeuwse T-boerderij
met een mooie symmetrische
voorgevel. Aan de andere kant
van de waai aan het
Dorpsplein ligt nog een restant
(het dwarshuis) van een 19eeeuwse T-boerderij. Daarnaast
ligt het Ambtshuis, dat in zijn
huidige vorm grotendeels in de
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ligt een relatief jonge boerderij
op een woerd. Daar zijn bij opgravingen sporen van oude
vroeg-middeleeuwse bewoning
gevonden. We steken de rondweg over. Even voorbij de afslag Opheusden ligt rechts de
mooi opgeknapte T-boerderij
Welgelegen. Dit pand (foto
links) dateert uit 1902. In de
voortuin staan twee geleide
platanen. Over het spoor slaan
we na zo'n 100 meter rechts de
Schenkhofstraat en voorbij de
oude veiling weer rechts de
Spoorstraat in, om weer bij het
station te eindigen.
gesneden windveren. Voor het
viaduct van de rondweg ligt
rechts het rijksmonument Het
Oude Bunsingnest. Het is een
deels 18e eeuwse T-boerderij
met schuur en 6-roedige
schuurberg (foto blz. 26 + 27).
Pal tegenover deze boerderij
ligt nog een statige 19eeeuwse T-boerderij. Meteen
voorbij het viaduct links ligt de
begin 20e-eeuwse Villa Maria
met rechts een koetshuis. Vervolgens passeren we rechts
nog een uit ca. 1870 daterende
eenvoudige T-boerderij met
aangebouwde varkensschuur/
zomerwoning. Achter een hoge
meidoornhaag verborgen ligt
links een enkele decennia oudere T-boerderij en een 5roedige schuurberg. Op de
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hoek van de Schapensteeg, de
grens met de gemeente Lienden ligt een aardige wit gesausde T-boerderij uit ca. 1870.
Door het veld
We slaan rechtsaf de Schapensteeg in, steken het spoor
over en draaien linksom met
de weg mee de Oude Broekdijk
op. De Broekdijk volgt een oude smalle geul, een overblijfsel
van een vroegere Rijnloop. We
bevinden ons hier in de komgronden die vanouds niet bewoonbaar waren. De kleinschalige bebouwing langs de
Broekdijk is dan ook niet al te
oud. Aan de rechterkant van de
dijk ligt imposant op een terp
(woerd) de 19e-eeuwse boerderij De Kampen. Even verderop

Foto's A.C.l., Kesteren en particulier bezit.

Opheusden
De gemeente Kesteren bestaat
uit de dorpen Kesteren en Opheusden. Het totale aantal inwoners bedraagt ongeveer
10.000. Het gemeentehuis
staat in Opheusden, maar is te
na-oorlogs om interessant te
zijn. Wie ooit foto's uit 1945
gezien heeft, weet dat ook in
deze gemeente er veel moois
door de oorlog verdwenen is.
Toch zijn ook in Opheusden
voldoende historische bezienswaardigheden bewaard gebleven om een wandeling of
fietstochtje tot een plezierige
belevenis te maken. Komend
vanuit Kesteren volgen wij de
Tielsestraat. Aardiger en rustiger is de oude Rijndijk, maar
dan missen we enkele belangwekkende punten. In de boerderij aan de Tielsestraat 68
herkennen we een fraai voorbeeld van het T-huistype(l).
Schuin aan de overzijde zien
we op nummer 77 een aardige
ouderwetse villa (2).
Ook nummer 73 is de moeite
waard om even bij stil te
staan(3). We vervolgen onze
weg naar het veer, dat we vanzelfsprekend direct aan de oever van de Nederrijn vinden(4).
We keren terug naar de Rijnbandijk om onze aandacht te

wijden aan nummer 59 (5). Dan
naar nummer 69, dus in de
richting vanwaar we kwamen
(6), om na deze hoeve bezichtigd te hebben de dijk hier te
verlaten en het Vispad te kiezen (7). Dit oude en voor nietOpheusdenaren volledig onbekende weggetje voert ons door
een intiem en kleinschalig
landschap naar de Hamsestraat. Even rechtsaf en op
nummer 44 vinden we het enige goed bewaarde voorbeeld
van een krukhuisboerderij in de
omgeving (8). Vervolgens richten we onze schreden naar de
kerk (9), die helaas door een
bijzonder oninteresant schoolgebouw voor een groot deel
vanaf de straat aan het oog
onttrokken wordt.
Tenslotte bezien we het notarishuis aan de Lindelaan 2 (10).
Hiermede hebben we niet alle,
maar wel de aardigste historische bezienswaardigheden van
Opheusden bekeken.

(1) Boerderij Kort Einde
Deze hoeve dateert uit het
laatst van de vorige eeuw. De
naam van deze T-boerderij
wordt reeds in de 17e eeuw genoemd en staat in betrekking
tot een "halve mergen boomgaert", gelegen aan de "Tielsestraet". De toenmalige naam
was De Korte Eijnden.
(2) Tielsestraat 77
Een bijzonder aardige villa uit
het begin van de 20e eeuw. Let
op de Jugendstll-elementen,
zoals het fries, de zogenaamde
speklagen en de geglazuurde
tegels in de voorgevel.
(3) De Toorenburg
Deze T-boerderij, die in zijn
huidige gedaante uit de tweede helft van de vorige eeuw dateert, is in de afgelopen jaren
aanzienlijk gerestaureerd.
Evenals Kort Einde komt de
naam De Toorenburg al in de
17e eeuw voor. De naam die
nogal kasteelachtig aandoet,
staat waarschijnlijk in betrekking tot het voormalige, uitgebreide bezit De Pollen. Deze
hoeve was gelegen tussen
Kesteren en Opheusden en behoorde aan de Commanderij
van Sint Jan te Arnhem. Overi-
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gens is door de overdadige begroeiing rondom de boerderij
weinig van De Toorenburg te
zien.
(4) Het veerhuis
Het voormalige veerhuis is in
oorsprong een grote 19e eeuwse T-boerderij, die nog vrijwel
ongeschonden is.
De hoeve heeft een dubbel gekapt achterhuis en is bijzonder
mooi aan de Rijn gelegen.
Bij een hoge rivierwaterstand
komt het gebouw nog vrijwel
jaarlijks geheel geïsoleerd te
liggen.
Reeds in de middeleeuwen
was op deze plaats een rivieroversteek.
(5) Rijnbandijk 59
We letten bij deze boerderij
vooral op het aardige houtsnij30

werk aan de daklijst.
Links van het hoofdgebouw
een uit de 18e eeuw daterende
schuur met een zogenaamde
Gelderse gevel.
Helaas is bij een recente reparatie van de schuur het oorspronkelijke pannendak vervangen door golfplaten.

(6) Rijnbandijk 69
Net als de vorige hoeve een
T-boerderij uit het begin van
deze eeuw.
De boerderij, die half verscholen achter de dijk ligt, bezit
een bijzondere tabaksschuur.
Deze schuur heeft nog originele toegangsdeuren, die op halve hoogte gebruikt kunnen
worden. Achter de schuur bevindt zich de zogenaamde
mestput, die van 14e-eeuwse
kloostermoppen (grote middeleeuwse bakstenen) gebouwd
is. De hooiwagens werden
vroeger met een lier van de
steile dijk af naar beneden getakeld, daar de paarden de wagens onmogelijk konden houden. Let eens op het middenraam boven de deur met gotische spitsbogen.
(7) Het Vispad
Dit pad voert ons over zeer ou-

vrijwel tot het verleden.
Echter, op de wandeling door
het Vispad zulten we nog een
aantal in gebruik zijnde "aflegpollen" aantreffen. Voorts
vindt een ander deel van de hagen, bestaande uit iep, beuk
en meidoorn, hun ontstaan uit
onverkoopbare bomen, die na
het rooiseizoen als afscheiding
aan de randen van de percelen
werden geplant. De hagen aan
het Vispad zijn dus de stille
getuigen van een in onbruik
geraakte teelt.
de woongronden. Reeds in de
Ijzertijd (vóór het begin van onze jaartelling) lag hier een nederzetting. De vroegste schriftelijke bronnen reppen reeds
over een gebied, dat "den
Visch" heette. Het Vispad
maakte oorspronkelijk deel uit
van de verbindingsroute tussen
de Tielsestraat en de kerk,
waardoor de vroegere inwoners
uit die straat met schoon
schoeisel ter kerke konden
gaan. Waarom in deze korte
beschrijving van de Opheusdense monumenten dit bescheiden weggetje?
Welnu, omdat een groot deel
hiervan nog is omzoomd met
de oorspronkelijke scheidingshagen van o.a. iep, beuk, esdoorn, linde en meidoorn.
Deels hebben deze hagen generaties lang een bijdrage ge-

leverd in de broodwinning van
de talrijke boomkwekers hier
ter plaatse.
De oorsprong van deze hagen
is tweeledig. Ten eerste was
een deel "moerpol" (moederpol), nl. boomstronken van bijv.
linde- en esdoornbomen, waarvan de jonge scheuten vroeg in
het voorjaar werden
"afgelegd".
Dat afleggen bestond uit het in
de bodem buigen van jonge
scheuten tot een diepte van
ca. 10 cm, waarna deze in de
loop van de zomer wortel schoten.
Hierdoor kon in het najaar een
raszuivere "stam" (jonge
boom) worden gerooid.
Deze teeltwijze, die tamelijk arbeidsintensief was en dus niet
meer loont bij de huidige bedrijfsgrootte, behoort thans

(8) Hamsestraat 44
Krukhuisboerderijtje, waarvan
de kern mogelijk nog uit de
17e eeuw dateert. Dit type
boerderij ging vooraf aan het
eerder genoemde T-huismodel.
Het aantal krukhuizen in de
Betuwe is thans nog zo gering,
dat we hierop bijzonder zuinig
moeten zijn. Dit exemplaar is
het laatste, dat nog in het dorp
staat!
(9) De Kerk
De oude Nederlands Hervormde Kerk dateert grotendeels uit
het begin van de 16e eeuw.
Het is een zogenaamde
pseudo-basilicale kruiskerk,
wat op zich voor een zo bescheiden dorp een bijzonderheid is. De kerk was gewijd
aan de heilige Johannes de
Doper.
In het muurwerk aan de zuidzij-
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sche letters gebeiteld:"Jan en
Joachim van Hoemen gebrueders hebben gelacht de yerste
steen va deser kerke MD end
XXIIII" (1524).
Hierboven een dichtgemetselde nis, waarin vóór de reformatie wel een heiligenbeeld
gestaan zal hebben.
Iets dergelijks zien we aan de
achterzijde van de kerk.
Tenslotte wijzen we op de toch
wel aparte tufstenen repen, die
de overigens uit baksteen opgetrokken kerk sieren.

de van het schip bevinden zich
nog delen uit de 14e eeuw.
De eveneens oorspronkelijk
14e-eeuwse toren is in de meidagen van 1940 door eigen
troepen opgeblazen en daarbij
totaal vernield. Men voorzag
dat de Duitse soldaten vanaf
de toren een voor de Grebbelinie gevaarlijk uitkijkpunt in
handen zouden krijgen.
In de jaren '50 is de toren herbouwd, jammer genoeg echter
niet op dezelfde plaats.
Hij behoort aan de westzijde te
staan, maar bevindt zich nu
zuidwestelijk van het schip.
Mischien oogt het geheel niet
onaardig, maar het is en blijft
een ongebruikelijke plaats.
Het is de moeite waard om wat
extra aandacht te wijden aan
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de zuidelijke toegangsdeur met
de unieke zandstenen omlijsting. Hierin staat in goti-

(10) Lindelaan 2
Dit wit geschilderde notarishuis dateert deels uit de 18e
eeuw. Boven de toegangsdeur
bevindt zich nog een fraai zogenaamd Lodewijk XV ornament.

Heteren, Randwijk
en Driel
Van Opheusden volgt men de
Rijndijk in de richting Heteren.
Bij het Blauw Hekke (een oude
boerderij die in de laatste oorlog is verwoest) staan nog
overblijfselen van een ingangspoort naar de boerderij.
Dit is de grens tussen de gemeente Kesteren en de gemeente Heteren.
Verdergaande passeert men
een afweg naar rechts, de Lakemondsestraat. In deze omgeving wordt veel middeleeuws
aardewerk gevonden, vooral
12e-eeuws. Op de hofstede
rechts, een oud huis en goed
zichtbaar vanaf de Rijndijk, is
de bekende muntschat van
Randwijk gevonden.
Een paar honderd meter verder
komt men bij het Lingegemaal,
mr. G.J.H. Kuyk. De ingebruikneming van het gemaal was
een grote verbetering in de waterhuishouding van de Betuwe.
Verdergaande rechts de woning Het Pannenhuis met wat
oude appelbomen vlak langs
de dijk. De kwekerijen verderop
zijn al vanaf de Romeinse tijd
bewoond geweest. Vele gevonden scherven zijn hiervan het
bewijs.
Links in de uiterwaarden ligt
nog een oude strang, waar-

schijnlijk de rest van een oude
rivierarm uit de vroege
middeleeuwen. Bij het
kruispunt van wegen: links de
weg naar het Lexkesveer, een
pontveer over de Rijn naar Wageningen. De dijk gaat rechtdoor in de richting Heteren.
Wij gaan echter rechtsaf over
de burgemeester Knoppersweg. Rechts enkele boerderijen, maar we blijven even
stilstaan bij nummer 10, een
oude hofstede (1).
Ever verder slaan we linksaf de
Bredeweg in. We komen thans
in het dorp Randwijk. Beide zijden van de weg zijn bebouwd
met oude hofsteden. De gehele
straat ligt op een oude stroomrug. Reeds in de middeleeuwen
was hier bewoning. De prachtige cultuurgrond en het gevonden schervenmateriaal zijn
hiervan het bewijs. Aan het
einde van de Bredeweg links
op de hoek met de Nijburgsestraat een oude boerderij,
huisnummer 69 (2). We vervolgen de weg naar links in de
richting Heteren. Even verder
rechts staat op enige afstand
een boederij De Hoeve. In oude
geschriften uit ca. 1600 vindt
men reeds deze naam. De cultuurgrond nabij de boerderij is

