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Van de redactie
De tiende jaargang
Zoals u inmiddels hebt gezien is met
het eerste nummer van deze jaargang
de Tabula Batavorum in een ander
jasje gestoken.
Het ontwerp voor een nieuwe omslag
is van Kees van Lent, die met het rangschikken van enige eenvoudige figuren gedachten oproept in de richting
van historische gebouwen (toren), archeologische grafheuvels (cirkels) en
geschreven bronnen (accolades).
Ook de indeling aan de binnenzijde
heeft een vernieuwing ondergaan o.a.

Annet Warmerdam-Meij er heeft na
9 jaar de redactie verlaten. Intern hebben wij al afscheid van haar genomen.
Wij stellen er prijs op haar ook hier te
bedanken voor het vele werk dat zij als
redactielid en secretaris heeft verricht.
De opengevallen plaats wordt ingenomen door Henk Vroon. Hij is redactielid voor de A.W.N.
De Tabula Batavorum ligt in een

nieuwe verschijningsvorm voor u. Wij
hopen dat deelnemende verenigingen
regelmatig in dit blad zullen publiceren.

door het gebruik van een lettertype

met schreven, wat mogelijk voor een
aantal mensen de leesbaarheid verhoogt.

Toen de redactie het plan had opgevat
een nieuw gezicht aan deze periodiek
te geven, is op zeer ruime schaal overwogen welke zaken voor verandering

in aanmerking zouden komen.
Zo hebben de revue gepasseerd o.a.
het 3 keer per jaar verschijnen, het
opnemen van advertenties, het nut van

de agenda, het verwerken van kopij
door de redactie en het contact van de
eindredacteur met de drukker.
Een en ander niet in de laatste plaats
gekoppeld aan de hiermede verbon-

den kosten.

Namens de redactie
Sijtzc van der Zw

Historisch gezien
Neem nu het Plein te Tiel, een gezellige markt op maandag en zaterdag. De
marktlieden prijzen hun waren aan, de
kooplustige bezoekers graaien in de
bakken met sokken, de rekken met
kleding, de rijen tweedehands boeken
enzovoort, enzovoort. Leuke markt,
die zich hier reeds jarenlang afspeelt
tussen het museum "De Groote Sociëteit" aan de ene en de gerestaureerde
"Vischafslag" aan de andere zijde.
Dus: afblijven van onze markt op het
Plein, dat willen de Tielenaren niet
missen.
Regeren is echter vooruitzien en zodoende heeft het stadsbestuur het nobele streven opgevat het bouwbeleid
in de binnenstad voor de komende
halve eeuw eens goed te regelen. Met
voortvarendheid is de zaak reeds van
start gegaan. De gemeentediensten verzamelen de nodige gegevens over bewoning, verkeer, dijkverzwaring enz.,
terwijl een stedebouwkundig bureau
de mogelijkheden voor de toekomst
op een rijtje zet. Ook de burgerij
wordt tijdens dit overwegen van de
plannen ingeschakeld door het vormenvan een "klankbordgroep", waarin
burgers van allerhande pluimage (koophandel, bewoners, middenstand, culturele instellingen, senioren, stadsherstel, milieu, groenvoorziening, historie, financiën, industrie) zijn uitgenodigd.
De show begint met de eerste bijeenkomsten, het stedebouwkundig bureau brengt een viertal varianten voor

een mogelijk bestemmingsplan ter tafel, waarna de discussie in de klankbordgroep losbarst. Zo'n bestemmingsplan
is uiteindelijk een boekje, waarin gedrukt staat wat de bedoeling is met de
huizen, winkels, café's, grote gebouwen, straten en pleinen van de binnenstad.
Neem nu bijvoorbeeld het Plein, de
winkels en restaurantjes worden twee
dagen per week geblokkeerd door de
warenmarkt. Voor de marktkooplieden
is een wachtlijst ingesteld van momenteel 20 gegadigden. Is de stad niet beter
af met een Plein, waarop volop bomen
staan en eethuisjes met terrassen hun
bestemming hebben gevonden? Is historisch de markt op deze plaats een
sterk argument? De geschiedenis van
de stad Tiel levert ons de volgende
feiten: Voor 1650 was het Plein water,
waarin schepen een beschutte haven
vonden; hierlangs stond bebouwing.
Omstreeks l650 werd het water gedempt, de Waterpoort aan de ingang
van de Kleibergsestraat afgebroken en
een kwartslag gedraaid opgebouwd op
de plaats van de haventoegang.
In 1789 werd het gebouw "De Groote
Sociëteit" voltooid. Om hiervoor voldoende plaats te maken werd de
"Vischafslag" afgebroken en van de
zuidzijde naar de noordzijde van het
Plein verplaatst. In de vorige eeuw was
het Plein bezet met bomen en in 1992
wordt er reeds tientallen jaren een
levendige markt gehouden.

Is het verplaatsen van de markt naar het
Bleekveld, de Oude Haven of buiten
de Waterpoort bij het nieuwe Waalfront een goede zaak?

De discussie hierover is nog in volle
gang.
Hier wordt historie gemaakt . . . . als
dat zou kunnen!

Gijbert

, noord

Situatie Plein te Tiel

Waalfront

Een hachelijk avontuur
De auteur van dit artikel -Jan Wessel Jansen- was 10 jaar oud toen het
gebeurde plaats vond. In 1947 schreef hij als 13-jarige HBS-er zijn
herinnering op. Om het authentieke karakter te behouden, wordt het
verhaal in de oorspronkelijke versie gepubliceerd.
Het is nu ik dit opstel schrijf, precies 3
jaar geleden, dat er zoiets plaats vond nl

op 22 Februari 1944.
Het is Dinsdag l uur in de middag, en
daar er •weinig kolen zijn hebben we de
verdere dag vrijaf. Er is echter luchtalarm, en we mogen daarom niet naar
buiten. Eindelijk wordt er vrij geblazen en een opgeluchte groep jongens
en meisjes verlaat het schoolgebouw.
De trein die om 2 minuten voor half
twee vertrekt kan ik nu nog gemakkelijk halen, maar dan moet er toch flink
doorgestapt worden. Het is 7 minuten
voor half twee als ik het station binnen
ga en in de trein stap, die precies voor
het visitatiebureau op het l ste perron
staat.
Het is behoorlijk vol in de trein als ik
binnen een plaatsje wil zoeken, alleen
naast een oude dame met een zwarte
jas is nog wel een plaatsje, dat echter
door een tas bezet is.
Laat ik haar nu maar niet lastig vallen
denk ik. Op het balcon is nog wel een
stoeltje, en als ze gooien willen zit ik
hier toch veilig, want de trein is helemaal van staal.
Terwijl ik juist klaar was met denken,
is er weer luchtalarm dit keer wordt er
ook gegooid. Ik hoor wat, en spring
door de deur die nog open staat het

perron op. Om mij heen regenen de

bommen neer. Ik zet het op een lopen,
kom achter een muur en voor een
groot hek. Erover heen kan ik niet,
maar er liggen wel een paar Duitse
soldaten voor en als ik daarover heen
ga, kom ik ook wel over dat hek.
Veel zien kan ik niet, want het is zo
donker als de nacht van al het stof.
Boven op het hek blijf ik met mijn jas
aan een punt hangen. Verscheidene
mensen beginnen te gillen en omdat ik
ook niet verder kan, zet ik ook maar
een keel op. Er komt al gauw hulp
opdagen in de vorm van een dorpsgenote die me omhoog hijst en me los
maakt.
Op de begane grond aangekomen, wil
ik weer gaan lopen, maar dat valt niet
mee \vant mijn rechter been bloedt.
Een spoorbeambte die onder een struik
ligt, roept me en zegt: kom hier plat
onder de struik gaan liggen.
Terwijl hij dat zegt loopt hij zelf weg.
Als jij weg lopen kunt, dan kan ik dat
ook dacht ik en kruip onder de struik
vandaan. Ik was op het stationsplein
aangekomen. Wat daar te zien viel valt
bijna met geen pen te beschrijven.
Overal liggen mensen op en door elkaar gesmeten. Sommigen leven nog,
ofschoon hun longen gesprongen zijn.
Ze lopen een eindje en vallen zo dood

Ravage op het station

neer. De taxi's voor het station zijn zo
plat als een dubbeltje. Op de daken zijn
mensen geslingerd en hangen daar in
stukken gescheurd aan de een of andere bliksemafleider. Het gekerm is
vreselijk. Ik kruip daarom, want lopen
kan ik niet, maar gauw verder en kom
zo bij de tram 103 waar de mensen
onderliggen of in de buurt ervan. Een
oud mannetje ligt achter het wiel, en
heeft er wonder boven wonder het
leven afgebracht. Bij de uitgang zit een
dode duitse officier. Het oranje hotel,
bezet door de Duitsers brandt. Overal
springen ze uit de ramen van de eerste
en tweede verdieping zelfs nog. Auto's
staan in brand. Mijn plan was naar
school terug te gaan, maar bij het
tweede huis voorbij het Oranje hotel
kan ik niet meer, en kruip een huis

binnen, er is niemand te zien en ik ga
dan maar de huiskamer binnen en op
een stoel zitten. Even later komt de
dochter des huizes, die me op de canapé
legt en me gehaktballen en goudreinetten voert. De brandweer komt echter al gauw en drijft ons het huis uit. Ik
word weggebracht naar een kleuterschool naast de H B S b. Als we langs
hotel Bellevue komen hangen de kelners dood uit de ramen en staat ook
hier de zaak in brand. Ik wordt in de
school verbonden en naar een tante op
de Bijleveldsingel gebracht, waar later

de dokter en mijn moeder komen.
Twee maanden later blijk ik een bomscherf in mijn been te hebben, en de
enige overlevende van 97 mensen uit
de trein te zijn.

Jan Wessel Jansen

Naschrift:
De slachtoffers in de trein kwamen om het leven door de werking van een zware bom en door

electncuüe.
Op en rond het station waren 368 doden, totaal in Nijmegen 880.

Baron van Brakell en de Geldersche Maatschappij
van Landbouw
Wie was Baron van Brakell ?
Over F.L.W. Baron van Brakell van den
Eng te Lienden zijn veel verhalen in
omloop, maar hij is vooral bekend gebleven door zijn filantropisch testament.
Daaruit blijkt zijn grote sociale bewogenheid met minder bedeelden. Behalve
enkele legaten liet Baron Van Brakell al
zijn bezittingen na aan een te stichten
fonds, genaamd "Hulpbetoon aan de
arbeidende klasse in de buurschap Meerten" in de gemeente Lienden. Het was
een testament dat in sociaal opzicht zijn
tijd ver vooruit was.
Van Brakell werd op 8 april 1788 geboren op Huize Hoekenburg te Rijswijk.
Hij was het vierde kind vanjacob, Derk
Baron van Brakell en Seyna, Alexandra
Baronesse van Neukirchen genaamd
Nijvenheim. Bij zijn doop trad Prins
Frederik, een jongere broer van Koning
Willem I als peter op. Aangezien beide
families behoorden tot de Ridderlijke
Duitsche Orde Balije van Utrecht zal dit
wel een vriendendienst zijn geweest.
Welke opleiding de jonge Van Brakell
zou hebben willen volgen is niet helemaal duidelijk, maar dat het een militaire
loopbaan zou zijn, is niet uitgesloten .
Deze keuze kan echter even goed een
jongensdroom zijn geweest.
De werkelijkheid was dan ook anders.
Na de "lagere schooltijd" bleek dat zijn
gezondheidstoestand nogal te wensen
overliet. Hij had een ongemak aan zijn
voet, waardoor hij opjonge leeftijd werd
gedwongen langdurig rust te nemen.

Portret Baron van Brakell

Daardoor was een militaire of wetenschappelijke opleiding onmogelijk. Dit
heeft hij gedurende zijn gehele leven als
een groot gemis beschouwd. Het gevolg
van zijn ziekte is oorzaak geweest dat hij
altijd mank is gebleven.
Waarschijnlijk is, dat hij tijdens zijn gedwongen rustperiode met de weinig
omvangrijke landbouwliteratuur in aanraking is gekomen en dat hem dat geboeid heeft. Uit latere publikaties blijkt
wel dat Baron Van Brakell veel zelfstudie
moet hebben verricht om tot dat peil te
komen, want hij had een kennis van de
landbouw als weinig anderen. Hij was op
dit gebied autodidact.
Hij was een stille werker die zich meestal

op de achtergrond hield. Hij verbleef op
zijn bedrijf of in zijn studeerkamer.
Slechts zelden trad hij in het openbaar op,
maar als hij wat te zeggen had, deed hij
dat in zijn vele artikelen of brochures.
Ook zijn vele functies op landbouwgebied brachten hem niet voor het voetlicht, hoewel hij daar zeer nuttig werk
verrichtte. Van Brakell was en bleef een
bescheiden mens.
Toch was er geen enkele aanleiding om
zo bescheiden te zijn. Hij heeft talloze
goed geslaagde proeven uitgevoerd op
zijn landbouwbedrijf in Lienden. Eveneens heeft hij doeltreffende landbouwwerktuigen ontworpen, waarvan sommige in geheel Europa werden gebruikt.

Oprichting Geldersche Maatschappij van Landbouw
Baron van Brakell was naast vele functies
op agrarisch gebied, ook lid van de Commissie van Landbouw in Gelderland. In
1805 waren deze gewestelijke "Commissiën van Landbouw" ingesteld door
de president van de Bataafsche Republiek, Baron van Schimmelpenninck.
Deze commissies waren ingesteld op
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1844 werd de Zeeuwsche Landbouwmaatschappij opgericht. Alle leden van
de Geldersche Commissie werden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Slechts
Baron Van Brakell gaf gehoor aan deze
uitnodiging. De overige commissieleden
zonden bericht van verhindering. Baron
Van Brakell kwam zeer enthousiast uit
Middelburg terug. Op l juli 1844 schreef
Van Brakell aan de voorzitter van de
Geldersche Commissie van Landbouw:
"Mijne reis naar Zeeland is zeer ten mijne
genoegen afgelopen en ik koester de
wensch dat ook wij in onze Provincie
eene gelijke tred in het vervolg zullen
kunnen houden en dan voed ik de hoop
dat de Landbouw zeer zal verbeteren,
hetwelk zeker het geval in Zeeland zal
wezen waar dezelve nu reeds wat de
cultuur betreft, zoo verre op de klei ons
vooruit is."
In de vergadering van de Commissie op
8 oktober 1844 bracht hij mondeling
verslag uit van zijn reis naar Zeeland. Dit
deed hij op een zodanige manier, dat een
groot gedeelte van deze vergadering aan
de oprichting van een landbouwmaatschappij werd gewijd.

initiatief van de bekende landbouwdcs-

Een onderzoekscommissie

kundigejan Kops. Deze was, wat we nu
zouden noemen, directeur-generaal bij
het departement Landbouw van het Ministerie van Binnenlaiidsche Zaken.
Het is vrijwel zeker dat Baron Van Brakell
als eerste het denkbeeld heeft ontwikkeld om de Geldersche Maatschappij van
Landbouw op te richten. Op 19 juni

Daar er kans bestond dat de Commissies
van Landbouw binnen afzienbare tijd
zouden worden opgeheven, besloot de
Commissie Gelderland een onderzoekscommissie in te stellen naar de mogelijkheid om een landbouwmaatschappij op
te nchten. Hierin hadden zitting Van

Wassenaer Katwijk, Staring en Van
Brakell. Op 14 mei 1845 werd het rapport dat de heren hadden opgesteld,
besproken. Het was een voorstel tot het
oprichten van een Geldersche Maatschappij van Landbouw, waaraan reeds
ontwerp-statuten waren toegevoegd.
Het was echter niet eenvoudig zo'n
maatschappij op te richten. De Geldersche
Commissie besloot na wat wijzigingen te
hebben aangebracht in de ontwerpstatuten, het voorstel dat het rapport bevatte, over te nemen. Hiertoe werd het
voorstel gezonden naar de Gouverneur
van de provincie met het verzoek, dit
door te zenden aan de Minister van
Binnenlandsche Zaken, waaronder toentertijd Landbouw ressorteerde. Dit was
de procedure die moest worden gevolgd, om de goedkeuring van Zijne
Majesteit te verkrijgen om zo'n maatschappij op te richten.

Strubbelingen
Het ging echter met veel strubbelingen
gepaard. De minister wilde dat de aanvraag niet door de Commissie van Landbouw werd ingediend, maar door particuliere personen. Na heel wat gepraat en
geschrijf, nam de Commissie graag het
voorstel van de Minister over, om de
aanvraag tot oprichting te laten uitvoeren door de heren Van Wassenaer Katwijk, Staring en Van Brakell. Over een
bepaalde zinsnede in de statuten heeft
een langdurige briefwisseling plaats gevonden, zodathet vnj lang duurde, voor-

dat de koninklijke goedkeuring afkwam.
Dit gebeurde bij Koninklijk I3esluit van
13 december 1845 nummer 14.
Er werd een voorlopig bestuur gevormd,
waarvan Staring secretaris was. Deze
schreef over de voorbereidingen een
artikel in " De vriend van de Landman".
Andere kranten maakten eveneens melding van deze plannen. Dit was tegen het
zere been van de Minister van Binnenlandsche Zaken. Deze schreef op 11 mei
1846 een brief aan de Gouverneur van
Gelderland om nadere inlichtingen.
Volgens het Burgerlijk Wetboek moesten de statuten nogmaals worden opgezonden ter goedkeuring, nadat deze door
de algemene vergadering waren vastgesteld.

De oprichting
Op 17juni 1846 werd door Mr. W.L.F.C.
Ridder van Rappard een brief gezonden
aan de Gouverneur van Gelderland.
Hierin stond dat de hoofdafdeling van de
Geldersche Maatschappij van Landbouw
was opgericht en dat hij zelf tot voorzitter
en Staring tot secretaris was benoemd.
Dit doet een beetje eigenaardig aan, daar
tijdens de voorbesprekingen de naam
van van Rappard niet voorkwam.
Tenslotte werden de statuten wederom
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
20 september 1846 nummer 87. Het
lidmaatschap van verdienste werd op 11
october 1847 aangeboden "aan de drie
leden der Maatschappij, welke in het
vorige jaar de Koninklijke toestemming
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gevraagd en verkregen hebben, tot het
oprichten der Maatschappij, namelijk de
Heeren: Baron F.L.W. van Brakell van
den Eng, Dr. W.C.H. Staring en 0.
Baron van Wassenaer Catwijck."
Nadat de Maatschappij was opgericht
trok van Brakell zich weer terug en zette
zijn uitgebreide proefnemingen voort
op het gebied van de landbouw op zijn
landgoed " De Eng" te Lienden. Staring
werd algemeen secretaris en Ridder van
Rappard voorzitter.
Zeker is dat van Brakell het initiatief
heeft genomen tot oprichting van de
Geldersche Maatschappij van Landbouw.
Beide andere heren, Staring en van
Wassenaer Katwijk hebben bij de uitwerking van de plannen minstens een
even groot aandeel gehad als van Brakell.
Na zijn overlijden werd van Brakell in
artikelen in de landbouwbladen op zeer
waarderende wijze herdacht. Zelfs 10
jaar na zijn dood was er "een vriend der
waarheid" die op een bijzondere, maar

gemaakt ?
Wie heeft daar het eerst stalvoedering
ingevoerd ?
Wie heeft daar het eerst rijenteelt gedreven ?
Wie heeft daar het eerst de kunstweide
aangelegd ?
Wie heeft daar het eerst, eenc betere
manier van hakhout aanleggen, aangegeven en ten uitvoer gebragt ?
Wie heeft daar het eerst riolen op
teelland aanbevolen en uitgevoerd ?
Wie heeft daar eerst het onnodige der
greppen aangetoond, en ten bewijze
daarvan die allen op zijne landerijen met
het beste gevolg, geslecht ?
Wie heeft daar het eerst aanbevolen,
om door het vermengen van verschillende aardsoorten, de landerijen vruchtbaarder te maken ?
Wie heeft daar het eerst het droogleggen der gronden, alhoewel op eene
andere manier dan in Engeland, uitgevoerd ?

juiste wijze de verdiensten van deze

landbouwpionier schetste. Dat deed hij
op de volgende manier :
"Wie heeft het eerst de overdekte mestvaalten in de Betuwe ingevoerd ?
Wie heeft daar het eerst kalk en asch
bezaaij en ingevoerd ?

Wie heeft daar het eerst mengmest

HIJ !!"
Baron F.L.W. van Brakell, een bescheiden, goedhartig mens die in vele opzichten, maar vooral voor de Landbouw in

Nederland, van grote betekenis is geweest.

E.C. van Kraaikamp
Literatuur:
Sneller, Z.W. (red.), De geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw 1795- 1940 z.p. 1943.
Poel, J.M.G. van der, Van Brakell van den Eng.
Een Betuws hereboer uit het begin van de 19 eeuw. Wageningcn 1959.
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Uit de vlooienklap

Kist(je)
Met dit artikel -willen we een nieuwe
rubriek in de Tabula starten. In deze en
komende afleveringen zal telkens een
groep voorwerpen uit het huishouden
van weleer centraal staan. Daarbij zal
geprobeerd worden voorbeelden te

zoeken uit de streek, wat evenwel niet
wil zeggen dat het unieke, streekgebonden objecten betreft. Bestaat er
in ons rivierengebied wel zoiets als een
eigen vormgeving of decoratiepatroon?
Vrijwel zeker moeten we net als De
Roy van Zuidewyn in haar "Antiek
van het Nederlandse platteland" constateren, dat "de onderlinge overeenkomst tussen gewoonten, inrichting
en dracht in veel streken van ons land
dikwijls groter dan het verschil" blijkt.''
Dat neemt niet weg dat er tot nu toe
maar weinig aandacht is geschonken
aan de vraag wat de mensen in onze
streek in huis hadden staan. Antwoorden kunnen we langs twee wegen
zoeken: door het systematisch bestuderen van boedelinventarissen, die inzicht geven in het huisraad naar soorten, verschillen tussen arm en rijk, stad
en platteland of het in de mode raken
van specifieke objecten. De laatste tien

willen we in deze artikelenserie bewandelen. We gaan daarbij vooral te
rade bij musea, andere openbare collecties en particulieren. Wat betreft de
laatste categorie: het is niet de bedoeling dat het een eenrichtingsverkeer
wordt van schrijver naar lezer. Daarom
gaarne uw reactie op het onderwerp als
u voorwerpen heeft (die dan wel heel

beslist uit de streek afkomstig moeten
zijn!) of aanvullende mededelingen over
gebruik, herkomst, enzovoort. De eerste aflevering is gewijd aan "kist(je)."

