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De eerste volkstelling in de Neder-Betuwe, 1795
De oudste volkstelling in Nederland dateert uit de jaren 1795-1796.1; De
grenzen van het toenmalige 'Nederland', de Bataafse Republiek, vielen

echter niet samen met de huidige grenzen. Zo maakten onder andere
Limburg en Zeeuws-Vlaanderen geen deel uit van de Republiek. Deze
eerste telling is een strikte volkstelling of zoals men het destijds ook wel
noemde, een telling van het aantal 'zielen'. De sociale en economische
context van de bevolking zoals beroepsstructuur, geslacht, religie,
enzovoort die bij de latere (tienjaarlijkse) tellingen steeds meer werden
opgenomen, bleven buiten beschouwing.2* Dit had te maken met de
beperkte, politieke doelstelling van de telling. Zij werd gehouden op
verzoek van een commissie uit de Staten-Generaal welke belast was met
het ontwerpen van een grondwet, toen een 'plan van constitutie'
genoemd.

De commissie wilde inzicht krijgen in
de kiesgerechtigde bevolking voor de
indeling van kiesdistricten. Tot de vele
veranderingen die de komst van de
Franse legers in 1795 naar de Republiek teweeg bracht, hoorde namelijk
ook een nieuw bestuurlijk stelsel. De
oude Republiek der Verenigde Nederlanden (1648 - 1795) was ten onder
gegaan met het vertrek van de laatste
stadhouder Willem V. Handelend naar
de idealen van gelijkheid en vrijheid
zou de bevolking, de mannelijke bevolking wel te verstaan, de verschillende besturen mogen kiezen. De democratie deed haar intrede.
Bij aanschrijving van 26 september
1795 werd in Gelderland door het
Provinciaal College aan alle municipaliteiten (gemeentebesturen) verzocht
om opgave van het aantal 'zielen' en
meerderjarige mannen - dat wil zeggen boven de 18 jaar- ten behoeve van

de vaststelling van de zogenaamde
grondvergaderingen. Dit waren onderdelen van de kiesdistricten. Bij het
getrapte kiesstelsel werd Nederland
verdeeld in districten van ongeveer

vijftienduizend inwoners. Ieder district werd weer opgedeeld in dertig
grondvergaderingen van vijfhonderd
inwoners. De stemgerechtigden (uitsluitend mannen) van de grondvergadering kozen één kiezer. De op
deze wijze gekozen dertig kiezers van
een district kozen op hun beurt één lid
voor het nieuwe bestuurscollege de
Nationale Vergadering.3'
In 1795 telde de Neder-Betuwe, bestaande uit het gelijknamige ambt en
de heerlijkheden Lienden, IJzendoorn
en De Marsch, 7948 inwoners (zie
tabel 1).4) Hieronder waren 2382 mannen ouder dan 18 jaar. Dit is net geen
30 procent. Opheusden was met 843
bewoners duidelijk het grootste dorp.

De kleinste buurtschap vormde de heerlijkheid De Marsch met 119 inwoners,
direct gevolgd door Aalst met 131
dorpelingen. De betrouwbaarheid van
de uitkomsten van deze volkstelling
zijn soms in twijfel getrokken, maar
wordt toch in het algemeen vrij nauwkeurig geacht/'
In plaats van alleen de uitkomsten van

de telling toe te sturen, zonden enkele
bestuurders een uitgewerkte lijst van
het aantal'huishoudingen'(gezinnen)
met de namen van de gezinshoofden,
het aantal personen van achttien jaar of
ouder en daarnaast het totaal aantal
'gezinsleden', of het aantal vrouwen en
minderjarige jongens. In de zogenaamde Bataafs-Franse Archieven op het

Tabel 1: Inwoners en meerderjarige mannen in de Neder-Betuwe in 1795.
Dorpen/heerlijkheden

Echteld
Ochten
Hien
D ode waard
Opheusden
Kesteren
Meerten
Aalst
Ommeren
Ingen
Eek en Wiel
Maurik
Rijswijk
Ravenswaay
Avezaath
Zoelen
De Marsch
Lienden
IJzendoorn

Zielen

467
518
498

464
843
305
230
131
211
557
419
701
368
223
532
631
119
445
286
7948

>18j.
158
148
154
127
280
92
69
38
70
157
134
215
115

60
141
201
29
127
78
2382
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berusten van de dorpen Echteld, Ochten, Zoelen en Avezaath en de heerlijkheden IJzendoorn, Lienden en De
Marsch de volledige lijsten die in 1795
aan het Provinciaal College zijn gestuurd. 6 '

Naast de eigenlijke volkstelling is hier
mogelijk ook sprake van een eerste
bevolkingsregistratie. Immers, aangenomen mag worden dat schout en
buurmeesters bij de samenstelling van
de lijsten op een bepaalde logische
volgorde door hun ambtsgebied zijn
getrokken. Wellicht dat met behulp
van de Oud-rechterlijke archieven en
de eerste bevolkingsregisters hier enig
inzicht in kan worden geboden.
Aan deze lijsten zijn - indirect - een
aantal aardige gegevens te ontlenen
over de sociaal-economische situatie
in de dorpen. Zo had, zoals uit tabel l
blijkt, Echteld destijds 467 inwoners,
De Marsch 119, Ochten 518, Lienden
445, IJzendoorn 286, de beide Avezathen 532 en Zoelen 631 volgens de
telling.7' Zij waren respectievelijk verdeeld over 99, 23, 103, 87, 61, 91 en
132 huishoudingen of gezinnen.
Helaas is niet meer te achterhalen wat
de heren bestuurders destijds beschouwden als een zelfstandige huishouding. In ieder geval werden ook
alleenstaanden als een afzonderlijke
huishouding opgenomen. In Echteld
worden bijvoorbeeld vier alleenstaanden vermeld: B. Sluijter (nr.51), C.

Oostenbeek (nr.:>6), Corn. van Ingen
(nr.76) en C. Stonds (nr.79). In De
Marsch één, in Ochten vier, Lienden
heeft twee alleenstaanden, IJzendoorn
één, Avezaath twee en Zoelen zes. H)
In Echteld, IJzendoorn en Zoelen blijkt
als het aantal inwoners wordt gedeeld
door het aantal huishoudingen, de gemiddelde grootte van een huishouding
lager te liggen dan 111 de andere drie
plaatsen (zie tabel 2). Als daarnaast
gekeken wordt naar het aantal meerderjarige mannen valt te constateren
dat deze dorpen naar verhouding ook
een groter percentage volwassen mannen telden. Avezaath en De Marsch
met het hoogste gemiddelde voor wat
betreft grootte van de gezinnen, hebben ook procentueel gezien het geringste aantal meerderjarige mannen.
Dit zou er op kunnen duiden dat de
beide plaatsen destijds een relatiefjongc
bevolking hadden, oftewel de nodige
gezinnen met kinderen. Daarentegen
zou den Echteld, IJzendoorn en Zoelen
een wat oudere bevolking gehad kunnen hebben waar meer volwassen mannen zelfstandig woonden en gezinnen
vormden, zodat de gemiddelde gezinsgrootte lager lag.
Opvallend is het aanzienlijk getal weduwen in Zoelen, en verhoudingsgewijs ook in Lienden en IJzendoorn.
Omdat de man als naamgever van de
huishoudens werd genoteerd is helaas
niet duidelijk hoeveel weduwnaars er
onder de inwoners zijn geweest.

Tabel 2: Inwoners, huishoudens, meerderjarige mannen en weduwen in Echteld,
De Marsch, Ochten, Lienden en Ijzendoorn in 1795.

Echteld
De Marsch
Ochten
Lienden
Ijzendoorn
Avezaath
Zoelen

zielen

huish.

gem.

>18j.

%

wed.

467
119
518
445
286
532
631

99

4,7
5,2

158
29
148
127
87
141
201

33,8
24,4
28,6
28,5
30,4
26,5
31,9

4
1

23
103
87
61
91
132

5,0
5,1
4,7
5,8
4,8

Tot slot: hoewel zoals gezegd bij de
telling niet gekeken werd naar de religieuze samenstelling van de bevolking,
kan één bevolkingsgroep als zodanig
toch nader worden aangeduid. Lienden
telde in 1795 namelijkeen aanzienlijke
joodse bevolkingsgroep (zie tabel 3).
Omdat bij de joden niet iedereen een
familienaam gebruikte maar een
patroniem, zoals in een synagoge gebruikelijk is, werden zij gemakshalve,
maar zeer direct, in de lijst 'de Joot'
genoemd.'J> Pas in 1811 zouden zij
officieel een achternaam moeten laten

8
12
9
10
16

zielen
1

3
10
6
6
3
4
7

4
4,3
7,8
13,8
14,8
11
8,3

vastleggen voor de Burgerlijke Stand. lo)
Negenentwintig Liendenareii (6,5%
van de bevolking) waren joods. Samen
vormden zij 6 huishoudingen. Onder
hen slechts 6 volwassen mannen, zodat
het waarschijnlijk omjonge gezinnen
gaat. Deze cijfers zijn des te interessanter omdat Lienden niet is opgenomen
in de statistieke beschrijving uit 1808
van het ambt Neder-Betuwe, waarin
wel de religieuze samenstelling van de
bevolking gegeven wordt. n> Ook in
Zoelen verbleven, blijkens de namen,
twee joodse gezinnen.

Tabel 3: Joodse gezinnen in Lienden en Zoelen 1795.
Naam
Jodin, Roosge de
Joot.Jacob Cohen de
Joot, Levi de
Joot, Levie Cohen de
Joot, Mannis de
Joot, Mosis Rafael de
Israël, Jacob
Josua, Emanuel

%

>18j.
0
1

306
259

2
1
1
1
3
2

304
308
269
244
700
704

nr.

(De uitgewerkte lijsten met de namen
van de familiehoofdcn per woonkern,

voorzien van een algehele alfabetische
index, zal verschijnen in de Osenvorenreeks van de Historische Kring Kcsteren
en Omstreken.)

Noten

gebied (Tiel 1
k«Wc;i m Tic/ 111) p.29-35. Hierin genealogische gegevens over 22 besneden jongens uit Lienden, besneden door David Hes

in de jaren 1S21 - 1H77.
'") Keizerlijk Decreet van 11 augustus l Kil.
De registers van naamsaannemingdie bij de
gemeenten berusten betreffen vaak joodse
inwoners. In 1S25 werd nog eenmaal de
kans geboden om een achternaam te laten
vastleggen: Koninklijk Uesluit van 8 november 1H25. In het gemeentearchief van

Lienden l SI O- 1939 berust een register van
/üsf jrrr«i;ii;n.sj.ir (of /if f

«i w» mmViYiifi'r wor Arf ra% w»
/79J//796 (Den Haag, z.j.)

In 1807/1808 vond de tweede volkstelling
plaats; zie:J.L. van Zanden, De Volkstelling

van 1807/1808 (Stichting Archief Hublikaties 1982) (Bronrowwcnfarr» J/J). In 1829
werd de eerste tienjaarlijkse telling gehouden. De laatste volkstelling dateert van 1971.
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naamsaanneming uit 1S1 1: Register van de
Uurgerlijke Stand 1H1 1 - 1812, voorin ingebonden.

^ P. D. Keijmel, Statistieke beschrijving van

Gelderland van 1808, 3 dln. (Arnhem 1986)
(M/rr&ffi Gc/rr J 7), dl. III Kwartier van
Nijmegen p. l ó9. Voor 1 808 worden joodse
inwoners opgegeven in (Op)Heusden: 13,

Hien en Dodewaard: 3, en Zoel: A joodse
burgers.

archieven (HFA), nr. 233. A.M. Elias en

P.G.M. Schölvinck, ^

Si/

tijd 1795 - /«/«(Amsterdam 1991).
4)

~

>>

BFA nr.233

A.M. van der Woude, 'Demografische ontwikkelingvan de Noordelijke Nederlanden
1500 - 1800', in: D.K Blok (e.a. red.)

(Haarlem 197A - 1982) dl.5 p. 107.
Zie noot 4.
Vergelijk de uitgegeven volkstelling van

1795 (zie noot 1) p.27.

Respectievelijk de nrs. 101, 1H2- 1S4, 190,

252.3<)6,349.3HI),450,51(\531,54I,549,
552, 553 en 67».
Joden kenden wel vaste familienamen. Met
name de aschkenazischejoden, in tegenstelling tot de se fardische joden, maakten echter
geen gebruik van een familienaam. Zie: J.
Decker, Desneden en begraven. Vijf eeuwen joden in Tiel en het Gelders rivieren-

Dit artikel is, zoals de schrijver ook
hierboven al vermeld heeft, de inleiding voor een veel uitgebreider bronnenpublicatie, die in complete vorm in

de loop van 1994 in de OSENVOREN-reeks van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken zal verschijnen. ( Red.)

Een roestig staafje ijzer
In het najaar van 1991 werd bij werkzaamheden aan de dijkverzwaring ter
hoogte van het voormalige Huis Wiel
onder Eek en Wiel het beschreven
voorwerp gevonden. Met geen mogelijkheid kon gezegd worden wat de
gevonden hoeveelheid roest was. Na
een grondige schoonmaakbeurt leek

hetgeen er overbleef op een zgn. hoefmes. Dat is een mes dat een smid
samen met een kleine hamer gebruikt
om paardehoeven te bekappen.

we tot de conclusie dat het voorwerp
van rond 1500 dateert. Het is beslist
geen hoefmes; die waren destijds heel
anders van vorm.
De vraag bleef wat het gevondene dan
wél was. De mogelijkheid dat het een
soort mes was bleef open, maar waarvoor had het dan gediend?
De oplossing vond ik in het jubileumnummer van Westerheem, jrg. 40, no.
5 van oktober 1991. Op blz. 288 staat
een artikel over een klotendolk, later
ietwat gekuist ook wel nierdolk genoemd. Het door mij gevonden voorwerp voldoet in vorm en afmetingen
aan de in Westerheem beschreven dolk.
Deze werd gevonden in een 16e-

Tekening: K. van Ingen

. «E3»

U
De opvatting dat de vondst een hoefmes was, werd ingegeven door de
vorm, een brede rug, spits toelopend
naar de snede, bijna een driehoek vormend. Op de rug kon gemakkelijk met
een hamer geslagen worden. Het voorwerp is gemaakt van lang, dradig weiijzer, hetgeen op een behoorlijke
ouderdom wijst.
Hamerslagen zouden zeker sporen nagelaten hebben op dit materiaal. Deze
ontbreken echter. Na overleg met smid
Rombout uit Geldermalsen kwamen

eeuwse afvallaag. De totale lengte ervan is 34 cm, inclusief de 9 cm voor de
nog grotendeels aanwezige houten
handgreep. Ons exemplaar is bijna 20
cm lang. Een deel van de punt is
afgebroken. De pen waarop het houten heft gezeten heeft ontbreekt, maar
de aanzet ervan is duidelijk te zien. De
naam van de dolk is ontleend aan de
twee niervormige uitstulpingen op het
heft.

W.A. Rombout

Een Betuws Historisch Museum?
Al ruim 27 jaar woon ik in Eist en mijn liefde voor het dorp met al zijn
historie groeit nog steeds. Met lede ogen moet ik aanzien hoe mijn

woonplaats wordt bedreigd door ontwikkelingen als de Waalsprong, de
Spoorsprong, de Betuwelijn met een container- uitwisselpunt (cup) op
ongeveer 1,5 km van de wijk waarin ik woon, de toekomstige bebouwing van Aam en het verdwijnen van Reeth en Merm. In het ernstigste

geval zal er bijna niets meer van het prachtige dorp Eist (ooit een 'Parel
van Gelderland') overblijven.

Niet alleen de provinciale en landelijke overheid maakt zich schuldig aan
roofbouw op Eist en de Betuwe. Ook
de plaatselijke politici worden niet bepaald gehinderd door gevoelens van
eerbied en respect voor het culturele
erfgoed van Eist. Een schitterende boerderij als de Tillenhof had nooit mogen
verdwijnen, zeker niet voor de afzichtelijke panden die ervoor in de plaats
gekomen zijn. Gelukkig zijn er op de
Aamsestraat nog een paar prachtige
huizen gespaard gebleven die echt karakteristiek voor Eist zijn. Echter, het
gevaar dreigt dat ook deze woningen
moeten verdwijnen voor industriepanden. Het is te hopen dat deze huizen alsnog als monument zullen worden aangemerkt, zodat zij voor de
komende generaties te bewonderen
blijven.

belang om aan nieuwbouwprojecten
vóóraf bepaalde randvoorwaarden te
verbinden. Deze moeten door de betreffende planologen worden meegenomen bij de indeling van een bepaald gebied. Wanneer bedoelde eisen
pas achteraf worden geventileerd, is er
vaak geen ruimte meer om ze in te
passen in het geheel.
Neem bijvoorbeeld het project
Brienenshof. Bekend is dat er een oude Rijntak door dit gebied gelopen
heeft. Als er dan een grachtenstelsel
wordt gecreëerd, dient die Rijnbedding
te worden opgegraven, zodat de nieuwe
bewoners a.h.w. weer langs de Rijn
leven, net als 2000 jaar geleden. Op
deze manier wordt er in harmonie met

het verleden geleefd. Nu is er loodrecht op de oude bedding gegraven.'
Het lijkt mij uitermate belangrijk dat

Toen ik onlangs een plaatselijk politicus hierover aansprak, raakte hij wat
meer geïnteresseerd en vroeg mij hierover een stukje te schrijven voor zijn
partijprogramma. Ik wil u een deel
daarvan niet onthouden.
' Om de wortels met het verleden
niet af te snijden is het
van enorm
10

er een instantie is die van dit soort

zaken op de hoogte is en die bij elk
nieuwbouwproject vooraf een deskundige visie kan geven, waardoor het
geweldige verleden van Eist wordt ingepast in de eisen van de huidige tijd.
Iemand die deze taak niet verve zou
kunnen vervullen is John Mulder. De

heer Mulder is terzake kundig en heeft
voldoende know-how om planologen
te kunnen adviseren. Bij komend voordeel is dat hij werkzaam is bij een
instituut dat zich met dit soort adviezen bezig houdt. Daarnaast is hij een
kenner en liefhebber van Eist en omgeving. Hij verzorgt vele lezingen in
de wijde omgeving van Eist. Een daarvan heb ik bijgewoond en daarbij heeft
hij een enorme indruk op mij gemaakt.

Niet alleen het gebied rond Eist wordt
ernstig bedreigd door allerlei ontwikkelingen die door de overheden als
'vooruitgang' worden bestempeld en
daardoor worden gelegitimeerd. Momenteel staat de gehele Betuwe onder
grote druk en dreigt haar unieke karakter te verliezen. Juist om die eigenheid te accentueren en te behouden
lijkt het me een prima suggestie om te
proberen een Betuws Historisch Museum van de grond te krijgen. Nu
'verdwijnen' alle interessante Betuwse
vondsten richting Museum Kam of
andere musea. Feitelijk is dit een kwalijke ontwikkeling. De archeologische
vondsten uit Nijmegen betreffen veelal
een andere thematiek dan het Betuwse
materiaal. In die zin zou Museum Kam
zich meer op het Rijk van Nijmegen
kunnen toeleggen. In tegenstelling tot
onze Betuwe heeft Nijmegen immers
een min of meer verstedelijkt karakter.
Door archeologische vondsten die in
de Betuwe zijn gedaan onder te brengen in een Betuws Historisch Museum, worden deze niet uit hun con-

text gehaald.

Wellicht ligt hier een gezamenlijke
missie voor alle Betuwse historische
verenigingen. Misschien kan een gebundelde krachtsinspanning een eerste
impuls voor een eigen museum zijn.
Ook is het niet denkbeeldig dat zo'n
museum een steentje kan bijdragen tot
de (h)erkenning van de unieke cultuurhistorische waarde van de Betuwe
door de eigen bevolking, als door de
plaatselijke, provinciale en landelijke
politici. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen kan de Betuwe
een dergelijk cultuurhistorisch besef
prima gebruiken.
Misschien kan er een speciale werkgroep voor genoemde missie worden
opgericht. Uiteraard ben ik van harte
bereid om hierin zitting te nemen.