al in de Romeinse tijd bewoond geweest. Dit pand is
ook bekend uit de gevechten
van de laatste oorlogsdagen.
Vanaf de Nijburgsestraat slaan
we linksaf de Achterstraat in.
We bekijken de eerste hofstede rechts (3).
De Achterstraat, waar in de
19e eeuw veel tabak werd geteeld, is in de oorlogsdagen
gedeeltelijk verwoest door zware gevechten tussen Engelsen
en Duitsers. Ook deze straat
ligt op een stroomrug waar
vondsten zijn gedaan uit de
Romeinse tijd, maar ook aardewerk uit de 12e eeuw en later
kwam boven. Op de Rijndijk
gekomen gaat men rechtsaf in
de richting Heteren. Aan de
rechterkant treft men de grote
boerderij De Notenboom (4).
De uiterwaarden links zijn in
de loop van een paar honderd
jaar geheel afgegraven ten behoeve van de steenindustrie.
De oude steenfabriek van voorheen De Ridder haalde hier de
grond voor het bakken van stenen. In oude veldovens, die in
de 18e en 19e eeuw tijdelijk
werden gebouwd, werden
reeds stenen gebakken.
Links is de weg naar het Renkumse veer. Dit veer is door de
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komst van de brug gesloten;
de grote gebouwen, die bij het
veer behoorden zijn in het
landschap nog goed te zien.
Rechts, de Steenkuil afgereden, vinden we de resten van
het oude kasteel De Nijburg
(5). De luchtfoto laat goed het
gehele complex zien. De grachten en de wal zijn tijdens de
ruilverkaveling gereconstrueerd. Het kasteel is waarschijnlijk reeds in de 16e eeuw
verwoest. Men kan een wandeling maken over de wal tussen
de grachten.
We gaan terug naar de Rijndijk
en naderen Heteren. Aan de
rechterkant onder aan de dijk
vinden we de R.K. kerk. Even
hiervoor rechts op enige afstand staat de oude boederij
De Steeg van familie Van de
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Westeringh. De dijk volgend
vinden we de oude toren van
Heteren (6).
Na de kerk, waarvan de eerste
steen werd gelegd op 17 augustus 1837, komen we langs
De Sprokkelenburg, een oude
taveerne daterend uit de middeleeuwen. Vervolgens passeert men De Plukroos, (voorheen een conservenfabriek,
thans notarishuis), het gemeentehuis (zie foto), het veerhuis en een oud voetveer over
de Rijn. Weer op de Rijndijk
komen we bij de Rijnbrug met
ervoor het oorlogsmonument
voor de gevallenen van het
101e luchtlandingstroepen.
De dijk loopt verder vlak langs
de Rijn. We passeren rechts de
boerderij De Rode Toren, genoemd naar het gelijknamige
kasteel dat evenwel wat zuidelijker lag. Links de restanten
van de steenfabriek van Korevaar, in de oorlog geheel stuk
geschoten, thans een monument. Bij café Lindenboom bevindt zich nog een oorlogsmonument, ter herinnering aan de
bevrijding van dit gebied in
september/oktober 1944 door
het 7e bataljon van het Hampshire Regiment. Verder rechts
ligt een kolk als restant van
een dijkdoorbraak. Na de stuwen en schutsluizen van de
Rijnkanalisatie komen we in
het dorp Driel. Vanaf de dijk rijden we zo op de N.H. kerk af

(7). Voor de kerk rechtsaf ligt
de Rijnstraat. Deze uitrijdend
vinden we rechts een grote
schuur op een terp (8).
Hier beëindigen we onze route.

kers uit 1807. Het zeven
vensterassen brede, onderkeiderde woongedeelte heeft een
rieten schilddak en vensters
met 6-ruitsramen en luiken.
Gaaf bewaarde deel. Rechts
een stenen schuur onder rieten
wolfdak.

(1) Burgemeester Knoppersweg
10, Rand wij k
Een eenvoudige hallehuisboerderij met middenlangsdeel en
ankerbalkgebinten, tweede
helft 19e eeuw. De boerden'/ is
voorzien van een zadeldak met
wolfseinden. Het dak is boven
de deel met riet en boven de
zijbeuken met rode muidenpannen gedekt. De bakstenen
voorgevel heeft vlechtingen en
een gestreken plint en is voorzien van een drietal vensters.
De vensters worden afgesloten
door een hanekam en zijn voorzien van 6-ruits schuiframen en
niet authentieke luiken. Op de
zaadzolder een 2-tal vensters,
elk voorzien van een niet authentiek luik.

(2) Bredeweg 69, Rand wij k
Boerderij van het Betuwse
T-huistype, blijkens jaartalan-

(3) Achterstraat 17, Randwijk
Een eenvoudige hallehuisboerderij met middenlangsdeel en
dwarsgeplaatst voorhuis
(T-huis), eerste helft 19e eeuw,
evenwijdig aan de weg gelegen. In de deeldeuren staat
1850 gekrast. Het voorhuis is
voorzien van een riet gedekt
schilddak met aan de linkerzijde een hoekschoorsteen. In
het voorhuis links van de voordeur een opkamer met kelder.
In de gevels door een hanekam
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afgesloten venster, voorzien
van 6-ruits schuiframen en luiken. Op de zaadzolder een
venster met een 2-ruitsraam.
Het achterhuis is voorzien van
een zadeldak met wolfseind,
boven de deel gedekt met riet
en boven de zijbeuken met rode en blauwe Hollandse pannen. Beide zijgevels zijn opgetrokken in bakstenen kruisverband. De achtergevel is geheel
bekleed met brede gepotdekselde delen op een bakstenen
plint. In de zijgevel aan de
straatzijde is ter plaatse van
de keuken een modern raam
geplaatst. In de achtergevel
recht afgesloten deeldeuren
met de oorspronkelijke
constructie, waarboven een
hooiluik.
(4) Randwijkse Rijndijk 18,
Heteren
Een evenwijdig aan de dijk gelegen hallehuisboerderij, tweede helft 19e eeuw, met middenlangsdeel en fraai dwars geplaatst geheel onderkelderd
voorhuis (T-huis).
Aan de dij k kan t een gevelsteen
met de naam Notenboom en
een zogenaamde N.A.P.-steen.
De boerderij vormde oorspronkelijk als leengoed een geheel
met het complex van landerijen en bezittingen rond de Nijburg, een kasteel dat funktioneerde van tenminste 1372 tot
waarschijnlijk 1500. In 1798 is
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het leen daarvan afgesplitst.
Het voorhuis is voorzien van
een rietgedekt schilddak met
hoekstenen en bestaat uit kelder, begane grond en zolderverdieping. Symmetrische voorgevel, 5 vensters breed met
een gestreken plint, waarin de
keldervensters zijn opgenomen. De keldervensters zijn
voorzien van diefijzers. Op de
begane grond vensters met hanekammen, voorzien van
schuiframen en luiken. Royale
ingangspartij met stoep, omlijsting met platstukken, kroonlijst en consoles. In het bovenlicht een gietijzeren levensboom. Op de zolderverdieping
vensters voorzien van 4-ruits
schuiframen. Bedrijfsgedeelte
voorzien van zadeldak met

wolfseind, 2/3 met riet gedekt
en 1/3 met rode verbeterde Hollandse pannen. Achtergevel
voorzien van deeldeuren, afgesloten door een segmentboog. In de bovenhelft van de
deuren een overhoeks geplaatst raampje. Ter weerzijden
van de deeldeuren een halfrond raampje met gietijzeren
vorktracering. De staldeuren
worden afgesloten door een
segmentboog. Boven de deeldeuren een hooiluik.
(5) Kasteel De Nijburg
Bouwheren van De Nijburgh
waren de heren Van Homoet.
Deze hebben het kasteel tot
ver in de 15e eeuw in bezit gehad, waarna het overging in
het invloedrijke Gelderse

staat meer naar de weg. Gelet
op het formaat van de bakstenen is het aannemelijk dat de
toren in de eerste helft van de
14e eeuw is gebouwd. In 1908
is de bovenste geleding van de
toren bemetseld.

geslacht Van den Bergh. Waar- behorende kerk is reeds lang
afgebroken. Het nieuwe, in
schijnlijk hebben zij het nooit
1837 opgetrokken kerkgebouw
bewoond.
Omtrent de afbraak of verwoesting is feitelijk niets bekend. Volgens een oude legende zou het in de aanvang van
de 80-jarige Oorlog door de
Spanjaarden belegerd zijn.
Toen ze in het kasteel doordrongen zou de toenmalige
kasteelheer een fakkel in de
kruitkamer geworpen hebben,
waardoor dit trotse kasteel met
vriend en vijand de lucht inging!

(7) De kerk van Dr/e/
De kerk van Dr/e/ is een dochterkerk van die in Oosterbeek
en was vermoedelijk gewijd
aan Onze Lieve Vrouwe. Zij
komt voor in de Domrekeningen van 1467. Het schip van de
kerk is ontstaan in de eerste
helft van de 14e eeuw en later
opgehoogd. De van drie geledingen voorziene toren dateert
uit ca. 1500, terwijl in de tweede helft van de 15e eeuw het
huidige koor is ontstaan. In
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(6) De kerktoren van Heteren
De toren van de oorspronkelijk
aan de heilige Willibrord gewijde kerk staat in het kerkhof onderaan de Rijnbandijk. De bij37

7975 werd de kerk door de bliksem getroffen en brandde geheel uit. In 1916 volgde restauratie. Na de Tweede Wereldoorlog was herstel van oorlogsschade nodig.
Het schip is inwendig voorzien
van een nieuw houten tongewelf. Het meest opvallende object in het interieur is de druk
versierde preekstoel. Deze
heeft men in 1916 voor enkele
honderden guldens gekocht bij
een antiquair. Oorspronkelijk is
de preekstoel, waarvan de kuip
rust op een wereldbol en waar
omheen de vier symbolen van
de evangelisten zijn opgesteld,
afkomstig uit de Augustijnenkerk te Hasselt (België).
(8) Schuur, Rijnstraat 56, Dr/e/
Een op een vluchtberg gelegen
monumentale hallehuisschuur
met middenlangsdeel, daterend uit de eerste helft van de
19e eeuw. Deze is gelegen op
het terrein van het voormalige
landgoed De Oldenhof, waarvan het huis omstreeks 1880
werd afgebroken en vervangen
door een hereboerderij, gebouwd door A. Cremer, vader
van J.J. Cremer, schrijver van
streekromans in Betuws dialect. Het landgoed staat al vermeld op een kaart uit 1623 onder de benaming Moms huys.
De constructie bestaat uit een
aantal zware ankerbalkgebinten met erop geplaatste liggen38

de jukgebinten.
Boven de deeldeuren een
sluitsteen met Ao 1829. Aan de
achtergevel bevindt zich een
aantal fraai gesmede 18eeeuwse muurankers.

Preekstoel, kerk te Dr/e/
(foto: monumentenzorg, Zeist)

Dodewaard en Hien
8
(1) Kalkestraat 52
Eind 18e~eeuwse T-boerderij
welke in een prima staat van
onderhoud verkeert. In het linkerdeel van het voorhuis is nog
goed het hoge raam boven de
opkamer te zien en boven de
toegangsdeur prijkt een fraaie
"levensboom". Voor de gevel
zijn drie goudiepen aangeplant.
(2) Kalkestraat 73

Eenvoudig krukhuis uit het begin van de 19e eeuw. Het geheel is sterk verbouwd en gemoderniseerd, doch is deson-

danks door zijn ligging een
fraai geheel.
(3) Waalbandijk 16
Boerderij De Snor, uitgebreid
modem bedrijfsgebouwencomplex met daarin centraal het
witgekalkte T-huis uit de 19e
eeuw. In de kern van dit huis
bevinden zich nog restanten
middeleeuws muurwerk van
het voormalige kasteeltje De
Snor. De aan de rivierzijde van
de dijk aangelegde picknickplaats biedt een prachtig vergezicht over de rivier de Waal.

(4) Waalbandijk 52
Blokje witte arbeiderswoningen, fraai gelegen aan de voet
van de dijk, daterend uit het
eind van de vorige eeuw.
(5) Nederlands Hervormde kerk.
Gelegen aan de Waalbandijk.
Reeds in 1188 wordt de kerk
genoemd. De robuuste toren
zal zeker uit deze tijd dateren.
Mogelijk is de toren zelfs nog
11e-eeuws, gebouwd in Romaanse stijl en geheel opgetrokken uit tufsteen. De toren
bestaat uit twee geledingen en
er zijn in de muren galmgaten
aangebracht. De oudste kleine
galmgaten zijn later weer met
tufsteen dichtgemetseld. De
westmuur van de toren, waarin
zich de deur bevindt, zien we
een vrij hoge spitsboog van
baksteen. (A.I.C. inv. nr. 2007)

In de zuidmuur van de toren is
een replica van een Romeinse
grafsteen ingemetseld, (het origineel bevindt zich in het
Rijksmuseum voor Oudheden
te Leiden) Waarschijnlijk is de
grafsteen reeds bij de bouw

van de toren aangebracht. De
tekst op de steen luidt vertaald:
4+5

"Marcus Traianus Gumattius
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In het huidige huis zijn nog
veel oude bouwfragmenten te
herkennen.
(8) Waalbandijk 83 (hoek Pluimenburgsestraat)
19e-eeuwse hallenhuis type
boerderij met hoog opgemetselde plint tegen de wateroverlast. In de met
klimop begroeide voorgevel bevindt zich een "degelijke"
hardstenen hoge toegangstrap.

(9) Nederlands Hervormde kerk
te Hien, Waalbandijk 95
De toren dateert uit omstreeks
1400 en het voorheen middelRomaanse teerling- of dobbelsteenkapitelen aan de kerk te
eeuwse
schip is herbouwd in
Dodewaard.
1842. De toren verraadt duidelijk invloeden van de zg. "NeGa/s/o 's zoon, oudgediende
genoemd als bezit van de fami- derrijnse Gotiek". Rond de
van de ruiterafdeling van Afrilie Van Wees, welke hier ter
kerk bevindt zich nog het
ka, heeft bij testament deze
plaatse nogal wat invloed had. dorpskerkhof. Het geheel is bijgrafsteen laten plaatsen".
zonder schilderachtig gelegen.
De originele grafsteen is in
Sedert 1603 worden de kerkelij1863 naar Leiden overgebracht.
ke gemeenten van Dodewaard
en Hien door dezelfde predi(6) Waalbandijk 72
kanten bediend.
Witte T-boerderij uit het einde
van de vorige eeuw. In de gevel
(10) Kerkstraat 6 te Hien
zijn ter versiering fraaie stucHuize Den Esc/7.
werk ornamenten aangebracht.
Deftig landhuis gebouwd omstreeks 1670, met ingrijpende
(7) Pluimenburgsestraat 2
veranderingen uit de 18e en
Huize Pluymenburg. Op foto
19e eeuw. Nog rondom in een
uit het begin van deze eeuw is
gracht gelegen. Reeds aan het
het 16e-eeuwse kasteel nog te
einde van de 16e eeuw stond
herkennen.
hier een adellijk huis.
In de late middeleeuwen wordt
het kasteel meerdere malen
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(11) Kerkstraat 8 te Hien
Huize Het Ruyt 19e-eeuws herenhuis in een warme baksteenkleur, door een brede sloot omringd. Het huis is zeer statig
gebouwd en omgeven door
hoog geboomte.

(Vóór de rijksweg A15 rechts
het pad in).

Dit dijkrestant, dat nog enige
honderden meters lang is,
vormde een onderdeel van een
dwarsdijk die was gelegen tussen de Rijnbandijk bij de buurtschap Lakemond en de Waalbandijk bij het dorp Hien. De
dijk, die in de 16e eeuw werd
aangelegd, was bedoeld als
waterkering tegen het bij dijkbreuk in de Over-Betuwe naar
het lager gelegen westelijk
deel (Neder-Betuwe) afstromende water.
In de 80-jarige Oorlog is diezelfde dijk gebruikt als verdedigingslinie tegen de Spanjaarden. Hiernaar wordt de dijk
ook wel Spanjaardsdijk genoemd.