Kist
Kisten behoren tot de oudste bergmeubelen, zowel op het platteland als
in de stad. Onder de namen kist, Truhe,
cassa of cassone komen ze in heel
Europa voor.3) Uit laatmiddeleeuwse
archiefstukken uit Zwolle eri Deventer
blijkt dat de inhoud vooral bestond uit
kleding, linnengoed, dekens en kussens.4' In de Graafschap sprak men van
"tuugkisten", waarin de beste kleren
van de boer (het zogenaamde "kistcntuug") geborgen werden. Bovenin bevindt zich over de breedte een smal

jaar staat dit, zeer arbeidsintensieve, opbergvak met deksel voor waardeonderzoek sterk in de belangstelling.2' volle kleinere zaken. De oudste kisten

Een andere, meer globale, methode is
uit te gaan van de voorwerpen zelf,

zoals ze bewaard zijn in de streek of
afgebeeld staan op schilderijen, tekeningen en foto's. Deze laatste weg

die nu nog bewaard zijn, vinden we in
kloosters en musea. Al in de 14de eeuw
laten zich een tweetal basistypen onderscheiden: een laag en langwerpig
model, opgebouwd uit planken die via
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zwaluwstaartverbindingen en ijzerbeslag bijeen gehouden werden. Het
tweede model was opgebouwd met
horizontale regels en verticale stijlen,
waartussen panelen waren aangebracht.
Door de hoekstijlen te verlengen stond
de kist los van de grond en dus droger.
Een 17de eeuws exemplaar van dit
laatste type staat geëxposeerd in het
Maarten van Rossummuseum te
Zaltbommel. Het materiaal is eikehout. De panelen zijn versierd met
typerend kornieswerk.

geld- of archiefkisten voor, die nog
eens extra versterkt waren door ijzeren
banden. De slotplaat aan de binnenzijde van het deksel is doorgaans schitterend versierd. Een goed voorbeeld
staat in de St.Maartenskerk te Tiel,
afkomstig uit de Gerfkamer, waar blijkens een aanwezige schildering op de
eerste verdieping eens de diakonie zijn
giften uitdeelde.5'
Eenvoudig van model zijn de 18de
eeuwse kamferkisten, gemaakt uit het
insektenwerende kamferhout. De zeer
forse kisten staan op vier kleine pootjes; slotplaat, hoeken en scharnieren
zijn versierd met decoratief, ajour gezaagd koperwerk. Aan de zijborden
hangt een groot koperen hengsel. (Voorbeelden in het Maarten van Rossummuseum te Zaltbommel en het Streekmuseum te Tiel.) Voor een belangrijk
deel zal de populariteit van de kist te
danken zijn geweest aan de verplaats/ 1de eeuwse tuugkist
baarheid, zodat deze gemakkelijk verzet
Collectie Maarten van Rossummuseum,
of als een koffer op reis meegenomen
Zaltbommel
kon worden. Boerenarbeiders trokken
zo met hun hebben en houden in een kist
Zeer bijzonder is de grote 16de eeuw- langs de boeren in onze streek.6' De
se kist die in het stadhuis van Zalt- boerenkist was eenvoudig, gemaakt uit
vurehout dat in houtnerf geschilderd
bommel bewaard wordt. Dit gladde
rechthoekige exemplaar fungeerde eens was, rechthoekig en met een bolstaand
driekantig deksel. Onlangs verwierf het
als stedelijke schatkist; curieus is de
grote metalen trechter die op het dek- Streekmuseum te Tiel een goed voorsel is gemonteerd. Via deze trechter beeld, afkomstig van een boerderij op
kon men wel geld in de kist deponeMedel, een buurtschap onder de rook
ren, maar eruit halen was alleen moge- van Tiel en Echteld. Ook hier ontbreekt
het kleine vakje voor snuisterijen niet.
lijk wanneer je sleutels bezat. Verder
Tot de collectie van hetzelfde museum
kwamen in onze streek ook de ijzeren
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behoort eveneens een 19de eeuwse kist
van een laag model, driehoekig van vorm
en met een scharnierende platte deksel.
De kleur van de buitenzijde is roodbruin, de binnenkant is groen geverfd.
Een jaren geleden aangebracht kaartje
vermeldt dat we hier te doen hebben met
een zogenaamde "vlooienklap".

waarvan ik nog geen voorbeelden in de
streek gevonden heb, zijn turfkisten en
boekenkisten.

Kistje

Naast grote kisten kende men al in de
middeleeuwen kleinere exemplaren,
bedoeld om sieraden, kwitanties, papieren etc. op te bergen. Soms waren
het meer doosjes, gemaakt uit spaanhout. Merkwaardig is het spanen doosje dat bewaard wordt in het museum
Elisabeth Weeshuis te Culemborg. Het
17de eeuwse kistje borg eens de zogeheten renversalen, de geheime schuldbekentenissen van de graven van
Culemborg aan de stad. Het gebruik
Zogenaamde "vlooienklap "
geverfd hout in rood en groen. Periode
van spanen doosjes gaat terug tot ver in
1850-1900. Collectie Streekmuseum Tiel
de middeleeuwen.7' Daarnaast bestonden er steviger kistjes, die in uiterlijk
de heersende meubelstijlen volgden.
Gezien de uitvoering werden dergelijke
Ze zijn niet echt zeldzaam. Soms zijn
kisten door de dorpstimmcrman ver- ze ingericht voor een bepaald doel,
vaardigd. Op de bodem vastgeplakte bijvoorbeeld een schrijfkistje. Men
fragmenten van een Tielse Courant uit vond hierin alles wat nodig was om een
de jaren 1920 tonen de herkomst uit brief te schrijven: pen, papier, inktonze streek onmiskenbaar aan. Wie van koker, zandstrooier. Een minder voorde lezers kan meer vertellen over dit soort komende variant is het theekistje. Het
kisten en vooral wat er in bewaard werd ?
Streekmuseum te Tiel kocht in 1990
Zeer simpel, uit goedkoop hout en beeen fraai exemplaar, afkomstig van een
kleed met doek, was tenslotte de kist die welgestelde boerenfamilie uit Heesselt,
de wezen in het Culemborgse Elisabeth
een dorp ca. 12 kilometer westelijk van
Weeshuis bij hun vertrek gevuld met
Tiel gelegen. Het eikehouten kistje,
burgerkleren meekregen. Het plaatse- uitgevoerd in Lodewijk XV-stijl, is
lijke museum bewaart er een; de initialen belijmd met wortelnoten fineer. Klapt
van de ontvanger staan er met koperen
men het deksel open, dan ziet men in
spijkers op. Een laatste categorie kisten, het interieur dne koperen theebusjes.
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sieke motieven als leeuwemaskers.

Tfjeekistje, zilver. Collectie Streekmuseum Tiel
'I'hcekistje, eikehout, gefineerd met wortelnoten
binnen, drie koperen busjes. Periode, derde
kwart 18de eeuw. Collectie Streekmuseum Tiel

Het kistje kan met een sleutelt]c gesloten worden; thee was tenslotte duur in
die dagen ! Bij velen vooral bekend uit
Behalve hout gebruikte men voor thee- de oorlogsjaren is de hooikist. Binnen
kistjes ook zilver als materiaal. Het
de in het isolatiemateriaal uitgespaarde
Streekmuseum te Tiel bewaart een
ronding past precies een pan, waarvan
mooi exemplaar in Empire-stijl (ca. de al warm gemaakte inhoud in de kist
1800) Zeer kenmerkend is de schuitjesverder gaar kan stoven.
vorm en de rustige versiering met klasPeter Schipper
1)N. de Roy van Zuydeunjn, Antiek van het Nederlandse platteland, Haarlem 1983, pag. "Ten
geleide"'.
2) Voor een overzicht van de stand van het onderzoek en gevolgde methoden, zie: H. van Koolbergen, Materiële cultuur: huisraad, kleding en bedrijfsgereedschap, Zutphcn 1988. (Uit de serie:
Cahiers voor Lokale en Regionale (Geschiedenis.)
3)Zie o.a. J. Gimberg, Spinde, kisten kast. In: Gelre. Bijdragen en Mededelingen, deel XXXI,
1928, pag. 181-182. Catalogus: Stadt itn Wandel, Kunst und Kultur des Burgertum.s in
Norddeutschland 1150-1650, Bmnswijk 1985, pag. 202, 203, 206. Petra Clarijs, Wat is
Antiek ?, Bussurn 1965 (tiende en elfde druk)
4)B. Dubbe, Het huisraad in het Oostnederlandse burgcru'oonliuis in de late middeleeuwen.
In: tentoonstellingscatalogus Thuis in de late middeleeuwen. Het Nederlands burgerinterieur

1400-1535. Vooral de pag. 34,35.
5)J. Vermeulen, Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel de Tielenvaard, Den Haag 1946.
pag. 414, 415.
6) Mededeling van de heerJ.Kers, die vertelde hoe een broer van zijn vader op die manier de boeren
in de streek langstrok.
7) B. Dubbe, op.cit., pag.35
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De Oosterhoutse dijkdoorbraak van 1809
Tien jaar voor de beschreven dijkdoorbraak, in 1799, was het voor de
Betuwe ook een rampjaar. Toen verzonk te Doornik bij Lent de Waaldijk.
In de nabijheid van die doorbraak werden 14 huizen verwoest en ruim 100
ha grond werd met zand bedolven.
Doordatjuist voorbij Oosterhout drijfijs
een ijsdam had gevormd, werd het
water zó hoog opgestuwd, dat van
Bemmel tot Oosterhout een overloop
over de dijk plaatsvond. Daarbij kwam
ook terugstromend water uit de Duffelt
en de Ooypolder die eveneens onder
•water stonden.
De Doornikse doorbraak is goed verklaarbaar, want de ondergrond van die
plek bestaat uit een zandpakket van
een (pre)Romeinse Waalbedding, met
een bocht om Lent naar Waijenstein
en Weurt gelegen. Bij overloop zijn
dit de gevaarlijkste plaatsen, omdat de
waterval zand sneller uitspoelt dan klei.
Het uitgespoelde gat trekt drijfzand
onder de dijk aan, met het gevolg dat
de dijk op die plaats verzinkt.
Waijenstein
Precies tien jaar later herhaalde dit
drama zich bij het adellijk huis en
boerderij Waijenstein, op een kilometer afstand ten oosten van het toen nog
bestaande kasteel Oosterhout. Na een
hoge was eind november 1808, begon
het midden december streng te vriezen. Aanvankelijk met val en drijfijs,
dat plaatselijk zwaar ging kruien. Met

Kerstmis zat de Waal bij Nijmegen. Na
drie weken vorst begon het te dooien.
Na een paar dagen begon de Rijn even
voor de grens het eerst te kruien. Een
paar dagen later vormde zich bij Dodewaard een ijsdam. Toen trad er een
snelle was in, die geen tijd liet voor
bekistingen om overloop te keren.
De dijkgraaf van Over-Betuwe, George
van Randwijck, schreef op 24 januari
1809 aan zijn secretaris J. Vermazen,
die toen in Nijmegen verbleef: "De
tijdingen van gistermiddag en avond
melden, dat het water sterk gevallen
was, want de tien duim die op de dijk
te Doornenburg tegen de waterkering
stonden waren weggelopen en bovendien nog een voet onder de dijk(kruin),
hetgeen men daaraan toe schreef dat de
Liemers ingebroken was. Men had nl.
te Groessen aan de overkant sterk horen luiden en kleppen en toen dat
ophield, viel het water en hoorde men
zwaar gedruis."
Op 25 januari om 9.00 uur viel de
doorbraak bij Oosterhout. Van Randwijck schreef op de morgen van die
dag om half acht: "Gisteravond om elf
uur kwam men mij zeggen dat het
water sterk wegviel, doch dit heeft
maar een halfuur geduurd en toen is
het weer aan het wassen geraakt. Deze
morgen om zes uur kreeg ik rapport
dat er een verzinking aan de binnenkant van de dijk even onder de afweg
naar Wayensteiii was. Ben er dadelijk
naar toe geweest en zo men mest genoeg kan bekomen hoop ik dat men
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het zal kunnen houden."
Om kwart over twaalf die dag schreef
hij vanuit Leut: "Hert ongeluk is daar,
het water loopt sterk in. Nu zal de
verzorging moeten plaats vinden. Verzoeke derhalve de goedheid te hebben
om ons 5 a 600 broden over te zenden
nevens 3 a 400 pond kaas, 3 a 4 kannetjes olie en enige pinden kaarsen en
zwavelstokken." Hij wist blijkbaar niet
dat even vóór de doorbraak bij
Wayenstein, ook bij Lociien de dijk
was verzonken. En weer net op de plek
waar de dijk op de bedding van een

natuurlijke of door de Romeinen gegraven waterweg lag. Bij Wayenstein
verzakte de dijk op twee plaatsen één
tot anderhalve meter, waardoor water
en ijs de rest van het dijklichaam wégspoelden over een lengte van 200 meter. Het was een gedeelte van een
inlaag-dijk die in de 16de eeuw na een
eerdere doorbraak was aangelegd. Bij
de kolk of waai die toen ontstond is
daarna het Huis Wayenstein gebouwd.
Door beide doorbraken ontstond Het
Grote Wiel, door de Oosterhoutcrs
De Waaijensteinse Kolk genoemd.

Doorbraak van de handijk bij het Huis Waycstciti in 1809
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Klachten van de Dijkgraaf

Op 25 januari beklaagt Van Randwijck zich over de alarmering: "Het is
meer dan waarschijnlijk dat de seinschoten uit Nijmegen ter aankondiging van de doorbraak op de meeste
plaatsen niet zullen zijn gehoord omdat ze zeer zwak waren. Te Lent heeft
men het geluid nauwelijks kunnen
vernemen. De gevolgen voor mensen
en vee, welke door het onverwachte
water werden verrast, moeten onberekenbaar zijn."
Ook met de autoriteiten had hij moeilijkheden:
"De Heren zijn verder naar beneden
gegaan en zouden a.s. Donderdag een
conferentie hebben met de inspecteur
Blanken in de nabijheid van de Diefdijk. Die Heren zijn omtrent de doorbraak hier stil geweest, maar zo het mij
voorkomt is er bij de Hollanders een
plan om deze bedijking niet zo spoedig
te laten doen om daardoor andere doorbraken die haar nadelig zouden zijn, te
voorkomen. Dochik geloof niet dat de
Heer Van Pallandt van die gedachte is,
en toen het mij werd gevraagd zeide ik
of men wel dacht dat men dan duizenden mensen ongelukkig maakte en
voor altoos ruïneerde. Ik verzoek U
dat voor U te houden, want zo het
ruchtbaar werd, zouden de mensen
wanhopig worden en niet zonder reden."
De organisatie van de hulpverlening
was natuurlijk een van de hoofdtaken

van de dijkgraaf: "Ik hoop morgen
bericht van UEd. te mogen hebben en
dat wij wederom 300 broden voor de
armsten mogen krijgen. De bakker
hier doet zijn best, maar de huizen die
hier opgepropt zijn met mensen vragen veel zorg. Bij Jan de Smit aan de
dijk zit het zo vol dat men zich daar
niet roeren kan, evenals in de Zwaan
en bij Schoenmaker. De dominee met
zijn familie zijn bij A. Krijnen (herberg) die n.b. het beneden kamertje
aan de rechterkant vol vee heeft staan.
Dit is een klein staaltje van de Arke
Noach."

Een ander rapport
Aanvullende informatie verschaft de
inspecteur DJ. Thomkins, die op de
morgen van 28 januari 1809 rapporteert: "Den avond van den 26e Jan.
bekwam het water eensklaps een aanmerkelijke wasch, die den ganschen
dag van den 27C duurde, zodat het
water om middernacht hoog stond aan
't peil 24 voet 11 duimen (7,56 m) dus
slegts 2 duim (5,16 cm) lager dan op
den 25e jl, wanneer de beide doorbraken onder Oosterholt en Loenen voorvielen. Het gevaar waarin zig de dijken
bevinden is zeer groot van het huis van
den timmerman Kampscheur (Jan
Kampscheur gehuwd met Willemien
van Woerkom uit Oosterhout/Altena,
dijkhuis nabij veerweg) tot het huis
van de Wed. van der Horst (omg.
spoordijk), staat het water wel een
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halve voet (15,5 cm) op den dijk.
Insgelijks bij den afweg op de zogenaamde Zaalgestraat (fort Lent-West)
en eindelijk circa 30 roeden (112,8 m)
tot aan het Hof (van Holland, herberg)
tot aan hetzelve. Men heeft de opgenoemde plaatsen met noodkeringen
versterkt dog men vreest met reden,
dat indien het water 't welk thans aan 't
stil staan is een nieuwe wasch bekomt,
voorzegde dijkvakken zeer zeker bezwijken zullen. In hoeverre men grond
heeft een nieuwe wasch te vermoeden,
kan men niet bepalen, daar men volstrekt geen kennis heeft van de staat
waarin zig de beneden rivier bevindt.
Den geheelen dag en avond heeft er ijs
in de rivier gedreven, hoofdzakelijk uit
de Duffelt gekomen en heeft zig bij

Oosterholt op en onder de zittende
rivier geschoven. Meermalen meende
men beneden beweging in het ijs te
bespeuren, dog dit vermoeden was
nergens anders, dan op het gekraak en
geraas van het ijs gebaseerd, terwijl
men door de sterke stroom in den
doorbraak onder Oosterholt, de communicatie volstrekt afgesneden zijnde,
geene verdere partere berichten des
aangaande hebben konde.

Het deze avond van de stad Nijmegen
gegeven sein, van het in beweging zijn
der rivier, heeft zoo men algemeen
vermoed, ook het afkomend ijs uit den
Duffelt gegolden, tenminste men heeft
volstrekt geen reden van te geloven dat
van het vastzittend ijs tusschen Sprok-

Doorbraak van de (jrebbedijk tegenover Oplieitsden in 1855. De tekening laat zien hoe in
1810 de dijken werden verhoogd door een dam op de dijkkrnin te plaatsen, zodanig dat het
verkeer er nog langs kon.
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keienburg en Pannerden iets is afgekomen. De staat waarin de dijken van de
Overbetuwe boven die stopping en
die van het Rijk van Nijmegen zig
bevinden, is dus wanneer het ijs van
boven komt zeer gevaarlijk. Op de
laatste gemelde werkt men met alle
kragt voornamelijk te Weurt en te
Beuningen waar men zegt, dat de dijk
reeds bedenkelijk is. De doorbraak
onder Oosterholt met een ontzettend
geweld zodanig dat door het ijs reeds
de brug van Wayenstein en de eike
bomen voor het Huis geheel zijn
teneder geworpen. De stroom heeft
zig tans door de gemaakte opening in
het bosch een geheel andere meer
benedenwaardsche rigting gegeven.
Het innundatie water is ruim 9 duim
(23,2 cm) hoger dan bij het ontstaan
der doorbraken, zodat men met zeer
veel grond vreest, dat de huize bij de
Halve weg (Griftdijk Oosterhout),
waarop thans de voornaamste rigting
der stroom werkt, in de aller akeligste
omstandigheden zig zullen bevinden.
De huizen onder Lent zijn voor het
grootste gedeelte ledig, de menschen
zijn alle met akens van hunne woningen gehaald en huisvesten zig thans 't
zij onder de bloten hemel, het zij op
den dijk staande herbergen. Het water
staat thans aan 't peil 24 voet 11 duim
en heeft geduurende de tijd van een
uur stil gestaan, men hoord nog yan
geen gevaar.
Nog had ik vergeten te melden dat er
verscheidene huizen uit de Duffelt op

het ijs zijn komen aandrijven, die alle
rigting door het gat te Oosterhout genomen hebben. Men heeft aan het Hof
van Holland verscheidenen meubelen
onder anderen een schrijflade van een
mensch aan de Groenlande (Ooypolder) opgevischt, schoon ik zelfs deze

omstandigheden niet gezien heb, is mij
zulks algemeen door de dijkwagten
verzekerd." (De aanvullingen (...) zijn

van Th. v. Woerkom).
De mensenredders
Dat er in Oosterhout en Slijk-Ewijk
geen mensen zijn omgekomen is te
danken aan de veerschippers. Jan
Aalbers van het veerhuis de Altena was
ook bakenmeester van Gendt tot Winssen. Hij was gehuwd met de weduwe
Maria van Woerkom-Tax en "voerde
de directie" over zijn eigen vaartuigen
die bemand werden door Willem en
Jan Reijnders van het veerhuis De
Goede Vrouw in Oosterhout (na de
dijkdoorbraak van 1820 verdwenen)
met hun knecht Jan Rikken. Derk en
Thomasjansen waren de knechten van
de weduwe G. Hel, waarschijnlijk uit
Slijk-Ewijk. Het lukte hun veel mensen en dieren uit hun geheel of gedeeltelijk ingestorte woningen te bevrijden. Ook het kasteel Oosterhout werd
vernield. Maar ook de hele Betuwe en
Tielerwaard werd één grote watervlakte. Op de dijken zag men de mensen samengroepen, waar ze onder de
blote hemel verbleven in een barre
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Een sfeerbepalende illustratie uit 1820. Hier zijn mensenredders, met "akens" aktief bij het
kasteel Den Ooy in de Ooypolder.

kou door de weer toegenomen vorst.
Een zware storm voltooide de ramp.
Veel wat tot nu toe in stand was gebleven bezweek. In Eist verdronken 14
personen, in Herveld 25, in Zoelen en
Dodcwaard 22, in Zetten 6 en in

verzoek, het een en ander verhaalde
van hetgeen hij zich uit zijne jeugd van
dien watersnood (van 1809) herinnerde. Dit dorp had toen meer dan
eenig ander geleden, want de ijsmassa's

Andelst 6.

door wind en stroom (vooral uit de
Loencnse doorbraak) daarheen gedreven. Niet minder dan 26 woningen
werden er geheel en al weggespoeld.

Tragedie in appelboom
P.H. Tijdeman maakte in 1861 een

wandeling door Betuwse dorpen. Van
deze vijfdaagse voettocht publiceerde
hij in de Gelderse Volks-Almanak van
1862.
"Toen ik te Loenen den dijk verlaten

hebbende, het meer binnenwaarts gelegen Herveld naderde, ontmoette ik
een ouden bekende, die mij, op mijn
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waren, met nog ongebroken kracht,

Alle daghuurderswoningcn waren

onbruikbaar; niet meer dan 2 gebouwen bleven onbeschadigd; 60 stuks
vee en 25 meiischen kwamen er m de
golven om.
Mijn vriend die mij op mijne verdere

wandeling naar en door het dorp vergezelde, wees mij met weemoed de
plek, die van een hartverscheurend

tooneel getuige was geweest.
Daar woonden, in een huis, meest van
leem opgetrokken, eene weduwvrouw
met drie kinderen. Dat huis scheen
meer veiligheid te bieden dan een
soortgelijk, op korten afstand van daar
gelegen, hetwelk aan een rietdekker
met zijne vrouw en drie kinderen tot
woning verstrekte. Toen dit laatste
met vernieling werd bedreigd, gelukte
het aan het gezin ter nauwernood te
ontkomen. Het vijftal vlugtte naar de
woning der weduwe en werd in de
beperkte ruimte op den zolder liefderijk opgenomen.
Maar de golven stegen hooger; het ijs
beukte al heviger en heviger op de
zwakke wanden; de zolder met het dak
van stroo raakte aan het drijven. Gelukkig - zoo meende men - werd het
gestuit door een hoogen en zwaren
appelboom, en, zich in allen geval op
dien boom veiliger wanende dan op
het ellendige wrak, dat ieder oogenblik kon verbrijzelen, klommen allen
op de bladerloze takken van den ouden
stam, waar alzoo 3 volwassenen en 6
kinderen, te midden van de onafzienbaren vloed, op merkelijke afstand van
de kom van 't dorp (Herveld-Zuid), in
onbeschrijfelijken angst, terwijl hunne
noodkreten door den storm werden
gesmoord, hun lot verbeidden. De
nacht viel, en nog was er geen hulp
komen opdagen. De storm hield aan
en snerpend was de koude; moedeloosheid sloopte de laatste krachten.
Het eerst bezweken de weduwe en

hare drie kinderen; ook de drie van het
echtpaar stierven op de schoot der ouders; ten laaste werd de kinderlooze
vrouw een prooi der golven. De man
alleen werd gered, maar herstelde ter
nauwernood aan de zware wonde, die
de pijnlijke houding, geklemd tusschen
twee boomtakken hem veroorzaakt
had."