André Bniil
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De rodeloop-epidemie van 1783
Door de eeuwen heen is de mensheid geteisterd door epidemieën van
besmettelijke en meestentijds dodelijke ziekten. We leerden vroeger al
op school dat in de middeleeuwen West-Europa werd gegeseld door de
pest en naar men vertelde werden de inwonertallen van getroffen steden
hierdoor vaak tot de helft gedecimeerd.
Op de een of andere wijze horen we na de 17e eeuw niets meer van de
pest, maar in de 18e eeuw steekt een ziekte de kop op, die de rodeloop
of kortweg de loop en ook wel galrotkoorts wordt genoemd.
Deze ziekte zal ongetwijfeld ook in de eeuwen daaraan voorafgaand zijn

voorgekomen, maar werd mogelijk niet als zodanig herkend. De
rodeloop is een uiterst besmettelijke ingewandsziekte, die ontaardt in
een niet te stoppen diarree, waardoor het lichaam aan koortsen en
uitdroging ten onder gaat.
De besmetting wordt, in tegenstelling tot veel andere ziekten, overgedragen door een amoebe (eencellig diertje) en dus géén bacterie. De
besmettingshaarden zullen dus in de eerste plaats de latrines (poepdozen) zijn geweest. Aanraking met de patiënt was dus niet direct
gevaarlijk, maar wel bijvoorbeeld aanraking met de bevuilde kleding of
het beddegoed van een overledene.
Wat te denken van het feit dat men in die tijd - zeker op het platteland
- nog nergens het riool kende en regelmatig de latrines in het open water

loosde. Datzelfde water werd door verscheidene gezinnen die niet over
een eigen put beschikten, als drinkwater gebruikt.

Het onderzoeksgebied
Bij het onderzoek hebben we ons gericht op het Middcnbetuwse gebied en
de stad Wageningen. Het a a n t a l
Betuwse dorpen dat hierin werd be-

noemd werd, de stad Wageningcn.
Voor zover we konden nagaan zijn de
begraafboeken van de andere dorpen
in deze regio die het jaar 1784 beslaan,

trokken is niet compleet, omdat de

m de loop van de tijd verloren geraakt,

voor dit onderzoek noodzakelijke
begraafboekeii van de lokale gcrcformeerde kerken voor een deel verloren

De stad Wageningen is in de beschouwing meegenomen als een vergelijkingsmogelijkheid met de stedelijke

zijn gegaan. Ze zijn slechts van een
deel van onze regiodorpen bewaard
gebleven en hierdoor heeft het onder-

situatie,

zoek zich beperkt tot de dorpen Hemmen, Zetten, Andelst, Herveld, Randwijk, Driel en zoals hiervoor al ge-

De situatie in de dorpen
Hoe het er in de dorpen aan toe is
gegaan zullen wc waarschijnlijk wel
nooit precies kunnen nagaan. In die

Het Middenbetuwse gebied met de in de tekst genoemde plaatsen

tijd leefde men waarschijnlijk veel meer
met de vergankelijkheid van het leven
dan thans en in het merendeel van de
officiële stukken wordt niet geen woord
gerept over de epidemie.
De begraafboeken van de kerken echter geven hierover toch nog een aardig
beeld, omdat hierin de slachtoffers
werden opgetekend. Of dat altijd even
precies is gebeurd mogen we misschien in twijfel trekken, daar deze.
boeken eigenlijk beschouwd dienen te
worden als een financiële administratie
voor het innen van de vastgestelde
grafgelden.
Omdat de armsten vaak niet bij machte

waren deze grafkosten te betalen, is het
zeker niet onwaarschijnlijk dat een
deel van de slachtoffers niet werd ingeschreven.
Deze constatering is eenvoudig te controleren met de nog aanwezige doopboeken. Als we namelijk het aantal
dopen over een bepaalde periode vergelijken met het aantal begrafenissen
over hetzelfde tijdvak, dan blijkt er
steeds een onverklaarbaar overschot te
bestaan.
Het eerste sterfgeval aan de rodeloop
vonden we opgetekend te Driel. Hier
stierf op 13 augustus 1783 het kind van
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Laurens van Loon en zeven dagen
later, op 20 augustus, werd de vrouw
van genoemde Laurens, Johanna van
de Kamp, begraven. Het mag bijzonder genoemd worden, dat op de meeste
plaatsen de ziekte op ongeveer hetzelfde tijdstip de eerste slachtoffers
maakte. Op l5 augustus stierf te Randwijk de weduwe van Aernt van der
Merkt en op dezelfde dag overleed te
Andelst Willem Roeleven. Op 18 augustus stierf te Zetten Willemijna, de
vrouw van Willem Roelofsen en op 19
augustus werd in Wageningen het eerste slachtoffer begraven. De provin-

plaats

Deze cijfers gaan pas spreken als we ze
afzetten tegen de toenmalige inwonertallen en het gemiddelde aantal begrafenissen per jaar. Voor Zetten, dat in
deze regio ongetwijfeld het zwaarst
getroffen is, zal een inwonertal van ca.
250 personen redelijk in de buurt lig-

aant. volw.

aant. kinderen

totaal

Driel
Hemmen
Randwijk
Andelst
Zetten

16
4
8
25
25

19
6
5
6
20

35
10

Totaal

78

56

134

Wageningen

44

12

56

ciale en lokale overheden vaardigden
al direct de regel uit die de bevolking
ertoe verplichtte de slachtoffers nog op
de dag van hun overlijden te begraven.
Hierbij zal het in die zomer heersende
warme weer zeker een rol gespeeld

hebben.
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In deze regio heerste de epidemie van
midden augustus tot medio november.
In totaal zijn er in de genoemde dorpen 134 slachtoffers opgetekend en
hieronder waren 56 kinderen. 1 * In onderstaande tabel vinden we de slachtoffers per dorp.

13
31
45

gen. Procentueel is hier dus ca. 18%
van de bevolking omgekomen. Globaal dus één op de vijf inwoners!
Het gemiddelde aantal begrafenissen
over de 5 genoemde dorpen bedroeg
ca. 7 per maand. Dit is gebaseerd op de
5 jaren daaraan voorafgaand en de 5
jaren die volgden op de epidemie. Op

bijaande grafiek is het sterftecijfer over
de periode augustus tot en met november 1783 uitgezet. Wanneer wij
de begraafboeken lezen valt het ons op
dat vaak verscheidene slachtoffers in
één gezin waren te betreuren.
In Hemmen betreft het drie gezinsleden van de familie Lijberts en ook in
het gezin van koster de Hartog waren
meerdere slachtoffers te betreuren. De
kosters, die gewoonlijk ook belast
waren met het doodgraven, behoorden vanzelfsprekend tot de zogenaamde
risicogroepen.

Op veel plaatsen zal men problemen
ondervonden hebben bij het begraven; op zoveel sterfgevallen zal men in
het geheel niet b e r e k e n d zijn
geweest.Verderop in dit verhaal komen we hierop nog terug.
In Randwijk was het met name het
gezin van de veerbaas dat zwaar werd
getroffen. Op 3 oktober stierf de dochter, op 13 oktober de 'veervrouw' en
op 15 oktober stierf de zoon van de
veerbaas. De mensen die dit soort beroepen uitoefenden kwamen natuurlijk met bijzonder veel personen in
aanraking, waardoor het risico op besmetting relatief groot geweest zal zijn.
Verder valt het op dat er nogal wat
personeel van boeren stierf.Vrijwel
steeds worden deze werknemers anoniem vermeld als knecht of meid van
de betreffende boer. Voor deze categorie waren meestal de vuilste klussen,
waardoor juist zij een risicogroep gevormd kunnen hebben.

In Zetten waren ook veel gezinnen
waarin meerdere slachtoffers te betreuren waren. Hier noemen we de
familie Palmers waarvan achtereenvolgens op 27 augustus de echtgenote
van Derk Palmers werd begraven, op
lOseptemberzijn dochter Neeske overleed en tenslotte op 13 september Derk
Palmers zelf ter aarde werd besteld.
Het hevigst woedde de ziekte hier
tussen de Ie en de 20e september. Op
5 september werden er op één dag 4
mensen begraven. Een verklaring

waarom er in Zetten zoveel meer slachtoffers waren dan in bijvoorbeeld Hemmen of Randwijk, is moeilijk te geven.
Mogelijk -waren er in de andere plaatsen meer slachtoffers dan in de begraafboeken is aangetekend. Zoals op de
grafiek duidelijk is te zien, was er een
tweetal pieken in het sterftecijfer. De
grootste piek voor dit gebied lag midden augustus, waarna het half september weer tot een piek van bescheidener
omvang zou komen.
Het laatste sterfgeval door de rodeloop
te Andelst wordt op 5 november 1783
als volgt ingeschreven: "Begraven
Willem Tap, zijnde de laatste in het
jaar aan de Loop overleden".

Wat deed men ter bestrijding?
In de hieronder geplaatste tabel zagen
we dat het aantal slachtoffers in stad en
schependom Wageningen relatief lager wasdan inde Betuwe. Wageningen
zal in die tijd toch zeker 3000 inwoners
hebben geteld en dat waren er méér
dan in de 5 voornoemde Betuwse dor15
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Grafiek van het sterftecijfer in de Betuwse plaatsen zoals in de tekst genoemd

pen gezamenlijk. Waarom in Wageningen de ziekte niet zoveel slachtoffers
maakte had te maken met het feit dat
binnen de stad de medisch doctor H.
van den Bosch, als 'chirurgijn' aanwezig was. Op verzoek van het stadsbestuur maakte hij een rapport op dat
werd betiteld als 'Advies over de
preservatiën tegen de omineuze ziekte'
(oftewel advies ter voorkoming van de
rampzalige ziekte). Dit stuk dat ter
aanbeveling naar het stadsbestuur werd
gezonden, dateerde uit de zomer van
1783. In de aanvang van het geschrift
staat de volgende passage:
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"(...) Tot versterking der aanstekende
ziekte van de dissenterie, ofte Roode
Loop, welke men verneemd dat aan
dese en geene plaatse in dese provincie,
en in de nabuurige stadt Rhenen zig
geopenbaard heeft. Doch also het niet
en blijkt dat die ziekte in dese onse
stadt oft schependom nog werkelijk
plaats heeft (...)".
In het rapport wordt een tweetal aanbevelingen aan de stadsbestuurders
gedaan. De eerste is de waarschuwing
tegen het kopen en verkopen van 'doode visch'. De dokter stelde dat de vis
die in dit warme 'saizoen' ter markt

werd aangevoerd een schadelijke invloed op de gezondheid zou hebben
en pleitte bij de bestuurders ervoor
deze gang van zaken aan banden te leggen door de invoer via de rivierhaven
te controleren. Het ter markt brengen
van 'levendige vischen' zou middels
een lastenverlichting op de invoerheffing gestimuleerd moeten worden.
De tweede aanbeveling behelst het op
een hoger peil brengen van de stadsgrachten, mits dit niet in strijd zou zijn
met de bestaande afspraken die de
'edelmogende heren' van de magistraat met de veenraeden van het
Rhijnsche vheen hadden. Het rapport
sluit als volgt af:
"(...) als ook om besmettinge van andere plaatsen hier niet in te haelen dan
voornamelijk strekkende om de zegeningen van de reine lucht te bewaren
zoude ik onder correctie van gevoelen
wesen dat eenjoublicatie (toejuiching)
uit naam van u ed. achtbare zoude
kunnen geschieden volgens een concept oft plan't welke ik u ed. heren heb
hierbij aen deselve ter examinatie (beoordeling) te jorresprederen (vastleggen) (...)".
In hoeverre deze aanbevelingen een
gunstige invloed op de ontwikkelingen hebben gehad is niet echt aantoonbaar. Verse vis is natuurlijk altijd
gezonder dan bedorven vis, maar in
welke mate de visconsumptie heeft
bijgedragen tot de verdere verspreiding van de ziekte blijft een vraag. Het
op een hoger peil brengen van de
stadsomgrachting, waartoe het water

inderdaad uit de binnenhaven 2 ' kon
instromen, heeft mogelijk wel een
gunstige invloed gehad. Heel veel
Wageningse huishoudens zullen direct
of indirect in de gracht geloosd hebben
en meer water maakte de spoeling
natuurlijk dun.
Ook in de rest van de provincie zat
men niet stil. In het ambt Rheden
werden tot beperking van de ziekte de
volgende maatregelen genomen:
Tot nader bevel dienden de scholen
gesloten, het spelen van kinderen op
het kerkhof belet, de kerk moest doorlopend gelucht worden en telkens na
de begrafenis van een aan de ziekte
overledene moest het gebouw met
wierook ofjeneverbessen berookt worden. Voorts liet de ambtsjonker in de
kerken en herbergen afkondigen waar
en wanneer men de medicijnen ter
genezing kon verkrijgen. Men diende
bij de geneesheer een briefje (recept) af
te halen en "op het voorscreven adres
niet in huys te treden, maar hetselve
aan den deur af te geven".
Ook de provinciale overheid bleef niet
achter: middels plakkaten werd de bevolking beperkingen opgelegd. Op 2

september 1783 werd het volgende
bekend gemaakt:
"Houdende het verbod op kermissen
op het platteland in het graafschap
Zutphen en het kwartier van de Veluwe vanwege de roode of persloop.
Uitstel van alle jaarmarkten tot de
tweede helft van oktober 1783. Verbod gedurende de rest van het jaar
oude of gebruikte zijden, wollen, of
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katoenen kleding, lappen, vodden dekens of beddegoed te kopen of te
verkopen. Verbod op het bijwonen
van godsdienstoefeningen voor hen,
die reeds besmet zijn".
Reeds in september 1779 werd te Brussel een nuttig boekwerkje uitgegeven
waarin aan de medische doctoren de
geneeswijzen tegen de loop duidelijk
gemaakt werden.
Dit boekje, dat ook in Arnhem werd
uitgegeven bij Wed. Heiidr. van Goor,
drukster van 'den edele hove van Gelderland,' was getiteld 'Onderichtinge,
ter voorbehoeding tegen den Roode
Loop, die zich op sommige plaatsen
heeft geopenbaart'.
Dit boekje bevat een elftal maatregelen
die getroffen konden worden. De strekking van dit verhaal laat het niet toe om
ze alle te noemen, de meest in het ooglopende willen wij u niet onthouden:
Lid 3.
"(...) zo men driemaal 's daags een of
twee lepels van een aftreksel van
Rhabarberin een aftreksel van Camomille neemt, ofwel wanneer men driemaal 's daags 20 grein Rhabarber gebruykt. het sal mogelijk niet kwaad
weesen, wanneer men bij elke gifte
van het Rhabarber poeier een of twee
grein Ipecacuanha voegt.
Lid 4.
Men moet zonderlinge zorg dragen
om zijn lichaam zeer zuiver te houden
en zijne voeten, handen, en aangezicht
dagelyks wel te waschen.
Lid 8.
Men moet boven alles zorgen, dat de
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afgang spoedig uit de zieken-kamer
worde weggebragt, en in een diep gat
wég-gedaan, en terstond met de aarde
bedekt werde.
Lid 10.
Men moet, met behoorlijke zorge tegen de koude, de lucht in het vertrek
van den zieken laaten ververschen, in
het zelve Azijn storten en daar van
gieten op iets heets om damp te verwekken. Men kan het zelfde doen met
een weinig Jeneverbessen."
Tenslotte een fragment uit lid 11.
"(...) En dewyl men alle mogelyke
middelen gebruykt om zig tegen de
ziekte te beveiligen, zal men wel letten, dat men geen spog doorslikke,
wanneer men by de kranken is, of hem
zo even verlaten heeft. Men moet om
de zelfde reeden agt geven op de publieke secreten, en diegene, die de
zieken of iets morzigs van hen hebben
aangeraakt (...)."
Het boekje sluit af met het hoofdstuk
'Consultatie' waarin de schrijver een
brede beschrijving geeft van de ziekte
en aanduidt hoe de ziekte reeds bij de
eerste symptomen bestreden zou moeten worden. Braken en laxeren was het
toverwoord, het lichaam diende van
boven en onder geheel leeg te lopen.
"Het oogmerk van deesc geneeswyse
is, om terstond buyten het lichaam te
brengen alle kwaade stoffen, die in de
maag en der zelfde iiabuurschap
huysvesten, en om de galblaas van al
des zelfs gal krachtdadig te ontlasten,
en naar beneden uyt te dryven."

De situatie in de provincie en in de
overige Nederlanden
De epidemie woedde het hevigst in de
provincies Gelderland, Utrecht en
Noord-B rabant.
In de Nieuwe Nederlandschejaarboeken over het jaar 1783 wordt hierover
geregeld verslag gedaan. Te Zutphen
stierven in oktober 4 tot 5 mensen per
dag aan de rodeloop en op 13 oktober
liep dit aantal zelfs op tot 8 personen!
In het dorp Apeldoorn op de Veluwe
waren er in de maand september 70
mensen gestorven en half oktober was
dit aantal al tot 120 vermeerderd. Normaliter kwam het aantal doden in deze
plaats jaarlijks niet boven de 70.
Op 8 september waren erin Nijmegen
"reeds 382 menschen in 't graf gesleept" en het uiteindelijke aantal slachtoffers zal daar waarschijnlijk meer dan
het dubbele hebben bedragen!
Het aantal slachtoffers in Arnhem wordt
niet vermeld, maar het zullen er zeer
veel zijn geweest. De magistratuur
stuitte op enorm verzet van de burgerij
toen men even buiten de Velperpoort
een algemene begraafplaats liet inrichten. Dit laatste mede met het oog op
het bergen van de vele slachtoffers.
Ten eerste was het natuurlijk ongewijde
grond en in de tweede plaats zou er
rond de kerk voldoende ruimte zijn
geweest op het reguliere kerkhof, als
een der magistraten zich maar niet
schuldig gemaakt zou hebben aan ongeoorloofde grondverkoop ten koste
van grond van datzelfde kerkhof. Die
verkoop aan de vermogende joodse

inwoner Meijer zette binnen de stad
veel kwaad bloed en bij de ingebruikname van het nieuwe kerkhof kwam
het tot ernstige ongeregeldheden. Tot
tweemaal toe werd er hetzelfde lijk
opgegraven en in optocht door de stad
gevoerd. Bij de leden van het stadsbestuur werd halt gehouden en werd het
lijk tot vermaak van het gepeupel op de
stoep gezet en aan hen getoond.
Dit toch wel vooruitstrevende initiatief van het Arnhemse stadsbestuur
verzandde, toen de oproerige menigte
het nieuw aangelegde kerkhof totaal
vernielde. Uit 's-Hertogenbosch werd
het navolgende bericht gemeld:
"Gelyk te Nymegen, Arnhem, Grave,
Utrecht, en in de gansche Betuwe en
ook op de Veluwe; zo heerst hier ook
de Roode Loop, en sleept veele menschen in het graf. De regering heeft
den 21 augustus by eene publicatie aan
de ingezetenen alle reinheid en zindelykheid aanbevolen; het zuiveren van
straaten en gooten, en vooral der huizen geboden; en integendeel het brengen van vuiligheden op der straaten
verboden, als ook het invoeren van
pruimen (...)".
In de stad en de provincie Utrecht
schijnt de ziekte ook in alle hevigheid
gewoed te hebben. Nader onderzoek
zou de omvang in beeld kunnen brengen. Ter preventie van verdere besmetting werd een tweetal publicaties
aan de ingezetenen gericht, een voor
de stad en een voor het platteland. De
strekking van beide was grotendeels
gelijk.
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Ter illustratie van de ernstige situatie
volgen hieruit een aantal aansprekende
fragmenten;
"(•••) Schout, Burgemeesteren en die
van den gerechte der stad Utrecht, in
den droevigen ervaring gekomen, dat

de Roode Loop (...) Dat niemand, het
zy Jooden, 't zy andere personen, van
nu af tot het einde dezesjaars 1783, van

buiten in deze stad , of der zelfder vryheid , zal vermogen in te brengen, ofte
doen inbrengen, te verkoopen of verruilen eenige zyden, wollen, katoenen
of linnen gebruikte kleederen; lappen
of vodden, mitsgaders beddegoed, of
wel met de zelfde goederen om te
loopen, op poene (geldstraffen) van
naar bevind van zaken, zelfs aan de lyve
te worden gestraft (...) En dat niemand
hiervan onkundigzy, zaldeserwordcn
afgekondigd, gedrukt en aangeplakt
naar behooren.
was getekent 8 augustus 1783."
Een bericht uit het uiterste noorden van
ons land, waaruit blijkt dat men ook daar
beducht was voor een mogelijke besmetting. Uit de stad Groningen werd
het navolgende relaas gevonden:
"Ter oorzake van de heerschende
Roode Loop in verscheidene gewesten dezer Republiek is vanwegens de
Regering de navolgende bekendmaking gedaan: De heeren Burgemeesteren en Raad in Groningen adverteren
by desen; dat niemand op de aanstaande kermis te Groningen, beginnende de 18 deser maand, zal moogen
20

komen met enig koopmanschappen
hoe genaamd, ten zy door ene geregtelijke attestatie doen geblyken, dat
komt van eene plaatze, alwaar geen
besmettelyke Roodeloop grasseert;
zullende tegens de overtreders naar
omstandigheden van zaken worden
geprocedeert.
Actum, Groningen

den 6 september 1783.
Ter ordonantie der heeren Burgemeestereii en Raad
voorz.
C.H. Gockiiiga, secretaris."