(12) Kerkstraat 19 te Hien
Boerderij De Rossenhof.
T-boerderij uit de vorige eeuw,
met uitzonderlijk breed voorhuis. In de gevel is de middenpartij verhoogd, wat het huis
tot een aardig geheel maakt.
Het huis is gelegen temidden
van boomgaarden.
(13) De Dwarsdijk of Spanjaardsdijk, gelegen aan het einde van de Kerkstraat te Hien
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(14) Welysestraat 3 Hien
Boerderij De Vrijenburg.
Boerderijcomplex grotendeels
uit de 19e eeuw met enkele uit
de 16e eeuw daterende delen.
In het begin van deze eeuw is
het grote herenhuis dat hier
stond, gesloopt. Hiervan rest
nog een torenvormig hoekpaviljoen dat aan de boerderij is
vastgebouwd. Reeds in de middeleeuwen stond hier een
kasteelachtig gebouw. Achter
het huidige huis zijn nog sporen van de oude omgrachting
terug te vinden.
(15) Welysestraat 17 te Hien
Wit hallenhuisboerderijtje
waarbij in de voorgevel
muurankers met het jaartal
1706. Het achterhuis is later
met moderne stenen hersteld.
(16) Welysestraat 21 te Hien
Huize De Distelkamp
Herenboerderij uit de 2e helft
van de vorige eeuw. Statig huis
met aardige bouwkundige details, met aan de achterzijde
de niet meer in gebruikzijnde
bedrijfsgebouwen.
(17) Groenestraat 9 te Wely
Fraai gerestaureerde, vroeg
19e-eeuwse T-boerderij, welke
dwars aan de weg staat, wat
zeer ongebruikelijk is voor die
omgeving. De boerderij is omringd door een goed verzorgde
tuin.
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Eist
zich rechts de Dillenhof, een
dwarshuis, waarvan de voor- en
zijgevels witgepleisterd zijn.
We slaan voor het viaduct
(1).
Eerst volgen we de noordelijke linksaf, de Lingestraat die aan
de rechterkant wordt geflanoeverwal om even voorbij de
keerd door de Defensiedijk (3).
boerderij De Heuvel ten noorEven verder slaan we linksaf,
den van Bemmel de verlande
Rijnbedding over te steken. Via het Landaspad in. We doorkruisen nu een gebied, dat kende zuidelijke oeverwal keren
merkend is voor het Betuwse
we ten slotte weer in Eist teoeverwallenlandschap (4). We
rug.
komen uiteindelijk weer op de
Lingestraat uit en slaan rechtsHet startpunt van de monuaf;
aan het eind links en vervolmentenroute vormt de Nedergens kruisen we Rijksweg 52,
lands Hervormde Kerk (2).
Via de Korte Dorpsstraat berei- die in 1947 in gebruik is genoken we de Rijksweg-noord. We
steken over en via de Johan de
Wittstraat, die een onderdeel
vormt van het uitbreidingsplan
De Eshof (1955-1960) bereiken
we de Aamsestraat. Deze oude
weg loopt van het dorp Eist
naar de buurschap Aam. We
passeren de spoorweg. Het industrieterrein laten we rechts
van ons. Even verder links
staat een eindje van de weg af,
aan het Aamsepad, de monumentale T-boerderij Westeraam
uit 1897. Rechts van de Aamsestraat passeren we een aantal zg. kwekerijhuizen, die aan
het eind van de vorige eeuw,
begin deze eeuw zijn gebouwd.
Aan de Aamsestraat 88 bevindt
De route Eist - Aam - Bredelaar
- Eist voert ons over de stroomrug van de pré-Romeinse Rijn

men. Aan de overzijde van de
Rijksweg gaan we rechts. De
Aamsestraat gaat hier over in
de Breedlersestraat; ook een
oude weg die is aangelegd op
de noordelijke oeverwal van de
pré-Romeinse Rijn. Rechts bevindt zich de verlande restbedding. We passeren het Hoge
Veld. Links kijken we uit over
het uitgestrekte komgebied
tussen Eist, Bemmel, Huissen
en Rijkerswoerd. Even voor de
T-splitsing treffen we de buurschap Bredelaar aan met de
boerderijen Groot- en Klein
Bredelaar. De naam betekent
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oeverwal van de pré-Romeinse
Rijn (6). Links op de achtergrond treffen we de bebouwing
van Bemmel aan. De Dikelsestraat gaat over in de Kattenleger (7). We steken Rijksweg 52 weer over en naderen
de bebouwing van Eist.
Rechts, achter het geboomte,
bevindt zich de defensiekolk of
Eisenhowerplas (3). Aan de
Bemmelseweg 64 bevindt zich
een statige villa, die in 1919 is
gebouwd door de direkteur van
het Engelse bedrijf Grosse en
Blackwell, een concurrent van
de jamfabriek van Taminiau.
Bij de T-splitsing slaan we
linksaf. Even verder rechts,
over de spoorlijn, begint de
lange stenen afscheiopen plek in het bos. Het gebied is sinds de Romeinse tijd dingsmuur van de voormalige
jamfabriek (thans Heinz). Links
continu bewoond geweest. Bij
de T-splitsing slaan we linksaf
staat de Gereformeerde kerk
en volgen de Vergert. Deze
(1920), die echter niet meer als
naam komt vrij veel in de Betu- zodanig in gebruik is. Daarachwe voor en zou te maken hebter bevinden zich de Hoge Hof
ben met boomgaard. Het groot- en Brienenshof, twee oude
ste deel van de Vergert is aan- woongronden uit de Romeinse
gelegd in en langs een resttijd, gelegen op de oeverwallen
bedding van de Oude Rijn.
van een aftakking van de préLinks doemt de boerderij De
Romeinse Rijn. Hier wordt moHeuvel op met aan de overzijmenteel de nieuwbouwwijk
de een klein kapelletje (5).
Brienenshof gerealiseerd. Even
Ongeveer 250 meter verder
verder links bevindt zich de kaslaan we rechtsaf en dalen als
pitale T-boerderij De Hucht (8).
het ware af naar de verlande
Daarmee sluiten we onze morestbedding van de prénumentenroute af.
Romeinse Rijn. Aan het eind
gaan we weer omhoog en
slaan rechtsaf de Dikelsestraat
in. We volgen nu de zuidelijke
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(1) De pré-Romeinse Rijn
De Rijn stroomde even vóór
het begin van de jaartelling
van Lobith via Pannerden •
Doornenburg -Gendt - Haalderen - Bemmel naar Eist en vandaar naar Dr/e/. Even voor Brienenshof splitste zich een tak
af, die richting Eimeren
'
stroomde. Sommige plaatsen
langs de oevers waren in die
periode bewoond zoals bij de
boerderij De Heuvel te Bemmel, bij Bredelaar, Aam, Merm
en Eist. In Eist stond zelfs een
Romeinse tempel (zie 2). Het
materiaal voor de bouw van die
tempel, o.a. tufsteen, voerden
de Romeinen per boot over de
Rijn aan.
De rivier de Waal werd echter
steeds belangrijker. Daardoor
werd de Rijn in de loop der
eeuwen steeds meer een dode
rivier, die alleen bij hoge rivierstanden nog stroomde. In
de bedding kwam slib tot bezin king, dat weer een goede
voedingsbodem was voor allerlei waterplanten. Bij lage standen stond het water in de bedding stil. Op sommige plaatsen
viel hij zelfs droog. Op die manier slibde en groeide de bedding van de oude Rijn geleidelijk aan dicht. Zowel de oeverwallen als de restbedding van
de pré-Romeinse Rijn zijn op
veel plaatsen langs onze route
in het landschap zichtbaar.

3e eeuw na Chr. in gebruik geweest en raakte daarna in verval. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar Bogaers

1955.
De geschiedenis van deze markante heidense plaats leeft
weer op rondom het jaar 726,
wanneer Karel Martel het landgoed Marithaime (Merm) aan
de kerk van Utrecht schenkt.
Bisschop Willibrord zond Werenfridus naar Eist om aldaar

het evangelie te verkondigen.
Uit de ruïne van tempel II ver-

rees in die periode een klein,

(2) De Nederlands Hervormde
Kerk
Even voorbij het splitsingspunt
van de pré-Romeinse Rijn en
de Eimerense tak bouwden de
Romeinen op de plaats van de
huidige N.H. kerk twee tempels. De oudste dateert van 50
na Chr. en is waarschijnlijk tij-

dens de opstand der Bataven
in 69 na Chr. verwoest. Niet
lang daarna, tussen 70 en 80

na Chr. bouwden de Romeinen
over de vloer en muurresten
van de eerste een nieuwe en
veel grotere tempel. Dit moet

een bijzonder fraai en imposant bouwwerk geweest zijn.
De rechthoekige kern, het eigenlijke heiligdom, was omgeven door een royale zuilengalerij. Tempel II is tot en met de

eenbeukig, Romaans zaalkerkje, de eerste christelijke kerk in
Eist. De heilige Weren f ried
werd patroon van de kerk. In
de tiende eeuw vond een uitbreiding van de kerk plaats. Dit

hield stand tot 1484 toen een
heel nieuwe gotische kerk op
die plaats verscheen. In 1701

werd grote schade aangericht
aan kerk en toren door blikseminslag in de torenspits. De
grootste verwoesting van de
kerk vond plaats in 1944. Dank-

zij vakkundig restaureren is de
fraaie N.H. kerk van Eist weer

ken met de koster van de kerk,
de heer J.J. van der Horst, telefoon 08819-71693.
(3) De Defensiedijk

De Defensiedijk is aangelegd
in 1950-51 en maakte deel uit
van een nieuwe waterlinie. Bij

eventuele oorlogshandelingen
kon daardoor een groot deel

van de Over-Betuwe ten oosten
van die dijk onder water worden gezet. Voor het benodigde
materiaal, klei en zand, werd

een groot gat gegraven, de Defensiekolk of tegenwoordig Eisenhowerplas genaamd. Deze

plas zien we op de terugweg
van de route op afstand rechts
liggen. De defensiedijk is voor
een deel in 1975 en 1988 afgegraven.

(4) Het oeverwallenlandschap
Dit gebied maakt deel uit van

uit de as herrezen. Een uitgebreide beschrijving van de kerk

de buurschap Aam, die is gesitueerd op de noordelijke

vindt u bij De Beaufort en Van

stroomrug van de préRomeinse Rijn. Een stroomrug

den Berg (1968).
De kerk en de funderingen van

de Gallo-Romeinse tempel zijn
te bezichtigen. U kunt daarvoor
telefonisch een afspraak ma-

bestaat uit een restbedding,
geflankeerd door oeverwallen.
Dit gebied is hiervan een fraai
voorbeeld. Het Landaspad zelf
is aangelegd in en langs een
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restbedding van vermoedelijk
het riviertje de Aam (eertijds
Ambe of Amba). Het Landaspad is duidelijk als een
kronkelende geulvormige laagte te herkennen. Aan weerszijden van de laagte bevinden
zich hoge oeverwallen. Vooral
de oeverwallen aan het begin
van het Landaspad, rechts van
ons, ligt relatief hoog in het
landschap. Dit gebied is sinds
de Romeinse tijd vrijwel continu bewoond geweest. Door
eeuwenlange bemesting en bewerking is daar een dikke zwarte bovengrond ontstaan. De
boerderij even verder rechts
dankt er zijn naam aan, nl.De
Zwarte Hof. Aan Landaspad 1
bevindt zich de Ronde Burg,
een hallehuis uit de 18e eeuw.
De boerderij Landas-oord aan
het Aamsepad is een voorbeeld van een hallehuis, dat is
uitgebreid tot J-boerderij. Het
Aamsepad was één van de kerkepaden van Eist.
(5) De Heuvel
De boerderij De Heuvel bevindt
zich op een woongrond uit de
Romeinse tijd, getuige de
scherven die daar uit die periode zijn gevonden. Ondanks de
bedijking in de 13e/14e eeuw
hadden de Betuwnaren vaak te
kampen met overstromingen
ten gevolge van dijkdoorbraken. Om zich daartegen te beschermen wierpen de boeren
huisterpen op, in de Over46

Betuwe vaak pollen genoemd.
De Heuvel is een duidelijk
voorbeeld van zo'n pol.

was derhalve de aanleg van de
kade, de latere Dikelsestraat.

(6) De Dikelsestraat
De Dikelsestraat is oorspronkelijk een kade, die de Bemmelnaren in de late middeleeuwen
hebben opgeworpen om zich
tegen overstromingswater
vanuit Haalderen te beschermen. Bij extreem hoge rivierstanden of bij dijkdoorbraken kon de laagte van de Oude
Rijn al het water niet verwerken. De cultuurgronden van
Bemmel dreigden daarvoor
overstroomd te raken met alle
gevolgen van dien. Een belangrijke stelregel in de Bet u we
luidde: wie het water deert, die
het water keert. De oplossing

(7) De Kattenleger
De Kattenleger is een voorbeeld van een voormalige veedrift, waarlangs de boeren uit
Merm en Eist hun vee van en
naar de stal leidden. Even voor
het viaduct over Rijksweg 52
kruist de Kattenleger de Bemmelse Zeeg, die is gegraven
om het gebied van Bemmel en
Doornik af te wateren. De Bemmel se Zeeg komt uit in de oude Rijnbedding. Vanaf de Dikelsestraat tot aan de buurschap Merm treffen we langs
de zuidelijke oeverwal van de
oude Rijn geen oude woongronden of monumentale boerderijen aan in tegenstelling tot

deldak met rode muidenpannen. Zowel de grond van de
aan deze bouwplaats verbon(8) De Hucht is een zeldzaam den geschiedenis als de hoge
beeld- en cultuurhistorische
voorbeeld van een grote Twaarde van de huidige bebouboerderij met bijschuren op
wing is De Hucht van algeeen terp uit de Ie helft en het
meen belang voor de ontwikkemidden van de 19e eeuw. De
voormalige veeboerderij is met lingsgeschiedenis van de
streek. In 1990 is het complex
de achterzijde naar de Stationsstraat (voormalige Bemmel- opgenomen in de gemeentelijseweg) gekeerd. De boerderij is ke monumentenlijst van Eist.
samengesteld uit een dwarshuis met een onder riet gedekt
schilddak en met aan de linkerachterzijde een verdubbeling,
eveneens onder riet gedekt
schilddak (anno 1920). Het achterhuis is van het hallehuistype
met langsdeel onder wolfdak,
dat voor het bovenste deel met
riet en het onderste deel met
gesmoorde pannen is bedekt
(anno 1857). Aan de voorzijde
is een van fraai snijwerk voorziene houten veranda aangebracht, die aansluit op het hoger gelegen bordes naar de
brede voordeur met omlijsting.
De toegangsdeur van het
dwarshuis heeft een bovenlicht, waarin een levensboom
is opgenomen. De aangebouwde bijschuur (anno 1855) is van
hetlhallehuistype onder een
wolfdak met recentelijk aangebrachte gesmoorde Hollandse
pannen. De aangebouwde
vaaltstal heeft een ongelijkzijdig wolfdak met gesmoorde
pannen. De langs de straat gelegen bergschuur heeft een zade hogere (en dus drogere)
noordelijke oeverwal,
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Andelst en
Herveld