Koninklijk bezoek
Niet lang na de overstroming stond de
broer van keizer Napoleon, de goedhartige koning Lodewijk, metLeopold
Sasse van IJsselt, lid van het Wetgevend Lichaam en getrouwd met een
dochter van Olivier Hackfort van
Oosterholt te staren naar de plaats waar
het oude kasteel Oosterhout een puinhoop was geworden.
Op 25 februari waren de doorbraken
weer beringd. Er werden op 22 februari grote kerkdiensten gehouden in alle
kerken van Nederland wegens het einde van de ramp, met collecten voor de
slachtoffers die bijna een miljoen gulden opbrachten.
Met het overslagzand gedeeltelijk nog
op de akkers, herhaalde zich 10 jaar
later in 1820 weer een dergelijke ramp
in Oosterhout. Ditmaal een kilometer
ten westen van het verdwenen Huis
Wayestem. Vlakbij het nieuwgebouwde Huis Oosterhout, brak een
inlaagdijk bij een kolk uit de 17de
eeuw. Ook aangelegd op een oude,
hier pre-Romeinse, rivierbedding.
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Problemen op grote afstand van
Oosterhout
Op het Gemeentearchief van Nijmegen
trof ik bovenstaande belevenissen aan
die zich in 1809 ergens in de Tielerwaard hebben afgespeeld. Waarschijnlijk
enige tientallen jaren later opgeschreven
door een dominee. Mogelijk weet een
van de lezers welk dorp aan de Linge dit
was en wie het geschreven kan hebben.
Bij het handschrift staat: "A.Cï. Smitskamp" en daaronder: "Ant. lav ?) naar
Weert".
Het is waarschijnlijk de dominee die in
dit opstel voorkomt. Een sfeervolle illustratie is de afbeelding van de 19de
eeuwse schildering van de protestantse
dorpskerk van Rijswijk door Calisscndorff.

Een dag gedurende den Watersnood van 1809
Aan den Zuidelijke oever der Linge,
op een eenvoudig dorp van de Tieler\vaard, stond onder de schaduw van
statige lindeboomen een burgerwoning, tot wier voordeur een stenen trap

van verscheidene treden den toegang
verleende. Niet uit ijdele weelden,
maar om het steeds dreigende gevaar
van watervloed, was dit gebouw zoo
hoog opgetrokken, en, waarvan men

door overstroomiiigen van 1784 en
1799 ook overlast had geleden. In dit
huis waren de bewoners steeds veilig
geweest.
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Daar wordt op het einde van Januari
1809 eensklaps de vreselijke mare vernomen, dat de Waaldijk bij Oosterhout in de Betuwc is doorgebroken,
en de vloed met alles overweldigende

vaart komt aanrollen.
Men weet het, nog slechts weinige
uren kunnen er na dit bericht verloopcn, voordat ook hier alles in ccnc

onafzienbaren watervlakte herschapen
zal zij 11. Aller handen zijn in beweging
om te bergen en te redden, wat geborgen en gered kan worden. Uit de laagst
gelegen huizen en stallen vlugt men

met vee en goederen naar hooger gelegen plaatsen, maar ook 111 hooger
staande huizen, acht men zich in de
beneden vertrekken niet meer veilig,
en plaatst men het vee op de dorschvloercn, op verhevenheden van takkenbossen en mest, en bergt men het
huisraad op de zolders en rigt die zooveel mogelijk in tot verblijfplaatsen.
Ook aan het genoemde huis bevindt
zich evenals aan de boerenwoningen
een achtergebouw met dorschvloer en
stalling, en daar de toevallige bewoners
geen landbouw uitoefenden, maakte

een buurman gretig gebruik van de
vergunning om zijn koeien daar onder
dak te brengen. Hier stonden zij hoog
en veilig, zooals men waande, vooral,
daar men het vee op de straks genoemde wijze nog eenige voeten hooger
dan de grond had geplaatst.

Daarnevens plaatste hij de geit, waarmede de kinderen des huizes zoo innig
waren ingenomen.

Een dag gedurende den watersnoodramp van 1H09

Men roemde het geluk van het ge/ro,
dat m nilk een veikgcnwoomng leefde,
"Daar," zoo sprak men, "zal de vJoed
niet bmn c n dringen evenmin als luj
vrocgerenoverstroonungcn Indien dit
mogelijk was, dan zouden vele and cren hui / en niet het dak onder water
staan "Gelukkigdatdcbewonerszeive
zichop ergeren omstandigheden voorbereidden Met alle ijve; was de man
bezig om de goederen naar boven ie
brengen, terwijl zijn vrouw de eemgc,
niet zeer mime bovenkamer tot woon»
wrtreL inngte voor het gcheelc gezin,
dat, benevens de echtgcnootcii en hunnen twee «haqes van 7 en 6 jaren, uit
de vader der vrouw en een kindermeisje van 13 of 14 ja! en bestond. De
meid was eenigen dagen te voren wegens ongesteldheid naar hare ouders

vertrokken Welke gewaarwordingen
bezielde wel de bezige himmoedei,
toen 7ij de kleediugstukken en anderenbeiHxxiigdhedenbrjelkandedegde,
die bestemd waren voorliet kmd, welks
geboorte eerlang werd tegemoet gezien "<•
Terwijl man en vrouw ijverig bezig
zijn met hef brengen en legelen, heeft
de vloed iceds hel dorp bereikfhooger
en hooger stijgt hel watt'i, 200 hoog
kwam het nooit te vooren De stoep
wordt overstroomd, hei vloeit over
den drempel en dnngt de wooning
binnen Dankbasi voor de veihgen
wijkplaats, die/ij mogen bc/ittcn, denken en spreken de echtgcnooten over
denleeraai en zijne ( ) die, naar hunne
mening, veel nmider veihg wonen, en
na een kort beraad niet vrouw en
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schoonvader neemt de man het besluit, om zoo dra er eene schuit in de
nabijheid komt, de schipper aan te
roepen en met hem naar de pastorie te
varen, ten einde hen levend mede te
nemen en onder zijn dak een betere
schuilplaats aan te bieden. Hier was de
ruimte wel bekrompen, maar al moeten de vrienden ook op de zolder geherbergd worden, het was hun toch
nog beter dan op den zolder der minder stevig gebouwde leeraarswoning.
Men hoort den riemen eener schuit,
de roeiers worden geroepen, en uit het
venster der bovenkamer stapt de man
in het vaartuig, dat hem naar zij n vriend
brengt.
Het was omstreeks den middag van
den 30 Januari, toen hij weg voer met
het voornemen om spoedig tot de
zijne terug te komen.
Nauwelijks heeft hij echter cenigen
tijd in de pastorie vertoefd, toen plotseling een hevigen storm losbarst en
den terugkeer onmogelijk maakt.
Die storm deed den nood der overstroomde vlakte tot een onbeschrijfelijke hoogte stijgen. Met hevigen woede beukten de golven de gebouwen.
Zware ijsschotsen werden met onweerstaanbaar geweld door den vloed
voortgestuwd, een aantal wooningen
daardoor weggcmaaid, een aantal
menschen een prooi des doods. Met
ontzetting hoorden den van alkander
verwijderde echtgenooten het gieren
van den wind. De dam, door den vinger Gods daar neergelegd, beveiligt
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onze vrienden voor verder gevaar, doet
alles stil zijn in hun huis, verlevendigt
de hoop op uitkomst en redding in
hunne last.
Allengs begint nu ook de storm te
bedaren en gaat eindelijk geheel en al
liggen. Het was een half uur na middernacht, toen er eenigen beweging
op dak en zolder werd gehoord. De
moeder klimt met een licht naar boven, ziet een arm door eene in het dak
gemaakte opening hcensteken en
vraagt, "wie is daar ?" Het is een bekende arbeider uit het dorp, die zich
op verzoek van haren nabij wonende
bloedverwanten herwaarts heeft begeven, om te vernemen of de vreselijke
storm hen gespaard heeft of gedood.
Hij verzocht de ontroerde vrouw, hem,
indien haren krachten dit nog toelaten,
een droogstok te reiken, waarlangs hij
zich op den zolder wilde neerlaten. Zij
reikt hem het verzochte toe, en weldra
staat cie bode harer betrekkingen bij
haar. De woning dier familie ligt op
slechts weinig afstands van de hare aan
de overzijde van de zelfde weg. Vol
onrust had men daar aan den toestand
des naast bestaande gedacht, en de
moedige arbeider had zich bereidt verklaard, om alles te beproeven, ten einde
berichten in te winnen. Met levensgevaar volbragt hij de edelmoedig op
zich genomen taak. De weg tusschcn
de beide huizen lag vol aangespoelde
stukken van de daken, die van huizen,
schuren, koornbergcn waren weggeslagen, waartusschen grootereii en

kleineren ijsschoten dreven. Over deze
voorwerpen, na eerst omhoog, dan
weder naar beneden klimmende, terwijl alles nog in beweging was, bereikte hij eene zijde van het huis, waar
hij geene anderen gelegenheid vindt
om binnen te komen, dan door het dak
te bestijgen.
Nu zegt hem de afgetobde vrouw, dat
allen die tijdens den storm in huis
waren, gespaard zijn gebleven, maar
dat zij in de grootste onrust omtrent
harer echtgenoot verkeert, die den
vorigen dag het huis heeft verlaten,
maar niet terug gekeerd en welligt
verongelukt is. Wat haar zelve betrof,
zij zag weldra de geboorte van haar
derde kind te gemoet, en, zonder
eenigen personen, die haar in die toestand de noodige hulp konden verleenen, was het haar donker te moede.
Met deelneming hoort de goedhartige
arbeider haar spreken, boezemt haar
op zijne wijze moed in en verklaart, dat
hij toch wel kans zal zien, om naar de
pastorie te komen en mijnheer te huis
te brengen. Intusschen is hij op den
bovenkamer gekomen en klimt vandaar langs den trap naar beneden. Met
verbazing zag men nu, dat het water
aanmerkelijk gevallen en uit het huis
verdwenen was. Later vernam men, de
storm van den vorigen avond had de
Lingedijk bij Kedichem doen bezwijken, waardoor de lager gelegen landen
van Arkel en Alblasserwaard overstroomd werden en in de Geldersche
dorpen eenige verlichting werd ver-

kregen.
Met moeite baande zich de bode eene
weg door al de opgestapelde, aangespoelde voorwerpen, die den gang
hadden opgevuld, en toen hij nu op
den hooge stoep was gekomen, riep hij
om hulp voor de verlegene bewoners
van het huis. Die roepstem werd gehoord en door tusschenkomst van personen, die aan den thans weder boven
water staande Lingedijk woonden,
werd de dokter verwittigd van de dringende behoefte om zijne spoedigen
komst. Intusschen nadert de schuit, die
den trouwe bode opneemt en hem
langs den lagen weg van het dorp naar
de pastorie brengt. Was die afstand van
weinigen minuten gaans den vorigen
dag spoedig afgelegd geworden, nu
kostte het groote inspanning, door al
die voorwerpen heen te worstelen,
welke de storm overal had neergeworpen. Meer dan drie uuren waren er
noodig voordat men het doel van de
togt gelukkig bereikte. God zij dank !
De pastorie en de personen, die zich
daarin bevonden, zijn gespaard geworden, en met dankbaarheid verneemt
de echtgenoot, dat ook de zijne het
leven hebben behouden.
Nadat de schippers vertrokken waren
om haren man naar huis terug te voeren, was het lijden der vrouw steeds
hooger gestegen. Wel had zich de
geneesheer, zoodra hij van haren toestand berigt had ontvangen, op weg
begeven, maar daar moet hij op den
dijk, een tweehonderd schreden van
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haren woning blijven staan, terwijl
onmogelijk is, van daar het huis te
bereiken. Nog is haar echtgenoot niet
terug, zo gene andere hulp aanwezig.
Nu zegt zij tot het kindermeisje: "ga gij
met de kinderen naar den zolder en
blijft daar, en als gij iemand zien of
beroepen kunt, roept dan" en, dit
voegde zij er op hartdoordringende
toon bij, "als er niet spoedig hulp
komt, dan moet ik bezwijken !" Die
laatste kreet hooren twee boeren zoons
in het naastbij gelegen huis.
"Is het daar zoo gelegen," zegt een
hunner, "dan moeten wij ons leven
wagen !" De eenvoudige, goedhartige
boerin stemt ten volle met daad en
woord van den jongeling in en is bereid om te doen, wat zij kan. Tusschen
de beide huizen stond het water nog
eenigen voeten hoog, met ijsschotsen
bedekt. Uit het dak harer woning stijgt
de buurvrouw langs een ladder af, die
door de flinke, op het waglend ijs
staande knaapen wordt vastgehouden,
klimt zij in het venster van de bovenkamer harer buren om daar naar vermogen troost en hulp te bieden.
O, het doet het harte goed die menschlicvenheid gade te slaan, welke eene

vrucht is van het werkdadig geloof in
Jezus Christus, die pogingen, om zelfs
met gevaar van eigen leven den lijdende medemensen bij te staan en een
straal van licht in den nacht van kommer en angst te doen schijnen. Die
minder beschaafde daglooner, die moedige jongelingen, die bereidvaardige
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boerin, die zich zooveel inspanning
getroosten, zooveel hartelijke deelneming aan den dag leggen om den
naaste hunne hulp te verleenen, zij
staan hoog in onze schatting aangeschreven. Moge de God van alle genade hun die blijken hunner christelijke liefde vergolden hebben. Nog
was de liefderijke boerin slechts kort
bij hare buren, toen weder de riemslag
der roeiers wordt vernomen, die den
echtgenoot behouden tot zijne gade
terug brengen.
Diep ontroerd, ja verbijsterd door al de
verwoestingen, die in weinige uuren
waren aangerigt en menig huis in den
omtrek hadden vernietigd, konde hij
eerst niet gelooven, dat hij werkelijk
zijne eigene woning had bereikt. Daar
neemt hij plaats bij de legerstede zijner
vrouw, nog weinige ogenblikken en
een zoon is hun geboren, en de eerste
kreet, door dit kind geslaakt, smolt
zamen met den dank, door ouders en
grootvader uit het diepst hunner ziel
aan den macht en genadigen God huns
levens toegebragt. Kracht naar kruis
werd ook verder ondervonden. Al
ontbrak daar ook veel, wat in dergelijke omstandigheden voor moeder en
kind onmisbaar wordt geacht; al kende
die moeder, gedurende al die dagen
die zij daar nederlag, geen ander voed-

sel bekomen dan het grove bruine tarwebrood, meermalen hoorde men haar
in latere jaren nog verklaren, dat zij na
de geboorte van hare vijf overige kinderen, waarbij het haar niet aan de

gewone verpleging had ontbroken,
nooit zoo spoedig hare krachten terug
heeft ontvangen, als in die dagen van
den watersnood.
Het vertrouwen op den Algoede en
Getrouwe, daardoor in hare ziel verlevendigd en bevestigd, bleef haar krachten verleenen onder menige smartelijke
beproeving, die zij op haren verdere

woord der berusting bij: "Hij kent,

Hij kent zijn tijd !"
Keeren wij tot ons verhaal terug! Nog
verliepen er weken, voordat de waateren van den vloed geheel geweken
waren, en toen de kerk van het dorp
weder toegankelijk was, zag men dat
de graven waren ingestort en het ge-

Tof ongeveer 20 jaar geleden was bij laag water nabij de haakse bocht van de dijk bij de
Wayensteinse kolk nog een restant te zien van deze waterput. De auteur van dit artikel heeft
deze put tot de bodem uitgegraven, maar niets aangetroffen. De tapse stenen rustten op een
houten wagenwiel zonder spaken.

levensweg ondervond. En toen zij vele
jaren na den dood van haren waardigen
echtgenoot, in hooge ouderdom haar
einde voelde naderen en in den laatste
nog zwaren strijd, bad: "Kom, kom
haastiglijk, Heere !" voegde zij er het

bouw voor de Godsdienstoefening nog
onbruikbaar was. Toch wilde men niet
wachten tot dat het heiligdom geheel
hersteld zoude zijn en in het hooger
gelegen koor der kerk vergaderde de
gemeente, om met diep geroerde har-
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ten het offer van ootmoedigen dank en
geloovige aanbidding op te dragen aan
den Hemelsche Vader, die slaat, maar
ook heelt, die bedroeft maar ook vertroost en verblijdt en Zijne kinderen
ook door de felste beproevingen vormt
en voorbereidt voor het eeuwig, en
zalig leven. En in menig oog blonk een
traan, toen het ouder paar te voorschijn trad en de moeder met bevende
armen haar kind ophief, om het door
den Heiligen Doop in de gemeente des
Heilands te doen opnemen. En van

ganscher harte vereenigde zich voorzeker al de aanwezigen met den leeraar, toen hij God voor de herstelde
moeder en voor de bescherming van
hare dierbaren en zegen afsmeekte voor
het kind, onder de ontroerendste omstandigheden geboren, het kind van
den watersnood.
Nog na verloop van velen jaren weeten de dorpelingen en velen uit den
omtrek het jaar en den dag van zijnen
geboorte te noemen: één en dertig

Januari 1809.

Thijs van Woerkom
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Voor CLIO gelezen
Melchers, R. Van Angrina tot Angeren. Dorpsgeschiedenis in onderwerpen. Angeren 1992. 72 blz., fl. 25,-.
In het Gelders Rivierengebied zijn er
plaatsen waar de band met het verleden
heel duidelijk is. Er staan monumenten,
een schat aan archiefmateriaal is voorhanden, monografieën en andere publikaties zijn erover te raadplegen. Culemborg, Tiel, Buren, Huissen zijn daarvan
voorbeelden. Andere plaatsen zijn minder bedeeld.
Zo'n plaats is het Overbetuwse Angeren,
gelegen aan de Nederrijn, een dorp met
ongeveer 3000 inwoners. Er is geen
monument dat in historische uitgaven of
toeristische routes staat, het heeft geen rol
gespeeld in politiek, cultureel of economisch opzicht. Het dorp heeft één relatief bekende Nederlander onder zijn
inwoners gehad. Ds A.S. Talma - minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in het ministerie Heemskerk (1908 1913) - werd er op 19 februari 1864
geboren. Hij is er geen predikant geweest zoals Melchers - student geschiedenis aan de KUN - schrijft.
Over Angeren is dus weinig gepubliceerd. Er is iets te vinden in het boek van
J. Wolters over de gemeente Bemmel
(1954) en in Toegang tot het verleden
van A. Bredie (1970). Het enige tot nu
toe verschenen werk dat alleen over het
Betuwse dorp gaat is dat van H. van
Deelen, Een ommegang door Angeren
(1983). Beschrijft van Deelen op zijn
lange wandeling Angeren in de eerste

decennia van deze eeuw, Melchers' publikatie omvat ruim twee en een half millennium. Hij heeft zijn gegevens op verschillende manieren verkregen: archeologisch onderzoek, bestudering van
archiefmateriaal, literatuurstudie en gesprekken met (oud)-plaatsgenoten.
Dorpsgeschiedenis in onderwerpen;
twintig om precies te zijn. Het oudst in
tijd is de beschrijving van een archeologische vondst uit de late Bronstijd. Nog
2 vindplaatsen komen aan bod; een uit
de late Ijzertij d/vroeg Romeinse tijd,
een uit de middeleeuwen.
Angerens prehistorie eindigt in de eerste
helft van de negende eeuw. Toen werd
de plaats voor het eerst genoemd als Villa
Angrina, waar een hoeve werd geschonken aan de in 764 gestichte Benedictijner
abdij van Lorsch. Lorsch of Lauresham
ligt ongeveer 30 kilometer ten noorden
van Mannheim. De naam Angrina komt
waarschijnlijk van anger, weiland of
beemd. Natuurlijk noteert Melchers het
aardige volksverhaal dat hij kent van een
versie uit 1838. Volgens die sage zou de
held Angrinus zijn naam aan de nederzetting gegeven hebben. Daar had hij de
Noormannen of de Romeinen - het
verhaal is hier niet helemaal duidelijk - in
een hevig gevecht verslagen. De naam
van een boerderij, het Roode Wald zou
aangeven hoe bloedig de strijd geweest
moet zijn.
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Op zijn tocht door Angeren beschrijft de
auteur opmerkelijke objecten en geeft ze
een historische achtergrond. Vooral boerderijen komen aan bod. Het boek is
overvloedig geïllustreerd; alle linker
pagina's zijn daarvoor gebruikt. In veel
afbeeldingen zit een kolossale hoeveelheid tijd. Tal van boerderijen zijn door
de schrijver getekend naar oude foto's.
Fraai zijn de tekeningen van o.a. Zeemanslust, de Walbeekse Hof, Brouwershof en de achterkant van het Gruthuis.

Het meest interessant -en het onderzoek
daarvan is het meest tijdrovend geweestvind ik de kaart met veldnamen op de
binnenkant van de omslag. Als inwoner
van Angeren en geïnteresseerd in lokale
geschiedenis, trof ik er mij volkomen
onbekende namen aan.

Het is te hopen dat Robert Melchers tijd
blijft vinden om zijn onderzoek voort te
zetten.

Geert Visser

Malle Kapoenen in Maurik, een reactie
Mogelijk heb ik een oplossing voor de
vraag waarvoor het koperen plaatje
werd gebruikt, als beschreven door
Prof. J.E. Bogaers in de Tabula Batavorumnr. l, 1991, blz. 3 - 7 .
Bij de afsluiting van de reconquista in
1492 werden de joden uit Spanje verbannen. Ook groepen joodse asielzoekers arriveerden toen in de Nederlanden, waar ze zeker niet vriendelijk
werden ontvangen. De meesten zullen
zijn doorverwezen naar aangrenzende
landen. Daarom is het mogelijk dat
leiders van dergelijke groepen joodse
vluchtelingen het genoemde koperen
herkenningsplaatje moesten dragen. De
vijandige spot in het toenmalige Heilige Roomse Rijk bleek uit de vol-
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gende details. De kapoenen (gecastreerde hanen) symboliseerden de besneden joden. De afgebeelde hond
doet denken aan 't toen tot in de Nazitijdgebruikte scheldwoord: jodenhond.
De stervormige bloem lijkt wat op een
Davidster. De complete tekst kan zijn
geweest: "Wij syn capuinen mensen of
Jude(n)". De vondst in Maurik aan de
Rijn wijst er op dat men per schip reisde, b.v. van Dordrecht via de Hollandse IJssel, Lek, Nedcrrijn naar de
IJssel, waar men vanuit een Hanzestad

per schip of over land verder trok naar
Duitsland, Polen of Rusland.

