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Van de redactie
Een jongen mag misdienaar worden. Vol trots vertelt hij dat aan zijn

protestantse buurman. Die weet niet zo veel van de liturgische
gebruiken van zijn katholieke buurjongen en informeert wat die functie
inhoudt. 'O, ik moet van alles in de kerk doen, bijvoorbeeld de kaarsen

aan en uit blazen.'
Dertien jaar heeft Jan Wessel Janssen
de historische vereniging Marithaime
vertegenwoordigd in de redactie van
de Tabula. Ter voorbereiding van een
nummer komt de redactie meestal twee
keer bij elkaar. De eerste jaren steeds in
het Tielse museum, later - zo'n beetjeop toerbeurt - bij een van de redactieleden thuis. Als 'oostelijke' redacteu-

Joop de Wolf neemt cie plaats in van

ren reizen we regelmatig gedrieën naar

Jan Wessel Janssen.

Tiel of omgeving. Al in de auto beginnen de verhalen, discussies en grappen.
Na het zakelijke gedeelte van de vergadering wordt dit voortgezet.
Jan slaagt erin in zowel het serieuze als

genoeglijke deel van onze bijeenkomsten - en in die dertien jaren zijn dat er
toch al gauw zo'n zeventig geweest het humoristische en nuchtere met
elkaar in evenwicht te houden. Jan
Wessel Janssen, de Elstenaar die met
zijn beide benen stevig in de agrarische
wereld staat en dagelijks te maken
heeft met de beslommeringen van zijn
bedrijf. Die zijn mening over ontwikkelingen in zijn bedrijfstak of maatschappelijke verschijnselen niet onder
stoelen of banken steekt. Zijn humor
maakt die duidelijke uitspraken echter

mild.
Op zaterdag 16 maart hebben we als
redactie afscheid genomen van Jan. In

een gezellige bijeenkomst in Kesteren
en Ommeren passeerden dertien jaren
redactie de revue. We hebben het die
middag vooral luchtig gehouden. We
konden er alvast aan wennen dat we
het zonder een dosis nuchterheid moeten gaan doen.

Namens de redactie

Geen Visser

De schuinmarcheerder van Wely
Soms zijn het spannende verhalen, de voorvallen die we zo af en toe
vinden in oude stukken. Ook toen gebeurde er nog wel eens iets in onze
Betuwse dorpen. Omdat er maar weinig uit het dagelijkse gebeuren op
schrift aan ons is overgeleverd, heb ik getracht in onderstaande bijdrage
wat losse - met elkaar verband houdende - vermeldingen tot een verhaal
te maken. De voorvallen speelden zich afin buurtschap Wely1 en de
aantekeningen vond ik in de kerkboeken van Hien en Dodewaard2,
waar Wely kerkelijk onder ressorteerde.

De oude doopboeken zijn een prach- laas lijkt er echter sprake te zijn van
tige bron voor genealogisch onder- kwader trouw.
zoek en een ieder die deze weieens
heeft ingekeken zal het
opgevallen zijn dat er
nogal wat ongehuwde
moeders hun kind ten
doop hielden. Vrijwel
nooit wordt er dan gerept
over de naam van de vader. Veel genealogen
stranden dan ook bij zo'n
situatie. Verwonderlijk
zijn dit soort voorvallen
zeker niet, omdat het
merendeel van alle huwelijken in die tijd - we
paten over het begin van
de achttiende eeuw - pas
werden voltrokken als de
vrouw zwanger was 3 .
Men kocht immers geen
Waarover spraken .zij?
kat in de zak! Voor de
Zeventiende-eeuwse gravure van boenende vrouwen, (uit:
vrouwen in kwestie liep Schilmeijer, J.R., Nederland in de Gouden Eeuw, Amsterdit niet altijd goed af, een dam 1975.)
'te naast' familieverband,
of onduidelijkheid over de 'echte vaOp zondag 26 juni in het jaar 1707
der' zullen hiervan nogal eens de oor- werd in de kerk van Hien Jannetjen,
zaak zijn geweest. In onderstaand redochter van Trinneken Gijsberts ten

doop gehouden. Bij de inschrijving in
het doopboek werd aangetekend:
'In onecht geboren waarvan de moeder voor vader verklaart heeft Tuenis
Rutjers, jongeman te Welie'.

kende huwelijksdispensaties 4 voor
Gelderland hun namen niet vermelden.

Dat het voorgenomen huwelijk een
goede reden had blijkt uit hetgeen er
5
Op zondag 13 mei in het jaar 1708 'de volgende dag' in het doopboek'"
werd wederom in de kerk van Hien, aangetekend werd: 'Gedoopt op 17
eeri Jenneken gedoopt. Haar moeder februari 1709, Marry, dochter van
Aaltje Rutten, jonge dochter van
was Willemken Dericksen. Bij de inWelie. In onecht geboren (en) is daarschrijving in het doopboek vond ik het
van de vader Tuenis Rutjers.' Of het
volgende relaas: 'In onecht geboren,
voorgenomen huwelijk nog doorgang
de moeder verklaarde tot vader ene
Tuenis Rutjers, jongeman te Welie. heeft gevonden is onduidelijk. Het
Doch deze Tuenis heeft opentlik in de heeft er wel de schijn van, maar ik heb
het niet kunnen vinden. Mogelijk werd
kerke van Hien voor de gansche gemeente verklaart dat de hoer dit loog het in een andere gemeente gesloten.
en dat (hij) getuigen zal kunnen bren- Dat Tuenis nog meer op zijn geweten
had bleek later uit het zelfde doopgen dat ze bij anderen gelegen heeft.
boek.
Op 16 maart 1712 vond nameDoch dit is niet geschied, er zijn geen
lijk de doop plaats van de zoon van
getuigen voor de dag gebracht'.
Derisken Willemsen Princen, genaamd
Bernt. De predikant noteerde het volZijn wilde haren gingen er blijkbaar
toch af, want op 16 februari 1709 werd gende: 'In onecht geboren. Dit kind
was door een vrouw gedoopt bijgein het trouwboek te Hien de volgende
ondertrouw ingeschreven: 'Tuenis volg de doop onwettig was. Zo is het
dat het op verzoek en ten overstaan
Rutjers, jongeman van Welie in ondertrouw met Aaltjen Rutjers, jonge- van ouderling Jan van Hattum en andere getuige(n) ten huise van Rutjer
dochter van Welie'.
Eén dag later echter, werd de pro- Ekbers tot Welie, gedoopt hebbende
en genaamd Bernt, oud zijnde 12jaaren.
clammatie gestuit door Trineken Gijs-

berts, de hierboven genoemde moeder
van zijn (waarschijnlijke) dochtertje
Jannetjen. De redenen lijken nogal
duidelijk.......
De mogelijkheid dat het huwelijk werd

gestuit vanwege een directe familierelatie gezien beider achternamen lijkt
niet waarschijnlijk, omdat de opgete-