We starten bij de Hervormde
kerk van Andelst in de
Kerkstraat (1).
Na de kerk bezocht te hebben
gaan we links de Beneluxstraat in.
Voor het gemeentehuis gaan
we links het Europaplein op.
Hier zien we een oorlogsmonument (2).
Daar tegenover vinden we aan
de Kerkstraat een tabaksschuur (3).
Als we vervolgens terug gaan
naar de Beneluxstraat en deze
uitrijden tot de Wageningsestraat om daar linksaf te
slaan, zien we aan de rechterzijde de oprijlaan naar het verdwenen Huis Andelst (4).
Voor we rechtsaf de Tielsestraat ingaan, werpen we
een blik op het café-restaurant
Het Wapen van Andelst.
Op nummer 225 staat een oud
vervallen boerderijtje en op
nummer 227 een prachtig onderhouden herenhuis. Het hek,
de bovenversiering bij de ramen en het deurbeslag zijn onze aandacht zeker waard.
Op nummer 229 staat een
T-boerderij Den Hof uit 1855 en
daar tegenover op 192 een
overblijfsel van het Huis An-

delst, namelijk de tuinmanswoning.
We volgen de Tielsestraat en
zien aan de linkerkant het
prachtige smeedijzeren hek en
de voorzijde van De Bossen, in
de volksmond Het Hoge Huis
genoemd. Dit huis werd in
1891 door D.N. Tap en J.D. Tap
gebouwd.
We keren om en slaan rechtsaf
de Klipstraat in. Meteen daarna linksaf de Rozenstraat in.
In beide straten staan oude
verbouwde boerderijen.
Vervolgens weer rechtsaf, de
Waalstraat.
Op nummer 1 en 2 zien we
voormalige boerderijen.
Op nummer 13 De Aling,
een T-boerderij uit 1863.
Op nummer 14 ligt achter de
bomen de Rottenkamp (5).
Op nummer 15 Oostheim, een
boerderij die na een brand
door blikseminslag in 1938
werd herbouwd.
Beide hofsteden zijn al zeer
oud: zij worden al rond 1600
vermeld (6).
Bij nummer 16 een nieuwe
hooiberg, maar prachtig in oude stijl herbouwd.
Boven aan de dijk gekomen kijken we naar rechts en zien
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twee boerderijen.
De achterste is uit 1910.
In deze omgeving stond vroeger het zogenaamde Rieten
Kasteel.
We vervolgen onze weg onder
de snelweg door en zien rechts
een pad naar de Waal. Hier
was vroeger het voetveer van
Valks.
Links de witte boerderij
't Kempke, in 1917 herbouwd
omdat de oude boerderij door
brand tengevolge van blikseminslag was verwoest.
Voor we links de dijk afgaan
zien we het bos van de Heerlijkheid Loenen met de Grote
Allee voor ons.
Net voordat we weer onder het
viaduct doorgaan, zien we
rechts de na de oorlog herbouwde boerderij Poeliehuizen.
We gaan nu onder de snelweg
door en zien links de manege
en T-boerderij De Merkenhorst.
Rechtsgaande komen we bij de
oude pastorie (nu Eurosound).
Na het bord Herveld-Zuid linksaf de Schoolstraat in, waar we
op de hoek op nummer 2 een
T-boerderij met mooi metselwerk onder de daklijst zien.
Verdergaande komen we nu bij

de hervormde kerk van Herveld
(7).
Tegenover deze kerk op nummer 4 een mooie gevel met leilinden ervoor. In de balken op
de deel staat gegroefd G.B. 14
juni 1813.

Of dit een bouw- of herbouwdatum is, weten we niet.
Verdergaande zien we naast
het kerkhof een op een vluchtheuvel staande oude boerderij.
De Schoolstraat uitrijdend komen we bij boerderij De Tip en
het bijbehorende bakhuisje in
Herveld-Zuid (8).
Alvorens we de kruising bij de

Tielsestraat overgaan, kijken
we naar het metselwerk boven
de ramen op nr. 51.
We vervolgen onze weg naar
de molen (9).
Na De Vink gaan we verder, de
Stenenkamerstraat in en zien
op nr. 8 het huis waarnaar de-

ze straat genoemd is (10).
Op de kruising aangekomen,
steken we deze over en rijden
de Bredestraat in, waar we diverse oude huizen zien. Over
de spoorlijn zien we links de Tboerderij Gennepenstein genaamd. Bij de splitsing aange-

komen gaan we linksaf de
Woerdsestraat in en zien aan
de rechterzijde een op een
hoogte gebouwde hoeve, De
Fliert genaamd.
Bij de Wageningsestraat aangekomen gaan we linksaf en
zien aan beide zijden enkele
oude herenhuizen.

Ook het huisje van de overwegwachter en het in 1898 gebouwde station (foto blz. 51)
vallen ons op.
Na de overweg merken we
rechts het veilinggebouw
Midden-Betuwe op. Het stamt
uit 1917 en werd direct aan de
spoorlijn gesitueerd om fruit
naar binnen- en buitenland af
te voeren.
In de Jaffastraat zien we de
voormalige landbouwwinterschool die van 1941 tot 1968

gefunctioneerd heeft. Op de
splitsing van de Wageningsestraat en de Hoofdstraat
staat de burgemeestersbank
(11).
Na deze te hebben bezichtigd
gaan we verder de Hoofdstraat
in om dan de tweede weg
rechts, de Fruithofstraat, in te
slaan.
Bij de Beneluxstraat gaan we
linksaf. We zien een extra brede voorgevel van een T-

(1) De kerk
De Nederlands Hervormde
kerk, ooit gewijd aan de heilige
Vitus, staat midden op het oude kerkhof.

Het Romaanse schip dateert
uit de 10e of 11e eeuw, de gotische bakstenen toren uit 1400.
In de jaren 1928-1930 werd de
kerk onder leiding van architect H.J. Tiemens gerestaureerd. Bij die gelegenheid werd
de zuidmuur van het schip
weer met veldkeien opgebouwd.
Tijdens de restauratie zijn in
de kerk drie boven elkaar liggende vloeren gevonden.
Tegen de kerk bevindt zich een
merkwaardig grafhuisje van de
families De Leeuw en Van Olst

(anno 1829) en op het kerkhof
zelf bevindt zich een zeldzame

gietijzeren grafstèle.

boerderij aan de rechterkant.

(2) Monument
Dit is een monument ter herinnering aan de in het voormali-

Hierna keren we om en vervol-

ge Nederlands-lndië gevallen

gen onze tocht tot wij bij ons

mannen uit de gemeente Valburg.

uitgangspunt, de Nederlands
Hervormde kerk in Andelst terug zijn.

(3) Tabaksschuur
Rond de eeuwwisseling was

deze schuur in gebruik om tabak te drogen, in balen te persen en te fermenteren om vervolgens aan de groothandel

verkocht te worden.
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schijnlijk aan Heer Otto van
Bylandt, die onder Loenen en
Herveld aanzienlijke bezittingen had.
(6) Pelgrimage naar oude
plekjes
Onder deze titel heeft in 1937
in "De Betuwe" een serie artikelen gestaan, geschreven
door J. D. H. van Uden.
Hieruit is de ouderdom van de
Rottenkamp en Oostheim
enigszins te bepalen.

(4) Het Huis Andelst
Van het Huis te Andelst resten
de grachten en een toegangshek.
Het goed wordt voor het eerst
in 1628 vermeld met Gerrit van
Meeckeren als leenman.
Andere eigenaren waren Van
Bemmel, de ridder van Groenesteyn, Van Hövell en tenslotte Speljart van Woerden.
Na de dood van Maria Speljart
van Woerden, die op 24 april
1821 ongehuwd op het huis
overleed, werd Andelst verkocht en enige tijd later
gesloopt.

(5) De Rotte n ka m p
Een merkwaardig voorbeeld
van naamsverbastering.
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Rottenkamp is namelijk afgeleid van Heer Otten Camp. Deze heer Otten herinnert waar-

(7) Nederlands Hervormde kerk
te Herveld
Reeds in 996 wordt Herveld
vermeld.
Vondsten in de omgeving wijzen op bewoning in het Neolithicum en de Bronstijd.
De kerk was vanouds gewijd
aan St. Willibrord.
De kerk staat vrij op het kerkhof. Omstreeks 1200 wordt een
kerk te Herveld in een lijst van
tienden van het domkapittel in
Utrecht vermeld.
Na de Hervorming is de kerk
tot 1606 gecombineerd geweest met Slijk-Ewijk.
Toen gingen zij uiteen tot in
mei 1969 een pseudocombi'natie is aangegaan.
De toegangsdeur dateert waarschijnlijk uit de 14e eeuw, de
lezenaars zijn van 1808, de
preekstoel uit de 17e eeuw.
In 1795 zou de kerk bijna geheel zijn verbrand.
In 1947 tijdens herstel van de

Bovengenoemde stichting
kreeg het bakhuis in 1986 In
bruikleen van de gemeente.
Het wordt momenteel gebruikt
als een klein museum. Wanneer te zijner tijd boerderij De
Tip ter beschikking komt, zal
het geheel worden ingericht tot
eenvoudig streekmuseum om
voor het nageslacht alles te
bewaren, wat eeuwenlang door
onze voorouders werd gebruikt.
Voorlopig is in het bakhuis een
kleine tentoonstelling ingericht
van gebruiksvoorwerpen uit
bakkerij annex kruidenierswinkel.

mogelijk door financiële steun
oorlogsschade is de toren geheel uitgebrand.
en andere faciliteiten van de
Hij is hersteld in de jaren 1949- gemeente Valburg.
1958.
Er is nog een klok met een diameter van 130 cm, gegoten
door Johan Philipsen in 1643.
De kerk is het type van een geheel overwelfde gotische hallekerk. De toren stamt uit de 15e
eeuw.

(9) Standerdmolen De Vink
Dit is één van de ca. 45 standerdmolens in Nederland en
één van de twee in de gemeente Valburg.

(8) Bakhuis bij boerderij
De Tip
Dit bakhuis, in 1866 gebouwd
bij de thans verdwenen boerderij De Opneem in Herveld,
kwam in 1979 door een schenking in het bezit van de Stichting Falburgmarca.
Wederopbouw werd in 1985
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restaureerde molen weer in gebruik gesteld.
De Vink is een korenmolen van
het type gesloten standerdmolen.
(10) De Stenen Kamer
Dit huis zou vroeger een zogenaamde spijker (van spicarium
= korenschuur) zijn geweest.
Hier werd de oogst bewaard.
Veelal waren deze spijkers
sterke, goed verdedigbare gebouwen.

De Vink staat op een verhoging
aan de Stenenkamerstraat.
Hij is voorzien van OudHollands opgehekte roeden.
Een vlucht van 23 meter en
voorzien van twee koppels
stenen.
Reeds in 1649 stond hier een
molen, eigendom van Bartold
van Gendt, Heer van Wolferen.
Het bouwjaar van de huidige
molen is waarschijnlijk 1722.
In 1868 kwam de molen in het
bezit van de grootvader van de
huidige eigenaar, H.C. Vink.
In 1944 werd het bouwwerk
zwaar beschadigd door oorlogshandelingen.
Hij werd aanvankelijk provisorisch hersteld, doch op 11 oktober 1969 werd de fraai ge52

(11) De burgemeestersbank
Bij zijn zilveren ambtsjubileum
op 3 december 1935 kreeg burgemeester E.J. baron Lewe van
Aduard een bank aangeboden,

compleet met lamp en bronzen
plaquette.

Slijk-Ewijk en Loenen
Komend uit Oosterhout over de
Oosterhoutsestraat richting
Slijk-Ewijk zien we voorbij de
Krakenburgsestraat links de
monumentale boerderij Anna's
Hof (1).

verderop ontdekken we, aan
dezelfde kant van de weg, verscholen achter bomen, een
prachtig pand met links op het
erf een koetshuisje (6).

hoog water tot aan de dijk konden komen om te laden en te
lossen.

Rechts is het witte toegangshek naar de vroegere pastorie
(10). Dan zien we, ook binnenOp de no's 49-51 staat het
dijks, een lang gebouw. Dit
voormalig dorpshuis, een moVerderop, voorbij de Nieuwenwordt het Onderdiepe genument, al laat het onderhoud
dijk, liggen rechts een drietal
noemd. Het heeft tot 1896
veel te wensen over (7).
woningen waarvan de derde
diens
gedaan als school. Bij
nog in orginele staat verkeert
nauwkeurige
waarnemingen
Tegenover het café zien we,
(2).
zijn
de
boogramen
nog te oneen keuterboerderijtje met nouderscheiden. Voorbij de afrit
ten
schuur,
prachtig
op
een
oeHet nu eerstvolgend boerderijverwal gelegen. Het witte boer- treffen we een stuk griendland
complex Brinkshoeve vormt
aan, een oude wilgenpas op
een indrukwekkend geheel. Het derijtje dat hier vroeger stond,
het "onland". Eertijds sneed
werd in de dertiger jaren door
voorhuis dateert uit 1725, de
men hier hout voor vlechtwerschuren zijn in 1929 vernieuwd. brand verwoest. Het schuurtje
ken en bonenheggen.
met de rieten kap is wonderwel
Brinkshoeve is van oudsher
behouden gebleven.
een pachtboerderij en eigenBij de eerstvolgende afrit
dom van de heerlijkheid Loerechts staat een witte
Op deze hoogte van de
nen.
grenspaal. De grens tussen
Dorpsstraat zijn oude oeverLoenen en Slijk-Ewijk is goed
wallen
waarlangs
Slijk-Ewijk
is
Aan het eind van de Oosterte
zien in de vorm van de
gebouwd,
te
herkennen.
Verdehoutsestraat gaan we linksaf
Noordwal,
een houtwal met horop,
rechts
ontdekken
we
het
het dorp in. Meteen rechts vinden we, wat verder van de weg pakhuis (8) en, aan de voet van ge populieren. We bevinden
ons nu in de heerlijkheid Loegelegen, De Hof, een boerderij de dijk, het typerende witte
nen, een prachtige bosrijke
kerkje (9).
uit het begin van deze eeuw.
omgeving waar je rustig kunt
De woongrond hier is een van
wandelen.
de oudste van Slijk-Ewijk.
Eenmaal op de dijk gaan we
rechtsaf richting Loenen. Meteen links loopt een pad de pol- Net voorbij de LoenenseIn de kom van het dorp vinden
dwarsstraat nemen we weer
we links de dorpspomp (3) met der in, de weg naar het vooreen houtwal waar, schuin van
malige veer. Daarnaast de
daarachter de oude school en
vaargeul waardoor schepen bij de dijk af naar het bos toe loeen T-boerderij (4 en 5). Wat
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pend. Hier liep tot de dijkverzwaring in 1982 een deel van
het kerkepad waarlangs de familie van het Huis Loenen zich
ter kerke begaf.
Verderop, waar de dijk een
haakse bocht maakt, zien we
links aan de voet van de dijk
een stukje oude rivierbedding:
De Strang, waarvan we de
stroom nog goed kunnen volgen langs de Grote of Loenense Kolk. Binnendijks staat het
landarbeidershuisje de Koewei,
genoemd naar een perceel aldaar.
Halverwege de grote draai om
de kolk valt ons het fraai gelegen dijkhuis op met de afrit
naar het Huis Loenen (11).
In de volgende S-bocht ligt buitendijks De Zwarte Kuil, een
kolk van onbekende ouderdom
waaraan een legende is verbonden (12).
We nemen de eerstvolgende
afrit en draaien het bos in. De
boerderij links, een verbouwde
T-boerderij uit het einde van de
vorige eeuw, wordt De Huik genoemd naar het perceel De
Hullicksweerd. Halverwege het
bos staat een schitterende
pachtboerderij met klokketoren. De precieze ouderdom is
onbekend, maar gezien de
bouw moet het ongeveer 2 eeu54

wen geleden gebouwd zijn. In
de kelder zijn gewelven te vinden van het voormalig kasteel
Loenen, met een onderaardse
gang die naar de kerk van Herveld zou lopen. De gang is echter nog niet gevonden. Links
naast de boerderij vinden we
de oranjerie met koetsiershuis
uit 1840, eveneens gelegen op
de gewelven van het oude
kasteel (13). Het huidige
kasteel Loenen is een indrukwekkend landhuis uit de 19e
eeuw (14).
Wanneer we uit het bos komen
ontwaren we al snel de 18eeeuwse boerderij die ligt aan
de kruising met de Loenensedwarsstraat. Het achterhuis
van dit gave pand was appelbewaarplaats; de typisch houten luikjes in de zijgevel dienden voor het luchten van het
fruit.