Slot
Zoals uit voorgaand verhaal blijkt, is de
hier in het kort beschreven rodeloopepidemie zeer ernstig geweest. De besmettingshaard zal zonder twijfel in de
provincie Gelderland hebben gelegen
en de ziekte heeft dan ook het midden en
oosten van het rivierengebied in ernstige
mate getroffen. Door het ontbreken van
een groot deel van de oude begraafboeken zullen we de ware omvang wel
nooit ku nncn achterhalen. Hoezeer deze
getallen en iioemenswaardigheden tot
onze verbeelding kunnen spreken weten we allemaal. Echter, het leed dat in
1783 door elk der getroffenen werd ervaren zullen we wel nooit kunnen beschrijven.........

Opheusden, 15 januari 1994,
Kobus van Ingen.

De opdeling tussen volwassenen en kinderen is niet geheel betrouwbaar. Het probleem is dat men jongeren boven een bepaalde leeftijd niet meer bij de kinderen
gerekend zal hebben. Dit is uit de begraafboeken vrijwel nooit goed te achterhalen,
omdat het een zeldzaamheid is dat de leeftijd
van een overledene wordt aangegeven.
De binnenhaven was gelegen ten noordwesten van de stad en werd op peil gehouden onder verantwoordelijkheid van het
Veenraadschap van de Khenense-vcnen.
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Hotel Corbelijn in Tiel, de herinnering blijft
Met de schenking van diverse gebruiksvoorwerpen en foto's van het van

oudsher bekende Hotel Corbelijn aan de Groenmarkt in Tiel aan
museum 'De Groote Sociëteit' blijft een deel van de plaatselijke horecageschiedenis voor nu en later bewaard.
Naar aanleiding van deze schenking, gedaan door mevrouw M. Provoost-Corbelijn, achterkleindochter van de grondlegger van het hotel te

Tiel, wordt in onderstaand artikel de veelbewogen geschiedenis van
Hotel Corbelijn verhaald.

Postkoetsen
Reeds in de tweede helft van de 18e
eeuw, omstreeks 1767 wordt er melding gemaakt van enig 'hotelbedrijp
aan 'den Merckt' in Tiel. Het ging hier
voornamelijk om een reeds lang bekende pleisterplaats voor postkoetsen.
Paarden en bemanningen konden hier
ververst worden om nog diezelfde dag
de passagiers verder te vervoeren, ofwel konden de reizigers, paarden en
bemanningen er overnachten om zo
de volgende dag uitgerust en wel hun
reis te vervolgen.

Een eeuw later, in 1868, neemt de heer
Thomas Corbelijn, afkomstig uit Vlissingen, zijn intrek in het hotel. De
postkoetslijnen verdwijnen langzaam
maar zeker om plaats te maken voor
22

een spoorwegen- en autowegennet.
Ondanks de snel veranderende vervoersmogelijkheden, blijven reizigers op
zoek naar een goede maaltijd en een
warm bed.
De contouren van 'Hotel Corbelijn'
worden gestaag duidelijker, de zorg
voor de gasten wordt steeds beter van
kwaliteit.
In 1896 volgt zoon Thomas zijn vader
als eigenaar van het hotel op. Samen
met andere familieleden bouwt hij de
zaak uit tot een echt familiehotel met
een nog immer groeiende reputatie.
Ook zijn zoon, opnieuw een Thomas(1903), groeit mee op in het bedrijf. Zelf overlijdt Thomas sr. vlak
voor de Tweede Wereldoorlog.
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Noodhotel
Op 7 november 1944 krijgen de bewoners van de binnenstad van Tiel
door de Duitse bezettingstroepcn aangezegd, dat zij hun woningen en bedrijven binnen 48 uur verlaten moeten
hebben. De Slag om Arnhem was inmiddelsjammerlijk mislukt en de laatste fase van de oorlog was ingegaan.
Twee dagen later verlaat de familie
Corbelyn, evenals alle andere inwoners van Tiel, als evacués het stadscentrum. Tijdens de evacuatieperiode
is Tiel een dankbaar object voor de
geallieerde artillerie, die vanuit het
Land van Maas en Waal de binnenstad
om strategische redenen in een ruïne
verandert
Op 10 juni 1945 krijgt de familie
Corbelijn toestemming om naar de
Tielse binnenstad terug te keren. Evenals vele anderen worden zij dan geconfronteerd met de puinhopen van wat
eens hun hotel was.
De familie gaat op zoek naar een ander
onderkomen om de zaak hoe dan ook
voort te kunnen zetten.
Op 10 november 1945 wordt aan de
Stationsstraat 21, in de voormalige
woning van burgemeester Bonhoff,
het 'noodhotel' geopend. Tegenwoordig is in dit pand een veilinghuis gevestigd.
Alle hoop van de familie Corbelijn is er
nu op gericht, dat binnen enkele jaren
een nieuw pand betrokken kan worden op de historische grond aan de
Markt. Mede gezien de moeilijke naoorlogse situatie is er weinig klandizie
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Thomas sr. (zittend)
P.J. Corbelijn-deJager 28-4-'20/16-12-'91
Thomas jr. 20-6-'03/04-3-'60

voor het 'noodhotel' en wordt dit gesloten nog voor er enig zicht is op een
nieuwe behuizing.

Stadhuis
Na de oorlog wordt de wederopbouw
van Tiel voortvarend ter hand genomen.
Allerlei plannen passeren de revue en/
of doorkruisen elkaar, zoals die van
Thomas Corbelijn en die van de Tielse
gemeenteraad. Op de oude plaats aan
de Markt, \vaar de heer Corbelijn zijn
hotel herbouwd wil zien, wil de gemeenteraad nu heel centraal in de stad
een nieuw stadhuis gaan bouwen. Een

jarenlange strijd over de grond is het
gevolg.
Daarnaast is de gemeente niet in staat
om de familie Corbelijn in het centrum een gelijkwaardig stuk grond aan
te bieden ter compensatie. Een
bouwkavel buiten het centrum, die de
heer Corbelijn wél wil, krijgt hij niet:
het perceel, waarop nu een modern
motelbedrijf is gevestigd langs de A15, de autosnelweg van Rotterdam
naar Nijmegen. Over een vooruitziende blik gesproken ....(!)
Door beschikking van Minister Witte
van Wederopbouw en Volkshuisvesting, in 1952, wordt de familie
Corbelijn in het gelijk gesteld en kan
zij weer over de eigen grond beschikken.

Nieuwbouw
Tussen de start van het 'noodhotel' en
de feitelijke nieuwbouw van Hotel
Corbelijn zit een periode van ongeveer 10 jaar. Voornamelijk een periode van gedwongen rust voor de
familie Corbelijn. Maar in de editie
van de Nieuwe Tielsche Courant van
7 juli 1955 wordt dan toch melding
gemaakt van de op handen zijnde
nieuwbouwvan het hotel aan de Markt.
ArchitectJ. van de Pijll en binnenhuisarchitect Th. Loermans uit Nijmegen
tekenen voor de bouw en inrichting
van het hotel. Ah nieuwigheden worden aangemerkt een 'speciale biljartzaal' en een zogenaamde 'bitterkamer'
met een kleine bar.
Passende beschilderingen zullen worden aangebracht door de uit Nijmegen

HOTEL

CORBELI1N,
Harkt • TIS L.
Tatofoon 7.

AUTO-GARAGE,
•t«CT NWCM UCHT.
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afkomstige kunstschilder H. Estourgie.
Verder zal de 'motor' van het bedrijf,
de keuken, uitgerust worden met de
nieuwste 'keukenbatterij', aldus het

*
*
*
*

geheel afgebouwde hotel te verkopen.
De nieuwe eigenaar, de familie Pijls uit
Limburg, neemt de inrichting van het
hotel voor zijn rekening en zal het

Sfeefvo! restaurant
Kamers met aSIe moderne komfort
Geze'fig terras
VQOC uw * diners

• recepties
• vergaderingen
•

Shows @i€

kunt y beschikken over sfeervol!e
ruimten, cwt of zomier dansviüer,
g*NjMsMNnstaHatf«, reg^Sfoam lichtsïerk-t«, ae-htgngrofximuziek, levende mu2t&k e d dt€* dmv schuifwanden op
g&wnriste graoïte gebracht kunrvsn

HOTEL-RESTAURANT CORBELIJN
MARKT Sa

.

krantc-artikcl. Ook wordt hierin nog
de komst van een 'Expresse-koffieinstallatie' voor de kofEekeuken vermeld.
De eigenlijke bouw vangt in augustus
1956 aan. Ook nu zijn de problemen
voor de familie Corbelijn nog niet van
de lucht, want de in de arm genomen
aannemer Luyten uit Nijmegen gaat
tijdens deze bouw failliet. Aannemer
Gebr. Thomassen, eveneens uit
Nijmegen, maakt dan het werk uiteindelijk af.
In 1957 vertrekt Thomas Corbelijn
met zijn gezin naar Mallorca in afwachting van de oplevering van het
hotel. Inmiddels wordt duidelijk, dat
er geen opvolger van Thomas in de
familie aanwezig is. Daarop besluit de
familie Corbelijn om het dan nog niet
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hotel gaan exploiteren onder de aloude naam Hotel Corbelijn.

In oktober 1959 komt Thomas
Corbelijn met zijn gezin over vanuit
Mallorca, om de heropening van 'zijn'
hotel op 7 oktober door burgemeester
Stolk mee te kunnen maken. Het is
zijn laatste bezoek aan Tiel, want begin
maart 1960 overlijdt Thomas op het
Balearen-eiland.
In 1976 houdt Hotel Corbelijn op te
bestaan. In januari 1977 wordt de inboedel onder grote belangstelling geveild en in november 1979 wordt in
het pand een filiaal gevestigd van een
landelijk grootwinkelbedrijf. Het einde
van Hotel Corbelijn in Tiel, maar niet
van de herinnering, want die leeft nog
altijd voort, bij oud en jong in Tiel en
(ver) daarbuiten.

Restauratie Vliegerij
Thomas Corbelijn is niet alleen in Tiel
bekend geworden, maar ook ver daarbuiten.
Opgeleid als hofmeester op de grote
vaart, wordt hij beginjaren 30 als chef
van het kantine- en hotelbedrijf van de
K.L.M, op Schiphol aangesteld. Hier
maakt hij kennis met talloze binnenen buitenlandse vliegeniers, die hij later onder andere als zijn gasten terugziet in het Tielse hotel. Uit de contacten met de vliegtuigbemanningen,
komt bij Thomas in navolging van
Imperial Airways te Croydon (GB) het
idee naar voren om tijdens de vluchten
de passagiers van maaltijden te gaan
voorzien. De K.L.M, is daarmee één
van de eerste luchtvaartmaatschappijen,
die deze nieuwe tak van dienst: 'Restauratie Vliegerij', nu Catering genoemd, in zijn service-pakket opneemt,
bij het in dienst nemen van de Fokkers
F36 en F22 in 1935. Om de restauratie-vliegerij aan boord van de vliegtuigen goed uit voeren worden stewards
en stewardessen opgeleid, waarbij Thomas voor de stewardessen een lans
weet te breken bij de K.L.M, voor gelijke salariëring ten opzichte van dé
stewards.

Gasten
Onder de vele, vele gasten van Hotel
Corbelijn duiken in de loop der jaren
regelmatig bekende, zo niet beroemde
namen op.
Zo verblijft Z.K.H. Prins Hendrik
meerdere malen (incognito) in het

hotel, evenals piloten van naam, als
Venemans en Meeuwisz, die er ook
regelmatig neerstrijken.
Andere bekende gasten zijn de leden
van een groot artiestengezelschap
Faveur en leden van de families Dresselhuys, Bouwmeester en Busio.

Bondshotel
In diverse advertenties wordt Hotel
Corbelijn als volgt aangeprezen:
'A.N.W.B. Bondshotel - restaurant
Corbelijn Tiel,
Geen lift, maar wel een garage aanwezigCentrale verwarming, kamers met
warm en koud stromend water.'
Een tarieflijst uit de jaren 30 vermeldt
de volgende bedragen:
- een mooie kamer kost fl 7,00 per
persoon per dag;

- een gewone kamer kost fl 2,50 fl 3,50 per persoon per dag en
- een chauffeurskamer kost fl 2,50 per
persoon per dag.
J. P. Goossen

Bronvermelding:
1) Nieuwe Ticlsche Courant 29 april 1952
2) Nieuwe Tielsche Courant 7 juli 1955
3) Speech Th. Corbelijn, ter gelegenheid van
de heropening van het hotel op 7 oktober
1959
4) Tielse Courant ? januari 1977.
5) K.L.M, huisuitgave: artikel "het vliegende
restaurant" ± 1940.
6) Diverse gesprekken met mevr. M. Provoost-Corbelijn te Tiel.
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De Tielse muntslag
Als er geen schriftelijke overlevering is en het beschikbare referentiemateriaal schaars blijkt, dan is het niet eenvoudig om met enige zekerheid iets te kunnen vaststellen. Bovenstaande is van toepassing op de

Tielse muntslag. Er zijn vermoedens genoeg over mogelijke muntslag
vanaf de 6e eeuw, maar zekerheid is niet te geven. In de lle eeuw is wel
met zekerheid munt geslagen in Tiel. Ook hiervan zijn geen schriftelijke
feiten overgeleverd; het aantal gevonden munten zorgt echter voor een
overvloedig bewijs. De muntslag van Tiel, met al zijn onzekerheden, is
in samenhang met de totale geschiedenis van het geld als volgt te

beschrijven.

Muntslag in de vroege middeleeuwen

muntslag, dus met de heersende vorst.

Toen de Romeinen zich in het begin
van de 5e eeuw terugtrokken uit het
westen, kwamen de grote volksverhuizingen op gang. De Romeinse munten bleven wel in omloop, maar door
de roerige tijden viel men ook vaak
terug op de ruilhandel.
In de loop van de 6e eeuw ontstond in
de verschillende Germaanse rijken een
eigen muntslag. Eerst waren dit imitaties van de bekende Romeinse en Byzantijnse gouden munten; de solidus
en de tremissis (= 1/3 solidus). Dit
waren munten waarop de keizersnaam
nog stond. Ze zijn o.a. geslagen door
de Friezen.

In die tijd is met zekerheid munt geslagen in Maastricht en Nijmegen. De
munten van Nijmegen zijn te herkennen aan het opschrift NIOMAGO. In
de vondst Escharen 1897 komen ook
m u n t e n voor met het opschrift
TELEDANVS. Het betreft hier een
solidus (afb. 1) en een tremissis (afb. 2).
Deze munten worden, vanwege dit
opschrift, met enige terughoudendheid
toegeschreven aan Tiel. Voorbehoud
is hier zeker op zijn plaats! Mocht de
toewijzing echter wel juist zijn dan is
Tiel één van de eerste steden in onze
gebieden waar munten zijn geslagen.
Tevens zijn deze typen dan de enige
gouden munten die in Tiel zijn gesla-

Het zuiden van onze gebieden was in
handen van de Franken. Ook daar
kwam een eigen muntslag op gang.
Vanaf ongeveer 600 kwamen er op de
munten alleen nog de naam van de
monetaris en de plaats van uitgifte
voor. De monetaris was de functionaris die verantwoordelijk was voor de
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De sceatta
Na het jaar 670 werd alleen zilver
gebruikt voor de vervaardiging van
munten. Sceatta's zijn munten uit die
tijd en zijn van Friese en Engelse oorsprong. Ook van dit munttype zou een

AJb. 1

Afb. 2
Tielse slag zijn; vanwege de letterreeks
TILV (afb. 3). Deze munten komen
voor in de vondst Escharen 1980. Tevens is er een munt van deze soort in
1992 gevonden in de Tielse regio.
Bij elkaar waren er in 1988 slechts 10
exemplaren van dit type bekend. Inmiddels is er ook een exemplaar waarop

duidelijk TICV staat. Was de toeschrijving al twijfelachtig, hiermee wordt de
zekerheid dat het hier een Tielse munt
betreft wel erg klein.

De Karolingische tijd
Onder Karel de Grote expandeerde
2
rijk ^norm. De muntslag werd als
29

Ajb. 3
een koninklijk recht beschouwd met
als gevolg dat de vorstennaam weer op
de munten terug kwam. Rond 790
•werd er een munthervormmg doorgevoerd. Overal in het rijk waren dezelfde munten met de naam penning in
omloop; wel met de naam van de
muiitplaats erop. Eén van de belangrijkste muntplaatsen was Dorestad, ten
noorden van het huidige Wijk bij
Duurstede. Ook van deze penningen
wordt een bepaalde variant aan Tiel
toegeschreven (afb. 4).
Deze variant is te herkennen aan het
opschrift BONA. Dit opschrift moet
worden gezien als een bijnaam zoals in
TIELE BONA. Deze munten zijn bijzonder schaars en de toewijzing aan
Tiel als muntplaats staat zeker (nog)
niet vast.
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Muntslag in de 10e en lle eeuw
De Noormannen zorgden voor een
grote wanorde in onze gebieden. Langzaam vestigden zich nieuwe besturen.
De bisschoppen van Luik en Utrecht
werden door de Duitse koningen geholpen en herstelden in de 10e eeuw
hun bisdom. Gedurende deze periode
is er geen sprake van muntslag van
enige betekenis.

Tegen het jaar 1000 komt hier vrij
plotseling verandering in. Bewijzen
hiervoor vinden we maar weinig in
ons land, maar des te meer in de landen
rond de Oostzee. Hieruit blijkt dat er
een intensieve handel op deze landen is
geweest. Uit muntvondsten uit o.a.
Zweden, Estland en Denemarken
worden de handelsplaatsen die munt
sloegen duidelijk. Uit ons land zijn dit
Deventer, Maastricht, Tiel en plaatsen
in Friesland. Er zijn zilveren penmn-

AJb. 4
gen gevonden van Tiel met de namen
van de koningen (en later keizers) Otto
III, Hendrik II, Koenraad II en Hendrik
III en IV. Het uiterlijk verschilt nu ook
weer per muntplaats. De munten van
Tiel zijn te herkennen aan het 'Tielse
kopje', het gekroonde vooraanzicht
van de koning of keizer. Dit is de eerste
muntslag die met zekerheid is toe te
schrijven aan Tiel. Het meest voorkomende type heeft een kruis op de
keerzijde (afb. 5). Het type van de

Keulse slag heeft als tekst S/COLONI/
A (afb. 6). Afb. 7 toont het type met de
tekst BO/+TIELE/NA.
Er zijn van deze periode meer varianten van Tielse munten bekend zoals
met het portret met zijaanzicht, bijtekens als kromstaf en kruisscepter en
geheel andere teksten in het veld of als
omschrift. De afgelopen jaren zijn
slechts enkele van deze munten in ons
land teruggevonden. En om het bewijs
van de Tielse muntslag waterdicht te

AJb. 5
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Dit artikel is mede tot stand gekomen
met informatie en afbeeldingen uit de
volgende boekwerken en publicaties:
Chijs, P.O. van de, De munten der Frankische
en Duits-Nederlandse vorsten, deel 9, 1866.
Gelder, H. van, De Nederlandse munten, 1965.
Hatz, C., TielerDenare des 11.Jahrhunderts in

den Schwedischen Münzfunden, 1968.
Lafauric.J., Le trésor d'Escharcn 1897, (1960).
Man, M. de, Trouvaille de m o n n a i e s
incrovingicnncs a Escharen, 1898.
Metcalf, D.M., An early Carolingian mint in
the Low Countries: BON A = TIEL, 1970.
Metcalf, D.M., Twenty-fïve notes on sceatta
finds, 1984.
Molvögin, A., Die Tieler MOnzcn in den
cstnischen Schatzfunden des 11. Jahrhunderts,
1988.
Pol, A., Remtnerden 1988, (1989).
Kink, E.D., Beschrijving der stad Tiel, 1836.
Velde, W. op den, Escharen 1980, (1985).
Velde, W. op den, e.a., A survey of sceatta finds
frorn the Low Countries, 1984.
Wit, G.W. de, De muntslag van Tiel, 1989.