(Thijs van Woerkom)
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Historisch gezien
Bij het Ambtmanshuis was het weer
een drukte van belang. Dat zal nu wel
vaker voorkomen sinds hier vanaf juni
1992 aan trouwlustigen gelegenheid
wordt geboden zich in de echt te laten

verbinden. Proficiat Chris en Marianne
en alle geliefden die door het statige
hek en via het in 'Waterstaat-gothiek'
opgetrokken portaal met de van
neogothische panelen voorziene deu-

paal in de aansluiting van Tiel bij Gelderland, ontbreekt ook de persoonlijke noot niet. Reinald, de jongste
zoon van de graaf van Gelre, zal trouwen met de oudste dochter van hertog
Jan, Maria.

cle nieuwe trouwzaal van de gemeente

Een kleine 200 jaar later, de draad weer
opvattend in de 16e eeuw, komen we
Adriaan van Bueren tegen, gehuwd
met Anna, de onechte dochter van
graaf Karel van Gelre. Adriaan krijgt
van zijn schoonvader de waardigheid
van ambtman, dijkgraaf en richter van
de Nedcr-Bctuwe.
Op 4 april 1525 wordt aan Adriaan
vergunning verleend 'de geheele plaats
aan het hooge einde in de Hoochstraat'

Ticl.

te bebouwen, op voorwaarde dat de

Gravend in de geschiedenis blijkt dat
de politiek, het huwelijk en het veranderen van gebouwen voor hergebruik
vaak met elkaar zijn verbonden.

gebouwen van een hard dak worden
voorzien. De Hoochstraat krijgt later
de naam Ambtmanstraat.
Kort na de voltooiing van het woonhuis in 1527 overlijdt Adriaan. Aan

Teruggaande naar de 16c eeuw vinden
we het begin van de bouw ten tijde van

zijn weduwe Anna laat hij het pandrecht op het ambtmanschap na.

ren het gebouw binnengaan.

Aangekomen in de reeds sedert de 16e
eeuw bestaande ruime hal met later

aangebrachte rococo-motieven op plafond en wanden kan men zijn weg vervolgen door de kersverse doorgang m
de 18e ecuwsc wand. Zo betreedt men

graaf Karel van Gclre. Voor nieuwsgierigen die vragen waarom de graaf Het invloedrijke geslacht Vijgh speelt
van Gelre dan m Tiel cle dienst uit- de volgende 140 jaar een belangrijke
maakt, nog even snel naar tl e 14e
rol op dit terrein. De dochter van
eeuw. Dan betwisten de hertogen van
Adriaan en Anna, Elisabeth, doet het
Brabant en de graven van Gelre elkaar
huis m l538 over aan ambtman Claes
steden in het grensgebied. In het jaar Vijgh, tweede echtgenoot van haar
1336 wordt overeengekomen dat graaf moeder. In 1578 komt het pand aan
Reinald van Gelre de stad Tiel met het
zijn zoon, ambtman Derk Vijgh. Via
dorp Zandwijk van hertog Jan van
Brabant krijgt in ruil voor de stad
Heusden. Bij deze transactie, een mijl-
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zijn tweede vrouw verknjgtjoost Vijgh

het gebouw in 1652. Hij verkoopt het
m 1659 aan zijn zoon Dirkjacob Vijgh.

Deze verhuurt het in 1673 aan het
stadsbestuur als woning voor de commandant van de Franse bezettingstroepen. Bij het overlijden van Dirkjacob
op 29 april 1674 wordt zijn boedel
desolaat verklaard.
Het huis wordt in 1681 bij executie
verkocht aan Frans van Lijnden, dijkgraafvan de Over-Betuwe. Na diens
dood in 1700 koopt ambtman Johan
van Weideren het huis; zijn zoon
Bernard erft het in 1724. Deze verkoopt het in 1750 aan Gijsbert de
Lange, vicc—admiraal van Holland en
Friesland.
De nu volgende periode, tot het tweede
kwart van de 19e eeuw, levert ons behalve de rococo-versieringen van het
gebouw, dramatische gebeurtenissen
op in de persoonlijke sfeer. Hierover
doen onder historici de wildste verhalen de ronde die in de boulevardpers
niet zouden misstaan.
Maar terzake: de dochter van de viccadmiraal, Jacoba Woutnna, betrekt
met haar echtgenoot Diedenk van
Brakel het huis. In wit stucwerk wordt
hun alliantiewapen in het plafond van
de voorhal aangebracht. In 1761 sterft
Diedenk aan verwondingen hem toegebracht door zijn schoonzoon Isaac
Steven van Deelen. Nadat deze in
1771 te Deutz is vermoord, hertrouwt
zijn weduwe Margaretha Gijsberta van
Brakel met Nicolaas van Deelen, ambtman van Maas en Waal. l )eze verhuurt
het Ambtmanshuis in 1787 aan Maurits

Cornelis Pasques de Chavonnes. Nog
in ditzelfde jaar wordt het tijdens geschillen tussen Oranjegezinden en Patriotten door aanhangers van de Prins
geplunderd.
Het Ambtmanshuis komt in 1791 in
handen van Alexander Dicderik van
Omphal, l O jaar later aan Deliana Maria
Baart, in 1818 aan de gebroeders Gerrit
en Adnams van Riemsdijk. Zij bouwen aan de oostzijde een schuur met
houtzagerij en houthandcl. In 1825
wordt Pierre Aclriaan Reuchlin eigenaar, samen met 2 compagnons. Vanaf
de oprichting van de Nederlandse
Maatschappij van Brandverzekering in
1833, worden de kantoren van deze
instelling m het gebouw gevestigd.
Omstreeks deze tijd is ook de stadstuin
in 19e-eeuwse landschapsstijl aangelegd, mogelijk een ontwerp van J.D.
Zocherjr. (1791 - 1870). Het is een
van de eerste tuinen van deze soort in
ons land. Pierre Reuchlin wordt in
1840 enige eigenaar van Ambtmanshuis en tuin. Zijn dochter Henriëtte
trouwt met Mr. Meinard Tydeman en
betrekt het huis in 1868.
In 1903 vertrekken de kantoren van de
Brandverzekering naar het nieuwe gebouw, het huidige raadhuis. Als de laatste
telg van de familie Tydeman, mevrouw
Cornelia Tydeman sterft, stelt het polderbestuur van de Tielerwaard zich in verbinding met de erfgenamen. Om het
huis voor de sloop te behoeden verkopen dezen het in 1939 voor een zeer
redelijk bedrag aan het College.
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Proficiat gemeente Tiel met het hergebruik van een 465 jaar oud monument. Op de 150 a 160 jaar oude tuin
zijn nu nog veel wantrouwende ogen
gericht, getuige de vele bezwaren tegen een beperkte wijziging van het
oorspronkelijke tuinplan.
gebouw, wordt in 1991 door de ge- Maar...., reeds hebben de senioren uit
de buurt dringend om meer banken in
meente Tiel aangekocht en ingericht
als representatief onderdeel van het
de nu opengestelde tuin verzocht, want
nieuwe stadhuiscomplex. In 1992 wat is er mooier dan oud in een oude
wordt het Ambtmanshuis opnieuw in
tuin te zitten met de historie van vele
eeuwen voor ogen!
gebruik genomen; er zijn vertrekken
voor burgemeester en wethouders en
de trouwzaal is er ondergebracht.
(lijbert
Het Ambtmanshuis is vervolgens met
rijkssubsidie gerestaureerd, waarbij
overeenkomstig de oude afbeeldingen
ook het dak met de peervormige bekroning weer op de traptoren wordt
aangebracht. Het als districtshuis van
de polder Tielerwaard in gebruik zijnde

Ambtmanshuis - Tiel
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Vertrekoverschotten in het westelijk rivierengebied

1850 - 1935
In het algemeen kan gesteld worden dat het beperkt blijven van de
bestaansmogelijkheden voor velen aanleiding vormt om elders werk te
zoeken. Wanneer de natuurlijke bevolkingsgroei (geboorte minus sterfte)
in het agrarisch bedrijf onvoldoende opgevangen kan worden in de
vorm van werkgelegenheid, wordt naar alternatieve bronnen van inkomsten gezocht, ook in de steden of in het buitenland. Tussen 1850
en 1935 werden de eerste stappen naar een grootscheepse industrialisatie
gezet. In samenhang met de industrialisatie en de toenemende dienstverlening in de steden, kwam een ruraal-urbane migratiegolf op gang.
De industrialisatie in het westelijke Gelderse rivierengebied (NederBetuwe, Tielerwaard en Bommelerwaard) vond voor een groot gedeelte
buiten de kernen plaats. Te denken valt vooral aan de baksteenfabricage.
Vele honderden seizoenmigranten werkten gedurende het 'droge' seizoen in de diverse steenfabrieken langs de Rijn/Lek, de Waal en in
mindere mate langs de Maas. In het Provinciaal Verslag van Gelderland
1850-1935 staan seizoensmigranten zonder vaste zomerwoning niet
opgenomen.
Migratie in Gelderland 1850 - 1935
In de migratiebewegingen in Gelderland 1850-1935 vertrokken uiteindelijk zo'n 50.000 personen meer dan het
aantal immigranten (circa 8% van de
natuurlijke bevolkingsgroei). Het migratiesaldo op de Veluwe bleefbeperkt
tot enkele duizenden. De Achterhoek
kende een groter vertrekoverschot.
In feite geldt dit eveneens voor het
oostelijk rivierengebied, doch hier
fungeerden de steden Nijmegen en
Arnhem als attractiegebieden.
Slechts 11 van de 86 Gelderse gemeenten kennen over het tijdvak 18501935 een vestigingsoverschot.
Deze gemeenten zijn vooral gelegen
op de hogere zandgronden.
De sterkste vertegenwoordigers van

vestigingsgemeenten zijn Nijmegen,
Arnhem en Apeldoorn. Deze drie gemeenten zagen hun gezamenlijke inwonertal met ruim 200.000 zielen toenemen.
Hiervan werd zo'n 35% gevormd door
het vestigingsoverschot.
Geen enkele gemeente in het westelijk
rivierengebied kende over het tijdvak
1850-1935 een vestigingsoverschot.
Het westelijk rivierengebied kan als
expulsiegebied gekenmerkt worden,
omdat het vertrekoverschot procentueel vijfmaal zo groot was als het provinciale vertrekoverschot.

Vertrekoverschotten in het westelijk rivierengebied
De natuurlijke bevolkingsgroei in het
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westelijk rivierengebied bedroeg zo'n
80.000 personen. Opmerkelijk genoeg
was de natuurlijke bevolkingsgroei in
de tweede helft van de 19e eeuw gro-

personen (— 11%> van het vertrekoverschot in het westelij k rivierengebied)
meer dan degenen die zich in de gemeente Geldermalsen vestigden. In de

ter dan in de eerste 35 jaar van de

aangrenzende gemeente Buren bedroeg

20e eeuw, namelijk circa 44.500 respectievelijk 36.000 mensen. Op provinciaal niveau tendeerde de groei
steeds sterker te worden. Het duidt
erop dat de ontwikkeling van de
bestaansbronnen in het westelijk
rivierengebied stagneerde. Dit vindt
zijn weerslag in de migratiebewegingen.
Vormde het vertrekoverschot in de
tweede helft van de 19e eeuw nog
ongeveer 50% van de natuurlijke bevolkingsgroei, over het tijdvak 19001935 was dit aandeel al opgelopen tot
meer dan driekwart. Per saldo bedroeg

het vertrekoverschot zo'n 4.900 personen, 92% van de natuurlijke bevolkingsgroei. Naast Buren waren Lingewaal,
Ncenjnen, Rossum en Zaltbommel de
gemeenten die een vertrekoverschot van
78-92%) te verwerken kregen.
Al eerder is opgemerkt dat er een fasering in de migratiebewegingen te consta-

teren valt. Zo zijn er gemeenten die hun
vcrtrckoverschotten vooral voor 1900 te
venvcrken kregen (Buren, Lmgewaal),

ofschoon de vertrekoverschottcn voor
de meeste gemeenten vooral na 1900
groot waren (Culemborg, Geldermalsen

en Tiel). Heerewaarden en Tiel zijn de
enige gemeenten in het westelijk rivieren1850-1935 zo'n 50.000 personen, zijnde circa 63% van de natuurlijke bevol- gebied die over een langere penode
vestigingsoverschotten kenden. Tussen
kingsgroei. Ter vergelijking: momen1850 en 1870 kende Tiel een vestigingsteel wonen in de bebouwde kom van
Tiel en Culemborg tesamen zo'n overschot van ongeveer 700 personen.
De vertrekoverschotten bleven in het
50.000 mensen. De vertrekoverschotderde kwart van de 19e eeuw in het
tcn waren met overal even hoog. De
algemeen betrekkelijk laag. De tijdvakgemeenten met de laagste vcrtrckken 1896-1910 en 1921-1930 pieken m
overschotten zijn (toevallig?) cle gehet vertrekoverschot over het tijdvak

meenten met een zekere industrialisa-

tie (Tiel 44%, Culemborg 45%) en/of
gelegen aan de Betuwe-spoorhjn
(Resteren 39%, Echteld 59% en

Gcldcrmalsen 56%). Met Gcldcrmalsen is tevens de gemeente met de
hoogste absolute vertrekoverschottcn
genoemd. Tussen 1850 en 1935 - en
vooral na 1900 - vertrokken zo'n 5.500
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de vertrekoverschotten.
Het zou interessant zijn om te weten

waarheen de migranten trokken en of
er relaties te leggen zijn tussen de
ontwikkeling van de bestaansbronnen
en de migratiebewegingen. Nader onderzoek zou dit moeten uitwijzen.

Rob Gcrrits

Ruim zesduizend jaar geschiedenis van
de woerd "Beldert" in een notedop
Sinds dejaren '70 wordt er in het gebied ten oosten van het AmsterdamRijnkanaal bij Zoelen (gemeente Buren) ontgrond ten behoeve van de
zandwinning. Tot 1986 nam men een aantal percelen tussen het kanaal
en de Mauriksestraat onderhanden.(afb. 1: Y). De ontgronding tussen de
Mauriksestraat en de woerd Beldert (afb. 1: X) is nog gaande tot circa 1993.

Afb. l Ligging van de ontgronding en de woerd Beldert. Schaal 1 : 25.000

Vanaf het begin van de exploitatie van
de westelijke put zijn er waarnemingen gedaan door amateurarcheologen,
met name door de archeologische groep
van de Historische Kring Kesteren en
omstreken (H.K.K. & O); er zijn in de
loop der jaren vele interessante ontdekkingen gedaan, zoals een nederzetting van de Vlaardingencultuur, di-

verse Klokbeker- en Wikkeldraadbekernederzettingen, een grafveld uit de
Midden-Bronstijd en de Romeinse tijd,
evenals een geïsoleerd graf uit de Vroeg
Romeinse tijd. De resten van het grafveld uit de Romeinse tijd zijn overigens
opgegraven door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek,
waarbij de Midden-Bronstijdgraven als
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bijprodukt van de opgraving tevoorschijn kwamen.lf Het mag duidelijk zij n
dat van een werkelijk systematisch onderzoek nooit sprake is geweest, zodat
vermoedelijk een grote hoeveelheid informatie ongemerkt verloren is gegaan.
Gezien het te verwachten archeologische potentieel van de volgende fase van
het zandwinningsproject, de put ten oosten van de Mauriksestraat, heeft BATO
geprobeerd de werkzaamheden zo veel
mogelijk te volgen. Dat dit uiteindelijk
maar gedeeltelijk gelukt is, is voornamelijk te wijten aan de onregelmatige tijdstippen waarop er ontgrond is. De waarnemingen die wel uitgevoerd zijn, bleken alleszins de moeite waard; ontdekt
zijn ondermeer twee nederzettingen
van de Hazendonkcultuur, tot nog toe
een unicum voor de Betuwe, en een
aantal sites uit het Laat-Neolithicum
en/of de Vroege Bronstijd.
Dit artikel zal voornamelijk gaan over
de vondsten die gedaan zijn in 1991, in
de voorlaatste fase van de zandwinmngsput ten oosten van de Mauriksestraat, waarbij een terrein van circa
twee hectare net ten zuiden van de
woerd Beldert, ontgrond werd.

Geologie van de site
De site ligt bij de plaats (afb. 2) waar
een grote meandergordel, die gedateerd wordt in het Atlanticum/
Subboreaal, 2> afbuigt naar het noorden, waar deze even ten zuiden van
Eek en Wiel eindigt. Op deze plaats
wordt de oude meandergordel afge-
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sneden door een jongere, die zijn weg
volgt in de richting van de huidige
Kromme Rijn. De woerd Beldert is
gelegen op de oeverwal, die ontstaan is
door de activiteit van een jongere
meandergordel, die vanuit westelijke
richting komt. 3> Deze meandergordel
is een zijtak van een andere, die vanuit
Tiel richting Geldermalsen loopt en
daar afbuigt naar het zuiden in de
richting van Zaltbommel.
Door de plaats waar de twee Hazendonk-2 nederzettingen zijn gevonden,
namelijk op circa 100 meter afstand van
de oude meandergordel, lijkt de veronderstelde begindatering (Atlanticum) van
deze Rijntak wel verzekerd. Dat de bewoning zich aanpaste aan de bodemgesteldheid blijkt wel uit de ligging van een
aantal cultuurgronden uit de Bronstijd
en de Bataafs-Romeinse tijd (afb. 2) De
bewoningsplaatsen liggen langs de
dichtgeslibde geul of een zijtak ervan, op
of langs het wat hogere, verjongde gedeelte uit het Atlanticum.

De site
De ontgronding even ten zuiden van de
woerd Beldert voltrok zich in 3 fasen:
eerst werd de toplaag vanaf circa 4,70 m
+NAP tot circa 4,00 m +NAP verwijderd, vervolgens de secundaire laag tot
ca. 2,70 m +NAP, waarna tenslotte de
putten met een baggerschip werden
ontzand. Gedurende het onderzoek
werden hier sporen gevonden, daterend van het Vroeg-Neolithicum tot
en met de Midden-Romeinse tijd.

12

Afb. 2 Vereenvoudigdefysiografische

bodemkaart van een deel van de Neder-Betuwe, tussen

Maurik en Lienden. 1. kom; 2. oevenval (afzetting 2); 3. oevenval (afzetting 2) die oudere
meandergordel (afzetting 3) bedekt; 4. komplex van oevenval en kom, waarvan de eerste steeds

en de tweede meestal boven meandergordel; 6. meandergordel (afzetting 2); 7. meandergordel
(afzetting 3) die gedeeltelijk, overlangs, is verjongd; 8. meandergordel (afzetting 3), meestal
door jongere komklei bedekt; de bijbehorende oevenval is niet weergegeven; 10: oude kuituurgrond uit de Bataafs-Romeinse tijd; 12. oude kultuurgrond uit de Bronstijd; 13. fossiele
rivierloop of overloopgeul; 14. weg.

Neolithicum tot en met de
Midden-Ijzertij d
Uit het Vroeg-Neolithicum kan de
vondst van een inhumatiegrafveld en
mogelijk een crematiegrafveld vermeld
worden. Uit de C-14 analyse van het
skeletmateriaal is gebleken dat het gaat
om materiaal van circa 6.000 jaar oud.
Uit de latere fasen van het Neolithicum stammen onder andere enkele
fragmenten van gepolijste vuurstenen
bijlen en een stuk van een volgtakgeweibijl met enkele fragmenten
ondateerbaar aardewerk en vuursteenafslagen. Het Laat-Neolithicum is vertegenwoordigd door een groot aantal
kuilen met verbrande leem en concentraties houtskool en botfragmenten.
Over de betekenis van deze sporen tas-

ten we nog in het duister, maar vermoedelijk zijn het overblijfselen van
kortdurende activiteiten uit de tijd rond
2000 voor Christus. De perioden van
na de Vroege Bronstijd verraden zich
onder andere door oppervlaktevondsten. Zo is de enige duidelijke vondst
uit de Bronstijd een fragment van een
bronzen randbijl, aan de oppervlakte
gevonden op de plaats van de latere
nederzetting uit de Romeinse tijd.
Vondsten uit de Vroege en MiddenIJzertijd zijn tot nog toe eveneens aan
de oppervlakte gedaan; ze bestaan uit
enkele moeilijk dateerbare scherven
met grove magering.

Late Ijzertijd en Romeinse tijd
Of er op de woerd Beldert continuïteit
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heeft bestaan van de Midden- naar de
Late Ijzertijd, is uit het geringe aantal
gedane vondsten niet af te leiden. In
elk geval is het waarschijnlijk dat er
bewoning heeft plaats gevonden tijdens het grootste deel van de Late
Ijzertijd, wat onder meer valt af te
leiden uit de grote hoeveelheid en
diversiteit (dus vermoedelijk ook chronologische diversiteit) aan glazen LaTène armbanden die door de H.K.K.