We gaan rechtdoor, over de
ruilverkavelingsweg, naar SlijkEwijk. Bij de Dorpsstraat gekomen slaan we rechtsaf, op de
dijk linksaf richting Oosterhout. Rechts staan 2 dijkhuisjes waarvan het witte het
oudst is (15).
In de verte valt ons de populierenrij naar huis Danenberg op
(16).
Wat verder, in de bocht, staat

het fiere woonhuisje De Kleine
Altena waar tot het begin van
deze eeuw een berucht café
gevestigd was. Nog wat verder
vinden we De Altena Herberg
waarvan in 1882 geschreven
werd dat het "sedert onheuchelijke jaren eene in geheel
den omtrek met roem bekende
herberg". Hier legde in de vorige eeuw de stoomboot aan die
als openbaar vervoermiddel
over de Waal diende. Met onze
aankomst in Oosterhout is deze route beëindigd.

(1) Anna 's Hof was tot eind vorige eeuw een hallehuis,
waaraan in 1908, na een brand,
het dwarshuis werd gebouwd.
Zodoende kwam het geheel vrij
dicht aan de weg te liggen.
Dit boerderijcomplex met bakhuisje is goed behouden gebleven.
(2) Dit keuterboerderijtje werd
in 1929 gebouwd en heeft een
karakteristieke mansardekap.
Verder zijn oude stedebouwkundige structuren te herkennen.
(3) De dorpspomp dateert uit
het begin van deze eeuw en
werd eind 70er jaren gerestaureerd, maar funktioneert niet
meer. Voorheen stond hier een
waterput waar dorpelingen hun
water konden halen.

teerde plafonds voorzien. Voormalige dokterswoning.
(7) Voormalige openbare
school, ongeveer honderd jaar
oud, met twee lokalen en
meesterswoning (nu nog woonhuis). In 1933 werd de school
opgeheven waarna het gebouw
dienst ging doen als gymzaal
voor de christelijke school en
vanaf 1947 tot 1983 heeft het
gediend als dorpshuis.
(8) Tabaksdrogerij en pakhuis
met fermenteerinrichting uit de
tweede helft van de vorige
eeuw, wellicht ouder. Hoewel
de derde verdieping verwijderd
is, is het pakhuis als zodanig
herkenbaar gebleven. De door

brand verwoeste achterliggende schuur is in 1984 weer in originele staat opgetrokken door
de huidige eigenaar.
(9) De Nederlands Hervormde
Kerk is samengesteld uit de toren (14e eeuws, waarvan de
omgang en spits in de 19e
eeuw aangebracht zijn), een
eenbeukig schip (in 1912 vrijwel nieuw opgebouwd) en een
koor dat door tweemaal versneden beren wordt geschraagd. Het is verminkt doordat men het in twee boven elkaar liggende ruimten heeft ingedeeld waardoor de vensters
aan de noordoost- en zuidoostzijde zijn ingekort. Bewaard is
nog het stenen kruisribgewelf
met ribben en op gotische

(4) De voormalige christelijke
School werd in 1896 door freule Clara Fabricius van Heukulom (Heerlijkheid Loenen)
gesticht. Het gebouwtje had
twee lokalen. De school werd
in 1967 opgeheven.
(5) De boerderij pal naast het
schooltje dateert uit ± 1890 en_
werd later door de freule aan-~~
gekocht als meesterhuis.
(6) Fraai hallehuis uit 1896 met
belendend koetshuis. Het interieur is van fraai geornamen-

8+9
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9 *=

kraagstenen (15e-, 16e-eeuws)

(10) Voormalige pastorie, gebouwd in 1872, met koetshuis
uit dezelfde periode. Het geheel is nu verkocht als particulier woonhuis.

(11) Dijkhuis bij Loenense Kolk.
Jachtopzienerswoning uit 1851
(sluitsteen in de zijgevel). De
oorspronkelijke funktie was
portierswoning annex dijkmagazijn.
(12) De legende van De Zwarte
Kuil. Door heiligschennend gedrag van de toenmalige bewoner van het kasteel Loenen zou
dit kasteel verloren zijn gegaan. Bij een feest in de nacht
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van Kerstmis door hem georganiseerd, wilde hij ter ere van
zijn gasten de nog ongewijde
klokken van Herveld luiden. Iemand wees hem op het zondige van deze daad, tevergeefs.
Het bevel werd toch gegeven
en nauwelijks klonken de
eerste klokslagen of met donderend geraas verdween het
slot met gastheer en gasten in
een diepe afgrond, die men later De Zwarte Kuil zou noemen.
Deze kolk is, zo beweerde men,
"grondeloos" en het bijgeloof
wil dat nog iedere Kerstnacht
het luiden van de klokken in de
diepte is te horen.
(13) Het oude kasteel Loenen

werd met de grote dijkbreuk in
1644 door ijsgang zwaar beschadigd.
"De drie verdiepingen hoge toren is in het water gestort, beide tonbruggen en die naar de
moestuin zijn met het tuinhuis
meegesleurd. De grachten van
het hoofdgebouw zijn gevuld
met zand".
Aldus Bartold van Gendt, toenmalige Heer van Loenen, in
een gedeelte van zijn verklaring voor verponding (onroerend goed belasting) in het
kwartier van Nijmegen.
De resten van het oude kasteel
werden in 1795 geheel verwoest door de Fransen, waarna de huidige J-boerderij en later de oranjerie op de kelders

werden gebouwd. In 1825 werden de overgebleven ruïnes
verwijderd en door het huidige
herenhuis vervangen. De oranjerie dateert uit 1840.
(14) In 1365 werd de Heerlijkheid Loenen door Johan van
Bloemendael overgedragen
aan Otto van Bylandt, in 1410
vererft op de familie van Gendt
en eind 17e eeuw op de familie
Quadt van Wickraedt.Het werd
kort daarop verkocht aan Jhr.
Fabricius van Leyenburg en later vererf d op de familie van
Boetzelaer, die in 1825 het
nieuw gebouwde Huis gingen
bewonen. Deze familie is nog
eigenaresse van het Huis.

vermeld staan (H. Wessel Breunisse). De kelder bevat een
tongewelf en er bevindt zich
nog een waterput op het zijerf.
Op het oudste kaartje van
Slijk-Ewijk (Van Geelkerckens
Kaartboek van de landerijen
van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem, 1635) is te
zien dat hier een kasteel stond.
De grachten rond het linker
pand herinneren hier nog aan.
Het kasteel was uitsluitend
vanaf de Oosterhoutsestraat
bereikbaar.

(15) Dijkhuis/es, waarvan het
witte het oudst is. Dit keuterboerderijtje diende tevens als
woonhuis van de bakenmeester en werd in de 18e
eeuw gebouwd. De aangrenzende woning dateert uit 1850.
Hier was in het begin van deze
eeuw het postkantoor en een
brandstoffenhandel gevestigd.
De achterliggende Strang was
tot in de 19e eeuw bevaarbaar.
(16) Het voormalige Huis Danenberg, nu bestaande uit 2
monumentale boerderijcomplexen uit het einde van de vorige eeuw. Het rechter pand
bevat een gevelsteentje
waarop het jaar 1870 en HWB
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Oosterhout

De route begint bij het landgoed van het Huis Oosterhout.
Komende vanuit Eist via de
Griftdijk moet na de Groenestraat bij de eerstvolgende

verharde zijweg rechtsaf worden geslagen. Dit is de Van
Boetzelaerstraat bij de grens
van Lent en Oosterhout. Deze
weg gaat langs het Ooster-

houtse bos met een scherpe
bocht naar rechts en vervolgens naar links. Op enige afstand aan de linkerzijde ligt
het Huis Oosterhout (1).
De bosweg mondt uit op de
Groenestraat via het achtererf
van de pachtboerderij De Lindensbouwing, welke ook tot
het landgoed van het Huis
Oosterhout behoort en is gele-

gen op twee terpen van ongelijke hoogte (2).
Aan de overzijde van de Groenestraat ligt de 19e-eeuwse
T-boerderij De Zandhoek, helaas niet meer in de originele
staat. De bijbehorende schuur
op een terp is verbouwd tot taveerne van bungalowpark
Tergouw.
Linksaf richting Waaldijk. Aan
de toegangsweg naar het Huis
Oosterhout ligt het voormalige
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koetsiershuis, later jachtopzienerswoning (3).
Links bij de afweg naar de dijk
zijn in het weiland twee ondiepe gaten zichtbaar. Tot 1809

stond daar het oude kasteel
van Oosterhout, dat tijdens de

omgeving werden bijna allemaal door de Duitse troepen
op 20 september 1944 in brand
geschoten. Het verlengde van

deze straat is de Van Balverenlaan. Een foutieve wijziging
van de oorspronkelijke naam

Balverensche laan in de buurtschap Balveren, dat evenals
"Osterholt" reeds plm. 900 jaar
tegenover het Oosterhoutse
geleden in een oorkonde werd
bos) grote schade leed. Het
vermeld. Linksaf de Oosternieuwe grote herenhuis met
houtsestraat volgend, passeren
boerderij, stallen en koetshuis, we een naoorlogse boerderij,
dat op die plaats verrees, werd waar het in de 15e eeuw veropnieuw vernield bij de dijkwoeste kasteel Balveren moet
doorbraak in 1820. Hieraan her- hebben gestaan. In de voorgevel is het wapen van de familie
innert nog de nabij gelegen
Verburgtskolk, welke wij op de Van Balveren aangebracht.
dijk gekomen kunnen zien.
De woonwijk links ligt op de
Op de dijk gaan we rechtsaf
De Hoge Hof, waar veel arche(4). Voordat we rechtsaf de
ologische vondsten van veelal
Dorpsstraat afdalen, zien we
Romeinse herkomst zijn aangeiets verder aan de linkerkant
een uiterwaardendam vanaf de troffen. Nr. 16 is de voormalige
veldwachterswoning, pal aan
dijk. Dit was tot 1820 het
zuidelijke traject van de huidide straat op een reststukje
ge Dorpsstraat. De Dorpsstraat grond van de voormalige
volgend zien we een aantal na- dorpspolder. De oorlogsschade
der omschreven monumenten
aan de voorgevel herinnert aan
(5).
de dramatische strijd tijdens
de bevrijding van Oosterhout
Bij het Vredesplein aangekovan 17 t/m 22 september 1944.
men slaan we linksaf de
Oosterhoutsestraat in. De oor- Aan de linkerzijde ziet u van nr.
spronkelijke woningen in deze
59 t/m 75 karakteristieke arbeidijkdoorbraak bij het Huis
Waaijenstein (nu de grote kolk

derswoningen (6).
Bij de Lage Wiek, de tweede
straat aan de linkerzijde, keren
we om en hierna slaan we de
eerste straat naar rechts in, de
Peperstraat. Deze straat met
een bocht naar rechts volgen
tot nr. 54 een boerderij, type
hallehuis, uit ± 1875 (7).

(1) Het Huls Oosterhout is in
het bezit van de kinderen van
wijlen Mr. baron W. van Boetzelaer. Na de Tweede Wereldoorlog was de baron korte tijd
minister van buitenlandse zaken en ambassadeur in Parijs.
Omstreeks 1896 liet zijn vader

H.J.M, baron van Boetzelaer
het huis met boerderij uit ±
1850 verbouwen tot een moAan het einde van de Pedern herenhuis. Zijn schoonvaperstraat gaat u rechtsaf de
Dijkstraat in. Nr. 7 is een boer- der Arnoud J. de Beaufort
derij, die omstreeks 1910-1920 kocht in 1863 "Het Adelijk
Huis en Heerlijkheid Oosterwerd gebouwd met een typiholt" van de katholieke en kinsche mansardekap (8).
derloze baron Th. van
Aan de linkerzijde voor de
bocht naar rechts is huisnum- Scherpenzeel-Heusch. In de
mer 11 een redelijk gave kleine voorgaande eeuwen was het
hofstede. Behoudens de gewij- landgoed met voormalig
kasteel in bezit van de families
zigde achtergevel is de oorHack fort en Bronckhorst.
spronkelijke vorm en aanleg
van dit rietgedekte hallehuisje
goed herkenbaar en behouden
gebleven.
Via de Krakenburgsestraat komen we weer op de Oosterhoutse straat, waar u linksaf
gaat richting Slijk-Ewijk.
Hier passeert u de T-boerderij
Anna's Hof. Wat verderop
vormt aan de rechterzijde de
Nieuwedijk de grens tussen de
afwateringssloten van Oosterhout en Slijk-Ewijk.

De bijbehorende boerderij met
woonhuis bestaat uit een grote
stal met aangebouwd koetshuis en twee andere bijgebouwen met neo-classicistische
invloeden uit het laatste kwart
van de vorige eeuw. Gelegen
tegen de bosrand is dit geheel
bijzonder waardevol door de
oorspronkelijke aanleg en
groepering der afzonderlijke
bijgebouwen om de hoofdschuur.
(2) De Lindensbouwing is een

ruim 100 jaar oude T-boerderij
en beschikt nog over een bruikbare waterput onder het voorhuis, dat van nog oudere datum is. De bijschuur ligt op
een lagere terp. Op de verpondingskaart van 1810 komen
reeds drie gebouwen met bakhuis voor.
(3) Voormalig Koetshuis, tegenwoordig een dubbel woonhuis

vertoont dankzij buitenlandse
reizen van de Van Boetzelaers
eclecticistische stijlinvloeden.
In de oorspronkelijk aanwezige

"zaal" (rechts, gezien vanaf de
Groenestraat) werden door de
baronesse naaikransen georganiseerd in de jaren '20 en '30.