AJb. 6

Afbeeldingen bij het artikel 'De Tielse Munt-

slag.
Aft). Muntsoort

AJb. l
maken: eriséén munt gevonden in het

oudste deel van de stad Tiel zelf.
Dit is een kort overzicht van de mogelijke en zekere muntslagvan Tiel. Het
pretendeert niet compleet te zijn. De
tijd zal leren of de onzekerheden van
nu de zekerheden van de toekomst
zijn.

Arte van Herwijncn 1994
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Sohdus TELEDANVS
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Tremissis TELEDANVS
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3

Sceatta TI LV
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4
5
6
7

Renning BONA
Penning kruis
Penning S/COLONI/A
Penning BO/+T1ELE/NA

Y
Y
N
N

Y
Y
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De Nieuwlandsbouwing en de Fles te Heteren
Historische plek voor het nieuwe gemeentehuis
(Bijdragen tot de geschiedenis van Heteren X)
Het nieuwe gemeentehuis staat op historische grond, ook al is het gebouwd in 'Nieuw-Heteren'.
Vóór de laatste oorlog stond hier de monumentale boerderij Nieuwlandsbouwing, na de oorlog, toen er alleen nog maar een schuur stond,
omgedoopt in Mariahoeve.
Nog vroeger heeft die boerderij -waarschijnlijk deel uitgemaakt van, of
was de opvolger van het adellijke huis de Fles, een van de drie adellijke
huizen die er in het midden van de 17e eeuw in Heteren waren.
De andere twee adellijke huizen waren de Rode Toren, op de grens van
Heteren en Driel en de Olde Hofstad (soms ook wel Voorst, naar het
geslacht Van Voorst genoemd), waarschijnlijk gelegen onder aan de dijk
in wat nu de Schoutenkamp heet.
Nieuwlandsbouwing herinnert aan de bouwing of boerderij van het
geslacht Ingen Nulandt (ingen = in de, in het; Nuland = Nieuwland).
Dit geslacht was o.a. in de 17e en de 18e eeuw eigenaar van het adellijke
huis de Fles. Dit huis en de boerderij Nieuwlandsbouwing (kasteelboerderij) hebben oorspronkelijk vermoedelijk bij elkaar gehoord. De
nu verbouwde hoeve de Fles dateert pas uit de vorige eeuw.
Deze boerderij werd gebouwd op een stuk land naast het perceel waarop
de Nieuwiandsbouwing (en het verdwenen huis de Fles) stond. De naam
die aan de nieuwe boerderij gegeven werd, was heel toepasselijk de Fles.
Enkele (fragmentarische) historische bijzonderheden over het adellijke
huis en de bouwing volgen hieronder.

De Fles
Reeds in de 16e eeuw is er sprake van
de Fles: "huyss ende hoffstatt, erffende
guet, geheiten die Vlesch" (1554). Een
naam fles of vies duidt op water: een
meertje, plas of soort vijver. Het is niet
zo waarschijnlijk dat dit een natuurlijk
meertje geweest is. Wel is het heel
goed mogelijk dat daar door graafwerkzaamheden (misschien als gevolg

van het graven van klei om er stenen
voor het adellijke huis van te kunnen
bakken) een laagte ontstaan was, waar
permanent water in bleef staan,
Hoogstwaarschijnlijk viel de Fles oorspronkelijk onder de Rode Toren,
omdat beide huizen aan het geslacht
Mom behoorden. Het is heel weidenkbaar dat de Fles gebouwd werd voor
een van de kinderen Mom van de
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Rode Toren. Daarna is het dan als
zelfstandige eenheid een andere weg
gegaan dan de Rode Toren. Aan het
bezit van het laatste huis waren een
adellijke titel en bepaalde heerlijke rechten verbonden: Heer van de Rode
Toren; aan het bezit van de Fles vermoedelijk niet. Daarom was het bezit
van de Rode Toren ook aantrekkelijker dan dat van de Fles.

Door huwelijk en vererving kwam de
Fles omstreeks 1600 in bezit van het
geslacht Ingen Nulandt. Het Nieuwland waaraan dit geslacht zijn naam
ontleend had, lag waarschijnlijk in
Lynden bij Eist.
In 1649 werd het adellijke huis de Fles
als volgt te boek gesteld in het verpondingsregister (verponding = een soort
onroerend goedbelas tuig op landerijen
en gebouwen):
" 't adelicke huys', en een woningh
genaemt de Vies met 2 1 / 4 mergen

boomgaerts met noch l mergen weyde" (l morgen = ca. 0,86 ha), op naam
van de erfgenamen vanjonker Hendrik
Ingen Nulandt. Een bijzondere pachtvoorwaarde rustte op de woning: verpacht voor 100 gulden "& 10 paer
duyven". En verder nog voor: "eene
bouwinghe groot 32 mergen" (waarschijnlijk dus de Nieuwlands-bouwing)
en tenslotte voor "3 1/2 mergen
bouwlandts genaemt de Cluytentreer,
bij haer selffs gebruyckt".
Door huwelijk en vererving waren in

de 18e eeuw de Fles en de Nieuwlandsbouwing aan het geslacht Van
Scherpenseel gekomen. Een nakomelinge, de douairière van baron de
Heusch, geboren Van Scherpenseel
verkocht in het begin van de vorige
eeuw (omstreeks 1830) haar gehele
bezit in Hetcren, ter grootte van ongeveer 36 ha.

Hendrik van Lonkhuyzcn kocht hier-

Voorhuis van de Nieuwlandsbebouwing (1921)
Foto: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, Arnhem
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van een gedeelte, waaronder de
Nieuwlandsbouwing en aangrenzend
land. Hij (of zijn zoon Hendrik of
kleinzoon Hendrik) bouwde op het

land naast de boerderij de Nieuwlandsbouwing een nieuwe boerderij die de
Fles genoemd werd.

Deze boerderij bleef tot 1906 in het
bezit van de familie van Lonkhuyzen.

ook het winkelcentrum de Fles genoemd waren in plaats van de Beenidhof; de Beemd ligt namelijk iets verder
oostelijk en behoorde niet tot de Fles.

De Nieuwlandsbouwing
De Nieuwlandsbouwing was, zoals al
opgemerkt is, waarschijnlijk de boerderij die bij het adellijke bezit van de

Achterhuis van de Nieuwlatidsbebouwng
Foto: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek, Arnhem

Toen verkocht een nazaat van bovengenoemde Hendrik van Lonkhuyzen
de boerderij aan Sander de Hartog. In
1969 werd de Fles met bijbehorend
land door de gemeente Heteren gekocht ten behoeve van het uitbreidingsplan de Beemd.
Historisch gezien zou het juister geweest zijn als dat uitbreidingsplan en

Fles behoorde. De naam Nieuwlandsbouwing verwees naar de bouwing
van de Ingen Nulandts.
Zij verpachtten de boerderij. De pachter voerde zijn bedrijf dus op de boerderij van de Nulandts oftewel op de
Nuland(t)s- of Nieuwlandsbouwing.
Ook is het mogelijk dat de naam
Nieuwlandsbouwing pas in gebruik
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kwam, toen de boerderij niet meer in
het bezit was van het eerder genoemd
adellijke geslacht. Dan is het misschien
Hendrik van Lonkhuyzen, die omstreeks 1830 de boerderij gekocht had,
die de boerderij zo genoemd heeft. Na
zijn overlijden vererfde de boerderij
op een van zijn zoons, overigens een
andere dan aan wie de Fles kwam.
Meer dan een eeuw lang bleef de
boerderij in het bezit van nazaten van
deze tak Van Lonkhuyzen. Het achterhuis van het monumentale gebouw
lag aan de weg, de voorkant stond naar
het oosten. Vlak voor de oorlog verkocht Christiaan Engelbert van
Lonkhuyzen de hoeve aanjochum van
der Bij uit Velp. Hij noemde de boerderij toen Catharinahoeve. Het zeer
oude voorhuis, het achterhuis en een
schuur werden afgebroken (1938-

1940).
Gelukkig had de bekende boerderijonderzoeker K. Uilkema (1873-1944)
de hoeve in 1921 gefotografeerd en
opgemeten. Omstreeks 1951 kocht
Arnoldus Theodorus Arissen de boerderij van Van der Bij. Arissen heeft de
hoeve waarvan alleen nog een schuur
over was (die in 1960 afbrandde), toen
Mariahoeve, naar zijn vrouw Maria,
genoemd. Uiteindelijk kocht de gemeente Heteren in 1987 het fruitbedrijf om de bouw van een nieuw
gemeentehuis te kunnen verwezenlijken. Voordat er met de bouw van het
nieuwe gemeentehuis begonnen werd,
was goed te zien dat de oude boerderij
op een iets hoger gelegen terrein ge-
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staan had. Zulke opgehoogde plekken
wijzen vaak op een oude bewoning.
Voor zover bekend zijn er ter plekke
en in de naaste omgeving geen oudheidkundige vondsten gedaan, die aanwijzingen zouden hebben kunnen geven
over de precieze ligging van het voormalige adellijke huis. Het oudste huis
en de erbij behorende gebouwen zouden eventueel niet exact op de gedachte locaties gestaan behoeven te
hebben. In een bepaalde omschrijving
van het oorspronkelijk bezit dat ooit in
tweeën gedeeld was (en later weer
vereend werd) ,wordt wel eens gesproken over "een halve bouwing, gelegen
tegenover de Vies".(Tegenover = aan
de andere kant van de weg; nu
Flessestraat?).

W. van de Westeringh
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Kersentijd in de jaren twintig
De onlangs overleden R. van den Berg uit Andelst heeft een aantal jaren
geleden jeugdherinneringen opgeschreven. Het onderstaande artikel
dateert uit 1990. Het beschrijft een bedrijvigheid waardoor de Betuwe
landelijke vermaardheid gekregen heeft.

Vandaag de dag heeft de kersentijd,
althans in de Midden en Boven-Betuwe, weinig meer te betekenen. In de
Beneden-Betuwe, Resteren, Lienden,
Ingen, Eek en Wiel, iets meer. Daar
worden door notarissen nog diverse
percelen publiek op stam verpacht.
In de jaren twintig was dat wel anders.
De kersentijd begon trouwens niet als
de kersen rijp waren, maar eigenlijk al
tijdens de bloei. De eigenaren van de
hongerden, de pachters, de plukkers,
de spreeuwejagers en ook de neringdoenden hadden allemaal belang bij
een goede oogst.
Dus werd er gekeken hoe de bomen

bloeiden, hoe het weer tijdens en na de
bloei was, enz. Tijdens de bloei moest
er weinig of geen nachtvorst zijn, maar
vooral geen koud regenweer! Droge
vorst was vaak nog niet zo erg. Een
voorbeeld kan dit duidelijk maken.
Johan Jager uit de Engelandstraat in
Andelst, een nogal impulsief man, riep
's morgens na een strenge maar droge
nachtvorst: 'Er komt geen kers, alles is
bevroren. Voor een doos sigaren mag
je al mijn kersen hebben.' Eén van de
toehoorders zei: 'Dan zijn de kersen
van mij en jij krijgt je sigaren'. Later
bleek er toch een vol gewas te zijn en
heeft Jager zijn kersen terug gekocht.
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Wat hem dat gekost heeft, is niet bekend geworden.
Belangrijk was of er op de bloeitijd een
groeizame periode volgde, zodat de
kersen doorgroeiden en niet gingen
ruien. Vooral de wijnkers was daarom
berucht. De volgende stap was dat de
notarissen per advertentie opgave vroegen van de op stam te verkopen kersen.
Van de opbrengst van een bongerd was

veelal de ene helft voor de eigenaar, de
andere voor de pachter. De laatste
moest daarvoor al het werk doen: keren, plukken, sorteren en veilen.
Bij minder bekende pachters was het
gebruikelijk dat het hele gewas op de
naam van de eigenaar geveild werd.
Deze rekende dan later met de pachter
af. Zonodig gaf hij voorschotten voor
het betalen van de plukkers en keerders.
Zodra de opgaven van de eigenaren
binnen waren, plaatsten de notarissen
advertenties met de te veilen percelen
in de streekbladen. Ook vermeldden
zij de adressen waar de veilingen plaats
zouden vinden. Notaris De Meester te
Heteren begon meestal m Dnel, daarna
ging hij naar de Sprokkelenburg in
H e t e r e n , Sanders in Randwijk,
Cochmis in Zetten cii het Wapen van
Andelst. Notans Costerman Boot, en

later Hofland, veilde in Herveld bij
Bulte of bij Willem van Woerkom en
in Zetten in het stationskoffiehuis 't
Halt. De notaris uit Opheusden hield
verkopingen in zijn woonplaats, in
Kesteren, Ochten en Dodewaard. Zo
hadden ook de notarissen in andere
delen van de Betuwe hun verkopingen. In Wageningen werden de kersen
in de Nude, waar nogal wat hongerden
waren, verkocht.
Er werd bij afslag verkocht. Aan het
begin las de notaris de algemene en
bij zondere voorwaarden voor waaraan
de kopers of pachters zich hadden te
houden. Bijzonder voorwaarden waren b.v. het aantal getekende bomen,

die de eigenaren kwamen plukken of
het aantal kilo's dat franco bij hen
geleverd moest worden. Ik weet nog
dat, toen we de kersen op het Elderveld
van de heer Tap te Heelsum hadden, ik
twee maal met tien kilo kersen op de
bagagedrager naar Heelsum ben geweest.
In verband met die verplichte levering
deed in die tijd het volgende verhaal de
ronde. Een niet zo best bekend staande
koper ging in de winter mollen vangen
om de kost te verdienen. De velletjes
propte hij in zijn jaszakken, 's Zomers
droeg hij dezelfde jas, die dan nog vet
van de mollen was. Toen de eigenaar
van een door hem gepachte bongerd
om de bedongen kersen kwam, zei de
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koper: 'Goed, even sorteren!' Hij trok
zijn vette jas uit, spreidde hem op de
grond en schudde er een hoenderik

kersen op. De eigenaar keek het even
aan, gruwde ervan, en zei: 'Weet je
wat, eigenlijk hebben we kersen genoeg uit de andere bongerd, dus laat
het maar', en ging zonder kersen naar
huis. Toen hij weg was zei de koper:
'Zo, dat is verdiend'.

telen en Timmer. Wel met personeel
werkten in Randwijk o.a. de gebroeders Timmer en Ykhout en de in de
kersenbongerd verongelukte Jan
Gerritsen. In Zetten, Herveld en

Andelst: Ceesjager, de gebroeders Van
den Berg, Hent van Bergen en Johan
Bombach, Th. Vilier, G. van Dijken
en Cor Vink.
Er waren pachters die geen compag-

nons naast zich hadden; in Dodewaard
Afslager voor notaris De Meester was

R.A. van den Berg. Gijs Coeleman
deed dat werk voor Costermann Boodt
en Hofland. Wanneer meer dan één

o.a. Derk van Tintelen, in Loenen/
Herveld vader en zoon Van Blijder-

veen, Cor Vink, Piet Frentz, Bertus
Tennissen en Ceesjager.

persoon op hetzelfde bedrag afmijnde,

lag het meestal aan de afslager wie de
kersen toegewezen kreeg. Soms gaf dat
deining en herrie. Direct na de toewijzing moest de pachter 10% van het
overeengekomen bedrag betalen; vóór

een in de voorwaarden genoemde datum de resterende 90%. Direct na de
toewijzing begon de werving van plukkers en spreeuwejagcrs. Mensen die

als E.H. van de Bosch in Oosterhout,
ledere pachter van fruit op het hout
moest bij de notaris een fruitpachtcrserkenningoverleggen. Hadhij die met,
dan was zo'n document van een ander

ook goed, maar dan werd die wel als

op de verpachtingen aanwezig te zijn.

medepachter genoteerd. Een erkenning was in de jaren twintig vrij gemakkelijk te bemachtigen. Je hoefde

Maar de beste en meest ervaren plukkers waren vaak al te voren besproken.

alleen maar aan te tonen dat je een
aantal jaren in de fruithandel had geze-

Ze wisten dan alleen nog niet waar hun

ten. Mijn vader kreeg de erkenning

baas kersen zou krijgen. Er waren families die geen vreemd personeel nodig hadden. Zij konden voldoende
eigen mensen op de been brengen.
Deze families vond je vooral onder de
boomkwekers uit Opheusden, o.a.
Mauritz van de Abeel, Verwocrt, Peters Ploegen, Roelofsens en Mcycring;
in Dodewaard Van Reeden, Van Tin-

omdat hij achttien jaar bij Vinks fruithandel gewerkt had en wel voor M.A.
Vink, Eist, L.W. Vink, Zetten en J.F.
Vink, Dodewaard, alle drie zoons van

noggecn baas hadden, zorgden ervoor
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Niet alleen notarissen, maar ook rentmeesters verpachtten fruit op stam zo-

de oprichter J.F. Vink sr.

Na 1945 was voor een vergunning
veel meer nodig. Je moest een uitgebreid assortiment rassen kennen en
ook nogal één en ander weten van

sociale wetgeving en loonadministratie.
Dat de soep niet zo heet gegeten werd
als ze was opgediend, blijkt uit het
volgende voorbeeld. Een kennis vroeg
een erkenning aan en toen hij op
examen moest, schreef hij op de binnenkantvan de ene pols de afkortingen
van de sociale wetten en op de andere

een loonberekening. Hij slaagde niet
lof, maar als hij fruit pachtte had hij wel

en de prijs vast te stellen. De combinatieswisselden onderling geen gegevens
uit. Ze waren veel te bang dat de
anderen die zouden gebruiken om
daarvan bij het afmijnen te profiteren;
het ging immers om de boterham.
Zo had de spanning van de kersentijd
de belanghebbenden allang in de greep
voor de eigenlijke pluk begon. Het

de hulp van een administrateur nodig.

plukken ging in daghuur van 's morgens zes tot 's avonds zeven. Om acht

De verpachtingen werden gehouden

uur was er een half uur schaft, rond het
middaguur pauzeerden de plukkers één

wanneer de kersen iets kleur begonnen
te krijgen. Als de streekbladen met de
advertenties waren verschenen, wan-

tot anderhalfuur, om half vijf nog een

delden de aspirant-pachters in groepjes

ongeveer een gulden meer dan de

door de boomgaarden om het aantal
kilo's te schatten, de kwaliteit te bezien

gewone daghuur. De spreeuwejagers
verdienden vaak naar verhouding be-

half uur. Het dagloon schommelde
rond een rijksdaalder per dag. Dat was
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ter, maar die moesten wel meer uren

Andelst of nog verder weg de kersen

maken. Zij werkten ook op zondagen

hadden, meestal een hut in de boomgaard. Twee of drie mannen, meestal
de ongehuwden, sliepen er op stro. In
de hut werd ook het kruit en de

moesten 's avonds minstens tot acht
uur blijven en bij sommige bazen nog

langer. Wel kon een enkele erkend
goede keerder soms zijn weekloon
opdrijven tot vijfentwintig gulden. Ik
ben op mijn twaalfde jaar begonnen

voor twaalf gulden per week bij Cees
Jager op Engeland. Vierjaar la ter keerde
ik voor zestien gulden per week voor
Hendrik Timmer op het Hogeland te

Zetten. Eigenaar van beide boomgaarden was L.W. Vink uit Zetten. Het
was zeven dagen per week werken van

's morgens zes tot 's avonds acht. Moet
je nu om komen!
De m e n s e n uit D o d e w a a r d en
Opheusden bouwden, als ze in Zetten,

voorlader, die de spreeuwenjager gebruikte, bewaard. In de boomgaard
werd koffie gezet ener werden aardappels gebakken. Bij de gezins- en familieploegen brachten de vrouwen tegen

twaalf uur de warme maaltijd en bleven dan 's middag om te sorteren.
Met de voorladers gebeurden nogal
eens ongelukken. De spreeuwejagers
hadden ze dan met te veel kruit, hagel
of ponsdoppen geladen, waardoor ze
explodeerden. De ponsdoppen kon je

bij sommige loodgieters kopen. Teg e n w o o r d i g zijn er bijna geen
voorladers meer.
De manier van plukken is veranderd.