De vader van cleze jongen is geweest
eerie Tuenis, in de wandeling genaamd
den trotsen.'
De achternaam van Tuenis wordt in
deze aantekening niet genoemd maar
gezien zijn 'staat van dienst' mogen we
toch wel aannemen dat ook hier Tuenis
Rutjers de vader was. Zoonlief Bernt

was bij deze doop inschrijving inmiddels twaalf jaar oud en moet dus omstreeks het jaar 1700 geboren zijn.
Hierboven werd de gestuitte ondertrouw van Tuenis en zijn Aaltjen al
genoemd. Of ze ooit officieel in het
huwelijk traden zullen we wel nooit
weten. Ze leefden echter wel als zodanig. Het doopboek van Hien en Dodewaard vermeldt namelijk op 20 september 1716 de doop in de Hiense
kerk van Mechtelt, dochter van Tuenis
Rutjers en Aaltjen Rutten en tenslotte
op 9 februari 1721, de doop in de
Dodewaardse kerk van Rutjer, zoon
van Tuenis Rutjers en Aaltjen Rutten.
Zo schijnt hij dan toch een normaal
gezinsleven opgebouwd te hebben. Of
Tuenis ooit de financiële zorg voor al
zijn 'natuurlijk' kroost voor zijn rekening heeft genomen, heb ik niet kunnen vinden. Gezien zijn buitensporige
levenswandel mogen we dat niet verwachten.

Kobus van Ingen

Bronnen
Doop- en trouwboeken Hervormde gemeente
van Hien-Dodewaard, RAG, RBS nr. 482.
Scott Stephen, Amish Houses & Barns, Intercourse PA USA, 1992.
1

Wely werd nog tot in de late middeleeuwen

onder de Betuwse dorpen gerekend. In de zestiende eeuw is de oorspronkelijke kapel die daar

stond verdwenen en na de reformatie kwam het
kerkelijk onder Hien.

2

Hien en Dodewaard zijn kort na de reformatie
kerkelijk met elkander verbonden. Eén predikant dient tot op de dag van vandaag de
dubbelgemeente en doet dienst in beide kerkgebouwen.
3

In de huidige westerse maatschappij, vinden we
dit nog als voorbeeld bij de in de Verenigde
Staten wonende gemeenschappen van orthodoxe

Mennonieten (Atnish). Binnen die gemeenschap is het verplichte huwelijk nog steeds regel
en algemeen aanvaard.
4

Wartena R, Huwelijksdispensaties in Gelderland, periode 1596-1775, Jaarboeken Centraat Bureau voor Genealogie jrg. W t/m. 15,
1955-1961 's Gravenhage.
''Het is niet aangegeven oj deze doop is voltrok-

ken in de kerk van Hien of Dodewaard.
6
Genoemde Rutjer wordt in andere vermeldingen met de achternaam Egberts genoemd.

Een bijzondere school der eerste klasse in Meerten

1852 - 1868
In de negentiende-eeuwse geschiedenis van de gemeente Lienden
neemt baron Frederik Louis Willem van Brakell van den Eng (1788 1865) een bijzondere plaats in. Deze landbouwhervormer en filantroop
was een uitgesproken heerschap, wiens nalatenschap tot op de dag van

vandaag een rol speelt in de gemeente. Bij testament vermaakte hij
vrijwel al zijn bezittingen aan een in te stellen fonds voor de arbeiders

van de buurtschap Meerten onder Lienden. Het fonds bestaat nog
steeds1.

Inmiddels is Van Brakell van den Eng
erkend als een van de voormannen van
de wetenschappelijke ontwikkeling van
de landbouw in de eerste helft van de

negentiende eeuw. Na jaren in de
vergetelheid te zijn geraakt, bracht
J.M.C, van der Poel de 'Betuwsc hereboer' in l 959 weer voor het daglicht.

Zijn landbouwproeven en zelf ontwikkelde landbouwwerktuigen kregen eindelijk de aandacht die ze verdienden. En passant bleek Van Brakell

ook een van de initiatiefnemers van de
Geldersche Maatschappij van Landbouw^.
In 1 840 nam Van Brakell de financiering op zich van een landbouwschool.

Hij kocht een boerderij nabij Zwolle
waar de school werd gevestigd. De

Baron van Brakell

opleiding werd toevertrouwd aan E.C.

van landbouwonderwijs: een verspilling van gelden4.

Enklaar. Het was de eerste landbouwschool in Nederland; een halfjaar eerder opgericht dan de bekendere
Groningse landbouwschool. De school
werd geen succes en voor Van Brakell
een financieel fiasco3. Deze tegenvaller schijnt hem aan het denken gezet te
hebben. Enkele jaren voor zijn overlijden in 1865 bleek hij een tegenstander

Minder bekend is dat Van Brakell ondanks deze tegenvaller met het wetenschappelijk onderwijs, zich in 1851

wederom op het onderwijspad begaf.
Ditmaal echter voor lager onderwijs,
doch met bijzondere aandacht voor
het 'theoretisch onderrigt in de

landhuishoudkunde'. Van een uitgesproken afkeer van het landbouwonderwijs was destijds kennelijk nog
geen sprake3.

Een 'bijzondere' school
Begin 1851 richtte Van Brakell zich tot
het gemeentebestuur van Lienden, met
het verzoek om een bijzondere school
te mogen oprichten in Meerten. De
toenmalige onderwijswetgeving (onderwijswet 1806) gaf aan particulieren
de mogelijkheid om scholen op te
richten naast de gesubsidieerde openbare scholen. Deze scholen werden
'bijzondere' scholen genoemd. Onderhield een particulier of een instelling deze geheel uit eigen middelen
dan was er sprake van een bijzondere
school der eerste klasse. De oprichting
was onderhevig aan de goedkeuring
door Gedeputeerde Staten.
Van Brakell stond het doel voor ogen
om aan de kinderen van zijn arbeiders
kosteloos onderwijs te geven. Behalve
het gewone onderwijs wilde hij zoals
gezegd ook extra aandacht voor de
'landhuishoudkunde'. Zijn motivering
hiervoor luidde als volgt: '(...) ik veronderstel dat er geene verbetering in
de landhuishoudkunde zal plaats kunnen grijpen, of men moet de werkzaamheden welke door de nieuwe wij ze
van landbouw als voordeeliger worden aanbevolen, wetenschappelijk kunnen uitleggen'. Deze gedachten waren
eerder al geformuleerd door de gouverneur van Gelderland, W.A. Baron