& O verzameld zijn. In deze periode
lag de Betuwc aan de periferie van de
Noordgallisch-Keltische invloedssfeer. 4) Er moet sprake geweest zijn
van een egalitaire samenleving waarbij
leiderschap in handen was van een
hoofdman of chicf. y' Hieruit volgt dat
er weinig variatie bestond in nederzettingssoorten in deze periode. Aan-

kelde stamadel. Waarschijnlijk stichtten zij een centrum bij de plaats waar
de Waal en de Maas destijds bij elkaar
kwamen, bij Lith/Kcssel. 8) Deze mensen die voortaan samen met de autochtone bevolking Bataven genoemd •werden, brachten onder andere munten
mee, zogenaamde regenboogschoteltjcs of triquetrumstaters. Of de komst

van de "Bataven" werkelijke veranderingen heeft teweeg gebracht op het
niveau van de kleine agrarische nederzettingen zoals de Beldert, valt te betwijfelen. Feit is wel dat onze nederzetting een relatief groot aantal Keltische produkten heeft opgeleverd, zoals regenboogschoteltjes, La-Tène fibulae 9) (afb. 3) en La Tène armbanden.

genomen wordt dat de IJzertijdmensen een gemengd bedrijf hadden met
een sterke nadruk op veeteelt. Uit de
opbrengst van een kleine surplusproductie konden goederen uit Keltische

gebieden geïmporteerd worden zoals
maalstenen van tephriet en glazen armbanden. 6)
Met de Gallische oorlogen trad een
kentering op in het rustige leventje
van de stammen langs de Rijn 7) (vermoedelijk Eburonen). Op gezag van
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Aft). 3 Draadfibula uit de Late Ijzertijd
(vroeg IM Tène-schema)
l;o!o: M. van Bcers, K.U.N.

de Romeinen verhuisde een pagus of

Waarschijnlijk is een deel van deze

dcelstam van de Chatten (een Keltische
stam uit Hessen) naar het MiddenNederlandse rivierengebied. Het ging

vondsten te verklaren uit de nabijheid

hier om een meer gestratificeerde maatschappij met een duidelijker ontwik-

kunnen zijn dat de nederzetting een

van het Bataafse centrum bij Lith/
Kcssel. Een aanvullende verklaring zou
bijzondere specialisatie bezat, waar-

door er in de Late Ijzertijd van een
zekere welvaart sprake was of dat het
de woonplaats was van een clanhoofd.
Van grote invloed op de verdere ontwikkelingen in dit gebied was de inrichting van een militair verdedigingssysteem langs de Rijn in 47 na Christus,
de limes. Ook bij Maurik, een viertal
kilometer ten noorden van de woerd
Beldert werd een grensfort gesticht,
Mannaricium geheten. 10)
Tot de Batavenopstand in 69 na
Christus werd een groot deel van de
hulptroepen onder de Bataven gerecruteerd. Dit zal in elk geval de cultuuroverdracht en daarmee ook de
bereikbaarheid van importgoederen gestimuleerd hebben. n) In de 2e eeuw,
toen de romanisatie van het Bataafse
gebied echt in gang was gezet, zijn de

Bataven opnieuw als verschaffers van
soldaten aangewezen.
Aan het hoofd van het nederzettingssysteem stond in de 2e eeuw de civitashoofdstad Ulpius Noviomagus
(Nijmegen). Tot dit nederzettingssysteem behoorden ook de vici, te
weten de militaire bij castella en de
burgerlijke, secundaire regionale centra: grote nederzettingen met een
marktfunctie waar ook steenbouw
voorkwam. Verder de villae, die een
belangrijke rol speelden in de bevoorrading van urbane centra, en de rijkere
inheemse nederzettingen met rechthoekige omgreppeling en een bijbehorende regelmatige percelering.
Helemaal onderaan staan inheemse
bewoningscentra zoals de Beldert,
omgeven door een ovalen of ronde

Zoelen De Beldert schaal l : 500
Tekening E.M.P. Verhelst
Overzichtsplattegrond Al-A grondsporen
Romeinse Tijd (zie voor ligging afb. l A1 - A)
1 Rand van de afgraving in april 1991
2 Rand greppel om nederzetting
3 Grote kuilen, drinkplaatsen voor vee of mgangsconstructie met defensieve functie?

4 Kuil met runderskelet

Afb. 4
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greppel en een onregelmatige percelering binnen en rondom de nederzetting (afb. 4).
Het inheemse karakter blijkt ook uit
het waarschijnlijk bijbehorende grafveld 12> op 500 meter ten zuidwesten
van de nederzetting. Veel van de graven waren namelijk omgeven door
ronde of vierkante greppels, een gewoonte die al voor de Romeinse bezetting in gebruik was. Bovendien zijn
extreme statusverschillen binnen het
grafveld niet aan te wijzen, wellicht
met uitzondering van enkele van zeer
grote greppels voorziene graven die uit
de vroegste fase van het grafveld stammen. Het grootste deel van de bijzettingen bestond uit crematiegraven. Een
zestal inhumaties lijkt ook uit de Romeinse tijd te dateren.
Ook uit het vondstmateriaal dat afkomstig is uit het op circa 60 cmmaaiveld ontgronde vlak 150 meter
ten noordwesten van de boerderij
blijkt dat we hier te maken hebben
met een inheems-Romeinse nederzetting. Hier zijn tevens 4 grote afvalkuilen (afb. 5) aangetroffen, die gezien
de snelle voortgang van de ontgronding

ronde geëmailleerde schijffibula met
open middengedeelte en wangenscharnier 13) (afb. 6). Deze fibula wordt
gedateerd in de eerste helft van de 2e
eeuw; twee eenvoudige draadfibulae
met in doorsnede ronde beugel. 14)
Deze fibulae worden gedateerd in de
Flavische tijd of iets later.
De afvalkuil is waarschijnlijk in gebruik geweest tot circa 120 na Christus. Dit is gebaseerd op de datering van
de jongste munt uit de kuil: een
dupondius van Hadrianus uit 120 na
Christus. '5) Uit het ontgronde gedeelte van het nederzettingsterrein
kan als bijzondere vondst uit de Romeinse tijd een aureus van Galba (68 n.
Chr.) vermeld worden. Vanwege de
grote nominale waarde van de vondst
zouden we deze munt als mogelijke

niet meer ingetekend konden worden.

zij ontstijgen het niveau van de gemiddelde Betuwse nederzetting uit deze

De diameter van de kuilen varieerde
van circa l tot 3 m. met een resterende
diepte van 0,60 a l m.
De grootste kuil (afb. 5, afvalkuil nr. 4)

46

schatvondst kunnen interpreteren. ' 6 '

Uit de oppervlaktevondsten van met
name de metalen voorwerpen die op
het iiederzettingsterrem zijn gedaan
blijkt eveneens dat we hier met een
normale inheems-Romeinse nederzetting te maken hebben. Het aantal gevonden munten, fibulae en overige
voorwerpen is niet bijzonder hoog en

tijd niet. De metaalvondsten verschaf-

is gedeeltelijk op metaal onderzocht,

fen ons verder nog aanwijzingen over
de duur van de laatste bewomngsfasen.
Van de aard en samenstelling van het

waarbij de volgende voorwerpen geborgen zijn: 3 ijzeren spijkers, 3 munten en 3 fibulae. De fïbulac zijn: een

gevonden metaalmateriaal uit de Romeinse tijd kan het volgende vermeld
worden: De Vroeg-Romeinsc tijd is

LEGENDA
•———— Grens ontgronding april 1991
* £>

Ligging afvalkuilen
op circa 60 cm-maaiveld

AJb. 5 Zoden de Beldert schaal l ; 5.000
Overzichtsplattegrond afvalkuilen

vertegenwoordigd door de aanwezigheid van kap-, boog-, ogen- en knikfibulae, 17) fragmenten van Vroeg-Romeinse armbanden en enkele slechte
munten. Ook de Midden-Romeinse
tijd is vertegenwoordigd met een piek

in de periode 70 - 120 na Christus.
Merkwaardig is, dat uit deze periode
slechts enkele munten gevonden zijn.
Het merendeel van de vondsten uit die
periode bestaat uit eenvoudige draadfibulae met in doorsnede ronde beu-
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Ajb. 6 Ronde geëmaillerde schijffibula
uit de eerste helft tweede eeuw
Foto: M. van Beers, K.U.N.

gel. ls) Opvallend is de vondst van een
beugelfibula met halfronde kopplaat
(afb. 7), voorzien van een geprofileerde beugelknop en wangenscharnier. 19 Voorwerpen uit de late Midden-Romeinse tijd (circa 225 - 260 n. Chr.)
ontbreken. Als laatste vondst uit de
Romeinse tijd kan een aantal munten
uit de laatste decennia van de 3e eeuw
vermeld worden. Uit de datering van
het vondstmateriaal (vooral metaalvondsten) blijkt, dat de nederzetting
waarschijnlijk tussen circa 225 en 260
na Christus verlaten is. We stuiten hier
echter op problemen bij de datering
van de vondsten; aardewerk uit deze
tijd is bijna onmogelijk zo nauwkeurig
te dateren en bij enkele typen fibulae
uit die periode staat de absolute einddatering nog niet vast. Na 260 na
Christus wordt de site opnieuw m
gebruik genomen blijkens een aantal
muntvondsten uit deze tijd, om circa
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40 jaar later weer verlaten te worden.
Over de oorzaak van de discontinuïteit
met betrekking tot de bewoning in de
derde eeuw en waarom de nederzetting na de derde eeuw is verlaten tasten we nog in het duister. Mogelijk
heeft het te maken met de Frankische
invallen in de Neder-Betuwe vanaf het
begin van de 3e eeuw. Deze schijnen
naarmate de eeuw vordert steeds frequenter te worden, met als gevolg dat
rond 270 na Christus veel nederzettingen in het kustgebied en het zuiden
definitief verlaten worden. Pas in de
12e eeuw staat er weer bebouwing op
de woerd Beldert, waarschijnlijk de
directe voorloper van de huidige boerderij of mogelijk een klooster???

E.M.P. Verhelst (BATO)
en H.R.J. Vroon (BATO)

E —
ü

—

Ajb. 7 Beugelfibula met halfronde kopplaat
uit de tweede eeuw na Chr.
Foto: M. van Beers, K.IJ.N.

Noten

1) JROB 1979, 42.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Verbraeck 1984.
Havinga, AJ. en A. op 't Hof 1975.
Roymans 1987.
Service 1971 en Fned 1967.
Willems 1981 / 1984.
CJ. Caesar, Commentarii de bello Gallico, boek VIII. Hoewel een groot deel van de Eburonen is
uitgeroeid is waarschijnlijk het noordelijk deel van het stanigebied grotendeels buiten schot gebleven.
Roymans en van der Sanden 1980.
Determinatie J.K. Haalebos.
Itinerarium Antonini.
Van Enckevoort 1991. Hoewel algemeen aangenomen wordt dat een uitwisselingscircuit pas tegen
heleind van de Ie eeuw ontstond, wordt dat tegengesproken door recentelijk gedane metaalvondsten
in de Neder-Betuwe.
De Heldert komt van de drie mogelijke kandidaten die op ongeveer gelijke afstand van het grafveld
liggen het meest in aanmerking om bij de begraafplaats te horen, onder meer door de datering van
zowel grafveld als nederzetting. Het grafveld houdt namelijk op te bestaan rond 150 na Christus
terwijl de grootste vondstgroep in de nederzetting ook van voor 150 dateert. Mondelinge mededeling Drs. R.S. Hulst, 17-05-1992.
Determinatie J.K. Haalebos.
Determinatie J.K. Haalebos.
Determinatie KPK.
Willems 1981, 301. Deze vondst is gedaan op een inmiddels vergraven deel van de nederzetting.
Gezien het inheemse karakter van de woonplaats zijn meer dergelijke vondsten niet te verwachten.
Determinatie J.K. Haalebos.
Determinatie J.K. Haalebos.
Determinatie J.K. Haalebos.
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De oudste Buddingen te Opheusden
Kort geleden verschenen er publicaties over de oudste Buddingen te
Rhenen en te Veenendaal. 1(
Het wordt tijd, ook eens iets te melden over de oudste Buddingen in de
Betuwe en wel in het bijzonder te Opheusden.

De oudste ons bekende is Roelof
Budding.
1415: Johan van Bemmel, grave in
Doomick, is borg voor Roelof
Budding en Alijd ter Laeck E.L.2)

1450: "Roelof Buddinck tot Hoesden"
betaalde 18 Vleemsche gl. tijns aan
de commanderij van St. Jan te
Arnhem.3)
1461: Alijt ter Laeck, vrouw van Roelof
Buddinck, voerde als wapen een
dwarsbalk.......... 4)
1461: Gijsbert van Rantwijk is borg voor
het echtpaar Roelof Buddingh en
Mjd ter Laeck.5)
Gezien de voorgaande jaartallen zal
Roelof Budding in het laatste kwart
van de 14e eeuw geboren zijn. Kinderen van Roelof vonden we nog niet,
maar in de 16e eeuw is uit Opheusden
bekend:

gelegen in het kerspel Heusden. 7)
1528: Rijckwijn Budding Hubertsz.
en zijn vrouw Aelbertje van
Ommeren verkopen rente. 8)
1542: Gerrit Huijberts en Gaert
Gerritsdr. verkopen rente. 9)
We ontmoeten hier vader Huijbert
Budding met 3 zonen, allen te
Opheusden. Huijbert zal in het midden van de 15e eeuw geboren zijn en
zou een kleinzoon van Roelof kunnen
zijn. Van zijn zonen is het volgende
bekend:

RIJCKWIJN HUIJBERTS had een
zoon Jan, die in 1567 met zijn moeder
en zusters getuigde voor Johan van
Loendersloot. 10)
GERRIT HUIJBERTS had afstammelingen in Opheusden. We kennen
er een aantal, maar hebben nog geen
idee van de onderlinge samenhang.

1515:

Rekening van Aelbert van
Ermel, Ambtman van de Neder-Betuwe, voor de gebroeders Henrick Huijberts Budding
en Rijckwijn Huijberts Budding te Heusden. 6)
1523: Gherit Budding Huijbertsz.
koopt een aandeel in de Poll,
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HENRICK HUIJBERTS had een
zoon Huijbert, die in 1562 genoemd
wordt als 'Huijbert Budding Hendrix,
aanliggend binnen het kerspel Heusden'. "'

HUBERT HENDRIKS BUDDING
had meerdere zonen, waarvan er twee
in Opheusden bleven wonen. Van

We

Roelof

hem,, ciat we

bekend

öï

»

in, '1623 u*,
dat: we de
17e
in
en elders kutinen ' volgen. Zoon
Corne-Iis vestigde zich te Dodewaaid.

dat hij

feiten:

In

1582

schrijver en
M)

3 juli 1585
contra Johan

van

•
van
heeft. Zij
en bij-

De voorafgaande Boekingen kwamen
uit Opheusden.
We
nu
houden niet een.
Budding die in Arnhem werkte en
woonde: JohanBüdding, ook genoemdJan Budding.
0.
bij • de Arnhemse tak,
van die tak
niets. Hoewel hij een
aantal malen in diverse akten, voorkomt,
het
te
plaatsen.

bij

tak

de

dat

zal
wei

de defloratte betalen,,is'
S
1589':
tol' schrijver, "voorsichen zijn huisvrouw
constitueert
van Stralen en
te
•
te
Steven van
Ommeren,
Swager". 16)
-3-maart 1602: "Janneken van,
en met haar gevoegd Jan
en
Frederick van Stralen contra Ott
van
als getrouwd
moeders zuster
en joiiaoa, Budding, zijnde haar moeders broeder", rf>
1603-1608: "Stoffel van Ommeren en
Jehneke
Frederik
van, Stralen,
te Wageningen,
en Bartitolcl van
aldaar, om in
te
oomjohan Baclcling»
alhier, de liel.lt van een stuck bouwland
2
in Lakemont." Mi'
1608: Vermeld wordt
Bnckiing en Goossen van Lijnden, gehuwd, met Anna Budding. vs>

Januari 1610: Johan Budding, burgemeester, oud 56 jaar. 20)
1633: Barthold van Stralen, secretaris
te Wageningen, als borg voor Barhold
van Stralen, wachtmeester aldaar, die
een schuld heeft aan Johan Buddingh
en Aert Henricx tot Heusden. 21)
2 september 1611: "Johan Budding,
raetsfrunt, constitueert Evert van
Brinck," zijn zwager. 22)

Memorie geteijkent In october
1618 bij mij Anna Buddicx.
"Mij vaeder Johan Budding is geboren
In 'tjaer 1550 of 1551 so lek met sijn
selfs handt heb geschreven gesien, sijn
vaeder was Henderick Budding sijn
moeder hiet Anna van Sallandt een
dochter van Jan van Sallant.
Anno 1627 den 23 meert op den goeden
vrijdachsmiddags voor 12 uren, sterf
mijn vaeder Johan Budding oud sijnde
omtrent acht en seventig Jaer nae dat
hij acht dagen sieck te bed had gelegen.
Mijn moeder Maria van Bemmel Is
geboren Int Jaer ..... en is gestorven
den 5 augustij 1622 out sijnde omtrent
55 Jaer. Haer Vaeder hiet Tomas van
Bemmel Haer moeder was genaemt
Anna van Lijnden een dochter van
Peter van Linden.
In augusti 1605 is gestorven mijn moij
Anna van Bemmel, weduwe van Bree
out omtrent 50 Jaer.
Injannevario 1611 sterf Corneliavom
Liendenmijnz. mansmoij out73Jaer."
In ander handschrift is er tussen geschreven:

52

"Den 4. Aug. 1663 is ons moeder
smorgens tusschen acht en negen uiren
seer haestich overleden nae dat de selve
zeven jaeren seer miserabel met de
miltzieckte was gequelt geweest, waar
van sij echter een half jaer voor den
stcrfdach haer veel beeter hadde bevonden."
"Den 18 October 1585 ben lek geboren acht daeg nae Sant Victor en ben
getrout geweest met Gosen van
Lienden. Int Jaer 1602 den 24 Junij
mijn man z. is gestorven den 2 Julij
1613 out 32 Jaer.
Den 12 october 1615 ben ick weder
getrout metjohan van Ommeren. Godt
wil gunnen dat wij lang bijeen mogen
blijven ist ons saelich.
Den 5 Julij 1655 is mijn man aen de
beroering op een Donderdach aavents
5 uren haestich gestorven want ick
smiddags te 12 uren met hem aen de
tafel satt met ons Jonge dochter Maria
Huigens, wij hadden 39 en een half
jaer samen getrout geweest. De heere
wil ons allen een vrolicke verrijsenis
verlenen.
Onsen soon Goswijnus is geboren den
7 Julij 1616 op een Sondach nae middach voor vier uren. Godt wil hem in
de deugden laten opwassen.
Onsen soon Goswijnus is gestorven
den 4 december 1626 aen de
kinderpocken.
Ons dochter Maria is geboren den 12
december 1617 savents een quartier
voor acht uren op vrijdag.

Op sondach den 4Julij 1619 savens te
half acht uren is geboren onsen tweden
soon Redolf. Godt laet hem in de
deuchden opwassen.
Op vrijdach tussen 4 en 4 uren smorgens
ben lek verlost van twe soonen die
over 20 weken niet gedraegen waeren
het eerste bleef doot in de geboorte het
tweede heeft noch een uur geleeft nae
dat het geboren was." 23)

Johan was een zoon van Hendrik
Budding en Anna van Salland. Hij had
tenminste 3 zusters die gehuwd waren
met Steven van Ommeren, Frederick
van Stralen en Evert van Brinck.
Mogelij k hadjohan ook nog twee broers.
De eerste die daarvoor in aanmerking
komt is Huijbert Hendriks Budding (zie
hiervoor noot 11). De tweede is Aert of
Arndt Henricx tot Heusden (zie noot
21). De Heusdenaren lieten de geslachtsUit al deze akten en uit de memorie naam in de 16e en 17e eeuw vaak weg.
kunnen we ons een beeld vormen van Hij zou als Aert of Arndt Budding de
Johan Budding en zijn verwanten.
vader zijn van een zoon Jan en een
Johan leefde van circa 1550 tot 1627; dochter Geertje die gehuwd was met
hij was gehuwd met Maria van Bemmel Bart van Hattum uit Dodewaard. 24)
en had één dochter, Anna Budding,
Om de draad niet te verliezen, nu eerst
geboren in 1585 en overleden in 1663. een schema van alle Buddingen die we
tot nu toe tegenkwamen:
Huijbert Buddinck

Rijckwijn

Hendrick

Huijbert

Cornclia

3 dochters

Roelof

Tonis

Jan

Aert

Anna

Jan

Jan

Gherit

Dochters

Geertje
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De Ned. Herv. Kerk te Opheusden

We gaan nu verder niet het nageslacht
van Anthonis Huijberts Buddingh. De
naam van zijn vrouw kennen we niet.
Van Tonis weten we, dat hij op 23
november l623 overleed en in de kerk
te Opheusden begraven werd. Hij had
4 zonen:

HUIJBERT BUDDINGH
overleden vóór 02-11-1645 en gehuwd met Steventge Petersdochter.
Het echtpaar had vele nakomelingen.
Drie van hun kleinzonen vestigden
zich in Nijmegen.
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CLAES TONIS BUDDINGH
Van hem is verder niets bekend.

JAN TONIS BUDDINGH
trouwde in april 1631 te Wijk bij
Duurstede met Geertruijd Goverts van
Eek, j.d. van Wijk bij Duurstede. Jan
was in 1640 armmeester te Heusden.
Het echtpaar had 2 zoons, Tonis en
Roelof, en 2 dochters, Jenneken en
Geertje.

ADRIAAN TONIS BUDDINGH
gehuwd met Necltgen Adriaens.

Neeltje werd geboren in 1595 of 1596,
want in 1644 was zij 48 jaren oud. Jan
wordt in 1645 genoemd als waard in de
Roscam te Heusden, in 1655 als armmeester en in 1660 als buurmeester.
Kinderen: een zoon, Tonis, en twee
dochters, Johanna en Hubertje.
Met deze kinderen en kleinkinderen van

Anthonis Huijberts Buddingh besluiten
we ons verhaal over de oudste Buddingen
te Opheusden. We maken echter één
uitzondering voor een kleinzoon, die in
de familie beroemd zou worden.

Roelof Jans Buddingh trouwde met
zijn nicht Johanna. Uit dit huwelijk
werd één zoon volwassen, Adriaan
Roelofs Buddingh. Roelof zette waarschijnlijk het bedrijf van zijn oom en
schoonvader voort, want in 1683 komen we hem tegen als Roelof Jans
Buddingh, herbergier in de Roskam.
In 1684 veranderde dat: hij wordt nu
steeds scholtus Buddingh genoemd en als
voornaam gebruikte hij de naam Rudolph of Rodolph. Tot zijn dood in
1702 was hij schout van Opheusden,
Kesteren, de Meersch, enz.
Als schout werd hij opgevolgd door zijn
zoon Adriaan, die in april 1695 trouwde met Maria Schuil uit een bekende
Tielse familie. Ter gelegenheid van dit
huwelijk, lieten Rudolph en zijn vrouw
de volgende akte opmaken:
"Wij Rudolph Buddingh en Jantjen
Buddingh echtel. verclarenbij desen, dat

wij met een sonderlinge vergenoegen

hebben gesien ende verlesen soodane
acte van reciproq tocht als onsen soon
Adriaan Buddingh en schoondochter
Maria Schuil in teecken van liefde en
genegentheij t tot den anderen voor schout
en schepenen des gerichts Rantwijck in
alle haare goederen, gereede en
ongereede, geene exempt. op den 29
december 1695 hebben gepasseert, met
versoeck dat die voorschreven acte magh
plaatshebben so in opgemelte als andere
gerichten, hetzij bij forme van testament,
legaat, reciproce tocht, ofFe soodane soorte
van wtterse wille, als naar costuime locaal
op ijederplaatse het bestendighste magh
zijn, ende wij Rudolph Buddingh ende
Jantje Buddingh voornoemt considerende, in cas onsen soon Adriaan Buddingh eerder dan sijne huijsvrouw Maria
Schuil deser werelt quaame te overlijden,
dat de voorschreven tocht voor onse
schoondochter Maria Schuil seer onbatelick soude wesen, gelet wij aan onsen
meergemelten soon tot stuijn en onderstandt van sij n ingegane houwelij ck geene
de minste goederen in handen gegeven
hebben, waarvan in den gseijde cas sijne
overblijvende huijsvrouw off weduwe
de tocht soude connen genieten, vermits
wij alleen maar tot onderstant van haar
houwelick een jaarlicks tantum van 150
gl. bij houwelixe voorwaarden belooft
hadden. Soo is dat wij Rodolph Buddingh
endeJan tjenBuddingh echtel. ickjantjen
Buddingh met opgemelten mijnen man
tot momber vercooren hebbende, niet
willende of begerende dat onse voor-
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noemde schoondochter eenigh nadeel
door die voorschreven acte van tochte
soude werden toegebraght, bij desen zijn
beloovende ende overgevende, in val
onsen soon Adriaan Buddingh voor sijne
huisvrouw Maria Schuil mocht coomen
overlijden, dat wij alsdan aan onse schoondochter voorschreven, evenwel jaarliks
sullen uijtkeeren eene somma van 150
gld. soo lange als bij de voorschreven
réciproque acte van tocht in dato den 2912-1695. In cas kint offe kinderen uijt dit
houwelick verweckt wierde ende de
vader quaamen te overleven, gestipuleert
ende geconditioneert is daarvoor specialick ten overstaan van de onderschreven erffpachteren verbindende wij
meergemelte echteluijden tot een speciaal hytheecq ende onderpant vier
mergenweijlant, alwaar naast gelant is
oost de kinderen offe erfgenemen van
Jan Janz rentmeester, zuijd de lantweteringh, west Henrick van Grootvelt
ende noord de boven gemelte erfgenamen van Jan Janz rentmeester ende dan
nogh eene mergen boomgaart, oost de
weduwe van Jan Roelofse, zuijd de
Hamsestraat, west Arien Aartsen en noord
Gerrit Isaackse van Lochem ofie wie
enz., ende voorts alle onse gereede en
ongereede goederen hebbende ende
vercrijgende, geenuijtgesondert, deselve
alle submitterende onder bedwang ende
reële executie des edelen hove van
Gelderlant, mitsgaders pandinge ten
adelicke gerichte van Nederbetuwe ende
dat het teght van dien niet en sal bejaar-

den off bedaagende voorts alle andere
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heeren, hoven, rechten ende gerichten
met renuntiatie van alle exeeptien weeren ende uijtvluchten, dese eenighsints
contrarierende, alles sonder argh ofFlist,
in oriconde der waarheijt, hebben wij
Rudolph Buddingh ende Jantje
Buddingh echtel. deze overgjft onderteeckent op den 20 januarij 1696."