In de jaren twintig begon men eerder
en plukte de enkele rijpe kersen er uit.
Daarna ging men opnieuw de bomen
langs en nóg eens. De laatste pluk

heette de nalezing. Deze plukwijze
gebruikte men bij de meikersen. De
Duitse kersen werden in twee keer
meegenomen en de late kersen, de
Varikse zwarte Bieskersen en de Wijnkers in één keer. Na de derde keer

zochten de plukkers nog de volgers op,
een tak hier, een top daar, soms een
hele boom.
Het pachten van kersen was een risico-

vol bedrijf. Eens hadden we de kersen
van Jansen van Doorn op de Fliert.
Drie weken hadden we gezwoegd met
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slechte prijzen, veel nat weer en gesprongen kersen. De hele opbrengst
zou op gaan aan plukloon. Maar er
zaten nog zo'n 3000 kilo volgers. We
kregen ze er in vier dagen af. Ze
brachten de voor die tijd hoge prijs van
één gulden per kilo op; zo hadden we
nog een redelijke kersentijd.

Aan den oever van een snelle vliet, In't
groene dal, in't stille dal' schalden door
de boomgaarden. Soms zongen drie of
vier bongerden hetzelfde lied in één
machtig koor. Maar af en toe stak de
rivaliteit de kop op. Dan zong ieder
zijn eigen lied en probeerde men de
anderen te overstemmen.

Ondanks de risico's was het een mooie
tijd waarnaar we ieder jaar uitkeken.
Dat kwam ook wel omdat grote gezinnen in de winter schulden gemaakt
hadden bij slager, bakker en kruidenier. De mensen rekenden er op die
middenstanders na de kersentijd te
kunnen betalen. Kinderen verjoegen
spreeuwen, mannen plukten en vrouwen sorteerden. Mogelijk bleef er nog
iets over om te sparen. Voor deze
mensen kon een goeie kersentijd een
uitkomst zijn. Trouwens ook heel wat
kleinere ondernemers zonder reserves,
de pachters dus, stonden er met veel
beter voor. Alleen winst kon hun bestaan als pachter in stand houden. Na
een uitgesproken verliesjaar vielen er
altijd wel pachters weg.

Wanneer het mooi en bestendig weer
was in de kersentijd heerste er een
prima stemming. Dat uitte zich in
gelach en gezang. Het waren vooral de
jongere plukkers die hierin het luidruchtigst waren. Levensliederen waren zeer populair, vooal als ze veel
coupletten hadden. Liederen als 'Het
vrouwtje van Stavoren, Achter in het

zwarte klooster, Edward en zijne Lena,

Jan en Wilhclmicn Besselink uil Oostcrliout

Bij de kersentijd hoorde de haringventer. Hij ging met schoongemaakte haring langs de bongerden. Door het
eten van kersen werden de werkers
'flauw'. Om half vijf gingen één of
twee haringen met het brood er best
in. De baas draaide meestal voor de
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kosten op; die paar centen per haring
kostten hem de kop niet.

Onlosmakelijk niet de kersentijd verbonden waren de vrachtrijders. Met

paard en wagen haalden zi) de kersen
uit de boomgaarden op, meestal
fs avonds tussen vijf en zeven uur. In
grote boomgaarden met veel plukkers
verschenen ze ook 's morgens zo rond
acht uur. In Andelst waren dat Nol
Timmer, Dorus en later Herman Vecns
en Willem Speijers; in Herveld Gerrit

Vink, Cor Vink en Hcnt Veens; in
Randwijk Coen Goedvriend en
Comclissen, beter bekend als de huzaar.

Uit Zetten kwam G. van Laar. Uit
Herveld reed Piet Frentz en later J.C.

Frcntz op de WOB
W. Vcens.

in Eist, evenals

Een deel van de (geveilde) kersen ging
naarjamfabneken. Daar werden vrouwen, meisjes en jongens, vaak schoolkinderen, aangenomen om de kersen
te ontstelen. De volksmond sprak steeds
van 'kcrscnstclen'.
De hoofden van de lagere scholen
mochten jaarlijks aan leerlingen van de
hoogste drie klassen veertien dagen
landbouwvcrlofgeven. Daaronder viel
ook het spreeuwejagcn. 'Kcrscnstelen'

was verboden, want dat was fabrieksarbeid. Toch was spreeuwejagen een
veel zwaarderejob dan, zittend aan een
dis, kersen van hun stelen te ontdoen.
De meeste schoolhoofden knepen een
oogje dicht en wachtten met het melden van het ongeoorloofd verzuim tot
de grote vakantie bijna begon. De
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oproep aan ouders om voor de commissie tot wering van schoolverzuim te
verschnncn, kwam dan na de vakantie.
De ergste recidivisten kregen een rijksdaalder tot drie gulden boete; de anderen een waarschuwing. De boete werd
meestal vlot betaald. Wanneer de kinderen dnc tot vier weken hadden kunnen werken kon die rijksdaalder er wel
af.
Met het ontstelen werd aardig wat geld
verdiend in de Detuwe. Het gebeurde
(waarschijnlijk) bij Baltussen in Driel,
bi] de Plukroos in Hetcren, Geurts en
Vink in Dodewaard, de Betuwe in
Tiel, Jan van Wocrkum in Oosterhout, Tamineau in Eist en Vink in
Dodewaard en Zetten. Vink betaalde
een dubbeltje per bussel kersen van
tien kilo en vijftig cent voor een bussel
zwarte bessen. Vrouwen en oudere
meisjes kwamen als de kersen niet te
klein waren tot ongeveer twintig bussels per dag, dus tot f 2.20. Schoolkinderen kwamen gemiddeld tot tien bussels. Wanneer er in een bongerd twintig
vrouwen en evenveel kinderen werkten, waren de verdiensten zo'n f70,00
per dag. Geen wonder dat men het niet
zo nauw nam met schoolverzuim.

In de jaren twintig en dertig ging het
gemoedelijk en rustig, al werd er flink
gewerkt. De plukkers werkten in dagloon. Ze begonnen gelijktijdig en als

de helft beneden was met een volle
hoenderik, werd er 'onder' geroepen
en kwamen ook de andere plukkers,
vol of niet vol, naar de hut om uit te

schudden. De plukkers gingen dan
weer tegelijk de ladders op. Er waren
enkele bazen waren er die 'op de wekker' riepen. Meestal werd dat niet erg
gewaardeerd; men vond dat drijven.
Al in de Tweede Wereldoorlog, maar
vooral erna, is het allemaal veranderd.
Uoor de ruilverkaveling en de aanleg
van autowegen verdwenen veel

hongerden. Maar ook de mentaliteit
veranderde en daarmee de manier van
werken. De plukkers wilden steeds
meer en gingen daarom per kilo plukken. De echte scheurwolven, zoals die
genoemd werden, begonnen steeds
vroeger. Vijf uur, soms al om vier uur
's morgens. Het was nooit genoeg.
Maar gezongen werd er niet meer. Zo
ging de aardigheid eraf. Dit werd in de
hand gewerkt doordat veel meer mensen op de fabrieken gingen werken in
ploegendienst. Zo iemand plukte de
ene week 's morgens, de volgende
week 's middags en in de derde week
's avonds. Voor deze mensen was per
kilo plukken wel prettig. Maar de oude
sfeer van de kersentijd verdween steeds
meer. Of dat de oorzaak, of mede de
oorzaak was, dat de eigenaren van
kersenboomgaarden er de brui aan gaven is niet helemaal duidelijk. Jaarlijks
werden er, in steeds sneller tempo,
kersebomen gerooid. Gemengd bedrijf verdween en werd vervangen door
pure akkerbouw-, veeteelt- of fruittecltbedrijven; maar de laatste zonder
kersen. En daarmee verdween de
kersentijd van vroeger.

Andelst 1990, R. v.d. Berg
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Langs de Limes
eretitel die Octavianus
zich als eerste volgaarne

Zomaar een munt uit Maurik
Een kras oudje, de munt die voor mij
ligt.
In tweeërlei opzicht trouwens: gevonden in 1972 en stammend uit de Romeinse tijd. Ik heb hem zojuist int de
brandkast van de Historische Kring
Resteren en Omstreken opgedmkeld.

De dikke, wat zelfvoldane kop op de
voorzijde moet van keizer Nero (54 68) zijn. Zijn hoofdtooi zaait wat twijfel. Als het een lauwerkrans voorstelt,
gaat het hier om een as. Maar zien we
er een stralenkroon in, dan hebben we
een dupondius voor ons die tweemaal zoveel waard is. We houden liet
op een launertak.
Ook het randschrift wijst duidelijk op
de grootste zelfingebeelde kunstenaar

uit de oudheid. Met enige moeite
onderscheiden wij zijn naam.

De volledige tekst is misschien ook wel
interessant.
[ N ] E R O : de N is weggesleten

PM

T R P

liet aanleunen en daardoor als keizer Augustus bekendheid kreeg
: de afkorting van Pontifex Maximus of opperpriester
: de afkorting van Tribu-

nicia Potestate (met de
functie van volkstribuun)
Bovendien een tweetal afkortingen die
zozeer zijn afgesleten, dat wij alleen
door vergelijking met andere assen
weten dat ze er thuishoren.
[IMP]
: IMPerator of veldheer

[PP]

: Pater Patnae (Vaderdes

Vaderlands)
Kortom, een indrukwekkende reeks
namen van de keizer en zijn illustere
voorgangers, functies en eretitels om
maar vooral iedereen in het rijk en
desnoods daarbuiten kond te doen van
zijn belangrijkheid.

Cl L A U D : de afkorting van Claudius, de naam van zijn

voorganger, bekend als
hoofdrolspeler in de

tilm 'Ik, Claudius'
C A E S A R: keizer
G E R:
de afkorting van Germamcus, de veel geroemde generaal, die te
haastig overleed om

ooit als keizer te kunnen eindigen

AVG
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: de afkorting van Augustus (Verhevene), de

Op de keerzijde zien wc een netjes
geklede dame met vleugels en een schild.
Deze afbeelding stelt de godin van de
overwinning Victoria voor. De letters

S C vormen de afkorting van Senatus
Consulto ofwel bij senaatsbesluit. In
theorie had de keizer voor iedere munt-

slag de toestemming van de senaat
nodig.
Op het schild moeten de letters S [ P Q
R ] staan, de afkorting van Senatus
Populus Que Romanus (Senaat en
volk van Rome).

Het betreft hier een bronzen munt, de
meest voorkomende geldsoort uit die
periode. Augustus (27 v. C. - 14 n. C.),
de eerste heerser die we met recht
keizer kunnen noemen, was de man

die het Romeinse geldstelsel had ingevoerd dat enkele eeuwen stand zou
houden.
De aureus en de denarius bestonden

uit edele metalen, respectievelijk goud
en zilver. De eveneens zilveren

quinarius kwam weinig voor. Daarnaast bestond er een hele reeks bronzen munten, die slechts een fractie van

i'z. ecu as met beeldenaar van keizer Nero

de waarde van de gouden en zilveren
geldstukken vertegenwoordigden.

Overigens liet keizer Nero pas vanaf
het jaar 64 in Rome en Lyon bronzen
munten slaan. De eerste l Ojaar van zijn
regering had hij blijkbaar geen behoefte aan munten van onedel metaal.

Toch zijn juist bronzen munten het
meest gebruikelijke betaalmiddel geweest, zeker onder gewone soldaten in
de buitcngewesten van het reusachtige
Romeinse rijk.

kz. de godin Victoria met vleugels en schild
Munt uit de collectie H. K.K. en O.
Foto's Geurt Opperman

Even terug in de recente historie.

Op 6 september 1972 meldde Jan
Hogendoorn, jongste lid van de archeologische werkgroep van de H.K.K.
en O., dat hij iets gevonden had op het
eiland van Maurik. Het bleken Ro49

meinse scherven en dakpanfragmenten.
De Rijksdienst voor Oudheidkundig

Bodemonderzoek
(ROB)
Amersfoort en de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) werden gewaarschuwd. Onder leiding van professor Bogaers van de KUN en dr.
Hulst van de ROB vonden leden van
de Historische Kring onder meer 313
munten, waarvan verreweg het grootste deel uit de Romeinse tijd was.

Onder andere naar aanleiding van het
feit dat de meeste munten stammen uit
de tijd van Nero (20 stuks) of uit de
Flavische periode (69 - 96) kort daarna
(73 stuks), wordt geconcludeerd dat
vlak na de beroemde opstand van de
Bataven onderjulius Civilis (69) Maurik

een militaire bezetting heeft gehad.
De Romeinen moeten hier toen het

castellum Mannancium gehad hebben, een van de vele steunpunten aan
de noordgrens van het Romeinse rijk,
de zogenaamde limcs.

Overigens was het juist de dramatische
dood van Nero en de daaropvolgende
strijd om het keizerschap, die tot de
opstand der Bataven en tenslotte tot
het militaire machtsvertoon m onze

streken leidde.
Ton van Dnincii
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Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met het
bestanddeel 'oord' (10)
In Tabula 3 van jrg. 10, 1992 (pp. 85-90) vroeg de heer G.J. van Druten

of den Oord in de Marspolder bij Resteren te maken kon hebben met
Ortena. Hierop zijn geen reacties binnengekomen, maar de heer Van
Druten heeft zijn probleem zelf opgelost. Via het Aardrijkskundig
Woordenboek van Van der Aa kwam hij namelijk ook op Orten bij Den
Bosch terecht en daarmee vervalt de locatie van het goed Ortena bij den

Oord in de Marspolder definitief.

Over Coddenoord bij Culemborg, uit
dezelfde Tabula, moet ik nog wat rechtzetten. Ik heb geopperd dat dit waarschijnlijk hetzelfde oord is, dat aan de
overzijde van de Lek ligt (den Oord,
zie afbeelding). Bij nader inzien is dit
niet het geval. Tijdens gesprekken met
de heer P J. Beltjes uit Culemborg
(thans wonende in Arnhem) bleek, dat
hij de plaats zeer nauwkeurig kon
localiseren, namelijk even ten zuiden
van Redichem, aan de noordzijde van
Smalriem, buitendijks (zie afbeelding).

De naam Hinkeloordsewegis een verwijzing naar de vroegere buitenplaats
Hinkeloord, gelegen aan de Generaal
F o u l k e s w e g , even voorbij de
Hinkeloorse weg. Dit buiten werd in
1855 gebouwd in opdracht van Dirk
Vreede, een ex-planter uit het toenmalige Nederlands Indië. Hij noemde
de plaats Ngakdjoe, een plantage op
Java. Op die plantage overleed zijn
eerste vrouw en werden verschillende
van zijn kinderen geboren. Hij verkocht het buiten in 1874 aan graaf
Godert Alexander Philip van der Duyn,

Een 'nieuwe' oordnaam uit Doetinhem of omgeving vond ik in Sloet en
Van Veen (1917) te weten de Oortjes: 'Een weyde, de Oortjes genaamt,
groot ongeveer 6 a 7 beesten weyde.'
Eraan grenzend ligt onder meer de
Iselweyde: '(...) 9 beesten wcydens en
moetende uytwegen over de weyde
de oortjes.' Dus moeten we de Oortjes ergens bij de Oude IJsel zoeken.
Dan is er nog een reactie van A.G.
Steenbergen uit Wageningen op de
naam Hinkeloord die mevr. Janssen Van der Nat heeft ingezonden (jrg. 11,
1993, nr. 2, pp. 50 - 53).

heer van Maasdam en Hinkeloord.
Hij gaf zijn nieuwe bezit de naam
Hinkeloord, naar een oude ambachtsheerlijkheid op het eiland ZuidBeveland. Sinds 1918 is de buitenplaats
in het bezit van de landbouwuniversiteit.

De heer A. Nip uit Eist stuurde ons
informatie over de kattendoorn (jrg.
11, 1993, no. 2, p. 50). Zijn reactie
volgt hieronder.
In het boekje volksnamen van onze
planten (Uittien 1946) onder het hoofdstuk 'Raadsels' staat: 'Hoe verklaren de
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Zeeuwen het Tholensche hetegacle
voor kattendoorn (Onosis spinosa)?
De plant heet heetegaal op Schouwen
en heethèkels, oorthaak of worthaok
in de Achterhoek. Heeft dat heet- iets
met heide of hiet te maken zoals de
vorm heidoorn in de Over-Bctuwe
(volgens Van Hall 1854) zou kunnen
suggereren. En heeft gaal iets met het
oude woord voor schurft te maken?'

Hiernaast volgt de complete tabel met
oordnamen uit groep l, voor zover
ons bekend in het oostelijk rivierengebied.
De kolommen duiden respectievelijk
op:
- het jaar waarin de oordnaam het
eerst wordt vermeld (voor zover
ons bekend);
- de grondsoort, zavel en klei (+),

In dit verband is het interessant te
vermelden dat er op de RijkswegZuid te Eist ten noorden van het fruitbedriji van Mouhjn, een klein huis
staat met de naam Heidoorn. Informatie bij de buurtbewoners die daar geboren en getogen zijn, gaf aan dat daar
vroeger een perceel grond met die
naam lag. In een ander boek nam M.C.
Blötc-Obbes, De geurende Kruithof,
wordt het volgende over de kattendoorn geschreven: Ezelskruid, heidoorn, hondsmelk, ottebreke en
du ivelsbedstro.
N.B. Korte tijd na ontvangst van de
deze reactie bereikte de redactie het
bericht dat de heer Nip is overleden.

zand (-);
- de aanwezigheid van een restgeul
in de directe nabijheid (+);
- het al (+) dan niet (-) hebben van
een puntvorm;
- de ligging van het p e r c e e l ,
binncndijks (+) of
buitendijks

(-);
- de preciest' ligging van het perceel, bekend (+) of niet (-).
Vanwege de vele vraagtekens in de
tabel is het nog te vroeg om conclusies
te trekken over de betekenis(sen) van
de naam oord. Mocht u aanwijzingen
of suggesties hebben, dan houden we
ons aanbevolen.
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J. R. Mulder

Het kasteel De Toren van Wely
Terugblik op een boeiend onderzoek.
Inleiding
In het najaar van 1982 werd op initiatief van de Historische Kring
Resteren en Omstreken, de - thans niet meer bestaande - werkgroep
'Verdwenen kastelen in de Betuwe' opgericht. Deze werkgroep bestond
uit een tiental leden van de vereniging. Nadat we een start hadden
gemaakt met het organiseren van geregelde bijeenkomsten en het
inventariseren van hetgeen lectuur en bronnen over dit onderwerp
konden bieden, werd in november 1983 de eerste onderlinge excursie
georganiseerd. Mevr. Jos Schouten uit Dodewaard - zelf ook lid van de
werkgroep - voerde ons mee door haar woonplaats en bracht ons naar
alle voormalige 'kasteelplaatsen' aldaar. Die middag maakten wij voor
het eerst kennis met het object 'De Toren', gelegen aan de noordoostzijde van de Dodewaardse buurtschap Wely. We werden door de
familie C. van Capel, de eigenaar van de nog bestaande boerderij,
bijzonder hartelijk ontvangen. Zij vertelden ons dat rondom het huis
nog veel sporen van de oude funderingen te vinden zouden zijn. De
grond rond de boerderij was bezaaid met fijn puin en daartussen vonden
we bij deze eerste kennismaking al dadelijk enkele middeleeuwse
scherven. Dat ook de eigenaar interesse had in de geschiedenis van zijn
woonstede bleek toen hij ons spontaan uitnodigde om in de komende
tijd het perceel eens nader te verkennen.