Schimmelpenninck van der Oije, in
een brief van 13 november 1848 aan de
Geldersche Maatschappij van Landbouw. De gouverneur wees op het
gebrek aan en bevordering van kennis
op het gebied van de landbouw en
streefde naar een 'toepasselijk onderwijs op de lagere scholen . Een jaar
later richtte de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw zich tot koning
Willem III om te pleiten voor beter
lager onderwijs door het geven van
landbouwvakken 7 . Van beide initiatieven is Van Brakell als lid van de
Geldersche Maatschappij ongetwijfeld
op de hoogte geweest.
Naast filantropische overwegingen en
het stimuleren van de kennis van de
landbouw, heeft bij de plannen van
Van Brakell waarschijnlijk ook meegespeeld dat juist in die tijd het openbare onderwijs in Lienden ter discussie
stond. De Liendense schoolmeester W.
Baar ondervond veel kritiek van de
inwoners van Lienden. In een brief
over de oprichting van de school te
Meerten sprak het gemeentebestuur
zelfs van 'haat' tegen de schoolmeesterK. Waarschijnlijk is hier de levenswandel van de schoolmeester in het
geding geweest en het gebrek aan opvoeding van de kinderen volgens de
normen van de - welgestelde - hervormde inwoners.
Uiteindelijk richtten 50 inwoners in
november 1851 een schrijven aan het
gemeentebestuur van Lienden op ini-

tiatief van de plaatselijke hervormde
gemeente, waarin zij verzochten om
de onderwijzer op non-actief te stellen. Zij waren in de overtuiging anders
een '(...) zedenlijken moord te begaan
aan hunne kinderen en geheel het
opkomend geslacht in de gemeente
(...)' 9 ! Het gemeentebestuur vond de
hele zaak eigenlijk 'te luttel' voorwoorden, maar was zich terdege bewust van
de beleving van een en ander bij haar
dorpelingen 10 . Ook het provinciebestuur achtte de zaak, na verkregen
inlichtingen van de schoolopziener,
sterk overtrokken en vond eigenlijk
geen gronden voor een vroegtijdig
ontslag. Desondanks stelde men toch
voor om een regeling met de onderwijzer te treffen en een nieuwe schoolmeester te benoemen gezien het gebrek aan vertrouwen in de persoon
Baar en diens onderwijs 1 '.
Een moeizame start
Het verzoekschrift van Van Brakell
voor de school, werd in de
gemeenteraadsvergadering van 20
maart besproken. Nadat burgemeester
Van Brakell van Brakel, een neef van
de rekestrant, de vergadering had verlaten vanwege eventuele partijdigheid
besliste de raad afwijzend 12 . De reden
lag in de formulering door Van Brakell
voor het geven van onderwijs 'zoo van
andere ingezetenen dezer Gemeente,
als van zijne arbeiders, welke laatste
kosteloos onderwijs zullen bekomen''3.
Het was dus mogelijk, en wellicht ook
de bedoeling dat naast de kinderschare

10

van zijn arbeiders, andere jeugdige
Liendenaren tegen betaling op de
nieuwe school terecht konden. En daar
zat nu het probleem. Mocht dit inderdaad gebeuren dan was de school geen
onderwijsinstelling meer der eerste
klasse in de strikte zin der wet. Bovendien zouden de aanwezige openbare
lagere scholen, met name de Liendense
en Ommerense, benadeeld worden
door de oprichting van een school in
de buurtschap Meerten.
Een verbolgen Van Brakell richtte zich
vervolgens tot Gedeputeerde Staten
om het raadsbesluit te laten herroepen.
Deze vroegen op hun beurt advies aan
de Liendense burgemeester. Begin juli
stuurde Van Brakel nog een brief met
nadere inlichtingen over zijn plannen.
Doel was nadrukkelijk om de kinderen
van zijn arbeiders, 'thans circa 25',
kosteloos onderwijs te verschaffen.
Deze kinderen kwamen overigens nu
ook al ten laste van hem. Op zijn
kosten gingen zij in Ommeren naar

school. Verder wilde hij dat kinderen
van ouders die niet arm genoeg waren
om door de Diaconie bedeeld te worden en te arm om het schoolgeld te

betalen op de school terecht konden.
Ten slotte zou, om de bestaande scholen niet te benadelen, het schoolgeld
voor betalende kinderen op vijftig cent
per maand bepaald worden. Het schoolgeld in Lienden bedroeg slechts veertig
cent . In zijn goedheid of naïviteit
ging Van Brakell er wederom aan voorbij dat hij ook kinderen tegen betaling

wilde toelaten. Gedeputeerde Staten
handhaafden dan ook het raadsbesluit,
omdat de school door toelating van
kinderen tegen betaling geen bijzondere school der eerste klasse zou zijn .
Van Brakell had het eindelijk begrepen. Op 27 september richtte hij nogmaals een verzoek aan de gemeente
om al op l november een school te
mogen openen 'als volgens besluit van
de Heeren Gedeputeerde Staten van
Gelderland (...) geacht kunnen worden op dezelve te mogen worden toegelaten' 16 . Het College van Burgemeester en Wethouders kon nu wel
instemmen met het verzoek en stuurde
het besluit naar de provincie ter goedkeuring 17 . Gedeputeerde Staten lieten
zich echter minder snel overtuigen en
hielden hun beslissing nog aan. Er
werd van Van Brakell een 'nader verzoekschrift' verwacht 18 . Op 8 december kwam dat nieuwe rekest bij de
gemeente binnen. Ditmaal had Van
Brakell zich verenigd met achttien van
zijn arbeiders. Voor hun kinderen was
de school bedoeld. Gezamenlijk waren zij de oprichters van school en ook
financieel verantwoordelijk 19 . Uiteindelijk verleenden Gedeputeerde Staten op 20 januari 1852, na ingewonnen advies bij de schoolopziener, goedkeuring20. Inhet schooljaar 1852/1853
zou de school eindelijk van start gaan.

Een school te Meerten
Over de school in Meerten is nauwelijks iets bekend. Een van de redenen is

het ontbreken van het persoonlijk archief van Van Brakell 21 . Uit het
gemeentearchief is gelukkig toch nog
wat, zij het spaarzaam, bekend.
Ten behoeve van de school liet Van
Brakell een nieuw 'lokaal' bouwen aan
de Achterstraat. De school was ingericht voor vijftig a zestig kinderen22. In
de kadastrale registers wordt het gebouw, zestig vierkante ellen groot,
vermeld als 'school voor de landbouw' 23 . Het gebouw is er nog steeds
te aanschouwen en staat nu bekend als
de voormalige zondagsschool. De zondagsschool is echter pas later in het
gebouw gevestigd. Met de formulering 'bestaande school' in het testament van Van Brakell uit 1865 wordt
dan ook niet de zondagsschool bedoeld, zoals is gesuggereerd, maar de
bijzondere school der eerste klasse24.
De eerste onderwijzer te Meerten was
Willem Hendrik Zurich. Op 31 maart
1852 verleende de minister van Binnenlandse Zaken machtiging voor de
benoeming"3. Hij was uit Nijmegen
afkomstig en aldaar in 1828 geboren26.
Meer is over de onderwijzer - zijn
functioneren en werk-niet bekend. In
1866 blijkt een zekere H. Roelofs als
leermeester in Meerten werkzaam te
zijn. Wanneer de wisseling van
onderwijzerschap heeft plaatsgevonden is niet bekend 27 .
Het schooltje functioneerde een jaar
toen de onderwijzers van Lienden,
11
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Ingen en Ommeren gezamenlijk bezwaar maakte bij Gedeputeerde Staten
tegen het feit dat in Meerten kinderen
naar school gingen van ouders die
goed het normale schoolgeld konden
betalen. Ook de burgemeester van
Lienden had hiertegen zijn bedenkingen28. De grieven van de burgemeester hadden waarschijnlijk te maken
met problemen aan de Liendense
school. Er was intussen een nieuwe
onderwijzer benoemd. Het zou bezwaarlijk voor diens functioneren zijn
als juist de kinderen waarvoor schoolgeld betaald moest worden, elders onderwijs volgden. Het schoolgeld
vormde namelijk een aanzienlijk deel
van de inkomsten van de onderwijzer.
Het ongenoegen concentreerde zich
uiteindelijk op het twistpunt dat een