Jantje Buddingh overleed 14 juli 1702,
haar man Rudolf een maand later.
Zoon Adriaan heeft zijn functie van
schout niet lang uit kunnen oefenen,
want in een akte van 14 juni 1707 is
sprake van juffrouw Maria Schuil, weduwe en boedelhouderse van wijlen den
scholtus Adriaen Buddingh, die universeel erfgenaam was van zijn vader en
moeder, "den scholtus" Rudolf en
Johanna Buddingh.
Maria bleef met haar kinderen Steven en
Hermina in Opheusden wonen, waar zij
diverse processen te voeren kreeg. Van
verschillende kanten werd beslag gelegd op de nalatenschappen van haar man
en schoonvader terzake van voor derden ontvangen renten en pachten welke niet afgedragen zouden zijn.
Uiterlijk 1717 vertrok zij naar Tiel.
Haar zoon Steven, later Dr. Steven Buddingh, advocaat-fiscaal van het Ambt van
Maas en Waal en van de stad Tiel, trouwde in 1724 met zijn nicht Adriana Elisabeth Schuil, dochter van Steven Schuil
en Theodora de Vries; huwelijksdispensatie werd verleend op 26 mei 1724.

Tot slot een schema van de vermelde
nakomelingen van Tonis:

Anthonis Huijberts Buddingh

Huijbert

Tonis Peter

Claes

Adriaan

Jan

Tonis Jenneken Geertje Roelof x Johanna Tonis Hubertje

Adriaan
x

Maria Schuil

Steven

Naschrift
In het vorenstaande ging het in de
eerste plaats om de Buddingen uit
Opheusdcn, waarvan we een kort overzicht gaven. Het blijkt dat ze vanaf de
14e ecviw tot aan vandaag m de Betuwe voorkomen: honkvast gedurende
600 jaren.
Daarnaast nu nog enkele gegevens betreffende nog oudere Buddingen in

Oorkonden uit de regentenlyst van
de Schepenkist van Arnhem,
R.A.A., Inv. nr. 49, datum 12 november 1303. Nycolaus Wynandus
zoon van Henncus de Coldover,

heeft gegeven aan Theodorus zijn
broeder, alle goederen die hij van
zijn moeder geërfd heeft en die hij
van zijn vader zal kunnen erven.
In een artikel over het geslacht Van

Nederland. Er wordt beweerd dat de
familie van oorsprong uit Duitsland

Hollandt, in De Nederlandsche
Leeuw lazen we 'lek hcbb gesien
een brieff dd. Anno 1376 op St.

komt, maar dat moet dan wel voor het

Jorisd. besegelt met segelen van

jaar 1300 gebeurd zijn, zoals blijkt uit

Willem van Boechaut richter,

de volgende drie vermeldingen:

Hennc Budditic van Hollant en
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Dirc Wijnant thinsgenotcn tot
Amerongen yder van tinsgenoten
voerende sceer'.
3. In het R.A. Utrecht, archief St.
Stevensabdij, bevindt zich een charter waarin Heijnnc Buddinck verklaart, dat hij op 23-04-1366 een
stuk grond verkoopt '6,5 hont aan
de Sint Stevensabdij in Oudwijk bij
Utrecht, welke grond gelegen is in
Westrum in het Rechtsgebied van
het Goij'.

Tenslotte:
De naam Buddingh komt in vele genealogieën voor en vele enthousiaste
amateurs proberen de familie in het
verleden te volgen. Mochten er onder
onze lezers zijn, die aanvullingen of
verbeteringen op het vorenstaande bezitten, dan houden wij ons aanbevolen.

februari 1992, A. Datema
J J. Jager

Noten
1) Beide van A.J. de jong uit kaarthuizen.
2) Jaarboek Centr. Bur. deel VII blz. 96.

3) De Navorscher XXXIX,
4)
5)
6)
7)
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Ned. Leeuw 1953, kolom 109.
Genealogie Van Randwijk.
Hert. Archief, Inv. nr. 920.
Arch. St.Jan, inv. m. 1079.

8) Arch. Vornholz, Inv. nr. 1079.
9) ORA Oph., Inv. nr. 250, folio 17.
10) RA Eist, Inv. nr. 293, folio 123v.
11) Sign. Kest., Inv. nr. 102, folio 248v.

12) ORA Oph., Inv. nr. 250fol. 17, 29, 35.
13) Grafsteen kerk Opheusden.
14) Schepen Sign. Arnhem, Inv. nr. 404 fol. 93.

15) Arch. Hof, Inv. nr. 4880.
16) Sch. Sign. Arnhem, Inv. nr. 4040, fol. 98v.
17) Arch. Hof, Inv. nr. 6071.

18) Sch. Sign. 1603-1608, fol. 24.
19) Arch. Rekenkamer, Inv. nr. 195.

20) Sch. Sign. A., Inv. nr. 413fol. 62.
21) Sign. Kesteren 1633.
22) Sch. Sign. A., Inv. nr. 413, fol. 177v.
23) Origineel bij het Centr. Bur. v. Genealogie in Den Haag. Tekst gepubliceerd in de
"Wapenheraut" van 1909 op blz. 83.
24) Sign. Kest., Inv. nr. 161 v. en 166, Hof 5156 civ. proces 1636 nr. 40a.
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Uit de vlooienklap
Met de kuise Suzanna in bad
Enige tijd geleden werd er in het Catharijneconvent in Utrecht een interessante expositie gehouden. Onder de
titel "De bijbel in huis" waren er vele
objecten te zien, waarvan de decoratie
geïnspireerd was op bijbelse thema's. ])
Deze voorwerpen liepen uiteen van
lepels en vorken tot haardplaten, versieringen van boerenwagens, wiegen
en kasten.

Prenten en schilderijen dienden als
inspiratiebron. Door het dagelijks gebruik zou de bezitter of bezitster een
spiegel worden voorgehouden, die
aanspoorde tot een goed christelijk en
deugdzaam leven. In het kader van
mijn antiek-rubriek vroeg ik mij af of
er in ons rivierengebied ook huisraad
te vinden zou zijn niet bijbelse motieven.
Dit bleek inderdaad liet geval en wel
speciaal in het Maarten van Kossummuscum te Zaltbommcl. Het onderstaande is een eerste aanzet tot inventarisatie. Ook nu zoeken wij weer de

medewerking van de lezers. Heeft u
voorwerpen die voorzien zijn van bijbelse thema's en die uit het Gelders
rivierengebied afkomstig zijn, dan vernemen wij dat gaarne. Reacties zullen
m een volgende Tabula worden geplaatst.

De kuise Suzanna
l'opulair waren m de 1 7e en 18e eeuw
geschiedenissen waarin voorbeeldige

mannen en vrouwen een rol speelden.
Hun gedrag was nu eens heldhaftig,
zoals van Judith die de vijandelijke
legeraanvoerder Holofernes wist te
onthoofden, dan weer blonken zij uit
in kuisheid of echtelijke trouw.
Tot de laatste categorie behoorde
Suzanna. Haar geschiedenis staat opgetekend in een apocriefe aanvulling
op het boek Daniël. De mooie Suzanna
is de vrouw van Joakim, een der vooraanstaandste joodse ballingen in
Babyion. Hun huis staat in een groot
park, waar Suzanna vaak gaat wandelen. Twee volksoudsten, tot rechters
aangesteld, beloeren haar op deze uitstapjes. Op een hete dagbesluit Suzanna
tijdens haar wandeling ter verkwikking
een bad te nemen in een bron. Ze
stuurt haar dienstmaagd weg om badolie te halen en laat het parkhek sluiten. De twee hitsige rechters zijn haar
evenwel ongemerkt gevolgd en komen onverwachts op de badende
Suzanna toegesneld. Ze dreigen haar,
indien ze niet op hun avances ingaat, te
zullen betichten van overspel met een
jongeman. De vrouw weigert evenwel

en begint om hulp te roepen. Hierop
openen de rechters vlug het hek en
vertellen aan het toegesnelde personeel hun leugenachtige verhaal. Na
een rechtszaak wordt Suzanna volgens
de wetten van Mozes wegens overspel
ter dood veroordeeld. Op haar gebeden zendt God de profeet Daniël (zijn
naam betekent 'God is mijn rechter')
te hulp. Hij laat het proces opnieuw
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openen, verhoort de beide volksoudsten apart en ontdekt zo dat ze elkaar
tegenspreken. Uiteindelijk vallen ze
door de mand en worden gestenigd.
Het is deze geschiedenis die we op
uiteenlopende stukken huisraad afgebeeld vinden. Het Maarten van Rossummuseum te Zaltbommel bewaart
in zijn collectie een grote gietijzeren
haardplaat uit 1665, die eens diende
om de achterwand van de huishaard te

beschermen tegen het al te gretige
vuur. De fraai gedecoreerde platen
werden gevormd in bakken, waarin
een laag leemaardc was aangebracht.
Hierin drukte men met houten vor-

Aft.
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men de gewenste compositie, die uiteindelijk in gietijzer vereeuwigd werd.
Centraal op de Bommelse haardplaat
zien we Suzanna, die juist een bad wil
nemen, maar belaagd wordt door de
twee oudsten links en rechts van haar.
(afb. 1)

Bijbelverhalen vormen toch een geliefde inspiratiebron voor haardplaten. Het
genoemde Zaltbommelse museum, maar
ook het Streekmuseum te Tiel hebben
voorbeelden met onderwerpen als de
Annunciatie (de boodschap van de engel
aan Mana) en de geboorte vanjezus in de
stal te Bethlehem.

l Haardplaat met voorstelling van de kuise Suzanna, gedateerd 1665.
Collectie Maarten van Rossummnsenm, Zaltbommel

Andere voorbeelden
Ook kleinere gebruiksvoorwerpen
leenden zich uitstekend voor het aanbrengen van religieuze verhalen en
motieven. Een voorbeeld is een kaarsaansteker, gedateerd 1792. Het apparaat bestaat uit een koperen huls met
twee lange benen, waartussen een pit
geklemd moest worden, (afb. 2)

jachtwagen. Op het uiteinde zit Simson
op de leeuw, terwijl hij hem bij de kaak
grijpt om hem uiteen te rijten, (afb. 5) Het
verhaal staat in Richteren 14, vers 5-6
en vertelt hoe tijdens een reis eenjonge
leeuw Simson brullend tegemoet
kwam. Deze aarzelde evenwel niet,
maar greep de leeuw bij de kaken en
verscheurde hem. Het leuke is dat we

Ajb. 2 Kaarsaansteker, messing met palmhout, versierd met passiemotievcn, gedateerd 1792.
Collectie Maarten van Rossummuseum, Zaltbommel

In het koper is de tekst gegraveerd:
"Christus spreekt". Het palmhouten
handvat is versierd met snijwerk van de
zogenaamde passiewerktuigen, voorwerpen die een rol speelden bij de
kruisiging: links van de gekruisigde
Christus een ladder met hamer en nijptang en aan de andere kant de speer, de
stok met de spons en de haan die driemaal zou kraaien, (afb. 3 en 4) Zo dacht
men telkens als het licht ontstoken

hier te maken hebben met een karakteristiek, wat primitief aandoend, stukje
volkskunst.

Afb. 3 Detail

werd aan de gekruisigde Christus, immers zelf het Licht der wereld.

Bocrenwagcns leenden zich eveneens
uitstekend voor de versiermgsdnit van
ambachtelijke schilders en snijders. Uit
de Bommelerwaard afkomstig is een

verbindingsstuk van een 18e-eeuwse

Afli. 4 Detail
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AJb. 5 Detail van een verbindingsboom van een jachtwagen met voorstelling van Simson die de
leeuw verscheurt. Collectie Maarten van Rosummuseum, Zaltbommel

We komen Simson weer tegen op een
tegeltableau in de schouw aan de westzijde van de grote zaal in het Maarten
van Rossumhuis. Het tegelveld is er
een van zes die alle allegorieën van
deugden zijn. Op het bedoelde tableau
staat een vrouw die een zware balk torst,
symbool voor Fortitudo (Kracht). Achter haar loopt links Simson met de deuren van de stadspoort en rechts pakt hij
de leeuw bij de kaken. (afb. 6) Aldus
figureert hij hier als de bijbelse uitbeelding van kracht.
Deze wisselwerking tussen profane en
bijbelse motieven is niet ongewoon.
Op een ander tableau wordt de uit-
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beelding vanjustitia (V rouw met weegschaal) ondersteund door een voorstelling van het Laatste Oordeel, in de
bijbel de meest ultieme vorm van gerechtigheid. De uitbeelding, op een
derde tableau, van Charitas (Liefdadigheid), voorgesteld als een vrouw die
kinderen koestert, toont links Christus
het kruis torsend, en rechts van haar de
gekruisigde Christus met de beide
moordenaars.
Een laatste categorie huiselijke voorwerpen die we hier willen noemen,
vormen de zogenaamde merklappen.
De oudste exemplaren van deze staaltjes vrouwelijke naaldkunst dateren uit

AJb. 6 Tegeltableau met allegorie op Fortitudo, 17e eeuw.
Collectie Maarten van Rossummuseum, Zaltbommel

de 17e eeuw. De onderwerpen ontleende men aan voorbeeldboekjes. 2)
Tussen bloempotten, vazen, herten,

tuinen, bloemranken en dergelijke

komen we ook religieuze thema's tegen, zoals het offer van Izaak, de wijze
en de dwaze maagden en de verspieders
van Kanaan. Deze laatste vinden we
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terug op een schitterende merklap in
het bezit van het Streekmuseum te
Tiel, daterend uit het laatst van de 19e
eeuw. De twee verspieders Josua en
Kaleb werden het Beloofde Land ingestuurd, samen met nog tien andere
stamhoofden. Terwijl de andere tien
niet geloofden het land te kunnen
veroveren, hadden Josua en Kaleb wel

geloof in de belofte van God. Ze staan
altijd afgebeeld met een stok waaraan
een grote druiventros hangt, symbool
voor Christus, (afb. 7) Ten tijde van de
Tielse lap is men deze betekenis evenwel al goeddeels vergeten. De motieven hebben dan louter nog een decoratieve betekenis.

Peter Schipper

Afb.

7 Tekening voor kmisstcektnotiel 'De verspieders van Kanaan'

Noten
1) De bijbel in huis, 'Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catliarijtiecïinvcnt, Utrecht 1992.
2) M.G.A. Schipper-van Lottum, Overmerklappengesproken...., Amsterdam 1980.

l-'oro's: Gcrard Velders, Den Bosch.
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Historisch gezien
De tot ieders verbeelding sprekende
trein, de Oriënt-cxpres, heeft in zijn

merkelijke \vijze beïnvloeden.

gloriedagen veel welgestelde reizigers

Er is ook een voorbeeld van dit eerlijk
delen in het rivierengebied waar onze
eigen Betuwelijn de laatste eeuw het
nodige stof heeft doen opwaaien.
Ruim honderd jaar geleden was hier
een vinnige concurrentiestrijd tussen
de Hollandschc Ijzeren Spoorweg
Maatschappij (H.Y.S.M.) en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (M.E.S.) die onvermoede sporen heeft achtergelaten.

vervoerd naar Istanbul, het oude Constantinopel. In deze metropool, die

eeuwenlang de zetel is geweest van het
Oostromeinsc rijk, is de Aya Sophia
het beroemdste bouwwerk. Opgericht
als het grootste christelijke kerkgebouw van zijn tijd (532- 562) is het na
de val van Constantinopel (1453) met
de komst van de Osmaanse Turken en
met hen de Islam als moskee ingericht.
De hedendaagse toerist die het interieur van het gebouw bezoekt, ziet nu
nog levensgroot het verschil tussen de
twee geloofsrichtingen, die na elkaar
van de Aya Sophia voor hun erediensten gebruik hebben gemaakt. De
met de 55 meter hoge centrale koepel
is vanzelfsprekend gericht naar Jeruzalem. Later is rechts van de hoofdas in
de buitenmuur cie islamitische mihrab
(gebcdsnis) aangebracht, daarnaast heeft
de minibar (kansel), bereikbaar via een

Een snelle terugblik toont het volgende:

hoge trap ervoor, een plaats gekregen,
gericht naar de heilige stad Mekka.
Gerekend vanuit het middelpunt van

Verkeerswegen door het rivierengebied en al of niet uitgevoerde plannen

hoofdas van het imposante gebouw

de grote koepel is de hoek tussen de
beide richtingen ca. 5°, het verschil

tussen de heilige plaatsen van moslims
en orthodoxe christenen op dit punt

van de aardbol.

hiervoor hebben reeds vanaf het begin
van onze jaartelling en mogelijk wel
eerder bestaan.

Uit de Romeinse tijd (Ie tot 4c eeuw)
is ons de Peutingerkaart overgeleverd,

opgevoerde eis tot "eerlijk delen" kan

waarop de versterkte legerplaatsen met
de tussenliggende wegen zijn aangegeven. Uit de Napoleontische tijd stamt
de suggestie van koning Locievvijk

het aanzien van een gebouw op op-

Napoleon (1810) voor een in opzet

Niet alleen het verschil van opvatting

in religie, maar ook een tot het uiterste
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Het gevecht tussen particulier initiatief

en staatsbemoeienis kwam vooral tot
uiting bij de problemen rond het station Kesteren waar de lijn AmsterdamAmersfoort-Rhencti-Kesteren-ElstDuitsland (H.Y.S.M.) en de Betuwelijn Dordrecht-Geldcrmalsen-TiclKesteren-Elst (M.E.S.) elkaar ontmoetten en gezamenlijk van het hier door
de Staat der Nederlanden te bouwen
station gebruik zouden moeten maken.

militair wegenplan, dat langs Oss en
Tiel een noord-zuid verbinding door
het rivierengebied tot stand zou brengen.
De in 1842 opgerichte Kamer van
Koophandel te Tiel bracht dit plan,
maar dan als spoorweg uitgevoerd,
onder de aandacht van de regering,
echter zonder resultaat.
In 1860 werd ondanks sterke tegenstand tegen staatsinmenging een plan
van 7 staatsspoorlijnen gepresenteerd,
waaronder de lijn Utrecht-Maarsbergen-Amerongen-Tiel-'s-Hertogen-

bosch. In Tiel zou dan een stoompont
de spoorwagons over de brede Waal
zetten, maar ook dit plan kwam niet
van de grond.
In 1875 was er een initiatief van kamerleden vooro.a. de spoorlijnenDordrecht-Gorinchem-Tiel-KesterenElst-Arnhem/Nijmegen en AmersfoortVeenendaal-Kesteren. Dit leverde eindelijk resultaat op,want bij wet van 10
november 1875 werd tot de aanleg van
beide lijnen besloten. Zeven jaar later,
op l november 1882, werd het baan-

Wageningen ff Arnhem

»-=^Elst
Valburg

's-Hertogenbosch

Nederlandse Spoonvegen 1937
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vak Geldermalsen-Elst opengesteld; het
baanvak Dordrecht-Elst was gereed
op 16 juli 1885 en op de lijn Amersfoort-Kesteren reden op 18 februari
1886 de eerste treinen. De droom was
toen een reisverbinding van Londen
via de veerboot Ramsgatc over het
Kanaal, daarna over het vasteland van
Europa via Dordrecht en de Betuwelijn naar Kesteren en vervolgens naar
Keulen, om zo dit traject LondenKculen binnen 20 uur af te kunnen

leggen. In dit kader zou het station
Kesteren worden gebouwd als vorkof wigstation op het punt waar de
spoorlijnen Amstcrdam-Kculen en
Londen-Keulen elkaar ontmoetten.
Met deze grootse plannen m het hoofd
is het dubbelstation Kesteren voor gemeenschappelijk gebruik van H. Y.S.M,
en M.E.S. ontworpen in de modieuze
architectuurstijl, die in de tachtiger

tcn toilctbrillen werden in 2 typen

jaren van de vorige eeuw voor veel
openbare gebouwen gebruikt \verd.
In deze stijl gebruikte men elementen
uit de Hollandse Renaissance, spiegel

geleverd, lindehout voor de hogere
klasse en cikehout voor de lagere, niet
zozeer om economische redenen (eikchout f2,50, Imdehout f3,00) als uit

Station Kesteren, voorpleinf>evel
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van onze nationale trots.
De uiterlijke kenmerken spreken dan
ook duidelijke taal. Het station is rijkelijk voorzien van witte horizontale
banden tussen het rode mctselwerk
(zogenaamde spekbanden), kruiskozijnen waarboven rondbogen gevuld met siermetselwcrk, een zadeldak
gedekt met gebakken dakpannen (oorspronkelijk mogelijk figuren van twee
kleuren leipannen), topgevels met sierankers, aan de voorpleinzijde het dak
voorzien van dakkapellen met puntkapjes (oorspronkelijk ontwerp 7 stuks,
nu aanwezig 5 stuks) en traai bewerkte
schoorstenen, eveneens gericht naar
het voorplein.
Interessant voor de sociale verhoudingen van 1885 is dat het verschil in
klassen (Ie, 2e, 3e klas) tot in kleine
details werd doorgevoerd, bv. de hou-

het principe: verschil moet er zijn. Zo
werden ook de manncntoiletten verdeeld met de opschriften ambachtslieden en heren.