Boerderij 'De Toren'
De boerderij niet zijn bijgebouwen is
gelegen aan de Groenestraat (afb. 1)
even ten noordoosten van Wely. Het

gebouw was in 1983 nog in een behoorlijke staat (afb. 2), maar in de
storm van januari 1990 is de grote
schuur die aan de noordwestzijde van

de boerderij stond, ingestort en niet
meer herbouwd. Het gebouwencomplex dateert van omstreeks 1740. De
boerderij is van het T-huis type met
aan de gevelzijde een viertal schuif-
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ramen die in de 19e eeuw zijn vernieuwd. Een drietal originele zolderraampjes verschaffen licht op de verdieping. De deur bevindt zich niet in

het midden van de gevel, maar links
daarvan. Dit kan er op wijzen dat de
oorspronkelijke boerderij een zogenaamd krukhuis is geweest. Boven de

nog originele 18e-eeuwse deur bevindt zich een fraaie gietijzeren levensboom. Het metselwerk bestaat uit een
klein formaat stenen (ca. 18 cm) en is
m kruisverband gemetseld, een veel-

afl>. l. Overzichtskaartje van de buurtschap Wcly, rechts van het midden is de ligging van
boerderij De Toren niet een otncircelde l aangegeven.
vuldig gebruikte werkwijze uit de 17e
tot en niet de 19e eeuw. De kap van de
boerderij is niet riet gedekt en wordt
aan beide zijden door schoorsteendragende topgevels afgesloten. In het
rechterdeel van het voorhuis is een
opkamer. Daaronder ligt een kelder
met een tongewelf. Het achterhuis
met de deel en de voormalige stalruimten, heeft nog grotendeels het
originele gebint. Een grijs pannendak,
waarvan de nok met riet is gedekt,
vormt de bekapping. In de bouwtijd
moet het een kapitale boerderij zijn
geweest. Naast de boerderij stond dus

tot 1990 nog de grote schuur die uit de
zelfde bouwtijd dateerde. Waarschijnlijk was het oorspronkelijk een tabaksschuur, maar in de loop der tijd was er
inwendig zoveel aan verbouwd, dat de

ajb. 2. Boerderij De Toren in de winter van
1985.
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sporen van de oorspronkelijke functie
verloren waren gegaan. Een fraai detail
van de schuur waren de duivengaten
die zich in de achtergevel (zuidwestzijde) boven de grote toegangsdeuren
bevonden. In de noordgevel zaten in
het metselwerk uitgespaarde spitsboognisjcs. De bedoeling daarvan is mij
nooit duidelijk geweest. In het metselwerk van de gevellijsten, zowel bij de
boerderij als bij de schuur, waren fraaie
visgraatmotieven gemetseld. De kap
van de schuur kende dezelfde dakdekkingals de boerderij, een zgn. wolfsdak. Het complex met zijn bijgebouwen is gelegen op een woerd die aan de
zuidzijde wordt begrensd door een
oude oeverwal van de Waal en aan de
noordzijde door lager gelegen kleigrond'.
Het eerste onderzoek
Op zaterdag 14 januari 1984 werd
onder stormachtige omstandigheden
een begin gemaakt niet het onderzoek.
Een viertal leden van de werkgroep
(mevr. J. Schouten, G. de KruyfF, D.
Tap en ondergetekende) trachtten,
gewapend met grondboor, spade en
pnkboor, het verloop van de door de
eigenaar genoemde funderingen te traceren. Dit bleek eenvoudiger gezegd
dan gedaan, omdat de bodem was verzadigd van puin en kalkafslagen 2 . Om
toch een beeld de krijgen van het
verloop van de funderingen hebben
we toen een aantal proefputjes gegraven. Deze leverden naast een groot
aantal potscherven, (die grotendeels
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uit de late middeleeuwen dateerden),
massa's puin op. Voorlopig was er nog
geen spoor van de verwachte funderingen. Even buiten het gebied met de
pumconcentraties was het wel mogelijk een grondboring te doen. Hier
vonden we op een diepte van ca. l ,3 m
een veenachtige laag, die een overblijfsel van de voormalige grachtbodeni
zou kunnen zijn.
Op een aantal daaropvolgende zaterdagen werd het onderzoek voortgezet;
meerdere putjes werden gegraven en
ledere keer stuitten we op grote, vnjwel ondoordringbare lagen puin. Het
hoge grondwaterpeil was er de oorzaak van dat we tenslotte besloten er
voorlopig mee op te houden.
Vast metselwerk
Op 12 juni 1984 werd het onderzoek
weer opgestart. Zes leden van de werkgroep-5 gingen onder goede weersomstandigheden aan de slag. Met de informatie uit het onderzoek van de voorafgaande wintermaanden, leek het duidelijk hoe nu het best begonnen kon
worden. In het voorterrein van de
boerderij groeven we een vijftal proefputten en inderdaad stuitten we hierbij
op de gezochte fundering. Het bleek
een binnenmuur te zijn met een dikte
van ca. 40 cm. Hi) bevond zich slechts
30 cm onder het maaiveld. De stenen
waaruit het metselwerk was opgebouwd maten 27x13x6,5 cm, waarmee ze in de l 5e eeuw zijn te dateren.
Het muurtje echter moet van latere
datum zijn, omdat aan het materiaal

duidelijk zichtbaar was dat het eerder
vermetseld was geweest. Ook de netheid van het metselwerk had weinig
kenmerken van de laat-middeleeuwse
degelijkheid. Uit de sleuf die we bij het
muurwerk hadden uitgegraven, kwamen nogal wat potscherven naar boven. Na reiniging bleek dat het merendeel laat 17e- of vroeg 18c-eeuws
materiaal was. De volgende avond heb-

den we een U-vormige uitbouw bloot
(afb. 3). De uitgegraven fundering mat
een totale lengte van 5,4 m, de breedte
bedroeg l ,65 m. Het evenwijdig aansluitende deel had een lengte van 2,5
m. Evenals bij het eerste deel van de
fundering was ook hier duidelijk te
zien dat het metselwerk was opgetrokken uit eerder gebruikt materiaal.

ben we de gevonden fundering verder

ontgraven en daarbij bleek dat hij was
gebouwd op een puinlaag en dat de
bouw van dit muurtje zeker niet vroeger dan in 18e eeuw geweest kon zijn.
Bij het doorgraven van deze puinlaag
vonden we op een diepte van ruim l m
een gaaf ijzeren ruiterspoor. Dat kon
later als 14e-eeuws worden gedateerd.
Omdat de heer Van Capel het grootste
deel van het voorterrein had ingeplant,
kon het onderzoek niet verder worden
voortgezet en moesten we tot de herfst
wachten.
In het najaar was er nauwelijks sprake
van enige activiteit; slechts een paar
maal bezochten we het object, maar
gegraven werd er nauwelijks. Dit veranderde aan het einde van de winteH
toen we met een grote groep5 de spade
opnieuw ter hand namen. Allereerst
werd de eerder gevonden fundering
weer opgegraven en trachtten we het
verdere verloop hiervan in noordelijke
richting te volgen. Na enige meters
grond en puin verzet te hebben, stuitten we hierbij op een haakse bocht m
de fundering. Binnen enkele uren leg-

ajb. 3. De U vorniige fundering van de laat
17e of vroeg 18e eewvse herbouw.
Het merendeel van de gebruikte stenen had een afmeting van 27x13x6
cm. De hele constructie was gebouwd
over de oudere puinlaag. Dat gaf dus
aan dat we nog steeds de oude kasteelfunderingen niet hadden gevonden en
we slechts te maken hadden met een
laat 17e- of vroeg 18e-eeuwse herstelling. Ongeveer 20 m westwaarts,
waar een ander deel van de groep een
proefsleuf had gegraven, vonden we
ook een fundering. Hier was de grond
redelijk puinvrij wat het graven wat
eenvoudiger maakte. Het fundament
bleek zeer licht te zijn en was maar één
steenlengte breed (26 cm). Het formaat van de (handgevormde) steen
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was 24xl2x.->,5 cm. Deze muur zal
waarschijnlijk niets met het kasteel te

maken hebben gehad. Hier valt te
denken aan een 18e-eeuwsc tuinmuur

Opvallend was het a a n t a l p a p -

die uit de bouwtijd van de boerderij

kommetjes dat we in de put vonden.
Een deel daarvan vonden we in zodanig grote fragmenten dat het wel zeer
eenvoudig was ze \veer in elkaar te
passen (afb. 4). Een deel kon gedateerd
worden in het eerste kwart van de l 7e
eeuw, een behoorlijk deel nog in de
16e eeuw en slechts enkele stukken

stamt.
Centraal op het opgravingsterrein werd
getracht een proefslcuf te maken en
door de puinlaag op de fundering van

het oude kasteel uit te komen. Alles
wees er op dat het zware muurwerk
zich op deze plaats moest bevinden.

Nadat we echter méér dan l m puin
hadden verzet, gaven we op. Er was
gewoonweg niet meer door te komen.

Het puin dat hier zeer grof was, bestond uit stukken en brokken steen tot
27 cm en kloostermoppen van ca. 31
cm. Veelvuldig kwamen ook scherven
van dakpannen voor van het zogenaamde holle Hollandse type. De
grondmassa was doorspekt met kalk-

afslagen. In het binnenstuk van de Uivormige tundenng werd ook getracht
door de onderliggende puinlaag te
komen, wat na de nodige arbeid wonderwel lukte. Hier was het Dik de
KruyfF, de benjamin van het gezelschap, die onder de puinlaag stuitte op
een massa potscherven. We vonden
hier een ophoping van afval, die ooit
aan de grachtzijde van het oude kasteel
ontstaan moet zijn. Wat we hier vonden was enorm; potscherven en andere
gebruiksvoorwerpen uit een periode
van ca. 1450 tot ca. 1700, in totaal
meer dan 50 kg! Onder de vondsten
bevond zich een groot aantal scherven
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van borden en schalen, waarvan tijdens
de berging al zichtbaar was dat het
grootste deel te reconstrueren was.

waren 15e-eeuws ot vroeger. Naast
potscherven vonden we ook nog wat
metalen voorwerpen, een koperen lekbakje van een olielampje, een bronzen
kamerbcl en een aantal ijzeren fragmenten van mesjes, sleutels en een

weegbalansje. De afvalput werd tot op
een diepte van ca. l ,6 m uitgegraven

(afb. 5 en 6). Hier kwamen we in de
zandige ondergrond terecht. Het opkomende grondwater belette op dat

moment verder onderzoek.

afb. 4. Vroeg 17e-eemvse papkommetjes
gevonden in de afvalput.
Het gevonden materiaal is in de daaropvolgende weken schoongemaakt,
gesorteerd en zoveel als maar mogelijk
naar typologie uitgezocht. Met een

groepje leden van de werkgroep6 is
getracht om zoveel mogelijk van de
gevonden potten, schalen, borden en
kommetjes te restaureren. Met het
nodige geduld slaagde dat wonderwel.

Een aantal van deze vondsten wordt
permanent tentoongesteld in het Archief en Informatie Centrum voor de
Betuwe te Kesteren.
In de zomer van 1985 en het daaropvolgende najaar zijn we nog vele ma-

qfl>. 5. Actiefoto gemaakt in 1985 bij het
doorgraven van depninlaag. Van links naar
rechts, Daan Tap, Rian Hofs en Gerrit de
Kmyff.
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len naarde plaats van onderzoek teruggekeerd. Het het ons niet los dat de
fundering van het oude kasteel nog
steeds niet gevonden was. Het
onderzoeksterrein was door de eigenaarvan de boerderij beteeld. Te midden van de beplanting vonden we her
en der nog potscherven, maar een
werkelijke aanvulling op ons onderzoek bleef achterwege. Met het invallen van de winter deed zich wederom
de mogelijk voor om wat 'diepgaander' onderzoek te plegen. Met een
kleine groep volhouders 7 is nog een
sleuf op het middenterrein gegraven
en ook op deze plek stuitten we op een
dik, bijna ondoordringbaar puinpakket.
Gezien de plaats zouden we hier de
nog steeds met gevonden fundering
kunnen aantreffen. Toen het grondwater ons parten ging spelen, hebben
we een pomp moeten plaatsen waardoor het mogelijk werd om door de
puinlaag heen te dringen. Dat lukte
inderdaad, maar we troffen daaronder
zeen
vast metselwerk aan. Zo lanezaO
O
merhand moesten we wel geloven dat
bij de sloop van het kasteel de oude
funderingen geheel waren uitgebroken.

ajb. 6. Bodemprofiel A - A opgemeten bij
dejunderingsdoorsnede.
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Nog wat vermeldenswaardigheden
Na de hierboven beschreven graaf- en
onderzoeksactiviteiten hield het voor
ons nog niet helemaal op. Nog vaak
bezochten we de familie Van Capel op
'De Toren'. Bij die bezoeken verrasten
ze ons steeds weer met scherven die ze
op hun land gevonden hadden. Er viel
ook altijd wel wat na te praten bij deze
gastvnjc mensen, waar we zo langzamerhand kind aan huis waren geworden. Bij een van deze bezoeken in het
voorjaar van 1987 moesten we bij de
jonge konijnen van de eigenaar gaan
kijken en in zijn schuurviel ons oogop
een typische klomp natuursteen waarvan hij wist te vertellen, dat het jarenlang de drinkbak voor de hond was
geweest^. Deze bak bleek een gave
middeleeuwse vijzel te zijn (afb. 7). De
heer Van Capel vertelde ons dat 'het
ding' ooit b ij graaKverkzaamheden
onder de deelvloer vandaan was gekomen. Na determinatie door de vakarcheoloog Henk Kars bleek dat de

steente (Drachenfelz-trachiet). Voor

een schappelijk bedrag heb ik de vijzel
gekocht en sindsdien is deze in het AIC
te Kesteren te bewonderen.
Hemelvaartsdag 1989 was een uitzonderlijk mooie en heldere dag. Het

toeval wilde dat we juist op die dag met
een deel van ons gezin een rondvlucht
met een sportvliegtuigje hadden besproken. Deze rondvlucht werci benut

om de Betuwe eens vanuit de lucht te
bekijken. We konden het niet nalaten
om de piloot over Dodewaard en natuurlijk boerderij De Toren te laten
vliegen. Op geringe hoogte hebben
we daar een aantal foto's kunnen maken, die mede dankzij het stralende
weer van een uitstekende kwaliteit
bleken te zijn. Toen ik later de foto's

eens precies gingbekijken, kon ik mijn
ogen nauwelijks geloven. Het bleek
namelijk dat in het bouwland voor de

boerderij (daar waar we ooit hadden
gegraven) een bijzondere verkleuring

van de bodem was waar te nemen. In
redelijk zichtbare donkere lijnen waren de contouren van een deel van het
oude kasteel zichtbaar (grafisch weergegeven op afb. 8), omdat bij het
afdrukken van deze foto in de Tabula
Batavorum, er te veel van de oorspronkelijke kwaliteit verloren zou gaan
en de contouren van de verkleuring
nauwelijks zichtbaar zouden zijn is

afb. 7. Vijzel.

gekozen voor een tekening. Juist die

vijzel uit ca. l 300 kan dateren en dat hij
is vervaardigd uit het vulkanisch ge-

dat aan de oppervlakte de vochtconcentratie van de ondergrond zicht-

dag was de bodemgesteldheid zodanig,
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ii//;. 8. 'VogeMiichttekming' van dexrondi>erkletiritig.
baar werd. In de aftekening zijn twee
vierkante torengrondslagen zichtbaar,
waarvan de oostelijke aanzienlijk forser is dan de westelijke. Daartussen lijkt

deelnemers met een dosis kennis en
ervaring. Sommige leden van de groep
ontmoeten elkaar nog regelmatig en
het is nog steeds 'De Toren van Wely'

de verkleuring van een verbmdmgs-

waaraan de beste herinneringen bewaard worden.

muur zichtbaar. Net als bij de zogenaamde Celtic fields9 was het nodig dat
meerdere mensen zich over de opnames zouden buigen; dat is ook gebeurd. Bij het vluchtigbekijken van de
foto is er nauwelijks iets zichtbaar,
maar voor de ogen van een kenner gaat
er een wereld open.

Slot
De Toren van Wely was het object dat
gedurende een aantal jaren de leden
van de (voormalige) werkgroep
'Vverdwencn kastelen in de Betuwe'
intensief bezighield. Het was reisdoel,
gespreksstof en motivatie van de werkgroep. Het samen bezig zijn met één
doel bracht teamgeest en voedde de
O

'

Kohits i'au Ingeit

Met dank aan;
- De heer en mevrouw Van Capel, de eigenaren van boerderij De Toren waar we steeds zo
gastvrij werden onthaald en menig kopje koffie
hebben mcegedronken wat ons vooral in de
winterperioden weer een beetje op temper.i-

tnur bracht.
- Henk Gerritsen, hoofd werkgroep archeologie van de HKK en O, voor het bestuderen van
de luchtfoto en zijn waardevolle adviezen hierbij.

- Alle leden van de voormalige kastelenwerkgroep, die ieder op hun wijze aan dit
onderzoek hebben bijgedragen.
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Bronnen;

'Bij grondboringen rond de boerderij ontdekten we dat zich plaatselijk een pakket van ca. 2

Alders, GA'., De vroege baksteen in Holland en
Friesland. In: Westcrhcem.jrg. X X X I V (1985),
nr. 6.
Ingen K. van, De oudste van Wely's. In: Tabula
Batavorum, jrg. 5 (1987), nr. 2.
Ingen K. van, Hen d n n k b a k voor de hond. In:
Tabula Batavonim, jrg. 7, (1989), nr. 2.
Landzaad F.H., Een aardewerkbord niet een
rebus. In: Tussen Rijn en Lek, jrg. 2(1, (1986),
nr. 1.
Renaud, J.C.N., Middeleeuwse keramiek, 's
Cravenhage 1976.
Steenhouwer K.J., A.H.C!. Warringa, Archeologie in de praktijk, Weesp 1985.
Handgeschreven verslagen van de werkgroep
met betrekking tot het object de Toren van
Wely.
Kastelentocht te Dodewaard, verslag 20 november 1983.
Bijdrage l, 1 5 j a n u a r i 1984.
Bijdrage 3, 18 j u n i 1984.
Bijdrage 5, 12 maart 1985.
Bijdrage 6, 14 november 1985.

m zwarte wocrdgrond had gevormd.
2

Dczc kalkafslagen zijn de overblijfselen van de

sloopactiviteiten in de 17e en 18e eeuw. Op
sommige
plaatsen
bevonden
zich
kalkgrtiispaketten van wel een halve meter dik!

'Mevr. José Spies, mevr. Jos Schouten, Gcrrit

de KruyfF, Rian Hofs, Ton Baks en Kobus van
Ingen.
»Op 9 en 16 maart 1985.
•sDeze groep bestond uit mevr. José Spies, Rian
Hots, Sjors van B.istelaerc met zijn echtgenote,
Gerritde Kruytfcn zijn zoon Dik, mevr. Mieke
Houbst, Daan Tap en Kobus van Ingen.
'•Bij het lijmen van de potten waren meesttijds
aanwezig mevr. José Spies, Gernt de KruyfF,
Rian Hots en Kobus van Ingen.
7

Mcvr. Roos Veldkamp-Jaspers (werkgroep
archeologie), Gerrit de Kruyfï, Rian Hots en
Kobus van Ingen.