Ook werd deze ruimte gebruikt
voor de drijvers bij drijfjachten
en voor Oranjefeesten.
(4) De dijk
Voor de dijkdoorbraken in de
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voorgaande eeuwen lag de dijk
dichter bij de Waal tussen de
herbergen Hof van Holland in
Lent en De Altena in Oosterhout, ongeveer langs de zuidzijde van de Verburgtskolk,
waar dichtbij ook een kerkje en
wat woningen hebben gestaan.
Deze kerk, in 1585 tijdens de
80-jarige Oorlog door vluchtende Engelse soldaten in brand
gestoken, is na een dijkdoorbraak in 1658 gesloopt.
Tot 1821 had Oosterhout geen
kerkgebouw. De overwegend
katholieke bevolking moest
zich in de 17e eeuw behelpen
met een boerderij in De Ba/verse Hoek. In de 18e eeuw werd
dit niet meer toegestaan en
men was toen aangewezen op
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het schuilkerkje in Eijmeren
voor de regio Eist. Vlakbij de
huidige r.k. kerk werd in 1821
een Waterstaatkerkje gebouwd.

(5) De Dorpsstraat
Het eerste huis rechts is de
voormalige meesterwoning.
Het perceel grenst aan een gedeelte van Het Kosterijen
Kromstuk waar in 1820 de
nieuwe Waalwijk doorheen is
gelegd. Het pand dateert van
rond de Eerste Wereldoorlog
en werd door de gemeente Valburg gebouwd voor de meester
van de voormalige openbare
school aan de overzijde van de
straat. De hoofdvorm en bouwmassa zijn goed bewaard gebleven.

Opvallend aan het grote r.k.
kerkgebouw iets verder aan deze straat, is de hoge toren met
het zadeldak (zie afb. op blz.
62). Deze voor Gelderland zeldzame vormgeving is te danken
aan de bouwpastoor B.F. Savenije, een vermogende boerenzoon uit Groningen. De kerk en
pastorie dateren uit 1935. In
september 1944 heeft de toren
zowel brandstichting door Duitse soldaten, als Engels granaatvuur zonder fatale gevolgen doorstaan.
Het voorhuis van De Cecileahof tegenover de kerk is van
een in 1864 gebouwde Tboerderij. Rond de eeuwwisseling vond er een verbouwing
plaats door de appelstroop- en
jamfabrikant J.C. van W'oerkom. De deel maakte plaats
voor een onderkelderde appelbewaarplaats met twee verdiepingen. Ook de woonruimten
werden toen uitgebreid,
(zie foto links)
Vervolgens passeren we aan
de linkerkant in de Dorpsstraat
de voormalige "Boerenbond",
waar momenteel een bandenhandel is gevestigd. Op de bovenverdieping van dit pand bevindt zich een zeer interessante verzameling van uniformen
e.d. van het Nederlandse leger
1940.
Twee huizen verder, nr. 37 Het
Schippersland van de warmoezeniersfamilie Van Kempen. Dit

fraaie katheder en deuren in
Cannes laten vervaardigen.
Ook de onlangs gesloopte ijzeren klokketoren was naar
Frans voorbeeld. Het kerkje
verkeert in vrijwel orginele
staat.

nog originele pand uit ± 1920 uit het begin van deze eeuw is
zeldzaam en verkeert in een
heeft een rijk gedetailleerde
vrij authentieke staat (zie foto).
voorgevel. Met de mansardekap is het een gaaf voorbeeld
van een woonhuis met agraDorpsstraat 52, de pastorie van
risch bedrijfsgedeelte uit het
de
Nederlands Hervormde geeerste kwart van deze eeuw.
meente werd in 1909 gebouwd.
Deze aan de voormalige Hooge
Rechts, tegenover de
Straat gelegen villa kwam, eveGansstraat, ligt achter een die- nals de aangrenzende kerk en
pe voortuin het huis Heureka.
andere panden, na afgraving
Dit fraaie donkergekleurde
van de straat, sterk verhoogd
houten landhuis met oranje- en te liggen. De hoofdvorm, bouwwitkleurige accentueringen
massa en geveldetaillering zijn
stond tot 1923 in Eist. Dat jaar goed behouden gebleven. Het
aangrenzende protestante
werd het door de rentmeester
E. v. d. Bosch naar Oosterhout kerkje werd gebouwd in 1900
met een belangrijk financieel
verplaatst. Rond 1933 zijn
aandeel van baron H.J.H, van
rechts en aan de achterzijde
Boetzelaer. De baron, die veel
twee uitbreidingen gerealiin Frankrijk verbleef, had de
seerd. Dit Noorse houten huis

(6) De plaatselijk oudste arbeiderswoningen dateren van ±
7920. Het ontwerp is van de
toenmalige wethouder en architect Schaars uit Andelst.
Een belangrijk aandeel bij de
realisering van deze woningen
had ook wethouder J.C. van
Woerkom, die toen streefde
naar een betere huisvesting
voor zijn personeel van de jamfabriek en andere dorpsgenoten. Bij een renovatie zijn ondermeer de varkenshokken in
het achterhuis verdwenen,
maar de oorspronkelijke vorm
en detaillering zijn nog goed
herkenbaar. Dezelfde woningen
werden ook aan de overzijde
van het perceel De Hoge Wiek
aan de Peperstraat gebouwd.
Enkele werden verwoest tijdens het artilleriebombardement op Oosterhout op 22 september 1944. De lange stroken
tussenliggende grond werden
gebruikt voor de verbouw van
aardappelen, groenten, fruit en
tabak voor eigen gebruik van
de huurders.

(7) Peperstraat 54
Deze boerderij is dankzij het
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deskundige beheer van de eigenaar Kees van Lent een van
de weinige plaatselijke panden
dat fraai in originele staat behouden is gebleven. De
Alandshoeve (in de 18e eeuw
Halens Hofstadt) werd de vorige eeuw bewoond door de
landbouwersfamilie v.d. Toorn.
De vloedschuur op de terp
rechts is verdwenen, maar het
smeedijzeren hekwerk, de leilinden aan de voorzijde en de
oude perelaars in de hof ademen nog de sfeer van vroeger.
(8) De Laas is een van de
oudste plaatselijk bekende perceelsnamen, die al in de 15e
eeuw wordt vermeld "in de
maelschap Schijrnen" (ook:
Schirnen en Schernen). Deze al
lange tijd geheel verdwenen
buurtnaam is waarschijnlijk begin 17e eeuw gewijzigd in "Altena". Gelukkig zijn het gietijzeren hekwerk en de twee oude beuken op het voorerf van
Dijkstraat 7 bewaard gebleven.
Wijlen Willem Maters, die hier
heeft gewoond, was ondermeer
bekend door het kweken van
meikersen in een kas in de
jaren '30 en '40.
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St. Leonardus kerk,
opvolger van een in 1932 gesloopte voorganger.

Lent
13 De fietsroute door Lent begint
bij café De Zon aan de Oosterhoutsedijk 16 (1). Daartegenover bevindt zich de voormalige veerstoep (2). We volgen de
dijk richting Oosterhout. We
passeren ondermeer de panden:
- nr. 18, een dijkwoning met leilinden en ondergelegen rijtuigberging;
- nr. 29, het dijkmagazijn (na
1875; thans niet meer als zodanig in gebruik);
- nr. 31, het tramhuisje van de
voormalige Betuwsche
Stoomtramweg Maatschappij
(B.S.M.) uit ca. 1909.
Rondom Oosterhoutsedijk 26
zijn de restanten van de
schans Knodsenburg in het
landschap zichtbaar (3).
In de panden nr. 53 en 55 (buitendijks) woonden generaties
lang bepaalde vissersfamilies
(o.a. Pekel). De visserij op de rivier per boot en tussen de kribben met uitgezette netten vond
plaats langs het hele Lentse
Waalfront.
We gaan de spoortunnel door
en direct rechts in het binnendijkse gebied vinden we de
beambtenwoningen van de
PGEM (Oosterhoutsedijk
50-54), die omstreeks 1925 zijn

gebouwd (Stijlgroep; Het Nieu- Schoolstraat (6 en 7) en vervolwe Bouwen). De ontwerper was gens weer rechts Dorpsplein.
Dan draaien we weer links de
H. Fels.
Pelargoniumstraat in, aan het
Even verder rechts treffen we
huize Bato aan, Oosterhoutse- einde rechts. We zijn nu in de
Laauwikstraat aangekomen.
dijk n r. 78 (4).
Even
verder rechts bevindt zich
We slaan nu rechtsaf, de Zaligestraat in. Direct links bevindt de boerderij Het Laauwik (8).
Bij de Steltsestraat heeft u de
zich het omgrachte fort beneden Lent (Nieuw-Knodsenburg) keuze om nog even verder te
rijden en het tuinbouwgebied
uit 1863. Aan het eind van de
Zaligestraat slaan we rechtsaf, de Vossenpels te verkennen
de Griftdijk op en passeren na (8),.of direct rechtsaf te slaan,
de Steltsestraat in. Aan het
enige tijd rechts een aantal
einde draaien we de
fraaie villa's (5).
Bemmelsedijk op. Direct links
We gaan links het fietstunneltje onder Rijksweg 52 door en
in de uiterwaard bevindt zich
het fort boven Lent (Sprokkeslaan direct linksaf. We bevinlenburg) uit 1862. (zie foto)
den ons in de Pastoor van de
Laakstraat met rechts de N.H. We keren terug en via de Bemkerk (6). Voor de R.K. kerk naar melsedijk bereiken we weer carechts (Steltsestraat), dan links fé De Zon.
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(1) Café De Zon is een fraai
voorbeeld van een dijkpand

met veranda en leilinden. Het
is gebouwd omstreeks 1850.

De schuur aan de westzijde
deed dienst als paardestal.
Hier konden de paarden worden gewisseld.
(2) Aan de rivierzijde van Lent

(Veur-Lent) bevindt zich de belangrijkste oversteekplaats van
Oost-Nederland voor het noordzuid gerichte verkeer:
Arnhem-Elden-Elst-Lent-

Nijmegen. In een eerder stadium richtte ook het (post)verkeer uit het noordwesten
(Wageningen-Hemmen-ZettenAndelst-Waaldijk via Slijk-Ewijk

en Oosterhout) en uit het
noordoosten (Arnhem-Huissen-

64

Bemmel) zich naar de oversteekplaats te Lent.
Vóór 1936 was er, recht tegenover café De Zon een overzetveer; na 1936, oostelijk daarvan, in het verlengde van het
tracé van de oude Grift, een
vaste voet- en verkeersbrug.
Die overzetfunctie bracht
"overslag" van goederen en
mensen met zich; veel vertier
dus.
Zo vonden we vóór 1936 een
gierpont, een schipbrug (over
een gedeelte van de Waal aan
de Lentse zijde), een veerbal,
een (trapje naar het) vluchthaventje, loodsen en een hotel
(met o.a. een functie als zomerse "buitensociëteit" voor Nijmegen).

Niet enkel de oversteekfunctie
bracht op de veerdam e.o. veel
vertier. Ook het verkeer op, het
werk aan, op en in de rivier
bracht drukte met zich.
Zo was er in het tijdvak vóór
de totstandkoming van de
vaste oeververbinding nogal
wat komen en gaan aan de
Lentse laad- en loswal (gelegen even ten oosten van de tegenwoordige verkeersbrug aan
de zgn. Engelse dam); ook was
er tot na W.O. II enige visserij
op de rivier en tussen de kribben. Bovendien was er voortdurend werk aan de systematische bekribbing van de rivier:
óók bij Lent werd voortdurend
land gewonnen en de, steeds
sneller stromende, rivier binnen nauwe oevers opgesloten.
In vier perioden werd de bekribbing te Lent verder de rivier
ingelegd: 1862-65, 1884-85,
1891-92, 1913-15 en onze jaren
'80.

Tenslotte was er ook werk in
de rivier: het hoofdkantoor van
de, tot op de Duitse Rijn opererende, baggermaatschappij van
Van Hasselt werd aan het

Lentse Waalfront neergezet.
(Dit pand is inmiddels
gesloopt).
Nagenoeg alle vertier snelt
Lent thans via de autoweg in
razende vaart voorbij.
Met de verlegging van het
zwaartepunt van veerpont naar
brug, van rivierschip naar

vrachtauto heeft het Lentse
Waal front vele functies verloren. Ook de panden waarin of
waaromheen die werkzaamheden werden uitgeoefend zijn aldus allen van karakter veranderd.

als het ware óók Nijmegen
bedwingen. Dit gold tevens
voor de latere forten, beneden
Lent en boven Lent. (zie routebeschrijving).

(4) Sedert het midden van de
18e eeuw bevond zich op deze
(3) Juist de strategische ligplaats, na 1890 onder het huis
een bierbrouwerij en stijfselging op het snijpunt van het
noord-zuidverkeer te land en
makerij van de firma Rijnders.
het oost-westverkeer te water
Het graan werd gemalen in de
bracht met zich, dat Lent ook
voormalige windkorenmolen,
in militair opzicht lange tijd
die was gebouwd op een opgevan groot belang is geweest.
worpen hoogte.
De schans de Knotsenburg, op- Alleen deze molenpol is nog
geworpen in 1585, respectieve- overgebleven. Het molenpad,
lijk 1590 en gelegen vlak tegen- dat naar de Griftdijk leidde, is
over de oude oversteekplaats,
aan de andere zijde van de
bestreek met zijn geschut de
spoordijk, opgegaan in de berivierovergang en kon daardoor bouwing. Huize Bato was de

directeurswoning en werd gebouwd omstreeks 1890.
(5) Het verkeer op de noordzuidroute Arnhem - Nijmegen
wikkelde zich in Lent langs de
Griftdijk-Noord en -Zuid af.
Van 1607 tot 1741 had het kanaal tussen Elden en Lent (de
Grift) nog enige scheepvaart
met zich gebracht. Nadien is
het niet meer gebruikt; de walkanten brokkelden af en te
Lent werden in de Grift enkele
dammen gelegd om de beide
delen van het dorp met elkaar
te verbinden.
Voor verkeer en vervoer te water kwam nu vervoer te land in
de plaats: langs de GriftdijkNoord en -Zuid. De "dijk" werd
bezand, begrind en tenslotte
geasfalteerd. Langs die dijk
ging men vanuit Nijmegen deftige landhuizen neerzetten (b.v.
Zorgvliet, Villa Cisca, Welgelegen).
De overzijde van de Grift daarentegen bleef lang leemdijk of
kleidijk heten (de Laauwikstraat trouwens
Modderstraat!). Langs de kleidijk waren behalve Huis Lent
de N.H. kerk en de - latere
-R. K. kerk lange tijd de enige
markante punten.
In 1936 werd de verkeersbrug
geopend; het tracé door de
aloude Grift was in W.O. II als
zandlichaam reeds aanwezig
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maar werd pas na W.O. II afgewerkt en in gebruik genomen.
Panden
- Griftdijk-Zuid 121
ondiepe voortuin, smeedijzeren hek; schoorstenen op de
uiteinden van de nok; symmetrische voorgevel; voordeur
met omlijsting; levensboom.
- idem 119
- idem 113/115
- idem 101
dwarshuis met achterhuis op
lage terp; schoorstenen op
uiteinden van de nok; symmetrische voorgevel
- idem 88/91
- idem 77/79
(6) Zoals overal elders stonden
oudtijds kerk en school in
nauw contact met elkaar. Zoals elders waren dat de "gereformeerde", later (na 1816) Nederlands Hervormde kerk en de
- ene - dorpsschool. Dat contact kon men vaak heel concreet aanwijzen: de koster van
de Hervormde kerk was de
schoolmeester van het dorp;
de school zelf stond meestal in
de onmiddellijke omgeving van
de kerk.
Tot 1895 (!) is de hoofdonderwijzer van Lent koster van de
Hervormde kerk geweest. Tot
1898 is het - ene - schoolokaal
van Lent aan het woonhuis van
de hoofdonderwijzer/koster ver-
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hoofd in 1895 en de bouw van
de openbare school in 1898,
was de band tussen de Hervormde kerk en de - ene dorpsschool, na eeuwen, verbroken.
Maar dit "scheidingsproces"
vormde bij lange na niet het
eindpunt. Het werd, na 1900,
óók in Lent voor de onderwijzer(s) van de dorpsschool
gaandeweg moeilijk aan alle
positieve eisen en negatieve
gevoelens van ouders en kerkelijke overheden te voldoen.
In 1906 stichtten Wouter Isaëc
Rijnders en de zijnen hun eigen Christelijke basisschool.
bonden geweest. Met de komst Het aantal leerlingen van de
van Th. H. Zeegers als schooldorpsschool daalde van 182 tot