den de 'oprichters' formeel bij het
gemeentebestuur kenbaar moeten
maken dat zich inmiddels ook anderen
bij hen hadden aangesloten. De gemeente moest dit kenbaar maken bij
de oprichters en de onderwijzer. Volgde
er geen officiële mededeling van de
nieuwe 'leden' dan mocht het gemeentebestuur proces-verbaal opmaken tegen de onderwijzer voor verdere
vervolging29. Op 10 december 1853
wendde het gemeentebestuur zich zoals gevraagd tot de oprichters en de
onderwijzer . Prompt volgde op 15
december een briefje van onderwijzer
Zurich met de naam van welgeteld één
nieuw lid31. De klagende onderwijzers
werden van het besluit op de hoogte
gesteld32. Over verdere perikelen is in
het archief niets aangetroffen, waar-

aanzienlijk aantal kinderen in Meerten

mee de zaak lijkt te zijn afgedaan.

ter school ging van ouders die met tot

de achttien oprichters behoorden. Gedeputeerde Staten hadden hiertegen
geen directe bezwaren, maar volgden

de wettelijke voorschriften. Aldus had12

De bijzondere school der eerste klasse
in Meerten is uiteindelijk in 1868 een
spreekwoordelijke 'stille dood gestorven'. Blijkens enkele statistieken van

schoolgaande kinderen in het
gemeentearchief bezochten de eerste
jaren ongeveer vijftig kinderen de
school. Voor 1868 vermeldt het
gemeenteverslag nog slechts drie leerlingen. In het gemeenteverslag over
1869 wordt de Meertense school niet
meer genoemd*^.
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Bètuwse humor
betoon, p. 71. Gezien de verwijzing van
Van der Poel naar de notulen van het
bestuur van het Fonds Hulpbetoon van
17 maart 1915, was men in Lienden
inmiddels al meer vergeten dat er een
bijzondere school in Meerten was ycwn'st.
25. SAKLEM, CAL, voorlopig nummer

435, vermeld in besluit GS 6-4-1852
nr. 38. De naam wordt hier gespeld als
Zuring.
26. GA Nijmegen, geboorteakte 1828.
27. SAKLEM, GAL, gemeenteverslagen
1866-1868. Roelojs wordt in het verslag
over 1866 voor het eerst vermeld. Blijkens
opgaven van het aantal schoolgaande kinderen was Zurich in 1857 nog onderii>ijzer.
28. Idem, voorlopig nummer 438, besluit GS
26-W-1853 nr. 17, brievenboek 1853

nr. 277.
29. Idem, besluit GS 30-11-1853 nr. 19.
30. Idem, brievenboek 1853 nrs. 345-346.
31. Idem, voorlopig nummer 43 8, brief W. H.
Zurich 15-12-1853.
32. Idem, besluit GS 13-12-1853 nr. 26.
33. Idem, statistiek aantal leerlingen 15 januari/15 juli over 1852-1856,gemeenteverslagen over 1866-1869.
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Ut is al weer un hele tijd geleeje, da
un kjal met un fiets op iemand stond
te wachte tusse ut gemeentehuis van
Liende en de Rijnbandijk, urn te
vrage wör dokter Wessels wonde. Al
gaaw kwam ter iemand on rijje en hij
stook de haand op en riep: 'wór
wonde'. Doch umda ut hard waajde
hurde de mins ut nie en stook ok de
haand op. De wachtende kjal doch
dattie bedoelde volg me mar en
sprong op de fiets. Mins, wa reej die
vent hard. Eindulijk höldenie um in
Oals in. 'Won hier dokter Wessels',
vroeg tie. 'Gij zij toch die kjal die
guns langs de weg stond? Wel, dokter Wessels won dor schuin tiggenover.' De stumper mos vier kilemeter tigge zwóre wijnd in terug
rij e.

H. K. Budding

Vergeten - Niets vergeten
Sommigen stappen zó een archief binnen, ze zijn er bij wijze van spreken
kind aan huis. Voor vele anderen is de drempel heel wat hoger; voornaam,
stoffig, geleerd en ingewikkeld vinden zij. Wie eenmaal de stap gezet heeft,
ervaart dat dat allemaal wel meevalt. Onderstaand artikel is een illustratie
welk een schat aan gegevens in een archief te vinden is. Het is van de hand
van M. van Driel, medewerker van het Rijksarchief in Arnhem.
Het werd eerder gepubliceerd in De Puik, de uitgaanskrant van de
provincie Gelderland.
In de Betuwe - tussen Randwijk en
Heteren - stond ooit kasteel de Nijburg.
Tien jaar geleden zijn de aarden wallen
en de grachten, die dreigden te verdwijnen, geconsolideerd. Zo krijgen
we nog enigszins een indruk van de
grootte van het complex. Verder is er
van het kasteel niets over. Volgens de
legende komt dat omdat de laatste
kasteelheer in de Tachtigjarige Oorlog, toen de Spanjaarden na een langdurig beleg het slot binnendrongen, de
lont in het kruit heeft gestoken.

plein wordt een bloeiend boerenbedrijf uitgeoefend. Er staan twee grote
nieuwe hooi- en korenbergen, een
schaapsstal en nog andere gebouwen,
die ten minste voor een deel leien
daken hebben. Op de zolders ligt een
voorraad tarwe. Twee merries trekken
een wagen naar het land; het is oogsttijd. Hun veulens lopen mee. In de stal
staan nog twee paarden. Maar dit zijn
rijpaarden, geschikt voor het gebruik
in de oorlog. Aan de muur hangen
zadels en tuig, als nieuw.

Hoe het ook zij, in het midden van de
vorige eeuw stonden er nog resten van
gebouwen en lag het puin zo overvloedig in het terrein dat men er de
grachten mee dempte. Archeologisch
onderzoek heeft aangetoond dat het
huis van de veertiende tot de zestiende
eeuw bewoond is geweest. Over de
alleen dat - het gezien de omgrachting
- vrij groot is geweest en dat het
bestond uit hoofdgebouw en voorburcht. Toch nodig ik u uit voor een
rondgang anno 1477.