«Zie Tabula Batavorum, jrg. 7, (1989), nr. 2,
blz. 51.
''Akkercomplexen uit de Ijzertijd die óók middels luchtfotografie k u n n e n worden ontdekt.
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Het werkkamp en woonoord Overbroek te Ochten
1942 - 1969
Enkele gegevens uit het gemeentearchief van Echteld

In juni 1941 verzocht de Rijksdienst voor de Werkverruiming om een
bouwvergunning aan het gemeentebestuur van Echteld voor enkele
gebouwtjes van een werkkamp, dat zij voornemens was te bouwen bij
Ochten. Het betrof een douche-wasgebouw, de privaten, een gebouwtje
voor een waterinstallatie en een berging. De eigenlijke barakken waarin
de kampbewoners zouden worden ondergebracht werden opgetrokken
uit hout. De twee barakken voor ieder 100 personen werden verdeeld in
vijf ruimten. Op grond van de Woningwet 1901 was hiervoor geen
vergunning nodig. Op 26 juni werd de vergunning door de gemeente
verleend1.
Over dit werkkamp is tot nu toe zeer
weinig bekend. In het archief van de
gemeente Echteld bevinden zich enkele
stukken die enig licht werpen op dit
markante stukje Ochtense geschiedenis.
Helaas gaat het om niet meer dan
'enkele' archiefbescheiden. Dit is niet
verwonderlijk als bedacht wordt, dat
het kamp een rijksaangelegenheid was
en geen gemeentelijke. De gemeente
werd slechts van enkele zaken op de
hoogte gesteld ofbcmiddeldc in enkele
gevallen.
Helaas is het archief van de Rijksdienst
voor Werkverruiming vrijwel geheel
verloren gegaan bij het bombardement
van het Bezuidenhoutkwartier te
's-Gravenhage op 3 maart 1945. De
dienst was hier vanaf de oprichting in
1939 ondergebracht in een herenhuis 2 .
In de nog resterende stukken wordt
het kamp te Ochten niet vermeld.
Ook de archieven en collecties van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bevatten helaas geen stukken over
het Ochtense kamp3. Dit alles maakt
de enkele archiefbescheiden in het ge68

meentelijk archief des te belangwekkender.

Het werkkamp 'Overbroek'
De zorg voor werklozen werd m
Nederland in 1933 van rijkswege
toevertrouwd aan het nieuwe departement van Sociale Zaken. Naast de
financiële 'steun' die de werklozen
konden ontvangen werd de werkloosheid ook aangepakt door het opzetten
van werkgelegenheidsprojecten. Om
de werkloosheidsbestrijding door de
uitvoering van openbare werken te
coördineren werd door het ministerie
in 1939 de Rijksdienst tot bestrijding
der werkloosheid, voor zover deze
plaats vindt doormiddel van uitvoering
van werken opgezet, al gauw de
Rijksdienst voor de Werkverruiming
genoemd. De bezetting van Nederland
door de Duitsers in mei 1940 bracht
hierin geen verandering.
In april 1941 ontving de gemeente
Echteld een schrijven van de Rijksdienst waarin deze kenbaar maakte dat
zij van plan was, om arbeiders die
werkzaam waren in de werkverschaf-

fing in Echteld te huisvesten4. In en rond de
gemeente Echteld waren

diverse projecten aan de
gang in het kader van de
werkverschaffing, waaronder het herstellen van
de oorlogsschade van

mei 1940 en het slechten
van de nabij gelegen
militaire linie De Spees
die tijdens de meidagen
dienst had gedaan. In de
brief verzocht de Rijksdienst de gemeente om

een opgave te doen van
de beschikbare kosthuizen. Op l mei berichtte
de gemeente dat zich
geen 'geschikte kandida-

ten' hadden aangemeld
voor de huisvesting5.
Deze afwijzing zal mede

de reden voor de bouw
van het kamp zijn geweest. Een maand later

volgde de aanvraag voor
een bouwvergunning
van enkele gebouwen op
het kampterrein.

Gemeentearchief Echteld

Het werkkamp werd aangelegd op een

terrein genaamd 'Het Overbroek',
waaraan het zijn naam ontleende, gelegen aan de Burgemeester Houtkoperlaan en de Nieuwe Dijk (kadastraal bekend gemeente Ochten sectie A 125)
op de grens met de gemeente Resteren.
In de aanwezige correspondentie wordt

een enkele maal abusievelijk gesproken
over het kamp te Kesteren. Enkele
brieven zijn ook naar de gemeente
Kesteren gestuurd die ze weer doorstuurde naar Ochten. In eerste instantie

zal het kamp bedoeld zijn als een tijdelijk
kamp. In de aanvraag voor de vergunning staat namelijk: 'Het ligt evenwel
in de bedoeling deze [de gebouwtjes
SvD] af te breken, zoodra het kamp in
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uitbetaald dan de andere Nederlanders
in de werkkampen en het geven van
extra voedsel of kleding door burgers
aan de joden was streng verboden.
Wanneer het kamp betrokken is, is Ook toen begreep men al dat de speciale
niet precies bekend. In januari 1942 joodse werkkampen een sluikse metholiet de inspectie Gelderland van de de was om dejoodse burgers te isoleren
Rijksdienst weten dat Albertus Sanders van hun mede-Nederlanders. De kamuit Ochten was aangesteld als nacht- pen waren zo bleek alras een voorstation
waker van het kamp. De bewaking voor deportatie. In de loop van oktober
1942 werden dejoden vanuit de werkwerd ingesteld om diefstal van materialen te voorkomen. Uit deze benoe- kampen overgebracht naar Westcrbork?.
ming mag afgeleid worden, dat het
kamp eind 1941 of begin 1942 gereed
was. Enkele maanden later vestigde de Uit twee stukken in het gemeentearkampbeheerder Johannes Kalfsbeek
chief blijkt dat rond oktober 1942 ook
zich in de gemeente6. Dit duidt erop joden in Overbroek waren ondergedat het kamp waarschijnlijk halverwege bracht. Op 7 september 1942 verzocht
de Rijkscommissie voor de Geestelijke1942 in gebruik is genomen.
en Cultureele Verzorging van de in
Rijkswerkkampen gehuisveste arbeiJoodse bewoners
In oktober 1941 begonnen de Duitsers
ders om medewerking van de gemeenplannen te ontwikkelen om werkloze te: 'In verband met de bezetting van
joden via de Rijksdienst voor de Werk- het Rijkswerkkamp 'Overbroek' met
verruiming door de Nederlandse Hei- Joodsche tewerkgcstelden is de nooddemaatschappij aan het werk te zetten zakelijkheid tot aanstelling van een
en in afzonderlijke kampen onder te cantine-beheerder ontstaan*'. De
brengen. Halverwege 1942 werden formulering is dusdanig dat het met
enkele kampen ingericht. Deze kampen
duidelijk is of het in de bedoeling lag
moesten buiten de grote steden koom joodse werknemers te huisvesten
men te liggen om contact tussen joden
of dat deze er reeds verbleven. De buren overige Nederlanders te voorkomen.
gemeester wist overigens geen geschikt
Groningen en Drenthe bleken ge- persoon te vinden. In november liet de
schikte provincies om enkele joodse burgemeester aan de Wehrmachtkomwerkkampen op te zetten. De plannen mandant te Amersfoort weten, naar
van de Duitsers waren niet bepaald aanleiding van diens telefonisch veropgezet uit sociale motieven om de
zoek, dat hij in een eerder toegewerkloze joden te helpen. De joodse zonden opgave het kamp niet had verarbeiders kregen consequent minder meld omdat 'op het tijdstip van toezijn geheel verplaatst zal worden'. De
gebouwen bleven echter de gehele
oorlog staan.
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zending van deze opgave het kamp
dienst deed voor onderbrenging van
joden en mij de meening was toegedaan, dat dit kamp reeds bij u was
geregistreerd9'. Uit de zegswijze 'deed'
mag afgeleid worden dat inmiddels
geen joden meer in het kamp verbleven.
Uit enkele toegezonden circulaires van

tewerkgesteld. Immers, als er geen joden verbleven was het ook niet noodzakelijk dat de circulaires naar de gemeente werden gestuurd. Ook uit
overlevering is bekend dat er joodse
arbeiders gehuisvest zijn geweest in
Ochten.Deheer A. DatemauitKeste-

oktober 1942 in verband met de huisvesting van joodse arbeiders mag ook
geconcludeerd worden dat erin Ochten
voor korte tijd inderdaad joden waren

hulp van de plaatselijke bakker J. Frederiks, brood bracht in het kamp, in
een korte periode dat er ook joodse
arbeiders zaten. Deze herinnering stemt

ren deelde mee dat hij, eind 1942, als
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overeen niet de boven gemelde stukken.

Naar de reden voor de keuze van dit
-werkkamp om er voor enige tijdjoodse
werklozen onder te brengen kunnen
we slechts gissen. De specifieke joodse
werkkampen waren zoals gezegd vooral
in de noordelijke provincies gelegen.
Ochten ligt wel vrij centraal in Nederland en misschien is het van betekenis
geweest dat het naburige Resteren
voorzien was van een spoorwegstation.
Het kamp zelf lag een beetje buiten de
'bewoonde wereld', in de polder tussen
Resteren en Ochten. Wellicht dat om
die redenen het kamp Overbroek voor
korte tijd als een macaber 'tussenstation'
heeft gediend.
Welke j oden in het kamp hebben gezeten is niet bekend. De bewoners zijn
waarschijnlijk niet ingeschreven geweest in het bevolkingsregister van
Echteld. Dit kan niet worden nagegaan
omdat de bevolkingsregisters vanaf
1910 tot 1945 verloren zijn gegaan bij
een overval op het gemeentehuis tijdens
de oorlogsjaren. In de nog resterende
registers van ingekomen en vertrokken
personen staan geen (joodse) kampbewoners vermeld.

Nederlandse Arbeidsdienst
De verdere wederwaardigheden in en
rond het kamp zijn nog duister. Het
kamp is wel bevolkt geweest. In een
opgave van 1943 door de burgemeester
opgesteld op verzoek van de Duitsers
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om een overzicht van de Quarticrunterlagen in de gemeente staat vermeld: 'In
diese [het kamp Overbroek SvD.]
Baracke wird eine Abteilung des Niederlandischen Arbeitsdienstes gelagert10'. Ook voor de nachtwaker van
het kamp wordt dat jaar nog steeds een
nachtvergunning aangevraagd. Sanders
is volgens stukken in het gemeentearchief zeker nog tot eind 1943 in die
functie werkzaam geweest. Stukken
over 1944 en de eerste helft van 1945
ontbreken helaas. Waarschijnlijk is het
kamp tot juli 1944 in gebruik geweest
bij de Arbeidsdienst. Die maand vertrekt in ieder geval kampbehecrder
Ralfsbcek uit Ochten naar Ruurlo.
In de laatste maanden van de oorlog is
het wel en wee van het kamp moeilijk
te achterhalen. Na 4 september (Dolle
Dinsdag) is er deels geen sprake meer
van een echt bestuur in de regio en zijn
de militairen de baas. Het schijnt dat
het kamp nadien gebruikt is om arbeiders te huisvesten die door de Duitsers
werden gedwongen te werken aan de
stellingen nabij Ochten 11 . Dezelfde
stellingen die arbeiders in 1942 hadden
geslecht! Mogelijk hebben de Duitsers
ook zelf het kamp betrokken. Eind
1944 wordt het gebied geïnundeerd en
de bevolking geëvacueerd. Wat er nadien met en in het kamp is gebeurd, is
niet bekend.

Noodwoningen en woonoord
1945 - 1969
Het werkkamp is niet zoals het voorn e-

men was tijdens de oorlog verplaatst.
Direct na de oorlog dienden de gebouwen van het kamp tot noodwoningen
voor inwoners vanOchten wier huizen
verwoest waren. In het kamp werden
ook tenten geplaatst waar tijdelijk enkele gezinnen in werden ondergebracht^. In 1947 liet de Rijksgebouwendienst, afdeling Legering, een plan
maken voor het 'reviseren' van het
kamp. Er werden nieuwe barakken
gemaakt waarin 22 huisjes met een
slaapkamer, woonkamer en toilet. De
werkzaamheden werden uitgevoerd
door het timmer- en aannemingsbedrijf

Scholten uit Kesteren13. In deze periode
zijn er in het kamp ook arbeiders uit
Friesland ondergebracht die hielpen
bij de wederopbouw van het grotendeels verwoeste Ochten 14 .
Vanaf mei 1950 •werden de barakken
betrokken door gerepatrieerde Ambonezen, slachtoffers van de politionele

acties van ons land in de kolonie Nederlands Indië. Dat het contact tussen
Rijk en de gemeente niet altijd goed
verliep mag blijken uit het feit dat de
gemeente pas in februari 1951 door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Dienst voor Maatschappelijke Zorg,
op de hoogte werd gesteld van de
bewoning door Ambonezen'5! Deze
gegevens uit het gemeentearchief lijken in tegenspraak met de berichtgeving in de Tielse Courant. In de krant
van 11 mei 1951 meldt deze namelijk
'Eerste Ambonezen in de Betuwse
woonoorden aangekomen' fi '. In het

archief van de gemeente zijn wel stukken aanwezig over de aankomst van
deze gezinnen. Op 10 mei arriveerden
met het m.s. Skaubryn een aantal Ambonese gezinnen in Hoek van Holland.
Op 11 mei werd er in Rotterdam gedebarkeerd. Van daaruit werden ze
naar het demobilisatiecentrum in
Amersfoort gebracht. Vanuit dit centrum kwamen 22 gezinnen naar het
woonoord Overbroek17. Met deze
gezinnen werden dus ineens alle 22
huisjes in gebruik genomen. Het meest

aannemelijk is dat de bewoners vanaf
mei 1950 slechts tijdelijk in Overbroek
verbleven.
Het kamp werd vele jaren een van de
woonoorden voor Ambonezen in
Nederland. Vanaf die tijd sprak men
niet meer van het 'kamp Overbroek'
maar van 'woonoord Het Overbroek'.
Pas in 1969 zou de familie Wenno als
een van de laatste daaruit vertrekken.

In de vergadering van de gemeenteraad
van 27 november 1969 kon de burgemeester de 'verheugende' mededeling

doen dat het woonoord binnenkort
gesloopt zou worden en dat de bewoners gehuisvest konden worden in
Opheusdcn18.

5(7 van doornmalen
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1. Strcckarchivariaat KLEM-gcmccntcii
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1945,
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2. J.Th. Janssen, Inventaris van de archieven
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14. Mededeling A. Datema te Kestcrcn.
15. Gemeente Echtcld, gemeentearchief na
1945, dossier-l .842.92 II, brief van de burgemeester d.d. 31-1-1951 (de brief is niet verzonden), brief Dienst voor Maatschappelijke zorg

d.d 20-2-1951.
4. S A K L E M , gemeentearchief Echtcld
1811-1945, ingekomen en uitgaande stukken

1941,

ar.95/41 d.d. 8-4-1941.

5. Idem, nr.l 12/41 d.d. 1-5-1941.

6. Idem, register van ingekomen personen
Echtcld. Kalfsbcck was afkomstig uit Oude

16. Strcckarchivariaat Ticl-Burcn-Culcmborg,
collectie kranten Ticlsc Courant 11-5-1951.

17. Gemeente Echtcld, gemeentearchief na
1945, dossier -1.842.92 11, briefde procureur-generaal fungerend directeur van politie
te Arnhem d.d. 9-5-1951.

Tongc. Helaas zijn de bevolkingsregisters van

de gemeente na 1910 tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan zodat verdere gegevens
ontbreken.

7. Ovcrdejoodsc werkkampen zic:J. Prcsser,
Ondergang. De vervolging en vcrdclgiiig van
hctNcdcrlandscJodcndoml940- 1945,2dln.,

's-Gravcnhagc 1965) deel l, p. 175-202 en p.
298-304.
8. SAKLEM, gemeentearchief Echtcld
1811-1945, ingekomen en uitgaande stukken
1942, nr.177/41 d.d. 7-9-1942.
9. Idem, nr.!79a/47 d.d. 18-11-1942.
10. Idem, rubriek 47 d.d. 21-7-1943.
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18. Idem, raadsnotulcn 27-11-1969.

De Porrenhofstadt, Smagtkamp en
een oude moerbeiboom.
Een stukje Lentse historie van 222 jaren.
Aan de Bemmelse dijk 7 te Lent staat een boerderij met op de voorgevel
een houten bord waarop in fraaie letters 'Porrenhof te lezen valt (afb.
2). Het pand wordt nu bewoond door het gezin van G.H.J. (Ben) van
Driel. Hieronder wordt de geschiedenis van - vooral - de Porrenhof
verhaald waarbij genealogische aspecten niet vergeten worden.

De Porrenhof heeft een lange geschiedenis. Voordat het huidige huis gebouwd-werd stond daar een T-boerderij
(afb. 3). Bewoners van die boerderij
waren o.a. Willem Braam, Heintje
Braam en Grad Doorman. Deze
T-boerderij was oorspronkelijk een
lang gebouw waaraan later de vleugels
zijn gebouwd. Dit bleek onder meer
uit de verschillende ronde houten
balken. Ze waren niet bewerkt, maar
hier en daar wat bijgehakt en voorzien
van houten pennen. Bij de bouw
kwamen er toen geen nagels of spijkers
aan te pas. Bij de sloop bleek het hout
nog zo goed te zijn dat de aannemer
het verwerkte in de bouw van zijn
eigen huis.
Onder en rond de boerderij werd puin
aangetroffen van een gebouw dat
daarvoor op die plaats gestaan had. Het
bevatte grote en kleine kloostermoppen, blauwachtige platte stenen en dunne kleine stenen. De laatste zijn gebruikt
bij de restauratie van een pand in
Utrecht. Ook werden er oude slootbeddingen onder de boerderij gevonden.
Een grote hardstenen voerbak voor
paarden is bewaard gebleven, net als de
waterput. Deze doet nu dienst als
bloembak. Tot in dejaren vijftigputten

de bewoners er water uit en men zegt
dat het water beter smaakte dan dat uit
de kraan.
Ten westen van het huidige pand staat
de vermoedelijk oudste boom van Lent;
een weliswaar gescheurde, maar eerbiedwaardige moerbeiboom (afb. 4).
Volgens schattingen moet hij tussen
150 en 200 jaar oud zijn. Nog steeds
levert hij de heerlijkste vruchten.

In de loop der eeuwen hebben verschillende bewoners op de Porrenhof gehuisd en gewerkt. In oude stukken
duiken zelfs adellijke eigenaars op. Edelen en welgestelden hadden er belang
bij om in de Over-Betuwe bezit te
hebben of te verkrijgen. Sedert de
Land- en Dijkbrief van 11 december
1327 van graaf Reinoud 11 (de Zwarte)
van Gelre was de Over-Betuwe een
polderdistrict. Het was, evenals het
platteland van het Kwartier van Nijmegen, verdeeld in Ambten, bestuurd
door een ambtman die tevens richter
en dijkgraaf was. Daardoor waren de
rechterlijke macht, hetbestuurlijk gezag
en de waterstaatszaken in één hand.
Naast de graaf en de ambtman hadden
leenmannen en grootgrondbezitters
machtsposities. De derde partij in het
Overbetuwse machtscircuit was de
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Afb. l De in de tekst genoemde panden

76

AJb. 2 De tegenwoordige Porrenhof

welgestelde burgerij van Nijmegen en
Arnhem. Daar de vertegenwoordigers
van die rijken steeds meer grond in de
Betuwe wisten te verwerven, hadden
zij belang bij een geordende samenleving en een goede waterbeheersing.

Het buitendijks land in Lent vanaf de
Grift tot ongeveer bij café Sprokkelenburg te Doornik viel van 1594 tot 1810
onder het Lentse schependom en daar
had het Ambt niets te vertellen. Door

Steven van Lijnden en een jaar later
zijn zus Adriana Cornelia. Zij trouwde

op 4 april 1790 een Van der GraafF.
Van de Vermeers woonde Thomas in

1641 op de pachtboerderij hetLaauwik.
Ruim twee eeuwen later, in 1849,
woonde Gerardus Braam, de vader van

de al genoemde Willem Braam op die
hoeve.

leningen aan het ambtsbestuur en de
Dijkstoel hadden de weigestelden uit
Nijmegen invloed op die lichamen.

Sedert de nieuwe Land- en Dijkbrief
van hertog Arnold van Gelre uit 1435
mochten zij zelfs een heemraad aanwijzen. Zij moesten dan echter wel schepen of raadslid van de stad zijn en sinds
j aar en dag in hè t bezit zij n van tenminste twintig morgen land in het Ambt.