Station Kesteren, zijgevel

Of het station Kestercn ook een ontwerp is van de architect M.A. van
Wadenoyen is niet zeker. Deze heeft
in elk geval het station Reenen (later
gewijzigd in Rhenen) op zijn naam
staan en zeer waarschijnlijk ook Ressen,
Valburg, Hemmen, Boxmeer, Cuyk,
Mook, Veenendaal en Woudenberg.
Wel is bekend dat de aannemer C.
Eckhardt uit Almelo station Kestercn
voor f53.397 heeft gebouwd.
Merkwaardig aan het ontwerp, maar
zeer begrijpelijk gezien de controverse
tussen M.E.S. en H.Y.S.M., is het als
op een goudschaaltje gewogen evenwicht ten aanzien van het hoofdgebouw: de beide spoorwegexploitanten
moesten het delen. Het stationsplein is
vanaf het dorp Kesteren, dat tussen de
vork van de spoorwegen ligt, te bereiken zonder voorkeur voor de ene of de
andere lijn te tonen. De toegangsweg

eindigt op het voorplein, waarnaast de
ca. 50 m lange gevel van het hoofdgebouw is gericht. Het dak is aan deze
zijde opgesierd met dakkapellen en
bewerkte schoorstenen, die dit dubbelstation een zekere allure verschaffen.
Deze versierde elementen zijn niet op
het naar achteren gelegen dakvlak aangebracht. De gevelindeling is zeer symmetrisch, de hoofdentree in het midden, links hiervan zes ramen waarachter het H.Y.S.M.-gedeelte, rechts zes
ramen voor het Staatsspoor.
Om de hoek van deze plcingevel is
links een korte topgevel van ca. 5 m
(H.Y.S.M.) en rechts om de hoek een
volledig identieke topgevel inclusief
alle versieringen (M.E.S.). Om in deze
gelijkwaardigheid tot het uiterste te
gaan zijn de beide topgevels evenwijdig aan de spoorrails, links uiteraard
aan het H. Y.S.M, -spoor, komend van
Rhenen, rechts aan de Betuwelijn
(M.E.S.), komend van Tiel. Daar op
dit punt de vork nog niet is voltooid,
lopen deze spoorlijnen hier nog niet
evenwijdig. Dit betekent dat de eerlijke verdeling van ligging aan de eigen
spoorlijn, gesymboliseerd door een eigen topgevel met de naam Kesteren en
een recht perrongedeelte, \vordt verkozen boven een rechthoekig gebouw.
De topgevels aan de zijkanten maken
met de pleingevel geen rechte hoek
van 90° maar met ca. 8,5° minder een
scherpe hoek van 81,5°. De achtergevel is hierdoor bijna lm korter geworden. De plattegrond van het hoofdge-
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bouw is dan ook geen rechthoek, maar
een gelijkbenig trapezium. Dat een
dergelijke bijzondere plattegrond niet
als standaardoplossing bij vorkstations
voorkomt blijkt uit het tweede Nederlandse vorkstation te Schm-op-Gcul.
Dit in 1913 gebouwde station heeft
een rechthoekige plattegrond.
Vanwege deze interessante bouwgeschiedenis is station Kestcren waard
behouden te blijven. De waardering
voor de detaillering en de toepassing
van historische elementen krijgt voor
mij echter een gevoelige knauw als
toevallig ergens een tekening boven
water komt van een in 1892 voltooid
ontvangstgebouw op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Weliswaar is dit gebouw reeds vele jaren
geleden gesloopt, maar ook hier kozij-

nen met de halfcirkelvormige boog
met sicrmetselwerk erboven en dezelfde typen dakkapelletjes als in het
station Kestcren werden toegepast.
De historici prijzen zich ongetwijfeld
gelukkig dat de hier beschreven gebouwen hun geschiedenis nog kunnen
tonen. De Aya Sophia als museum, het
station Kesteren als station en niet in de
laatste plaats als welkome ruimte voor
de Historische Kring Kestcren en
Omstreken, die in deze dagen het 25jarig bestaan heeft gevierd. Proficiat!
Overigens ben ik van mening dat de
goederentreinen op het nieuwe Betuwespoor zich onder het niveau van
het maaiveld moeten voortbewegen.

e a

(HYSM)
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Dubbelstation

Gijbcrt

Zilver
Op 25 oktober 1992 was het 25 jaar
geleden dat de Historische Kring Resteren
en Omstreken werd opgericht. Was het
aanvankelijk een groepje amateur-archeologen dat het initiatief nam, al vrij
spoedig na de oprichting werd de belangstelling breder en bij dit zilveren
jubileum is de H.K.K. en O. een
bloeiende vereniging met een lange reeks
van activiteiten.
Sedert 24 oktober 1987 (jawel, het
twintigjarig jubileum) huist het feestvarken in het voormalige station van
Kesteren, dat met de nodige trots is
omgedoopt tot het A.I.C., het Archiefen Informatiecentrum. De N.S.-kantoren zijn veranderd in vergader- en studiezalen en bibliotheek, de zolder herbergt een enorme collectie oudheidkundige vondsten, de loketruimte bevat
nu een permanente expositie van de
mooiste specimina uit de bodem van
Kesteren zelf, maar ook van de wijde
omgeving. De wachtkamer van voorheen blijkt een uitstekende gelegenheid
te zijn voor lezingen en ledenvergaderingen. Het is ook, zoals op 24 oktober
bewezen werd, een prima ruimte voor
de receptie overdag en voor het feestbanket van de leden in de avonduren.
Tijdens de officiële ontvangst werd na
een welkom en een historisch overzicht

van de voorzitter, de heer A. Datema, het
woord gevoerd door tal van personen die
de meest uiteenlopende banden met de
vereniging bleken te onderhouden: de
burgemeester van Kesteren, vertegenwoordigers van gemeentebesturen uit

het werkgebied van de H.K.K. en O.,
professorJ.E. Bogaers als vertegenwoordiger van de afdeling Provinciaal-Romeinse archeologie van de Katholieke
Universiteit uit Nijmegen en de heer
R.S. Hulst, provinciaal archeoloog van
Gelderland.
Voorts werd de loftrompet gestoken door
afgevaardigden van besturen van bevriende historische verenigingen en van
het Gelders Oudheidkundig Contact.
Namens de Tabula Batavorum sprak de
eindredacteur, Geert Visser.
Deze laatste schetste de ontwikkeling
van het verenigingsorgaan vanaf het eerste mededelingenblad uit 1967 tot de
huidige Tabula als gemeenschappelijke
uitgave van het zevental verenigingen en
stichtingen dat op onze omslag vermeld
staat. Zijn met wat snaakse anecdotes
gekruide toespraak sloot hij af met de
aanbieding van een cadeau, een "Romeins" schrijftafeltje met de volgende
tekst in "origineel" oud schrift:

Societati Historioae Carvone cum annexLs
Plurimas gratulationes de
quinto lustro
de Tabula Batavorum
ofwel
Aan de Historische Kring Kesteren en
Omstreken
Vele gelukwensen met het vijfde lustrum
namens de
Tabula Batavorum

De redactie
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Uit de vlooienklap
Van Sint tot Driekoningen

van het Openluchtmuseum te Arnhem.

Het jaar loopt weer ten einde. Een
periode van traditionele feesten breekt
aan. In een tijd dat alle regionale diversiteit wordt gladgestreken en commercie steeds meer in de plaats treedt van
volkse spontaniteit, lijkt het aardig eens
terug te kijken. Hoe vierde men vroeger de cindej aarsfeesten? Waar komt
Sinterklaas vandaan, of de kerstboom?
Wie kent er nog het kaarsjesspriiigen?
Het onderstaande wil naar antwoorden zoeken met de nadruk op onze
eigen streek en op de voorwerpen die
het verhaal illustreren.
In de 19e eeuw ging men belangstelling koesteren voor ons nationale verleden. Onze schilders gingen "op zoek"

Sinterklaas die goed-heilig-man

naar hun roemruchte voorgangers uit

de Gouden Eeuw. Architecten en meubelmakers lieten zich inspireren door
stijlen uit het verleden. Rembrandt
kreeg zijn standbeeld op het naar hem
genoemde plein te Amsterdam en het

Rijksmuseum opende zijn poorten.
Behalve in het nationale verleden raakte
men geïnteresseerd in regionale verschillen, volksgebruiken, verhalen en
legendes. Zo verscheen m 1835 het
eerste nummer van de Geltlersche

Volksalmanak waarin plaatselijke geschiedenis, oude gebruiken en tradities
ruime aandacht kregen. Men schreef
ook boeken, zoals De Oude Tijd, onder redactie van David van der Keilen

Volgens de historie was de heilige
Nicolaas afkomstig uit de landstreek
Lycic in Klein-Azie, waar hij in de
tweede helft van de derde eeuw werd
geboren. Nadat zijn oom, de bisschop
van het aldaar gelegen Myra, was gestorven, volgde Nicolaas hem op. Talrijk zijn de verhalen rond zijn persoon
en zijn daden. Zo bestaat er de legende
van de drie adellijke, maar sterk verarmde zusters, die gedwongen waren
onkuis te leven om in hun onderhoud

te voorzien. Om hen te helpen wierp
Nicolaas drie nachten achtereen een
gevulde beurs met goudstukken bij
hen naar binnen. Mogelijk is hieruit de
traditie van het strooien te verklaren.
Een ander verhaal is dat van de drie

jongelingen, die door een herbergier
waren geslacht en als vlees voor de
volgende dag waren ingepekeld in een
houten kuip. Toen Nicolaas toevallig
voorbij kwam en de wrede plannen
doorzag, wekte hij dejongelingen weer

tot leven. Deze voorstelling vinden we
terug op speculaasplanken, gildezilver,
prenten en chocolade vormen. Nicolaas

van Myra overleed op 6 december
342. Toen de Mohammedanen Myra
veroverden, brachten Zuiditahaanse
kooplui m 1087 zijn gebeente naar

Ban m Italië. Van daaruit verspreidde
jr. (1869). Alle belangstelling kristallide verering voor St-Nicolaas zich over
seerde zich in 1918 in de oprichting geheel West-Europa tot in IJsland toe.
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gekozen, die men in optocht langs de
huizen voerde om overal wat aalmoezen te vangen. Het schoen zetten is een
andere, zeer oude traditie. Rekeningen van de Klaaskerk te Utrecht vermelden al in 1427 een post voor drie of
vier paar kinderschoentjes, die gevuld
met wat geld "om Godswille" aan de
armen werden gegeven. Het zetten
van de schoen door kinderen en andere gebruiken rond deze "paapse"
heilige werd in protestantse kringen
minder gewaardeerd. In 1618 trachtte
het Tielse stadsbestuur het feest de kop
in te drukken: "verbooderi het brengen van Schoenen enz. door kinderen
bij dezelve Familiën op St.-Nicolaasavond en de Backers gelast daartoe
geen waaren voor te zetten alzoo zulks
maar ingerigt was tot het doen van
nuttelooze uitgaaven".
St.-Nicolaas met de jongelingen in de kuip
In Beusichem werd tot rond de Tweede
Chocoladevorm afkomstig van bakkerij
Ruijsink te Tid. Ijzer
Wereldoorlog op een heel bijzondere
collectie: Streekmuseum Tiet
manier Sin-terklaas gevierd. Op Sinterklaasavond ging men poplopen.
Hij werd de schutspatroon van hande- Kinderen en een enkele volwassene
laren, zeelui, voerlieden, koekbakkers
trokken een wit hemd over hun kleenz. In onze streek kende Culemborg
ding en deden een mombakkes voor
het koopmans- of St.-Nicolaasgilde.
hun gezicht om niet herkend te worden. Zo uitgedost trokken zij de huiHet vieren van Sinterklaas werd al snel
zen langs om wat centen en lekkers te
een kinderfeest. De vroegste vermel- ontvangen.
ding vinden we in stadsrekeningen van Voor de bakkers was Sinterklaas een
Dordrecht uit 1360 en 1363. Hieruit
drukke tijd. Allerlei typische lekkerblijkt, dat de koorknapen op St.- nijen dienden gemaakt te worden:
Nicolaasdag vrij kregen en wat geld
suikerbeesten, chocoladeletters, marontvingen om feest te vieren. Ook
sepein en speculaas. (het oude biswerd de zogenaamde kinderbisschop schopsbrood, speculator = bisschop).
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De speculaasplanken, die vaak door de
bakkers zelf of door rondtrekkende
prentensnijders werden gesneden, zijn
ware juweeltjes van volkskunst.

Als motieven vinden wc religieuze
voorstellingen, leden van het huis van
Oranje, fantasiefiguren, beesten, schepen en natuurlijk de "vrijer" en "vrijster", die aan respectievelijk jonge
meisjes of jonge mannen werden gegeven. Van de oude Tielse bakkerij
Ruijsink is een opschrijfboekje bewaard gebleven. Bij "St.-Nicolaas
1915" lezen we over vele honderden
stuks marsepein, chocolade en suikerwerk, zoals: kinderstoelen, wiegjes,
wachthuisjes, aardappels, wortels, potten van 3 en 5 cent, koppen van 5 cent,
stoofjes, koffiemolens en strijkijzers alle
van 2 cent, klompen van 2 tot l O cent,
harten van 10 cent, borstplaat van 2 tot
5 cent en tenslotte herten van 10 cent.

Kerstmis
Kerstmis valt vanouds in een periode
waarin de Germanen hun midwinterfccst vierden. Men offerde aan de goden, richtte ccn feestmaal aan en vierde
de terugkeer van het licht. Het Christendom heeft dit feest gekerstend tot
ons kerstfeest, waarin de geboorte van
Jezus centraal staat. Zo worden de
vuren en kaarsen nu gebrand ter ere

van Zijn Licht. De gewoonte om met
kerst een boom in huis te zetten is

afkomstig van onze oosterburen. De
vroegste vermelding dateert uit 1605,
Speculaasplank in de vorm van een "vrijer"
gesneden door bakker Deenik te Culemborg
midden 19e eeuw
collectie: Museum Elisabethwceshuis Culemborg
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toen men m Straatsburg melding

maakte van een kerstboom, of liever
een aantal takken die in een pot gezet
waren. Eerst sinds het begin van de 19c

eeuw verspreidde de traditie van het
kerstboom zetten zich vanuit de Elzas
over geheel Duitsland. Volgens de literatuur verschenen in Nederland ca.
1850 de eerste kerstbomen. Toch trof
ik in de Geldersche Volks-Almanak
van 1837 een vroeger bericht. Onder
de titel "Geldersche Feesten, een
huisselijk feest" beschrijft ds. O.G.
Hcldring een kerstfeest: "Ook op onzen vaderlandschen bodem wordt dit
kinderfeest reeds meer en meer
inheemsch. Ik zag hetzelve hier in
eenen huisselijken kring gevierd, en

werd getroffen door de eenvoudige
schoonheid en onschuldige vreugde
van den op zoodanige wijze gevierden
kerstavond". Hij beschrijft dan hoe hij
op visite gaat bij een familie die kerstfeest viert; allerlei kinderen wachten in
spanning af: "Nu werd het sein gegeven om de tot nog toe gesloten kamerdeur open te zetten. Daar zagen wij,
aan het einde van eenen langen gang,
in de verte, talrijke lichten aan een
groenend dennenboompje schitteren.
Hoe meer wij naderden, hoe liefelijker
het ons toescheen. In het vertrek zelve

Kerstmannen
textiel papierrnaché celluloid ca. 1920
particulier bezit
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zouden de kerstbomen getooid worden met voorwerpen als ballen, mannetjes, slingers, e.d. Werkplaatsjes en
fabriekjes gingen zich op deze produkten toeleggen.
Bij rooms-katholieken stond de kerststal, die veel ouder is dan de kerstboom. In Roermond had men al in
1370 en in Utrecht in 1489 een exemplaar in de kerk staan. De meeste figuren zijn gemaakt van hout of gips.
Jozef, Maria, het Kind, de os, de ezel,
de herders, alles vindt er een plekje in.

vierden het feest van de Twaalf Nachten. Het Christendom stelde het begin
van dit oude feest rond Kerstmis en het
eind met Driekoningen. In het midden plaatste men de Romeinse Nieuwjaarsdag van l januari. Nieuwjaar werd
in ons land op allerlei manieren gevierd. Bekend zijn de Nieuwjaarsvuren
en het Nieuwjaarsgebak, tegenwoordig bijna uitsluitend oliebollen en appelflappen, maar vroeger ook de duivckater. Dit zoete, broodachtige gebak
in de vorm van een schenkel herinnerde aan de dierenoffers, in dit geval
een kattenoffer, dat de Germanen aan
hun goden brachten. Het elkaar
Nieuwjaar-wensen is een zeer oude
traditie. We gaan bij familie langs of
sturen kaarten. De oudste nog bewaard gebleven Nieuwjaarswensen zijn
prachtige gecalligrafeerde werkstukken. Het museum in Tiel heeft een
fraai voorbeeld in zijn collectie. Het
gebruik om een kaartje te geven om
een fooi te verkrijgen, zoals uw krantenjongen dit doet, is eveneens vele eeuwen oud. Vroeger lieten de asophaler,
de karman of de klepperman soms fraai
met houtsneden versierde gedichten

Behalve de drie koningen; deze beho-

drukken, die voor een fooi aan de

ren er pas op hun feestdag (6 januari) in
gezet te worden.

clientèle werden aangeboden.
Hoewel het rondgaan met de rommelpot - een blikje waarover een gespannen varkensblaas met stokje dat met de

schaarden zich thans jong en oud, en
zelfs de dienstboden en eenige kinderen uit de buurt verzamelden zich daar,
allen hier gekomen, om den zoo sierlijk opgeschikten boom te zien." Ook
toen waren de bomen al versierd. Heidring vervolgt: "Inhetmiddentusschen
het groene loof en de lichtjes, hingen
heerlijke appelen, noten, peren en allerlei versnaperingen aan den boom
verborgen, tot geene geringe vreugde
der kinderen..." De boom stond op
een tafel en langs de rand lagen voor
ieder geschenken. De boom was dus
op eenvoudige wijze met boomvruchten versierd. Pas later in de eeuw

Nieuwjaar en Driekoningen

hand op en neer bewogen werd, zodat
We naderen het einde van hetjaar. De
oude Germanen kenden geen overgang van een oud naar nieuwjaar. Zij
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een speciaal geluid ontstond - m de
katholieke streken op vastenavond gebeurde, deed men dit in de Nedcr-
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De Tielenaren zijn bekend ; , _
Als menschen, die men noemt
T

Ja, 't zfju patente menschen ,

\i

Zij zien niet laag op andren ne«r,
Zie lezer, 'k weet 't van vroeger keer,
Om Jans-dag ook mijn wenschen.

Wat ik u wensoh, al wat u dient,
d(. u slechts Vreugd' kan schenken ,
Dat wenselijk ü nog jaren ;toe ,
Zelfs meer dan Qij kunt denken.
En waarom komt die wensch juist nu,
Welk Tiel'uaar zal niet weten ,
Dat nooit den feestdag van Sint-Jan,
Door d'Aschman wordt vergeten.

DE KNECHT
«o» den Stedelijke» fiaarilatciï- en StraalSINT-JAN,

,

fuifou- Karman van Tiel.

1861.
D. MUS, T« Tim..

Nieitivjaarswms van de Stedelijke Haardasch en Straatvuilniskarman van 'l'iel 1861
collectie: Streekmuseum Tiel

Betuwe tot de Tweede Wereldoorlog
op Oudjaarsdag. Het gebruik is helaas
momenteel verdwenen. Van de in het
bovenstaande genoemde feestelijke
momenten spreekt Driekoningen, de

feestdag op 6 januari
gewijd aan de drie koningen die Jezus, geleid door de ster, in de
stal bezochten, vandaag het minst tot de
verbeelding. Dit was
vroeger wel anders!
Het was een feest dat
in de huiselijke kring
gevierd werd. Men gaf
elkaar geschenken, at
wafels en pannekoeken en speelde het
Driekoningenspel.
Door middel van een
koningsbrood, waarin
een boon meegebakkcn was, bepaalde men
wie koning zou zijn.
Verder speelden er nog
zo'n vijftien andere
hofbeambten mee. In
de Over-Betuwe gingen tot voor veertig
jaar in de overwegend
rooms-katholieke dorpen op 6 januari de
drie koningen rond.
Verder werd er rondgegaan met de ster.
Mannen en vrouwen

droegen een grote ster
met zich mee, die onder het zingen van
allerlei liederen rond gedraaid werd.
Dit tafereel is vastgelegd op een zogenaamde centsprcnt, gedrukt door Joh.
Noman uit Zaltbommel.
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De kinderen sprongen die dag over brandende kaarsjes, doorgaans drie in getal.
Dit kaarsjesspringen werd niet alleen in
de Over-Betuwe gedaan, maar tot het
einde van de 19e eeuw ook in Culcmborg.
Heeft u aanvullende opmerkingen over
het bovenstaande verhaal, laat het mij
dan weten. De volgende Tabula zal reacties bevatten op alle drie tot nu toe in de
Vlooienklap verschenen artikelen.
Tenslotte wenst de redactie u prettige
feestdagen en een voorspoedig 1993 !

Gebruikte bronnen:

* Hol, A.R., De Betuwe, Leiden 1965. * Graft,
C.Cath. van der, Nederlandsche Volksgebruiken
bij hoogtijdagen, Amsterdam 1947 (Heemschutserie nr. 53). * Keilen jr., D. van der, (redactie),
De Oude Tijd, Haarlem 1869. * Tielsche Oudheden, kroniek van Tiel, manuscript in bibliotheek
Streekmuseum Tiel. * Barneveld, D., De oude
banketbakkerij, Bussum 1968.