Op het plein drogen visnetten en fuiken. Brandhout ligt hoog opgestapeld.
Een knecht is bezig met het onderhoud van gereedschap: bijlen, een zaag,
scheppen en spaden. Onder een afdak
hangen ladders en sleden. Vanuit de
melkkamer wordt een draagberrie geladen met kazen en een vaatje boter.
Binnen staat een grote houten kuip
met wat verder komt kijken bij de
verwerking van melk. Alom aanwezig
zijn varkens. Sommige lopen vrij rond
en wroeten, beconcurreerd door kippen - in mest en afval.

Eerst het voorplein. Vanuit het kasteel-

Door een overwelfde poort betreden

omvang en het uiterlijk weten we
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we het hoofdgebouw. In de keuken
steken we ons hoofd even naar binnen.
Aelke, die de huishouding bestiert, is
druk bezig. De slachtbijl en de messen
zijn glimmend gepoetst, de
voorraden zijn geïnventariseerd. Aan haar aandacht
ontsnapt geen vat bier, zij
spek of stuk gezouten vlees,
geen boter, kaas, olie, azijn
of vet, geen vis of brood.
De zaken kunnen haar gerust worden toevertrouwd.
Heeft ze niet net nog voor
zestien gulden erwten verkocht, zoveel als een paard
of drie koeien waard zijn?
Laten we haar verder niet
storen.

ook andere kanten, want het vertrek
bevat laarzen, sporen, zwaarden, kruisbogen en 'ein steelen panser' en drie
boeken.

We komen in de grote kamer, waar we gerust even
Zc'f>cl van hertog Arnold van Gelder, 1423-1473.
rond kunnen kijken. De
Foto: R.A.G./A. Klaver.
huisheer is er niet en ik kan
Via cle 'kamere by der portten' komen
u verzekeren dat hij voorlopig niet
thuiskomt. De stoffering is overwe- we in de oude keuken, waar sinds kort
gend groen met wat rood. Er staan een
de bierbrouwerij is ondergebracht. We
rustbed en een hemelbed met gordij- klimmen naarde kamer boven de poort,
nen, er zijn stoelen en kisten om op te die een goed uitzicht biedt over de
zitten, tafels op schragen en kameromgeving: de windmolen, de boomschermen. Bij de schouw staat een
gaard en de siertuin, de akkers waar de
speeltafel. Een gordijn scheidt een deel
oogst op schoven staat. Het vee graast
van de ruimte af. Daarachter vermoeop de dijk en langs de rivier.
den we een kakstoel. Aan de muur
hangt een grote spiegel, een Tenslotte bezoeken we de nieuwe kakostbaarheid. Het buffet vertelt iets mer, waar alleen een paar bedden staan,
van de bewoner. Hij is een snoeper,
en de 'hoppenkamer'. Hier liggen tiningelegde vruchten , confituren, sui- nen, kannen en schotels van goede
kwaliteit, met een totaal gewicht van
ker, koeken en olijven. Maar hij heeft

682 pond. En koper: negen ketels,
achttien potten, twaalf luchters, een
vijzel, emmers en bekkens. Waarom
zou dat allemaal hier zijn opgestapeld?
De afwezige heer des huizes - Peter
van Langefelt - zit gevangen. De afgelopen jaren is hij wat we zouden noemen 'fout' geweest. Dat zit zo. In 1473
heeft Karel de Stoute, hertog van
Bourgondië, Gelre veroverd. Hertog
Adolf van Gelre is sedert 1471 Karels
gevangene. In januari 1477 sneuvelt de
Bourgondiër. Zodra dat in Gelre bekend is, jaagt men het vreemde bestuur
weg. Van Langefelt, eerst secretaris van
hertog Adolf, is na 1473 in Bourgondische dienst gegaan. In 1477 komt hij
dus voor straf in aanmerking Bijkomstigheid is dat Van Langefelt de Nijburg
gepacht heeft van ridder Wijnand van
Arnhem, die hem ook nog veel geld
schuldig is. Deze heer Wijnand is een
machtig man in wat we maar de Gelders-nationale partij zullen noemen;
aanhangers van hertog Adolf dus. Heer
Wijnand lijkt zijn positie te hebben
gebruikt om zich Peters bezittingen
toe te eigenen, inclusief de uitstaande
schuldbekentenissen.

kamer, van de zestien gulden voor
Aelkes erwten tot de geconfijte vruchten. Misschien had hij het koper en tin
in de 'hoppenkamer' wel bijeengebracht uit verblijven die hij elders had,
in de hoop het zo te kunnen redden.
We kunnen er in ieder geval op vertrouwen dat Van Langefelt niets is
vergeten. Dat maakt het ons nu mogelijk door zijn huis te lopen en in kisten
en kasten te kijken, ook al is er niets
meer van over.
Wie is geïnteresseerd in het dagelijks
leven van de veertiende tot de twintigste eeuw, vindt in archieven veel leerzaam en soms vermakelijk materiaal.
Wie zich bezig wil houden met vragen
als: wat is goed en wat is fout, kan er
ook terecht.
M. van Driel

Vijf jaar later is het tij gekeerd.
Maximiliaan van Oostenrijk, schoonzoon van Karel de Stoute, heeft Gelre
heroverd. Van Langefelt is vrij en eist
schadevergoeding. Hij dient een opgave in van wat hem in 1477 is ontnomen. De inventaris van de Nijburg
maakt daar deel van uit: van kamer tot
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Over een domineesdochter en een duivelbanner in
Resteren.
De zaak Liesbeth de Bruijn (1704-1715)

Een boze vrouw die haar recht zoekt op vergaderingen vol deftige
mannen, een diefstal, een duivelbanner, een broer uit Suriname die te

hulp schiet: wie zou willen beweren dat er in Resteren rond 1710 niets
bijzonders gebeurde?
Hoofdpersoon in dit verhaal is Liesbeth
de Bruijn. Haar man en zij waren dooi-

de kerkeraad van Kesteren - bestaande
uit predikant, drie ouderlingen en drie
diakenen - onder de tucht gesteld. Zij
durfde het aan om persoonlijk eerst bij
de classis Tiel en daarna in hoger beroep bij de Gelderse synode haar zaak
te bepleiten en dat jarenlang. De classis
Tiel was de overkoepelende vergadering van de twee predikanten uit Tiel
en de vijftien uit de dorpen rondom
Tiel, versterkt met drie ouderlingen.
Daar weer boven stond de Gelderse
synode, waarin de zes Gelderse classes
waren vertegenwoordigd plus de drie
classes uit de oostelijke Generaliteitsl a n d e n : Den Bosch, Peel- en
Kempenland en Maastricht. Als niemand absent was, zaten er daar 54 hoge
heren. Hoog, want van de achttien
ouderlingen ter synode waren velen
burgemeester of ambtman, dijkgraaf,
rentmeester en dergelijke.