738; in 1910 stichtte het R.K.
kerkbestuur een eigen meisjesschool.
Het aantal leerlingen van de
dorpsschool daalde wederom;
nu van 167 tot 87. In 1915 volgde tenslotte de R.K. jongensschool; het aantal daalde dramatisch; van 76 tot 13!
In 1925 werd het openbare
schoolgebouw aan de
Tuinstraat overgedragen aan
het R.K. kerkbestuur. Per 1 januari 1933 werden de laatste
twee lokalen van het openbaar
onderwijs te Lent gesloten.
Panden
- Pastoor van Laakstraat 28
woning van de
koster/schoolmeester van
Lent (- tot 1895)
dwarshuis met schilddak; latere dakkapellen; vier flauw
gebogen schuiframen; achterhuis; heeft waarschijnlijk gediend als het "schoollokaal"
van Lent (met schoolpad vanaf de Tuinstraat)
- van Laakstraat 30
N.H. kerk (nadere informatie
ter plaatse)
- van Laakstraat 42
R.K. kerk (nadere informatie
ter plaatse)
(7) In het "Klooster", beter:
zusterhuis, gebouwd in
1909-1910, vestigden zich Duitse zusters van de congregatie
van de Goddelijke Voorzienig-

heid uit Westfalen (BRD). Zij
legden zich o.a. toe op het geven van allerlei soort onderwijs
aan meisjes. Na W.O. II werd
de plaats van de zusters ingenomen door Franciscanessen
o.a. van Waldbreitbach.
In 1912-13 werd het zusterhuis
uitgebreid; Huize St. Jozef
werd opgericht met voorzieningen voor "dames en heren in
pension", een huishoudschool
en ouden van dagen. In 1926
werden zusterhuis en meisjesschool nogmaals uitgebreid.
Pand
- Schoolstraat 3
Zusterhuis en (links) R.K.
meisjesschool, aanbesteed
•op 14 april 1909 voor bijna
f 25.000,-; verbouwd en uitgebreid in 1912-13 en 1926.
aannnemer: Ant. Joh. Smits,
Jzn. (Nijmegen)
architect: Herman Kroes
(Amersfoort)

later (in de 17e eeuw) aan de
stad Nijmegen (althans: de
stad eigende zich de eigendomsrechten toe). Het complex
van het Visveld vormde tevens
de scheiding tussen Lent-dorp
en de buurtschap
Vossenpels/het Zand.
Reeds in de 17e eeuw was
daarnaast een belangrijk deel
van Lent in zeer kleine percelen verkaveld (vaak minder dan
1 ha.). De verkaveling nam van
de 18e- begin 20e eeuw alleen
nog maar toe. De lichte, zandige grond was, bij goede bemesting, buitengewoon geschikt voor allerlei vormen van
intensieve teelt: tabak, groente, bloemen; in die volgorde.
Thans is deze tak van bedrijvigheid uitgegroeid tot een
"onderneming" van Europees
formaat.

Panden
-

Laauwikstraat 40/42
Vossenpels
Bloemenstraat 10
Naar voren springende toeVossenpelssestraat 55/57
gangspartij; rondboogportiek;
v.m. café-boerderij met naasttrapgevel; geelkleurige gevelbanden; smeedijzeren hekwerk. gelegen kookhuisje; schoon
metselwerk; gepleisterde zijgevels; gietijzeren rondraam;
(8) Vroeger werd het grondge"Vossenpelse kermis"
bied van Lent beheerst door
drie grote pachtboerderijen, elk - Smitjesland 4
ongeveer 50 ha. groot. Het wa- - Vossenpelssestraat 63
ren het Laauwik, het Visveld en - Kei mate 5
de Broodkorf. Ze behoorden In
eigendom toe aan de Commanderie van St. Jan te Nijmegen;
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Gendt
Een goed punt om deze wandeling door Gendt te beginnen is
het voormalige verenigingsgebouw Providentia in de
Dorpstraat. Gendt, dat al op 3
plaatsen bewoond was In de
vroege Ijzertijd (ong. 600 v. C.),
werd voor het eerst schriftelijk
vermeld in 793 als "Marca Gannita". In 1233 kreeg de plaats
van graaf Otto II van Gelre
stadsrechten. Vanaf Providentia wandelt u In zuidelijke richting. Na ongeveer 50 m. gaat u
linksaf het Kerkepad in. Dit
leidt naar de uit de 13e eeuw
daterende toren van de Hervormde Kerk (1). Toren en gebedsruimte van de kerk zijn
sinds het midden van de vorige
eeuw gescheiden. Wat daarvan
de reden is wordt verderop in
de beschrijving vermeld (zie
punt 6). Het is wel handig toren en kerk tegelijk te bezoeken omdat u anders straks van
de dijk moet klimmen.
Vanuit de kerk gaat u naar
links, richting Markt. Voor u
ziet u het pand Markt 20-22,
het voormalige gemeentehuis
(2). U staat hier op een van de
3 oude bewoningsplaatsen van
Gendt (3).
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U wandelt rechtdoor, de Nijmeegsestraat in. Na zo'n 250
m. ziet u aan de linkerkant het
gemeentehuis met de wapenleeuwen en, achter u, het oorlogsmonument (4).

Ongeveer 50 meter verderop
gaat u de Poelwijklaan in. Deze
straat is genoemd naar het oude huis Poelwijk dat in 1441
voor het eerst genoemd werd.
Het hele terrein is door een
gracht omgeven geweest (5).

ting vereist.
De naam van het dorp is verbonden aan het beeld van Herman Kortekaas, een gent. Over
de oorsprong van de naam
Gendt zijn meerdere theorieën
(7).

Een van de nieuwe wijken, de
Dries, laat u rechts liggen wanneer u de Dijkstraat volgt. Na
een bocht naar links treft u
aan de rechterhand de Peperbus aan. Het restant van de
molen wordt zo genoemd omHet best kunt u nu terug wan- dat er geen wieken meer aan
delen, een stukje Poelwijklaan, zitten.
dan rechtsaf de Europalaan in,
helemaal tot bovenaan de dijk. Wanneer u op de kruising met
Daar aangekomen ziet u een
de Dorpstraat staat ziet u
overblijfsel van Gendt als dorp rechts de winkel van Van Driel,
van steenfabrieken en steenfa- in de jaren dertig gebouwd
brieksarbeiders: een duiker in
door de Huissense architect
de Kaaksedam, die diende voor Siepman. Opvallend is het tode waterafvoer. Om een voorrentje met 5-zijdige uitsprinbeeld te geven van Gendt als
gende vensters.
steenfabrieksdorp: in 1906
werkten er 558 van de 2669 in- Tot 1935 heette de Dorpstraat
woners op een van de vijf
Leemstraat, een naam die
steenfabrieken.
geen nadere uitleg behoeft. In
deze Leemstraat was de voorU gaat via de slingerende
naamse tramhalte geplaatst.
Waaldijk terug richting proDe Betuwe is lange tijd een
testantse kerk (6). Onderweg
geïsoleerd gebied geweest. Dit
passeert u Ruimzicht, een
isolement werd pas echt doornaam die geen nadere toelich- broken met de bouw van de

Rijn- en Waalbrug in de tweede
helft van de jaren dertig. Een
aanzet tot de openlegging van
het gebied was gegeven met
de aanleg van een tramlijn. De
bekendste halte was het toenmalige café De Kalkoen, tegenover het pand van Van Driel.

plaats gesitueerd worden. Uit
(1) Toren van de hervormde
archeologisch onderzoek is gekerk, Torenlaan
bleken, dat het gebied in de
Deze uit de 15e eeuw daterenvroege/midden Ijzertijd (± 500
de toren is een van Gendts ofv. Chr.) bewoond was.
ficiële monumenten. Voor de
Er is ook Bataafs aardewerk
onderzijde zijn deels nog
gevonden,
zij het slechts één
resten van een romaanse kerk
scherf je en verder Karolingisch
gebruikt. De klokverdieping
en laat-middeleeuws aardeheeft gekoppelde galmgaten
werk. De eerste vermelding van
Terugwandelend richting Provi- binnen een (gotische) spitsde
marca Gannita dateert uit
dentia ziet u rechts het - overi- boognis. De in 1923 reeds ge793
na Chr. Een zekere Walter
gens gerenoveerde - oude post- restaureerde toren moest in
en
Richt
in t schonken de marca
kantoor (8).
verband met oorlogsschade in
in
dat
jaar
aan het klooster in
Een minuut wandelen verder
1958-1959 weer hersteld worLorsch,
±
20 km. ten noorden
staat Gendts jongste monuden.
van Mannheim. Dit klooster
ment, de Vlam (9). Het vormt
verkocht het vervolgens weer
het sluitstuk van de herinrich(2) Markt 20-22
aan
de Graaf van Gelre. De
ting van het Julianaplein. Op
Dit pand werd in 1899 als geGelderse
vorsten hebben het
het groene deel van het plein,
meentehuis gebouwd. Door uitcentrale
landgoed
in Gannita,
de Julianaweide, staan de
bouw en verbouwingen in het
de
Hof
van
Gendt,
zijnde een
begin van de jaren vijftig door
mythische paarden (10).
met
een
gracht
omgeven
architect Ch. Estourgie is er
U bent bijna op het startpunt
burcht, waarschijnlijk al spoeechter van het oorspronkelijke
terug. Net voordat u dat bedig aan de familie van Gendt
gebouw niet veel meer te herreikt kunt u een ludiek monumentje ontwaren, de Sprauwe- kennen. Na de oorlog heeft het in eigendom gegeven. De
Burchtgraafstraat herinnert
diverse bestemmingen gehad
jager(11).
nog
aan de gracht rond de
o.a. noodkerk, landbouwburcht.
school, verenigingsgebouw,
schoenfabriek
("modeschoenenatelier") en
(4) Wapenleeuwen gemeentedorpswerkplaats.
huis, Nijmeegsestraat
Momenteel is de gemeente eiDe twee natuurstenen leeuwen
genaresse en zijn de afdeling
dateren uit de 17e of 18e eeuw.
Gemeentewerken en Scouting
Zij staan nu op moderne pijGendt erin gehuisvest.
lers. Zij flankeerden oorspronkelijk het hek aan de oprijlaan
(3) Gannita
van het voormalige Huis te
De marca Gannita, het gebied
Gendt.
waarvan de Hof van Gendt de
De leeuwen waren oorspronkekern uitmaakte, moet naar alle
lijk beschilderd, want er zijn
nog sporen van polychromie
waarschijnlijkheid op deze
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benedenverdieping door de gemeentelijke afdelingen gebruikt werd. Naderhand had de
gemeente echter het gehele
gebouw en bovendien nog dependances nodig.
Oorlogsgedenkteken
Het bevrijdingsmonument werd
op 6 november 1950 onthuld en
is gemaakt door Ed van Teeseling uit Nijmegen. Een vrouwenfiguur symboliseert de bevrijding, terwijl een kind de
toekomst voorstelt.

aangetroffen. De leeuwen zijn
gerestaureerd, omdat ze in de
oorlog nogal beschadigd raakten. Indertijd zijn ze verkocht,
maar in 1928 heeft de toenmalige burgemeester er weer de
hand op weten te leggen. Daarna prijkten ze vele jaren vóór
de burgemeesterswoning.
Gemeentehuis, Nijmeegsestraat 19
Het gemeentehuis is in 1926
als dokterswoning gebouwd.
De gevel met middenrisaliet
(uitspringend gedeelte) vertoont neo-classicistische en
barok kenmerken. Een tijd lang
heeft na de oorlog nog de
tandarts op de bovenverdieping geprakiseerd, terwijl de
70

(5) Poelwijktoren, Poelwijklaan
Dit bakstenen bouwwerk op
vierkante plattegrond dateert
uit de 15e eeuw en was vroeger een poorttoren. Door mid-

del van grote doorgangen werd
toegang gegeven tot het voormalige Huis Poelwijk. Later
werden de doorgangen dichtgemetseld en kreeg het de
funktie van woontoren. De benedenverdieping kreeg toen
een gewelf. Aan de bovenzijde
is een uitkraging op spitsboognissen met kraagstenen (uitspringende, ingemetselde stenen) te zien. Van binnen bezit
de kamer op de 1e verdieping
18e-eeuwse muurschilderingen,
die een tempeltje met uitzicht
naar buiten voorstellen. Op een
marmeren balustrade staan
tussen arcaden (reeksen van
bogen, die rusten op zuilen) 5
beelden, voorstellende de
deugden Geloof, Hoop, Liefde,

Voorzichtigheid en Dapperheid.
Boven de schouw is het gevierendeelde familiewapen van de
eigenaar (toen Van der Poll) te
zien. Het bovenvertrek bezit
een gotische schouw met in de
achterwand daarvan een vijftigtal haardstenen, die wellicht
uit de 2e helft van de 16e eeuw
stammen. Daarnaast bevindt
zich een deuropening met segmentboog die leidt naar de
weergang (verdedigingsgang).
De gerestaureerde Poelwijktoren is sinds 1959 in het bezit
van de Stichting Vrienden der

Geldersche Kasteelen.
Poelwijk, Poelwijklaan 1
Een gepleisterd herenhuis op
T-vormige plattegrond, waarvoor de eerste steen in 1864
gelegd werd. Het achterste
stuk diende als koetshuis. Het
woongedeelte heeft een schilddak, gedekt met pannen. De
vensters (met zes- en vierruitsramen) bezitten luiken. De
deuromlijsting heeft consoles
(uitstekende, ondersteunende
bouwonderdelen) onder het
hoofdgestel (horizontale balk).
Aardig onderdeel vormt het bovenlicht met een levensboom.
Terrein Poelwi/k
Het terrein met overblijfselen
van het Kasteel Poelwijk dat
hier stond, dateert uit de middeleeuwen. Vóór 1732 was het
kasteel Poelwijk al gesloopt.