Peter W. Schipper
S. van Haarlemstr. 14

4003 XG TIEL
tel. 03440- 15852

Het draaien van dt' ster-(.Mitsprctn gedrukt bij Joh. Noman te Zattbommel, 2c kwart 19e eeuw
collectie: Maarten van Rossummuseum Zaltbommd
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Langs de Linies
Brief uit Braga
Cl. Severa Lepidinae suae salutem
Claudia Severa aan haar Lepidina, gegroet.

en water. Ook de pennen waarmee
geschreven werd zijn teruggevonden.
Ze bestonden uit een ijzeren penpunt
die bevestigd was aan een houten houder. Zodra de brief af was, werd hij
langs een ritsrand dubbelgevouwen en
verzegeld. Op de ommezijde werden
adres en afzender vermeld:

Aldus de aanhef van de oudste bewaard
gebleven uitnodiging uit de lange geschiedenis van het Romeinse rijk. VolSulpicia Lepidina,
gens de vinder tevens het oudste Lavrouw van Flavius Cerialis.
tijnse handschrift van een vrouw.
Van Severa.
De Engelse archeoloog Robin Birlcy
groefde brief op in 1985.
Deze fascinerende vondst had plaats in Door deze spectaculaire vondst toont
de Romeinse militaire geschiedenis
Vindolanda, een van de Romeinse
forten aan "Hadrian's Wall", de door plotseling een wel zeer menselijk gezicht.
de Romeinse keizer Hadrianus gebouwde muur op de grens van Enge- Men stelle zich voor: In de klimatologisch uiterst grimmige noordwestland en Schotland.
hoek
van het Romeinse rijk schrijft
De brief stamt uit rond 100 n. C. en
Claudia
Severa, vrouw van Aelius
behelst de uitnodiging voor een verBrocchus, bevelhebber van Briga, een
jaarspartijtje.
belangrijk goederendepot aan de kust
De rest van de tekst luidt:
van
de Ierse Zee, aan Sulpicia Lepidina,
Ik zend u een hartelijke uitnodiging om ter
de echtgenote van Flavius Cerialis,
gelegenheid van de viering van mijn verjaardag op l i september naar ons toe te komen commandant van het negende cohort
om door uw aanwezigheid mijn dag meer Bataven in Vindolanda, een fort op
zo'n 60 km afstand.
luister bij te zetten.
Je mag verwachten dat de uitnodiging
Groet uw Cerialis van mij.
wordt aangenomen en dat Sulpitia
Mijn Aeliusgroet u en uw zoons.
Lepidina doodgemoedereerd op pad
gaat om pas 2 dagen later, waarschijnDit deel van een briefwisseling tussen
lijk vergezeld van een militair escorte,
de echtgenotes van 2 garnizoenscommandanten werd geschreven op uiterst in Briga aan te komen. De muur van
dunne berkehouten plaatjes van zo'n Hadrianus bestaat nog niet, de Pieten
18 cm x 9 cm. De inkt bestond waar- uit het noorden worden nog slechts
bedwongen door een klein aantal op
schijnlijk uit een mengsel van fijngrote afstand van elkaar gelegen castella,
gestampte houtskool, Arabische gom
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maar desondanks gaan de dames bij
elkaar op verjaarsvisite.
Misschien is de geschetste situatie vergelijkbaar met het deel van de linies, de

Bron:

grens van het Romeinse rijk, in ons
land.

Birley, Robin,
The Roman Documents from Vindolanda,
Roman Army Museum Publications,
Carvoran 1990.

Problemen op het terrein van de sociale contacten bestonden ook in die
tijd, al bewogen ze zich toen soms op
een ander vlak dan in het hier en nu.

Ton van Drunen

Dc uitnodiging van Claudia Scvera aan Sulpida Lepidina
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Twee hoefijzers
Op de meeste zaterdagmiddagen gaan
we met de archeologische werkgroep
van de Historische Kring Kesteren en
Omstreken op zoektocht langs landerijen die wel geploegd zijn, maar waarop
nog geen nieuw gewas staat.

Het

er van De Roetert

Enkele jaren geleden brachten we op
zo'n middag een bezoek aan een perceel, genaamd De Roetert en gelegen
langs de Linge, ten oosten van het dorp
Opheusdcn. Vooraan op dat perceel
heeft vroeger een boerderij gestaan,
hetgeen nog goed waarneembaar is aan
het vele puin in de grond.
Naast veel scherven werd ook een
hoefijzer gevonden, dat aangekoekt
was met klei en bovendien zeer roestig. Op het eerste gezicht zou je het
dateren op 17e a 18e eeuw.
Maar na een grondige schoonmaak-

beurt bleek het ijzer in de klei goed
geconserveerd te zijn.
Er zijn een paar opvallende dingen te
noemen:
1. Het is voorzien van een rits, dat wil
zeggen een ingehakte sleuf, waarin de
gaten voor de nagels werden geslagen.
In later eeuwen stapte men van dit
principe af om aan het eind van de 19e
eeuw deze werkwijze weer te volgen.
2. De maker van het hoefijzer, de smid,
heeft er zijn stempel in geslagen, in dit
geval een bloemmotief. Zijn handelsmerk dus, zoals je nu op veel voorwerpen ziet, maar wat in die tijd niet zo
algemeen gebruikelijk was.
3. Naar de vorm te oordelen is het een
linker achterijzer. Het geheel is vrij
breed en heeft smalle kalkoenen, zoals
de omgezette uiteinden heten, die bedoeld zijn om de hoeven meer grip te
geven op de onverharde zand- en kleiwegen.

Het bloemmotief als handelsmerk van de hocfsniid
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In de ouderdom heb ik me behoorlijk
vergist: bij nader onderzoek bleek het
ijzer veel ouder te zijn dan 17e- a 18eeeuws. In het tijdschrift De Hoefsmid

loop van die eeuwen de wapenrustingen
veel zwaarder dan voorheen werden,
waardoor de ruiters van veel grotere
paarden gebruik moesten maken.

vond ik in een jaargang uit ongeveer

Een tweede vergelijkbaar hoefijzer vond

1900 een artikel genaamd "De geschiedenis van het hoefbeslag, vooral in Nederland" van de hand van de heer Larneris. Hierin stond een afbeelding van ccii
vergelijkbaar exemplaar, dat uit de late
middeleeuwen (l Oe - 15e eeuw) bleek te
stammen. Ook dat hoefbeslag was voorzien vaneen rits en een merkteken van de
maker. Het in bovengenoemde literatuur bedoelde ijzer is gevonden bij kasteel De Bronkhorst te Brummcn.

ik vorige herfst tussen Ingen en Eek en
Wiel. Bij de daar in uitvoering zijnde
dijkverzwaring kwam een stuk muurwerk tevoorschijn ter hoogte van het
voormalige Huis Wiel. Dit in de later
geëgaliseerde grond gevonden ijzer was
ook zeer roestig en aangekoekt en bevond zich in een matige conditie. Na het
schoonmaken bleek het net zo'n exemplaar te zijn als dat van De Roetert, dus
ook voorzien van een nts. Het was
echter niet meer waarneembaar of ook
hier de maker zijn stempel ingeslagen
had. Te oordelen naar de vorm gaat het
om een linker voorij zer, daar de voorhoeven van een paard ronder zijn en de
achterhoeven spitser toelopen. Het is
evenals het eerste hoefijzer te dateren in
de 14e - 15e eeuw, wat ook overeenkomt met de datering van Huis Wiel.
Andere met de hierboven genoemde vergelijkbare hoefijzers zijn gevonden in De
Blauwe Kamer aan de Rijn bij Rherien en
in de Slotwaard (ofSlotwoord?) aan de Waal

Hoefijzer uit de latere middeleeuwen
(10e -15e eeuw) met een merkteken
Overgenomen uit 'De Hoefslag'

onder Dodewaard. Alle zijn gedateerd in de
l Oe - 15e eeuw en afgebeeld in het hierboven aangehaalde boekvverkje.

W.A. Rombout
Overigens bleek mij uit dit werkje dat de
grote maat van de hier besproken hoefij zers verband houdt met het feit dat in de
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Literatuur: Lanicris, De geschiedenis van het
hoetbeslag, vooral in Nederland, in "De Hoefslag", Groningen circa 1900.

Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met
het bestanddeel "oord" (7)
Na een rustperiode van eenjaar vervolgen we onze reeks oordnamen.
Zo vond ik in de IJsselstreek, met name in de Liemers en in de omgeving
van Doesburg opmerkelijk veel oordnamen. De preciese ligging is mij
echter niet bekend. Hopelijk zijn er Tabula-lezers die de helpende hand
kunnen reiken. We beginnen hieronder met een opsomming van oordnamen in de IJsselstreek, daarna komt een aantal oordnamen in de Betuwe en in het Land van Maas en Waal aan bod en ten slotte behandelen we
enkele reacties.

Oordnamen in de IJsselstreek

De groote Ortacker en de kleine
Ortacker te Westervoort
Van Veen (1926) vermeldt in Westervoort de groote Ortacker en de kleine
Ortacker. De namen worden in 1675
genoemd. Op de perceelsnamenkaart
van de Liemers heb ik de namen niet
aangetroffen.
Alsenoert, Boyenoerd, Langhenoert, Den Oerd en Ruwenoirt in
het kerspel Drempt
In 1455: "een boomgaard op den
Alsenoert, eertijds Kirchhof' (Van der
Ven 1950).
In 1444 wordt dit land vermeld als
"een stukje land in het kerspel Dreempt,
dat vroeger kerkhof placht te zijn". In
Van Schilfgaarde (1929) komen we in
1417 "die Alsenneert" tegen.
In 1405 treffen wc bij Drempt de
Boyenoertssteghe aan met de vermelding, dat het hek in Boyenoertssteghe
altijd een open hek zal zijn met vrijen
doorgang voor de eigenaars van

Udenmate en Spijcksmate" (Van der
Ven 1950). In 1412 vinden we het
Lutteken of Lutkc Boyenoertken
"naast die Barstede en Boyenoert"
Langhenoert wordt in 1455 genoemd
(Van der Ven 1950) en ligt "in het Side
Dreempter velt, waarvoor twee akkers
land op Langhenoert terug ontvangen" en in 1458 Langcnoert aan de
Duysterstege in het kerspel Dreempt.
In 1455 vinden we bij Van der Ven
(1950) den Oerd: " (...) een landweg
aan het einde van zijn Ysschart tusschcn
den Oerd en het Elsmaetken in het
kerspel Dreempt".
In Van Schilfgaarde (1929) komen we
in 1417 Ruwenoirt tegen:
- Item '/2 maldersait tussen Assen van
Tclchusen en Ruwenoirt
- Itcrn een anwende V/2 scepelsaat by
Ruwenoirt
- Item in der Laten '/2 maldersaat by
Ruwenoirt
In 1417 wordt ook ene Henric
Ruwenoirt genoemd, in 1576 Goessen
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van Rouwenoert, en in 1610 Catarma
van Rouwenoort.
Nyenoirt, oertken en oerde te Doesburg
Van der Ven (1950) geeft in 1416:
" (...) Nyenoirt naar de Vyschmarkt"
te Doesburg; in 1416: een huis voor de
hameyde "opten oerde ter Morenwairt" (waarschijnlijk bij Doesburg).
Bij Van Schilfgaarde (1929) komt onder Doesburg "dat Oertken" voor
(1428) zonder nadere plaatsaanduiding.
Oirde onder Didam
In 1410 vinden we bij Van Schilfgaarde
(1929) "l scepelsaet up'pen Oirde bi
Lubbert Gruwels huys" en in 1458
"(...) ind 22'/2 maldcrsaet in den Orde,
ind wat ackermails dairby gelegen, (...)".

Voorts komen bij Van Schilfgaarde
(1950 ) nog enkele noordelijker gelegen oordnamen voor:
- "Dat alinge goet dat die Oirt geheiten
is (...) gelegen in den dorpe tot Hol-

ten"(1403);
- "(•••) dat goet op den Oirde, in den
kerspel van Sallick"(1403);
- "(•••) den Oirt oick holdende omtrent 30 mergcn lants, strcckende
\vestwert an des Zuyren lant,

noortwert an Zallickcrweert, oostwert an der kercken lant, suydwert
an den Poel"(1348).
Bij Van Schilfgaarde (1949) treffen we
voorts IJsseloirde aan, nl. in 1444 "(••-)
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den tol te lisseloirde (...)". Het is niet
duidelijk of we met hetzelfde IJsseloord
te maken hebben als vermeld in de
TabulaVII-1-1989, blz. l l).Diezandplaat in de IJssel zou pas ontstaan zijn m
het begin van de 17e eeuw (Van der
Ven 1976), terwijl reeds in de 15e
eeuw sprake is van een IJsseloord.

Oordnamen in de Betuwe
In de Over-Betuwe vond ik bij de
Osenvorenreeks A3 (D. Spruit z.j.) in
Herveld Rijckenoirt; " Onder Hervelt huijs en hof genaempt Heinmein,
mit groot en cleijn Rijckenoirt en
Stecnacker samen XI mergen boulant
(...)" en "Jan Bernts m pacht van den
heer amptman van Boemel een huijs
en hoffstat genaemt Leinmangen ende
Rijckeort ende Steelanden" . Waar
moeten we Rijckenoirt of Rijckeort
in Herveld zoeken? Telefonisch contact met de heren R. van den Berg uit
Andelst en J. den Hartog Jager uit
Herveld bracht vooralsnog geen uitkomst. De speuractie gaat onverminderd voort. Wie helpt ons uit de brand?
Op de topografische kaart van 1850
vond ik ten noorden van Buurmalsen
Rijsoord (afb. 37). Het betreft de
voormalige heerlijkheid Reijersoort
(Van der Aa 1840 en 1847) en bevatte
het adellijk huis Reijersoord "benevens eenige verstrooid liggende" huizen. De totale oppervlakte bedroeg ca.
51 bunder, aldus Van der Aa.

AJb. 37 Fragment van de topografische kaart van 1850 met Rijsoord

We geven hieronder de letterlijke tekst
weer:
" het huis was niet zeer aanzienlijk en
had eenen stevigen vierkanten toren,
die hoog ten dake plagt uit te steken,
doch dreigende in te storten, tot aan
het dak toe, afgebroken is. Men gaat
door eene ijzeren deur in den toren,

binnen welken men onderscheidene
vertrekken heeft, in welke de oude
Heeren van Reijersoord huis hielden.
De grachten om het huis zijn thans
verdroogd. Men wil, dat het vanouds
regt van halsstraffen te oefenen heeft
gehad, en diep onder de toren, ziet
men nog kelders voor de gevangenen.
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Ook plagten de Heereii van Reijcrsoord vrij e j agt te hebben, benevens een
gestoelte en eenen grafkelder in de
kerk van Buurmalsen, in welke onderscheidene personen, uit het geslacht
der oude Heeren van Buren, begraven
liggen. De laatste Heer van Reijersoord,
Ketel genaamd, heeft deze heerlijkheid met alle hare geregtigheden afgestaan aan Koning Willem III, door
wien zij aan de grafelijke goederen
gehecht is. Thans wordt het voorm.
adell. h. tot eene bouwhofstede verhuurd."
Opvallend is dat de betreffende boerderij pal langs een restbedding ligt.
Deze restbedding vormt de buitenbocht van een voorloper van de Linge
en is nu nog als een geulvormige laagte
in het landschap zichtbaar.
Bij Culemborg kwam in de Lek in
1423 Kordenoirde voor (Van Schilfgaarde 1949). Op blz. XV van het
eerste stuk vermeldt Van Schilfgaarde
denaamCoddenoirde(1423), Codden
in 1339, thans Kortenoord bij
Culemborg. Het is nauwkeurig te
localiseren, zo schrijft hij: de plaats
waar langs den Lekdijk verloopende

kil bij de bocht van den dijk in de Lek
uitmondt. Hieronder volgt een deel
van de tekst uit 1423.
"Johan heer to C. beleent met der
herschap ende herlicheiden daerto
gehorende, voort met alsulcken lande
ende thiende als hij in den Broick ende

to Lanxmeer liggende heeft, oostwert

88

angaende to Kordenoirde in der
Lecke, streckende langs dat gericht van
Boesichem tot des Bischops grave to,
suydwert langs des B. grave tot des
Greven dam to, van des G. dam voort
langs den alden Bischopsgrave, die
gelegen is achter an der heeren velt van
Marienweerde, tot den Boelkensgrave
to, van der Boelkensgrave voort streckende lanx den beesder weg tot den
Voornschen broeck to, noortwert
angaende weder to Kordenoirde langs
de Lecke tot den Gruenen weg to,
gelegen beneden bij Rijpersloot, den
Grunen weg langs streckende in eener
weteringe geheiten den alden
Redichem, den alden R. langs in den
Culenborger vliet, gelegen voor den
Diefdijck (...)" etc.
Waarschijnlijk is Coddenoirde, Kordenoord of Kortenoord dezelfde als
Den Oord tegenover de Redichemse
Waarden, die we al eerder vermeldden

(Tabula VII-1-1989, blz. 12). Kennelijk is deze opwas in de Lek niet bij de
Culemborgers, maar bij het Utrechtse
gevoegd.
Over den Oert van Zoelmond kuriiien we niet meer zeggen (zie Tabula
VIII-1-1990, blz. 14) dan, dat bij Van
Schilfgaarde (1949) m 1452 "(...) 4
roeden dijk aan den Oert" (1452) staat
vermeld. Wellicht is deze "Oert" als
opwas ontstaan in de monding van de
Zoel.

Oordnamen in het Land van Maas
en Waal
Van Heiningen (1972) geeft in het
Land van Maas en Waal Scymenoort
of Schiemenoord; in 1562 "(...) tot
aender borch geheyten Scymenoort"
(blz. 570, bijlage 46). Met borch wordt
hier kennelijk berg bedoeld, want op
blz. 50 spreekt Van Heiningen over de
berg Schiemenoord. Schiemenoord ligt
niet ver van de Broekse Leigraaf tussen
Afferden en Horssen (afb. 38).

De berg, waarop het klooster Holtmeer stond, is enkele tientallen jaren
grotendeels afgegraven, aldus Van
Heiningen (noot 6 op blz. 50). Op de
namenkaart van Pons (1957) staat
Kloosterberg (afb. 39). Het is vrijwel
zeker, dat we te maken hebben met
eenpleistocene zandopduiking, die deel
uit maakt van de langgerekte stuifzandrug die van Wychen over Bergharen
westwaarts gaat (Pons 1957 en 1966).
Of de berg Schiemenoord spits toeliep, is niet bekend.

Afb. 38 Fragment van de kaart van het Polderdistrict Maas en Waal
(behorende bij ""russen Maas en Waal"; Van Heiningen 1972) met Schiemenoert
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Afb. 39 Kloostetberg
(bron: Pons 1951)

Reacties

(Brenkman): Een zeer eigenaardige
benaming voor punt treft men aan
onder de boeren en den dorpssmid in
de Betuwe, en voorkomende bij het
ploegschaar. Wanneer dit is bot of
stomp geworden, wordt dit verholpen
door het aanbrengen van een stalen
punt in de vorm van ecner V, genaamd: "stalen oort".

VanJ. van Ingen uit Opheusden ontvingen we nadere bijzonderheden over
de betekenis van de naam oord: Molhuizen, in Bijdragen voor vaderlandse
geschiedenis en oudheidkunde, dl. 3,
blz. 116-117 stelt:
"IJsseloort van oort, een punt of spits,
in het bijzonder aan de samenvloeiing
van twee rivieren gelijk aan den Rijn,
Ruhrort, Angerort".

Verder schreef mij G.J. van Druten
uit Wageningen een lange brief met
bijlagen over een oordnaam. Samengevat komt het hier op neer: Hij verricht genealogisch onderzoek naar het
geslacht Van Druten en daarbij stuitte
hij in de Geldersche Volksalmanak uit
1885 op het goed Ortena. Deze naam
wordt al in 1080 genoemd. Mogelijk
hebben er voorouders van hem ge-

Edenoord, ten westen van Druteti
(zieTabulaVIl-2-1989), heette in 1563
Grundewaayse bouwing in Puiflijk
(Van Heiningen 1972). Wc nemen
derhalve aan, dat Edenoord een jonge
oordnaam uit groep 2 is en verdwijnt
daarmee uit onze lijst van groep l.
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woond. Het goed Ortena zou in bezit
zijn geweest van de kerk van Utrecht.
Navraag bij de Historische Kring
Kesteren leerde hem, dat het mogelijk
om Den Oord in de Marspolder (Polder Leede en Oudewaard) kon gaan.
Van Druten vraagt nu, of het goed
Ortena of Ortina ons Oord in de Marspolder is en of er rond 100071200 Van
Drutens hebben gewoond.
Het lijkt mij dat met het goed Ortena
een deel van Den Bosch wordt bedoeld, nl. Orten (zie ook Tabula VII1-1989, blz. 5). Künzel et al (1989)
geven in 815-816 Ortinon, in de 12e
eeuw Ortina. De oudste vermelding
van Den Oord in de Polder Lede en
Oudewaard dateert uit 1650 (Tabula
VII-2-1989). Tussen 1080 en 1650 zit
een gat van zo'n kleine zes eeuwen!
Bovendien ligt de boerderij Den Oord
pal ten noorden van de Oude Rijn, die
in de elfde eeuw nog actief was. Het is
nog maar de vraag of de opwas van
Den Oord toen al gevormd, en zo ja,
al bewoond was. Kortom, het is hoogst
onzeker, dat met Ortena Den Oord in
de Marspolder is bedoeld. Wie kan de
heer van Druten verder helpen?
J.R. Mulder
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Voor Clio gelezen
Ter gelegenheid van hetj ubileum van de
Historische Kring Kesteren en Omstreken verschenen twee boekwerken.
Het eerste, Tussen herinnering en
historie, de Betuwe in terugblik, is
een bundel met de aardigste en boeiendste artikelen die in de afgelopen 25 jaar in
de Tabula of haar voorgangers verschenen. Het is een fraai ogend en uiterst
leesbaar boek van ruim 200 pagina's
geworden.
De lezerskring hoeft bepaald niet beperkt te blijven tot de leden van de
H.K.K. en O.; ieder die geïnteresseerd
is in de archeologie en historie van de
Betuwe zal veel van zijn gading vinden
in deze bijzonder geslaagde bundel.
Tussen herinnering en historie.
De Betuwe in terugblik.
Uitgave van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken,
Kesteren 1992,

204 pagina's,
ISBN 90-9005560-6,
Prijs f 19,50.
De tweede jubileumuitgave, de Atlas
van perceelsnamen in het Gelders
Rivierengebied, deel l de MiddenBetuwe is een bewerking van het
perceelsnameiiarchief van de voormalige STIBOKA, de Stichting voor
Bodemkartering te Wageningcn tot een
totaal aantal van 44 dorpspolderkaartcii
met volledige perceelsnamcnhjsten, vergezeld van een verklarend tekstboekje.

met de ruilverkavelingen veel in ons
gebied zou veranderen. De STIBOKA
heeft destijds de oude perceelsnamen in
het rivierengebied geïnventariseerd:
waardevolle gegevens, die nu door een
tweetal deskundigen, van wie een tevens lid van de H.K.K. en O. is, letterlijk in kaart werden gebracht.
Naar ons idee een onmisbaar hulpmiddel
bij de studie van de streekhistorie en het
onderzoek op het terrein van de familiegeschiedenis.
Deel l suggereert dat deze uitgave de
eerste van een hele reeks zal zijn. Wij zien
de volgende adas met genoegen tegemoet.
Atlas van perceelsnamen in het Gelders Rivierengebied.
Deel l de Midden-Betuwe.
Chr. de Bont en A.D.M. Veldhorst,
Uitgave van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken en het DLOStaring Centrum, afdeling Historische
Geografie,
Kesteren-Wageningen 1992,

CIP/ISBN 90-801173-1-5,
Pnjs f27,50.
Beide jubileumuitgaven liggen te koop
in de meeste boekhandels binnen het
werkgebied van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken, doch zijn ook
te bestellen of af te halen in het Archiefen Informatiecentrum, het voormalige
station van Kesteren, Stationsstraat 4042 te Kesteren, telefoon 08886-2205.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was

men er zich van bewust dat er in verband
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