een andere vrouw in ondertrouw gegaan, terwijl hij eerst beloofd had met
haar te trouwen. Hij had met haar ook
g e m e e n s c h a p g e h a d . De classis
Zaltbommel had hem dan ook geschorst uit zijn ambt, maar hij ontkende de 'vleselijke conversatie' met
Johanna en had dus beroep aangetekend. De synode kwam er niet uit en
besliste dat als de dominee met een
goed geweten een eed van zuivering
('purgie') zou afleggen, hij weer dienst
mocht doen.
Veel kerkelijke zaken waarbij vrouwen betrokken raakten gingen over
sex, maar niet allemaal. Zo werd er in
1712-1713 in Ede 'een zeker vrouwspersoon' die berispt werd omdat ze
zonder toestemming thuis godsdienstoefeningen had georganiseerd. En in
Kesteren was er dus de zaak van
domineesdochter Liesbeth de Bruijn l.
Wat was er gebeurd? In de Acta van de

Op zich was het met uniek dat een
vrouw op een classis- of synodevergadering verscheen, maar gangbaar
was het ook niet. Omstreeks dezelfde
tijd, in 1712, kwam bijvoorbeeld
Johanna de Gier vergezeld door haar
moeder op de Gelderse synode, met
een aanklacht tegen ds. Van der Haak
uit Wel en Ammerzoden; die was met

classis Tiel van 12 en 13 september
1707 komen we haar zaak voor de
eerste keer tegen, die dan nog naar haar
echtgenoot 'de zaak Jan Willemsen
van Grootveld' heet. Deze man, kerkmeester, protesteerde toen 'op zeer
klagende wijze' tegen het besluit van
de kerkeraad van Kesteren van driejaar
daarvoor om het echtpaar de toegang

tot het Avondmaal te ontzeggen. (Dat
moet dus vlak voor de komst van de
jonge dominee Menzo gebeurd zijn,
die in januari 1705 intree deed). De
reden voor deze tuchtmaatregel was
een denderende ruzie met een ander
kerklid, Pieter Cornelissen. Deze had
Jan Willemsen ervan beschuldigd geld
te hebben gestolen uit zijn huis. Pieter
grondde deze aanklacht op het gezag
van een duivelbanner, die hijzelf of een
van zijn familieleden geraadpleegd had.
Het echtpaar reageerde furieus en de
zaak liep zo uit de hand dat de kerkeraad alle drie onder censuur stelde,
totdat ze zich verzoend hadden. Jan
Willemsen echter vond dat alleen Pieter
onder censuur moest, want hijzelf was
onschuldig ~.
Toen deze zaak voor de classis kwam,
stelde deze een commissie aan van drie
predikanten uit de buurt, Bronwier uit
Hien-Dodeweert, Scherphof uit
Lienden en Bisschop uit Isendoorn.
De opdracht van de commissie was om
de zaak op de beste wijze en met de
meeste bevrediging af te doen en in het
bijzonder 'te reflecteren op de duivelbanderij'.
Van dat laatste blijkt - tot mijn spijt en
verwondering - niets uit hun rapport
op de classisvergadering van l mei
1708. De drie heren vermeldden slechts
dat ze gepoogd hadden de partijen met
elkaar te verzoenen, maar vruchteloos,
zodat de schorsing gehandhaafd moest
blijven. Op de najaarsvergadering (10
en 11 september) probeerde Jan het
nog een keer, maar vergeefs. Hij gaf

kennelijk de moed op, maar zijn vrouw
niet, want voortaan was zij het die op
de kerkelijke vergaderingen verscheen.
De eerste keer wass dat in september
1709. Toen de classis haar wens niet
vervulde, vroeg ze om een kopie van
de genomen besluiten, maar die kreeg
ze ook niet; ze moest eerst de onkosten
betalen die de commissie gemaakt had,
voordat de classis haar een behulpzame
hand wil bieden. Precies hetzelfde herhaalde zich het volgend voorjaar, toen
Liesbeth, nu weer samen met haar
man, opnieuw voor de classis verscheen: eerst betalen.
Kennelijk had ze de kopie nodig om in
appèl te gaan bij de synode. Haar zaak
kwam inderdaad in augustus 1710 in
Zutphen op de agenda. Ze zal dus wel
betaald hebben. Ook had ze er de
nodige reis- en verblijfkosten naar
Zutphen voor over. De synode vond
het echter geen zaak van appèl, maar
een klacht en wees twee van haar vaste
deputaten (gevolmachtigde bestuurders) aan als bemiddelaars: de predikanten Francken uit Zaltbommel (zijn
naam ontbreekt overigens in de
presentielijst) en Van Vierssen uit Litt
en Littoijen (classis Den Bosch). Ook
zij kregen opdracht om te letten op het
aspect van duivelbannerij in deze affaire, die voortaan 'de zaak Liesbeth de
Bruijn' zou heten.
Deze heren brengen een jaar later in
Harderwijk uitvoerig rapport uit. Ze
hadden vredesartikelen opgesteld,
waarbij beide partijen moesten verklaren elkaar in hun waarde te laten, in
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min en vriendschap met elkaar te willen leven en elkaar aan het Avondmaal
te accepteren. Bovendien moest Pieter
oprecht verklaren geen duivelbanner
te hebben geraadpleegd enjan niet van
diefstal te hebben beschuldigd, terwijl
het echtpaar moest uitspreken Pieter
voor een eerlijk man te houden. Pieter
bewilligde hierin, maar het echtpaar
niet. Liesbeth verklaarde ter plekke dat
ze wel tot verzoening genegen was,
maar deze voorwaarden te hard vond
en vanwege haar eer er niet aan kon
voldoen. Beide cieputaten hadden in
afwachting van het komende synodale
oordeel daarop voorlopig besloten om
ze dan alle drie nog maar onder censuur te houden, ook al had Pieter zich
wel verzoenlijk opgesteld. Na het uitbrengen van dit rapport vroegen de
heren bekrachtiging van hun beslissing
en bovendien herstel van hun eer en
achting, die door Liesbeth 'geledeert'
(gekwetst) was.
De synode vond dat beide predikanten
in alles goed hadden gehandeld. Ze
zullen hun onkosten uit de synodale
beurs vergoed krijgen: achttien gulden
en achttien stuivers. En Pieter
Cornelissen zal ontslagen worden van
de censuur. De praeses riep daarna
Liesbeth binnen en berispte haar voor
haar onverzoenlijkheid en het verdachtmaken van de deputaten. Daarmee
kon ze het doen en vertrekken. Over
proceskosten werd niet gerept, misschien omdat het niet met als zaak van
appèl was behandeld .
Einde van dit verhaal? Nee, nog lang
20