1+6

Laat-Karolingisch, Pingsdorfer
en kogelpotten-aardewerk (van
de 10e tot 14e eeuw) is hier gevonden.

aal - planken, palen, stro, mest
- werden opgeslagen in "de
buick der kerke" en de zijbeuken. Onderhoud werd aan deze
delen van de kerk nauwelijks
(6) Hervormde kerk, Torenlaan
gepleegd, zodat ze in verval
Van de Hervormde kerk is
raakten en in 1844 totaal verslechts het gotische koor over- dwenen waren. In dat jaar werd
gebleven; een eenbeukig gewel het koor vergroot. De lage
pleisterd gebouw met een drie- muren tussen koor en toren
zijdige afsluiting. Vanwege het zijn gebouwd op fundamenten
geringe aantal protestanten in
van de 12e-eeuwse kerk. MuurGendt werden n.l. vanaf 1741
resten van het verdwenen
de diensten uitsluitend in het
schip laten zien, dat de kerk
koor gehouden. De voorloper
waarschijnlijk voor het eind
van het huidige polderdistrikt,
van de 13e eeuw gebouwd is.
het Ambt, ging middenschip en Onder de toren zat een cachot,
zijbeuken gebruiken als dijkvoorzien van een ijzeren deur
magazijn. Gereedschap - kruimet tralies. Bij de restauratie
wagens, schoppen, houwelen,
is deze cel verwijderd. Rond de
bijlen - en versterkingsmaterizestiger jaren is de zware oor71

analogie met het Belgische
Gent, gelegen aan Schelde en
Leie. Door klankverschuivingen
kan uit gana - via vele variaties
- Gendt ontstaan zijn.
(8) Dorpstraat 56
In het linkergedeelte van dit
pand was tot eind dertiger jaren het Gendtse postkantoor
gehuisvest, terwijl in het rechtergedeelte een drogisterij
was. Onlangs is het op originele wijze in de oude staat gerenoveerd; een schitterend voorbeeld van particulier monumentenbehoud.

logsschade aan het koor en de
toren hersteld.

Helaas werd dit beeld onherstelbaar vernield, waardoor in
1986 de Gent ervoor in de
(7) De Gent
plaats moest komen. Op de toEen sculptuur van Herman Kor- ren van de Ned. Hervormde
tekaas (die ook de Erasmus
kerk staat trouwens eveneens
Roterodamus bij de Kath. Unieen gent.
versiteit te Nijmegen maakte).
De naam Gendt wordt op verDe Gent, mannelijke gans, ver- schillende manieren verklaard.
wijst met zijn naam enigszins
Hierboven is al naar "gans"
naar de plaatsnaam Gendt en
verwezen. Wolters vindt het
tevens heeft de gans sinds de
niet onaannemelijk dat Gendt
Romeinse tijd de naam waakzoiets betekent als "poel", ontzaam te zijn, zodat hij op deze
staan door het gedeeltelijk verplaats ook een soort bezanden van de Waalarm. Van
schermfunktie lijkt te vervullen. Zuylen wijst op de mogelijkVoorheen stond op dezelfde
heid de naam te verklaren vanplaats een ander, vroeg werk
uit het Keltische woord gena
van de autodidact Kortekaas,
(mond, samenvloeiing): een
nl. de polyester Witte Dijkmoeplaats ontstaan waar Rijn en
der.
Waal bijeen zijn. Hij wijst op
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(9) De Vlam
Gendt als steenfabrieksdorp is
al aan de orde geweest tijdens
deze wandeling.
Dit beeld moet de band tussen
de Gendtse bevolking en de
steenfabricage duidelijk maken. Ontwerper Jan van Uzendoorn heeft zich ook laten inspireren door de toren van Guinigi in het Italiaanse Lucca.
Deze eveneens van baksteen
gebouwde toren valt op omdat
er steeneiken op de top
groeien.
Volgens Van Uzendoorn staat
de verbeelding centraal in de
vlam, niet de functionaliteit.
Het project is uitgevoerd als
leerlingbouwplaats van de
stichting Vakopleiding Bouwbedrijf.

(10) Mythische paarden
Gemaakt door de beeldhouwer
J. Maris, van wie ook het oorlogsmonument op Plein 1944
te Nijmegen is. De ranke paarden moeten op deze plaats aan
het aardse feit herinneren, dat
hier de jaarlijkse paardenmarkt
gehouden wordt.
(11) De Sprauwejager
In 1972 werd door carnavalsvereniging De Gentenarren hier
een kersenboom aan het
schuttersgilde St. Sebastianus
geschonken.
Al gauw vond men echter, dat
deze boom niet compleet was
zonder een sprauwejager. Van
senfeest met overgave kersenoudsher hebben n.l. altijd jonkoeken, die zij dan verkopen.
getjes, in Gendt "sprauwejagertjes" geheten, met veel geschreeuw en geluid van ratels
de brutale spreeuwen uit de
kersenbongerds geweerd.
Door plaatsgenoot Frans Leferink, maker van dit beeldje, kon
het idee van 1976 werkelijkheid
worden. Van hem is ook de
spreuk op de sokkel: "Zo men
de sprauwen jaagt, blijven de
kersen". Rondom de installatie
van de Sprauwejager is indertijd het Sprauwejagersgilde
ontstaan, dat nog jaarlijks de
Orde van de Sprauwejager uitreikt, zijnde een oorkonde en
een kleine, bronzen Sprauwejager. Om deze uitreiking te financieren bakken de leden van
het gilde jaarlijks op het Ker73

Wat betekent die term?
absis
nisvormige afsluiting van een
koor, schip of zijbeuk van een
kerk.

delste (het middenschip) breder is dan de zijbeuken en hoger opgetrokken, zodat het bovenlicht kan ontvangen door
vensters in de zijmuren.

ankerbalkgebint
beuk
gebint met twee vertikale stijlen en een horizontale balk (an- in de bouwkunst benaming
kerbalk). zie: tekening blz. 77. voor een romp, lichaam van
een gebouw; met name bij kerken ter onderscheiding van
arcade
meer ondergeschikte delen,
reeks bogen, rustende op zuib.v. schip en zijbeuken, drielen.
beukige kerk etc.

baard
het versierde en uitgesneden
stuk hout (met naam, datering
e.d.) aan de voorzijde van de
kap van een molen.
barok
in de bouwkunst de periode
die volgt op de renaissance en
de 17e en een groot deel van
de 18e eeuw bestrijkt. Hoofdkenmerk is de plastische behandeling, het modeleren van
een bouwwerk. In Nederland
overheerst echter het gelijktijdig optredende classicisme.
basiliek
langwerpig kerkgebouw, door
twee (of vier) reeksen zuilen of
pijlers, evenwijdig aan de
lengte-as, verdeeld in drie (of
vijf) beuken, waarvan de mid74

boerderijtypen
vergelijk tekeningen blz. 78.
Buxus-broderie
in de tuinarchitectuur: in geometrisch patroon geplante,
laag gehouden buxushaagjes,
naar de stijl van de Franse
architect Lenötre.
classiscisme
stroming in de arch-itectuur,
die zich baseert op een dieper
gaande studie van de verhoudingen en vormen in de klassieke, vooral Romeinse, architectuur.
collatie
recht om een (kerkelijk) ambt
te mogen vergeven.

console
kraagsteen of houten
kraagstuk dat dient om een
balk, kroonlijst e.d. te steunen.
daken
diverse vormen daken: vergelijk
tekeningen blz. 78

Dorische zuil
zie tekening blz. 77.

eclecticisme
zie: neo-stijlen
festoen
versierende slinger van
bloemen- en vruchtenmotieven;
ook wel guirlande geheten.
fronton
driehoekige, halfronde of gebroken bekroning van een gevel, venster of ingang.

gepotdekseld
techniek waarbij de planken
horizontaal over elkaar worden
gespijkerd, ongeveer op de wijze van dakpannen of schubben. Aldus voorkwam men inwateren.
gotische bouwkunst
bouwkunst die zich vooral in
kerken vanaf de 12e eeuw ontwikkelde. Kenmerkende onder-

delen zijn het kruisribgewelf te
zamen met spitsbogen; steunberen, luchtbogen; de gotiek
streeft naar verbinding van de
ruimten; verticale lijnen; nieuwe decoratieve elementen, als
de driepas, pinakel, roosvensters e.d.

grafstèle
grafmonument met staande
grafsteen.
grondzeiler
windmolen met draaibare kap
en conische romp, waarbij de
zeilen vanaf de grond op de
wieken kunnen worden
gespannen.
hallehuis
huis of boerderij waarvan de
gebintconstructie vrij in de
ruimte staat; zie tekening blz.
78
hallenkerk
kerk, waarbij de zijbeuken
evenhoog zijn als het middenschip, zodat in de laatste geen
plaats is voor bovenlichten.

hanekam
laag min of meer verticale stenen boven en ter breedte van
een raam, ter ontlasting van de
druk op het venster; doorgaans
staan de middelste stenen verticaal en waaieren de andere
naar links en rechts uit, als bij
een hanekam.

hoofdgestel
breed horizontaal lijstwerk
naar klassiek voorbeeld.
Jugendstil
ook art-nouveau geheten. Periode in de kunst (ca. 1895 - ca.
1910) die zich afzette tegen de
neo-stijlen en naar nieuwe vormen zocht: laten zien van
constructieve elementen; vloeiende lijnen; giet- en smeedijzer, glas spelen belangrijke
rol; a-symmetrisch; toepassing
van geglazuurde tegels en stenen.
kapiteel
zie: zuilenorde; meer of minder
versierde kopstuk van een zuil,
pijler of pilaster.
klankpot
pot van aardewerk ter verbetering van de akoestiek in muren
en gewelven van kerken aangebracht.

kraagsteen
uitspringende, ingemetselde
steen die gewelfribben of balk
draagt.
kruisribgewelf
gewelf op vierhoekige basis,
waarvan de kappen steunen op
elkaar kruisende of in een middensluitsteen samenkomende
ribben.

krukhuis
zie: boerderijtypen; boerderij
van het hallehuistype, waarbij
het woongedeelte naar een zijde dwars is uitgebouwd, zodat
een L-vormige plattegrond ontstaat.
Lodewijk XVI-stijl
vanaf ca. 1760 stijl in bouw- en
meubelkunst die als reactie op
de speelsere rococo zich weer
liet inspireren door de klassieke, Romeinse bouwkunst: zuilen, pilasters, frontons, festoenen, strikken en geometrische
motieven.

mansardekap:
zie tekening daken blz. 78.
middenrisaliet
het uitspringende middengedeelte van een bouwwerk.

muidenpan
in de 19e eeuw zorgde de toen
opkomende machinale fabricage van dakpannen voor diverse
beter sluitende typen. Eerst
ontstonden de Oegstgeester
en Friese pannen, later volgden de verbeterde Hollandse
pan, de muidenpan e.a.
neo-classicistisch
zie: neo-stijlen.

neo-gotiek
zie: neo-stijlen.
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neo-grieks
zie: neo-stijlen.
neo-renaissance
zie: neo-stijlen.
neo-stijlen
benaming voor stijlen die kenmerken van een vroegere stijl
opnieuw hanteren. Vooral typerend voor de 19e eeuwse architectuur. In de eerste helft van
de 19e eeuw kwamen met name het neo-classicisme (naar
de klassieke, speciaal Romeinse bouwkunst) en de neogotiek naar voren, in de tweede
helft van de eeuw ook de neorenaissance en Oudhollandse
bouwkunst. Kiest men uit
meerdere stijlen, dan spreken
we van eclecticisme.
overstek
ook wel kaak geheten. Overstekende dakpartij aan de achterzijde van een boerderij; hieronder reed men de boerenwagen,
zodat het te lossen hooi of
graan droog omhoog gestoken
kon worden.
pilaster
gedecoreerde uitspringende
muurpijler.
polychromie
veelkleurige beschildering.

pseudo-basiliek
kerk, waarvan het middenschip
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zo weinig boven de zijbeuken
uitrijst, dat er geen plaats is
voor bovenramen. Soms zijn
daken van schip en zijbeuken
tot een groot zadeldak
verenigd.
rococo-stijl
hoofdzakelijk te vinden in de
interieur- en meubelkunst tussen ca. 1725 en ca. 1770. Kenmerkend zijn de lichte speelse
vormen en de C-vormige krullen, onregelmatige schelpvormen en kuiven.

spijker
afgeleid van "spicarium"
= ko'renschuur; later ook algemeen voor klein herenhuis op
het platteland.
standerdmolen
windmolen waarvan de romp
rust op en draaibaar is rond
een spil op onderstel van vier
balken.

stergewelf
veeldelig ribgewelf, waarvan de
ribben zo verdeeld zijn, dat zij
stervormige figuren vormen. De
Romaanse bouwkunst
St. Maartenskerk te Tiel heeft
(kerkelijke) bouwkunst die zich een van de oudste stergewelvanaf de late 10e eeuw in grote ven in Nederland, (ca. 1425)
delen van Europa ontwikkelde;
karakteristieke kenmerken: ton- steunbeer
gewelven, ronde boogvormen
massieve plaatselijke verzwaen venstereinden; het interieur ring van muurwerk om dit te
is een optelsom van duidelijk
versterken en om de zijdelinggelede ruimten ("traveeën");
se druk van gewelven, luchtbogelede torens met versieringen gen en zware kapbalken op te
vangen.
als rondboogfriezen, galmgaten met deelzuiltje.
T-boerderij
schilddak
zie: boerderijtypen.
zie: tekening daken.
tentdak
zie: tekening daken.
schip
romp van een kerk, in het
tongewelf
oosten aansluitend aan het
koor en in het westen aan een gewelf dat in doorsnede doortoren. Het schip is eenbeukig
gaans is gebaseerd op een halof onderverdeeld in een midve cirkel of een spitsboog
denschip en zijbeuken.
(spitstongewelf).

torenmolen
cylindrisch gemetselde molen,
doorgaans van hoge ouderdom; bijvoorbeeld te Lienden.

zaalkerk
kerk bestaande uit een
rechthoekige, niet onderverdeelde ruimte.

Dr

G

zadeldak
tufsteen
verkit puingesteente van vulka- zie: tekening daken.
nische oorsprong.
zuilenorde
tympaan
vergelijk tekening.
het dikwijls versierde middenveld van een fronton.
verponding
belasting op grond en huizen.
vlechting, vlechtwerk
metselwijze waarbij loodrecht
op de schuine zijkanten van
een bakstenen puntgevel wigvormige stukken in horizontale
laging werden ingelaten, zodat
een steviger verband verkregen
werd.

waterstaatsstijl
naam voor de stijl, waarin in
de tweede helft van de 19e
eeuw vooral kerkelijke gebouwen onder leiding van ingenieurs van Rijkswaterstaat werden opgetrokken.

KROONLIJST

FRIES
VERSIERD MET
TRIGLYPHEN (DRIEGLEUF)

IONISCH KAPITEEL
ARCHITRAAF

KAPITEEL (DORISCH) -

weergang
verdedigingsgang van een
kasteel of stadsmuur.

SCHACHT - -

wolf da k
zie: tekening daken.
KORINTISCH KAPITEEL
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