Afb. 3 De oude T-bocrderij

Lent was dus kennelijk in trek bij de
adel en de welgestelden; dat blijkt ook
uit de bewoners van de Porrenhof.

De grote geldschieters van het Ambt
en de Dijkstoel waren de Van Lijndens
uit de Betuwe en de Nijmeegse Vermeers. Van 1672 tot 1718 stonden de
eersten aan het roer van de Over-Betuwe. Enkele leden van de familie Van

In 1975 werd bij een brand in de grote
schuur achter de boerderij een vies oud
houten bord gevonden waarop na
schoonmaak te lezen viel: 'Porren Hofstadt'.
Niemand wist waar die naam op sloeg,

Lijnden hebben in Lent gewoond. Eén

totdat later bij het snuffelen in het grote oude kabinet uit de T-boerderij in
vergeelde en zelfs deels vergane familiepapieren die naam opdook.
Waar de naam Porrenhof vandaan komt
is niet met zekerheid te zeggen. Volgens
mij slaat het op een grote hof (vandaar
HofStadt) die omringd was doorknotwilgen. In de volksmond noemde men
afgeknotte wilgen 'porren'. Nogsteeds

van hen woonde in een riant buiten
aan de Waalbandijk. Uit stukken weten
we dat er op 12 november 1711 een
wachtpost van het dijkleger in het huis

van heemraad Dirck van Lijnden was
gevestigd. Ambtsjonker Johan Nicolaas
Steven baron van Lijnden woonde
ook in Lent. In 1772 was hij hoogheemraad. In 1766 werd in Lent geboren
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staan er knotwilgen bij de boerderij.
De oudste stukken over de 'Porren
Hofstadt te Lendt' dateren van 5 mei
1772, dus van 222jaren geleden (afb. 5).

in ordinaire verpondmgf9,35 en groot
6 morgen, 3 roeden en 8 voeten; sub
no. 38 groot 3 roeden en 2 voeten en
sub no. 60 groot 5 roeden'.
2. 'Een wei aan het eerste perceel
schietende groot 3,5 morgen en
In dat jaar verschenen de erfgenamen
van Anthoon Raatsveld, oud-Geheim
bezwaard met één blok dijks onder
Krijgs-enDomcinraad van het konink- Lent sub. no. 43 groot 4 roeden'.
rijk Pruissen, en Susanna van Roden3. 'Een bouwland, vanouds 'Smagtburg voor de erfpachters W. Rijnen en kamp', gelegen in de Vossenpels te
Arend Costermans van het Ambt
Lent en bezwaard net één blok dijks
Over-Betuwe. Zij moesten aan Godart
onderLentsub. no. 43 groot4 roeden'.
Na veel vragen en wat speurwerk bleek
Adnaan baron van Randwijck de
somma van f 5032 betalen voor 'de mij dat de Smagtkamp ligt achter de
goederen onder Lent, Ampte Over-Be- bungalow van Geert J. Hendriks in de
tuwe, Alle vrij allodiaal' (niet leen- Vossenpels, nu geheten Bergstraat 4.
roerig).
Jan Hendriks, de vader van Geert,
Baron Van Randwijck was in 1760 kocht het destijds van slager Hemrichs
uit Nijmegen. Het was toen gehuurd
gehuwd net Sophia Carolina Constandoor
Floris van Haaren van het Visveld
tina gravin van Bijlandt. De baron was
Heer van Beek (Ubbergcn) en kocht en daarvoor door Hendrik en Rutgerus
in 1741 het kasteel Ooij van de graaf van Haaren en weer daarvoor door De
Beijer. De naam Smagtkamp zou slaan
Van Bijlandt, die familie was van zijn
op niet zo beste grond: grond waarop
vrouw. De heerlijkheid Beek was van
1657-1795 in het bezit van de Van
het niet zo goed boeren was.
Randwijcks.
Hoe de Smagtkamp bij de Porrenhof is
Voorts was Steven van Randwijck van
gekomen heb ik niet kunnen achterhet Huis Bemmel van 1726 tot 1769 halen. Jan Hendriks moest oom zeggen
Anbtsman en Dijkgraaf. Frans Karel tegen Willem Braam, die gehuwd was
van Randwijck van de 'Pollenbering'
met Berendina Hendriks.
te Bemmel was Ambtsjonker en bekleedde G. van Randwijck in 1795 de
Op 18 december 1807 verpachtte G. A.
functie van Ambtman. Een bekende baron van Randwijck die toen in
Nijmegen woonde, uit de hand de
en invloedrijlkc familie dus.
De goederen waarom het ging, worden
'Porre HofF aan Willem Reijers. Het
als volgt beschreven:
pand was toen bewoond door Bart
l. 'Hofstede, bestaande uit huis, schuur, Reijers.
hof, singels en bouw en weiland van- De pacht betrof het huis en schuur
ouds geheten'Porren Hofstadt', doende voor f 110, boomgaard, hof en weiland
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groot 1,5 morgen voor f 30 en een
daaraanschietende wei, groot 3,5
morgen, voor f 80. Bart Reij ers pachtte
de helft van de wei; het andere deel
ging naar Willem van Nederveen.
Het pachtcontract dat zes jaar gold,
ging in op l mei 1807 en eindigde wat
het huis betrof op l mei 1813. Voor
het land gold 22 februari van dat jaar als
einddatum.
De pachter moest 'het huis rein en wel
bewonen gelijk het een goed pachter
betaamt en het weilandmoet hij jaarlijks
bescharen met hoornvee zonder hetzelve te mogen hojen'.
De familienaam Reijers komt in Lent
nu niet meer voor. In die tijd waren het
zeker geen onbekenden.
Zo waren N. Reijers enjoh. Daamsop
6 april 1837 kerkmeester en woonde er
een Reijers op 'Reijershof aan de
Steltsestraat 18. Nu woont Den Hartog
op die plaats. Voorts was W. Reijers op
24 februari 1893 mede-oprichter van
de Vincentiusvereniging in Lent en
exploiteerde Peter Antoon Reijers al
voor Jan Barends sr. café, winkel en
bakkerij het Molentje aan de Griftdijk-Zuid. Deze Peter Antoon was op
15 april 1868 getuige bij het huwelijk
van zijn buurjongen Willem Janssen
Gzn, ook wel 'God van Lent' genoemd.
De bezitters van de Porrenhof waren
kennelijk welgesteld, want in 1839 berichtte de bewaarder van de hypotheek
en het kadaster te Nijmegen dat er van
l oktober 1838 t/m 5 februari 1839
geen hypothecaire inschrijvingen
waren op die percelen.

Afb. 4 De moerbeiboom

Op l augustus 1853 werd, namens
eigenaar Henri Christian Zehelin uit
Deventer, kolonel der cavallerie, door
notaris C.M. van der Goes de Porrenhof voor zes jaar verhuurd aan Willem
Braam. Borgen waren Gerrit Braam
(vader) enWanderHendiriks (schoonvader). Het betrof huis, erf met tuin en
boomgaard en aangelegen bouw-en
weiland.
Het register der besluiten van de Dijkstoel van het Polderdistrict van een
vergadering in Gendt op 18 maart
1854 vermeldt een request van Zehelin.
Hij gaf te kennen dat'door het dempen
der sloot uitmakende de scheiding tussen zijn erf en den Waalbandijk, die
hofstede van hare vragtmg geheel is
beroofd'. Hij vroeg vergunning om
een hekwerk met eiken palen op de
kruin van de dijk te mogen plaatsen.
Deze vergunning werd verleend.
Op 28 november 1864 huurde Willem
Braam de Porrenhof opnieuw. Hij
mocht het huis bewonen tot l mei
1871. De pachtsom bedroeg f 772 per
jaar. De pacht van het bouwland duurde
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tot het stoppelbloot was. De termijn
voor weiland en tuin eindigde op Sint
Peter. Voorwaarden waren o.a. dat 'in
geval van hagelslag, mis-weer of andere
tegenspoed, de huurder geen aanspraak
kan maken op enige korting en de
huurder zich verbindt het gehuurde te
voorzien en altijd voorzien te houden
van meubels, granen en voorradige
paarden, beesten, enz. tot voldoende
verzekering van de pacht'. Borgen
waren Willems broer Albertus en
(opnieuw) zijn schoonvader Wander
Hendriks.
Op l juni 1867 overleed in Vollcnhove
H. C. Zehelin. Zijn weduwe, Maria
Theresa Vermeulen stierf op 13 augustus van het jaar daarop in Deventer.
Op 21 september 1868 werd 's avonds
om acht uur ten huize van de Sociëteithouder Van Dam op de Grote Markt
in Nijmegen de Porrenhof op verzoek
van en in tegenwoordigheid van de
(zes) erfgenamen ofhun vertegenwoordiger, verkocht.
Volgens de akte betrof het:
1. 'Bouwhof de Porrenhof te Lent aan
de Waalbandijk, zijnde huis, schuur,
erf met tuin, boomgaard, tabaks-bouw
en weiland, groot 10 bunders, 51 roeden en 40 ellen onder sectie B de nummers 146, 147, 149, 150, 152, 153,
154, 155, 163 en 259 m.u.v. ener oppervlakte aan en langs de Waalbandijk,
vroeger deels sloot en toebehorende
aan het dorp Lent cq. het Polderdistrict,
bezwaard met de dijkvakken met de
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nummers 24, 38, 43 en 60 groot ca. 4
roeden en 90 ellen.'
Het deel waarvoor de uitzondering
gold was het stuk van de gedempte
sloot waarover in 1854 gesproken werd.
2. 'Vier weilanden te Beek (Ubbergen)
in totaal 7 bunders, 271 roeden en 180
ellen met de namen: De achterste Bernde, het voorste en Achterste Boebcrgs
Raailaiid, het Papenkampje en voorts
een huis aan de Vleeshouwcrstraat hoek
Hanengas te Nijmegen.' Die woning
was verhuurd aan C.L. van Niftrik.
Bij openbare inzet en verkoop kocht
WillemJanssen Gzn., adminstrateur te
Lent, het pand namens de Tielse aannemer Gerhardt Hendrichs. Hij betaalde
er f 14.250 voor. Op l oktober 1871
verhuurde Willem Janssen de Porrenhof voor zes jaar aan Willem Braam.
Per jaar moest f 900 aan huur betaald
worden. Borg stond nu zijn zwager, de
Lentse landbouwer Johannes van
Kortenhof.
Wilhelmus Braam, geboren op 9
oktober 1816 te Ooij en overleden op
13 januari 1891 te Lent, was een zoon
van Gcrardus Braam die geboren was
op 4 december 1772 te Zyfflich (D) en
te Lent overleed op 24 juni 1858. Hij
was drie maal gehuwd. De eerste keer
met Johanna Arnts. Dit huwelijk bleef
kinderloos omdat zij kort na de trouwdag kwam te overlijden. Zijn tweede
vrouw was Petronella Jansen. Uit deze
verbintenis werden negen kinderen
geboren. Willem was er daar een van.
Het derde huwelijk, met Catharina

Wilhelmus

Braam

trouwde op 3 december
1853 met Berendina
Hendriks, dochter van
Wander Hendriks en
Wilhelmina Leenders.
Zij kregen acht kinderen, Petrus, Wilhelmina
(gehuwd met Lambertus Doorman), Gerardus, Wannerus, Elisabeth, Bartholomeus en
Hendrina (Heintje).
Bart Doorman en Wilhelmina Braam kregen
zes kinderen: Wilhelmina, gehuwd met Piet
van Driel; de halfblinde
Dina; Willem die gewoond heeft op de hoek
van de Laauwikstraat en
Bonenkamp; Hendrik
die zich dodelijk verwondde toen hij tijdens
de jacht over het hek
klom bij het Sluitstuk

aan de Laauwikstraat en
zijn geweer afging;
Gerardus die aanvankeBierman, was eveneens kinderrijk; lijk inwoonde bij Willem, doch op
twaalfjarige leeftijd ingetrokken bij
Catharina bracht elf kinderen ter wereld. Gerardus was dus vader van twintig tante Heintje op de Porrenhof; Paulina
die gehuwd was met Gijsbertus Kampkinderen. De laatste zag het levenslicht
toen Gerardus, ook wel Gerhard, Gra- schroer, de ouders van de groente-en
dus of Gerrit genoemd, 76jaar was. Hij fruithandelaar Willy Kampschoer uit
was in 1840 naar Lent gekomenn en de Steltsestraat.
heeft als pachter op Het Laauwik geze- Op 22 oktober 1924 kwam de Porrenhof in bezit van Heintje Braam. Zij
ten.

Afb. 5 Deel van het document uit 1772
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Belangrijke aanwinst voor
Streekmuseum Tiel
verkocht het op 22 juni 1945 voor
f26.000 aan Grad Doorman. Voor de
inboedel moest hij f 2.000 betalen.
Heintje overleed in 1958.
Grad Doorman bracht zijn laatste jaren
door in verpleeghuis Kalorama waar
hij overleed op 22 januari 1966.
Bij Gerardus en tante Heintje woonde
Wander Teunissen een tijdje in. Hij
was een neef van Heintje Braam. Later
had hij een boerderij in de Weverstraat.
Dries van Kempen en diens vrouw
woonden op hun beurt bij Wander in.
Die boerderij liet Wander na aan Grad
Doorman omdat Dries niet zo goed
voor hem gezorgd had.
In 1966 kwam de Porrenhof in het
bezit van de huidige bewoner, Ben van
Driel, een zoon van Piet van Driel en
Wilhelmina Doorman. Hij is gehuwd
met Annie Opgenoort. Zij hebben
drie zonen en zij oefenen er een een
gemengd bedrijf uit.
Het geheel van de Porrenhof was en is
nu nog 10 ha groot.

T. van Engelen

Het van fraai snijwerk voorziene bord
heeft nog de oorspronkelijke 18eeeuwse polychromie. Centraal bevindt
zich een schild met diagonale balk en
vier kwartieren, waarvan er twee gevuld
zijn met een fleur-de-lis. Het is het
wapen van Eek en Wiel. Op het hartschild een naar heraldisch rechts gewende rode leeuw, het wapen van de familie Van Wijhe. Het wapenschild wordt
gehouden door twee vergulde griffioenen. Drie helmen, de middelste met
een kroon en rode leeuw als helmteken,
vormen de bekroning. Onder het schild
hangt een groot, geschulpt bord met in
vergulde letters de tekst:
'Den Hoog Welgeboren Heer Evert
Johan Baron van Wijhe, in Leeven
Heer van Eek en Wiel Amps Jonker
des Amps van Tusschen Maes en Wael,
en Capitein ten Dienste der Vercenigde
Nederlanden Obit den 16 Maart 1735'.

Bronnen
Mcntink, G.J. ciijohaii van Os, Ovcr-13etuwc.
Geschiedenis van een polderland 1327-1977,
Zutphcn 1985.
Archieven van de gemeente Eist en de families
Braam en Van Driel.

In 1703 was de heerlijkheid Eek en
Wiel gekomen aan de familie Van
Wijhe, die 'woonde op het kasteel De
Wij enburg te Echteld. EvertJohan van
Wijhe werd datzclfdejaar, hij was toen
pas zestien jaar oud, bezitter van het

Met de levensstellingvan ds.jonkheer
Van Eysinga wil ik eindigen:
'Geniet van het verleden, leef heden
en zorg datje voor morgen klaar ben'.
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Enige maanden geleden kon het
Streekmuseum De Groote Sociëteit te Tiel een belangwekkend
memoriebord aan de collectie toevoegen. Het werd met steun van
de gemeente Tiel, de Vereniging
Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken en de provincie Gelderland
bij een antiquair in Brussel gekocht.

huis te Wiel. De titel Heer van Eek en
Wiel kreeg hij echter pas veel later, in
1732, nadat zijn vader was overleden.
Slechts drie jaar later stierf ook Evert
Johan, die tijdens zijn militaire loopbaan
blind was geworden. Hij werd in de
Maartenskerk in Tiel begraven.
Het was niet ongewoon dat aanzienlijke
families memorieborden lieten
vervaardigen, die dan in de kerk werden
opgehangen. Diverse wapenborden in
de Maartenskerk, vooral van de familie
Van den Steen, getuigen hier tot op de
huidige dag van. Het bord van Evert

Johan van Wij hè sierde de kerk tot de
komst der Fransen in 1795. Op hun last
moesten alle wapens en wapenborden
uit de kerk verwijderd worden. Het
bord van Van Wijhe verhuisde toen
naar zijn kleinzoon Evert Jan van
Neukirchen, genaamd Nijvenheim, die
het huis Voorst bewoonde. Later kwam
het in Zutphen terecht en uiteindelijk
in 1994 in Brussel.
In zijn boekje over de gemeente Maurik
verzuchtte Adriaan P. de Kleuver, groot
kenner van de Betuwe, in 1967 over
onder andere dit memoriebord: 't Zou
eigenlijk de moeite lonen al deze
prachtige historische stukken weer naar

hoort: het Streekmuseum in Tiel.

Peter Schipper

Literatuur
d'Ablaing van Gicssenburg, W.J., De Ridderschap van het Kwartier van Nijmegen, Den

Haag 1900.
Kleuver, A.P. de, De gemeente Maurik, Vccnendaal 1967.

huis te laten weerkeren. Neen, niet
zozeer op een tentoonstelling, maar
voorgoed'. Zijn wens is nu in vervulling
gegaan. Hert memoriebord voor Evert
Johan van Wijhe hangt bijna 260 jaar
nadat het in de Maartenskerk was
opgehangen, op de plek waar het thuis
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Archeologisch onderzoek in Tiel
Vanaf 3 oktober 1994 heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in opdracht van
de gemeente Tiel een archeologische
opgraving verricht aan de Achterweg.
De reden voor het onderzoek was dat
op deze locatie in 1995 begonnen zal
worden met de bouw van een nieuw
gemeentehuis. Omdat allerlei belangrijke informatie die zich waarschijnlijk
in de grond bevindt, dan verloren zal
gaan, is besloten om op deze plek te
gaan graven.
Archeologen kregen interesse voor deze
plaats omdat Tiel één van de oudste en
belangrijkste middeleeuwse nederzettingen in het rivierengebied was. Na
de ondergang van de vermaarde handelsstad Dorestad (Wijk bij Duurstede)
aan het eind van de negende eeuw,
nam Tiel de leidende positie over. Uit
historische bronnen is bekend dat Tiel
een vooraanstaande plaats innam in het
transport van en de handel in goederen
tussen het Rijnland en Engeland. Het
belang van de plaats in de tiende en elfde eeuw blijkt uit de vele in Tiel geslagen munten. Tot ver in Scandinavië en
Groot Brittannië worden ze teruggevonden. Na deze bloeiperiode werd
Tiel in de twaalfde eeuw overvleugeld
door de bisschopsstad Utrecht. Het
ging een regionale rol spelen. Tiel
werd Hanzestad en bleef redelijk
welvarend.
De locatie tussen de Achterweg en de
Ambtsmanstraat ter hoogte van de Sint
Maartenskerk is veelbelovend. Omdat
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het terrein hoger ligt dan de rest van
Tiel is het voor de middeleeuwse bewoners waarschijnlijk de plaats is geweest
om hun huizen te bouwen. De kans
dat archeologen hier iets zullen aantreffen is daarom groter dan elders in de
stad.
Het onderzoek heeft een drietal doelen.
Allereerst zal op deze plek gezocht
worden naar de oudste resten van de
nederzetting. Geprobeerd wordt vast
te stellen welke spullen de Tielenaren
gebruikten. Ten tweede zal gekeken
worden hoe de nederzetting zich topografisch ontwikkelde en welke infrastructuur, zoals ophogingen, aanplempingen, etc., men heeft aangelegd. Tot
slot wordt gekeken naar de bebouwing
uit de periode na de twaalfde eeuw.
Vooral aan de Achterweg hebben tal
van huizen gestaan die gotische of
renaissance-kenmerkcn vertoonden.
Mogelijk wordt nog een deel van het
Ceciliënklooster gevonden.
Het is de eerste keer dat archeologisch
onderzoek op deze schaal plaatsvindt
in Tiel. Hopelijk kan het de historische
kennis over de stad aanvullen en verrijken.
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