niet. Twee jaar later presenteerde
Liesbeths broer Wilhelmus, van wie als
bijzonderheid verteld wordt dat hij
predikant in West-Indië is geweest, op
de kerkeraad van Resteren twee
getuigenverklaringen dat Pieter echt
een duivelbanner had geraadpleegd en
daarom Jan Willemsen van diefstal beschuldigd had 4. Ds. Menzo wist kennelijk niet wat hij daarmee moest doen,
want hij vroeg in september 1713 advies aan de classis. Deze wist niets
beters te stellen dan dat synodebesluiten
gehandhaafd moesten worden en dat
Wilhelmus de Bruijn zich maar tot de
burgerlijke rechter moest wenden. Dat
had hij niet gedaan, maar hij was al wel
in augustus daarvoor op de synode
verschenen, die opnieuw te Zutphen
vergaderde. Namens zijn zus en door
de 'mond' van de deputaat ds. Otto
Zaunsliefer uit Arnhem vroeg hij herziening van het vonnis, omdat de synodes van 1710 en 1711 niet alle documenten bestudeerd hadden. Hij overhandigde toen de twee getuigenverklaringen. De synode vond dat als
Liesbeth nu Pieter Cornelissen wilde
vergeven, haar censuur opgeheven kon
worden. Liesbeth weigerde dat. (Was
zij zelf dan ook weer aanwezig?) 5.
Haar broer verdween hierna weer uit
ons blikveld.
Einde verhaal? Nee, de goede afloop
moet nog komen. In 1714 bewilligde
de synode - er wordt niet bij verteld
waarom men nu van gedachten verandert - een verzoek van Liesbeth om

Pieter Cornelissen op te roepen en te
horen. Men stuurde 'een expresse niet
een brief van Arnhem naar Kesteren,
maar Pieter weigerde te verschijnen.
Hij antwoordde 'bij missive' (door een
brief) dit absurd te vinden, want de
zaak was al in 1711 afgedaan. Nu was
de synode zwaar beledigd; ze noemde
Pieter een 'coutumax' (een zeer hardnekkig zondaar), en hij zal onder de
kerkelijke censuur moeten blijven totdat hij de synode 'satisfactie' (voldoening) heeft gegeven en zich zich met
het echtpaar verzoend zal hebben. En
Liesbeth, voor deze keer Elisabeth seö
noemd, kreeg nu wel ontheffing van
de censuur op grond van de getuigenverklaringen uit het vorige jaar!! De
praeses vertelde haar zelf het goede
nieuws.
En nog is het verhaal niet af. Op de
synode van Nijmegen, 1715, verscheen
Pieter Cornelissen in persoon, met
excuses. Het woord 'absurd' was buiten zijn weten in zijn brief'ingevloeijd',
want die was door een ander geschreven 7. Hij was niet uit onwil weggebleven, maar vanwege een wond aan zijn
voet, grote pijn en hoge ouderdom.
De synode herinnerde zich Pieters vroegere verzoeningsgezindheid en beloofde zijn censuur te beëindigen als
hij op de volgende drie vragen bevestigend antwoordt: dat het hem leed
doet de synode niet gerespecteerd maar
'geledeert' te hebben, dat hij zich met
Elisabeth wil verzoenen - is haar man
overleden dat hij niet genoemd wordt?
- en dat hij zichzelf ernstig beproeft
1

alvorens naar het Avondmaal te gaan.
Pieter zei hierop van ganser harte ja,
waarop hij een kopie van het besluit
meekreeg en bovendien zou de synode
aan ds. Menzo hiervan bericht sturen.
Zo eindigde deze affaire, na elf volle
jaren.

Conclusies
1. Verzoening is ook in dit geval het
belangrijkste doel van kerkelijke
tuchtuitoefening H . Ik veronderstel
dat dit niet alleen vanuit de christelijke leer zo is, maar ook omdat
ruzies de naam van de kerk geen
goed doen. Bovendien was het de
belangrijkste opdracht van de vertegenwoordigers der overheid in
kerkelijke vergaderingen om toe te
zien op de rust binnen de kerk zelf.
2. Eerherstel, dus de goede naam en
faam, waren voor dit Kesterense
echtpaar nog zeer belangrijk. In
een grote stad als Amsterdam was
men al zover dat vele lidmaten die
geschorst waren van het Avondmaal zich van de tucht niets aantrokken en gewoon ter tafel gingen9, maar in een kleine gemeente
als Kesteren betekende de tucht
nog dat men uit de gemeenschap
gezet was.
Ook voor de classicale commissie
en voor de synode was de goede
naam zeer belangrijk: bijna het ergste wat er gebeuren kon was dat de
beleefdheidsregels geschonden werden, dat men gezagsdragers 'ledeert'.
Daarom waren het aanvankelijk
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gedrag van Liesbeth en de brief van
Pieter ook zo hoog opgenomen.
Ongetwijfeld zal daar bijkomen dat
het echtpaar zich niet de eerste de
beste voelde: hij als kerkmeester, zij
als welgestelde domineesdocbter.
3. Het
ernstig
nemen
van
duivelbannerij als bedreiging voor
de juiste leer en levenspraktijk was
in Gelderland op de terugweg. De
synode schonk aan dit aspect nauwelijks aandacht en de classis al
helemaal niet. Elders in Nederland
was dit eveneens het geval '".
4. Beroepsprocedures konden erg lang
duren.
5. Merkwaardig is dat de classis Tiel
na 1713 geen aandacht meer schenkt
aan de afloop van de zaak op de
synode. Er zal wel over gepraat zijn,
maar het is niet genoteerd in de
Acta, die dan ook vaker dienst deden als geheugensteuntje voor lopende zaken dan als verslag van het
besprokene.

Menno Potjer

Noten
1). Het Rijksarchief Gelderland te Arnhem
(RAG)
bezit de Acta van de synode- en
classisvergaderingen waarop het nu volgende
verhaal gebaseerd is. Inventaris nrs 0345-4 en

0345-5 (classis Tiel, 1687-1731) en 0336-5
en 0336-6 (synode 1698-1725). Het verhaal
van de vrouwspersoon uit Ede staat in de Acta
van de classis Over-Veluwe, 0338-7, jaar

1713).
De kerkeraadsnotulen, bewaard in de Ned.
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Herv. kerk te Kcsteren achter een dikke kluisdeur die je met minstens drie man moet opentrekken, bevatten niets over deze zaak. Ds.
Memo heeft twee jaar lang slechts genoteerd dat
de armenrekeningen van de diakenen of de
kerkrekeningen van de kerkmeesters waren nagezien en wie verkozen werden als kerkcraadslid. Na die twee jaar geloofde hij het wel: er zijn
geen notulen gemaakt van voorjaar 1707 tot
1718. In deze notulen komen wc toch nog een
van onze hoofdpersonen tegen: eerst in de laatste
notulen van Memo's voorganger, ds. Heumius,
gedateerd op 31 janauari 1702, waar wordt
meegedeeld dat van de mensen die genomineerd
zijn voor het kerkmeesterschap aangesteld zullen worden Aricnjansz. van Everdingen en Jan
Wi/lemsz. van Grootveld. Daarna, als hun
rekeningen worden drie jaar later nagezien op
19 febr. 1705 en blijken te kloppen, waarop
beiden aftreden. Jan Willemscn zou dus toen al
onder censuur hebben gestaan, als zijn getuigenis voor de classis klopt.
2). Enige persoonlijke gegevens over de hoofdrolspelers volgen hier. De Doop- en Trouwboeken van Kesteren zijn gepubliceerd door de

Historische Kring Kesteren in de Osenvorenreeks,
nrs. 19 en 32 (1987). Hieruit blijkt dat Pieter
Comelissen in 1665 huwde met Marijtje A riaens

uit Valburg. In 1681 werd een dochtervan hen
gedoopt, Willemke, en in 1688 vertrok met
attestatie een andere dochter, Maria (zij wordt
niet vermeld in de doopboeken, wel in het
lidmatenboek, Osenvorenrecks m.25). Pieter

hertrouwde als weduwnaar in 1710 met Neeltje
Jans, die op haar beurt, als weduwe, hertrouwde, en wel in 1722 met Arien Gerritsen
Hol, zoon van een in Kesteren beruchte koster.
Pieter moet dus inderdaad al behoorlijk oud
geweest zijn tijdens deze affaire, zoals hij straks

zelf zal zeggen.
Op 13 april 1699 was Jan Willemsen van
Grootveldt, jongeman van Kesteren, gehuwd
met'Elisabeth de Bruijn, jongedochteruit Hoeve-

laken. Hun eerste kind, Wilhelmus, werd op
12 juni 1701 in Ochten gedoopt, naar ik
vermoed omdat vanaf 1701 ds. Heurnius geschorst was. Op 25 maart 1708 doopte ds.
Menzo een dochtertje, Woutertje. Kennelijk

was de a/houding van het Avondmaal geen
reden om deze doop te weigeren.
Uit de Rechterlijke Archieven van hel Ambt

Neder-Betmvc (Osenvorenreeks 44, nr. 246)
blijkt nog dat Picter Cornelissen en Marijtje
Ariaens eenjaar voor hun huwelijk een huis en

hofstadt groot een half hondt hadden gekocht,
dat twee jaar later geregistreerd is. Toch behoorde hij niet tot de rijke dorpelingen die een
paard moesten leveren voor het onderhoud der
dijken, maar ook niet tot de arme arbeiders, hij
zat in de middengroep (Dijkcedulen,

schijning in Kesteren. Pas in 1719 kreeg hij een
nieuwe standplaats: het kleine Kootwijk, waar
hij tot zijn overlijden in 1742 zou blijven (Acta

classis Neder- Vcluwe, in het RAG, nr.0338)
In het Doop- Trouw- en Ledcmatenboek van

Paramaribo (ARA inv. nr. 1.05.04.9, Genemei
Kercke Boeck I 1687-1730) is de doop vermeld, op 11 maart 1708, door ds. W. de Bruijn
'van zijn Ed. dochtertje en Maria de Broen, sijn
huisvrou', genaamd Aleida. Dit dochtertje
noemde hij niet meer in zijn brief. In Suriname
waren destijds vier gemeentes: Paramaribo,
Beneden- Commewijne, Boven-Commewijne en
als kleinste Pirica. Ds. de Bruijn deed echter
regelmatig dienst in Paramaribo, m. n. tijdens de
krankzinnigheid van ds. Fauvarque. Het kerkeboek van Pirica is alleen in de jaren 1692-94 en

Osenvorenreeks 30, 1989)
3). In een zaak uit 1710 tegen de koster van

1724-1725 bijgehouden.

Lienden bedroegen de proceskosten volgens de

stond vanaf 1672 een ds. Gualtherus de Bruijn,

synodale Acta 120 gulden, classis en synode

overleden in 1703, die gehuwd was met een
vrouw die ook al Aleida heette, Aleida Noijen.

bijeen geteld.

4). Deze broer droeg dus dezelfde voornaam als
zijn kleine neefje!

In hetAlg. Rijksarchief in Den Haag heb ik een
brief gevonden, gericht aan de Sociëteit van

Suriname, waarin ds. Wilhelmus de Bruijn
zijn ontslag aanvraagt (mv.ni. 1.05.03.238,

In Hoevelaken, waar Liesbeth vandaan kwam,

Dit maakt het uiterst waarschijnlijk dat zij de
ouders waren van Wilhelmus en Liesbeth. Dit
predikantenechtpaar was niet onbemiddeld: ze
waren eigenaar van een grote boerderij De
Plaggcnhoef. (Zie: A. Veldhuizen, Hoevelaken

geworden is in Pirica, maar omdat 'mijn

1132-1982 (Amersfoort 1992), pp. 75 en
136).
5). In 1713 had de classis Tiel een ouderling uit
Kesteren afgevaardigd naar de synode, Adam

geu'enschte echtgenoot' al na l O maanden stierf,
zijn zuster in 1710 door een huwelijk een eigen
huishouding begon en hij tot de 'nodige hulpe
van een tweede egade niet en kan geraeken',
omdat hij verder het neger-Engels van de slaven

van Beeck. Uit de Acta blijkt niet dat hij een
goed woordje voor Liesbeth of voor Picter heeft
gedaan. Van Beeck was blijkens de kerkeraadsnotulen in 1695 voor de eerste keer tot ouderling
gekozen, dus zeer ervaren.

document 180, d.d. 19 maart 1711). Hierin
schreef hij dat hij in oktober 1707 predikant

niet verstaat en 'geen bequaemheit en hebbe om
mij van haer te laten bedienen, als die niet wel
anders als door hardigheit en kunnen geregeert
worden, hetwelk ten eenen rnaele tegen mijn
humeur is', om al die redenen wil hij graag in de
lente van 1712 repatriëren. Dat verzoek is hem
door de Sociëteit toegestaan, getuige zijn ver-

6). Deze keer is de port van de briej kennelijk
betaald door de Staten, want bij de synodale
beurs wordt er geen melding van gemaakt. Het
beleid op dit punt is mij niet helemaal duidelijk.
Zo is er in 1722 een expresbrief van de synode
te Zutphen naar Elburg gestuurd die wel weer
uit de synodale beurs is betaald: drie gulden.
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de specialiteiten van een duivelbanner. (Zie:
7). Pieterkon in elk geval zijn eigen handtekening zetten, getuige de rekeningen van de kerk J. W. van Petersen, Henders de Geestenkijkster, in: Gelders Mengelwerk (Walburg Pers
van Kesteren (gepubliceerd in de Osenvorenreeks
Zutphen 1979), p. 117).
nr. l, 1985). Hij was namelijk 'diackcn' in
1689-90 en kerkmeester in 1694. Misschien
was hij inmiddels te oud om zelf die brief nog te
schrijven.
8). Dit komt in alle studies over de kerkelijke
tucht in de zeventiende en achttiende eeuw naar
voren, het meest recent in Herman Roodenburg,
Onder censuur (Verloren, Hilversum, 1990)
en Els Kloek, Wie hij zij, man of wijf (eveneens
Verloren, 1990).
9). R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam,
dl.3, h. l (Ten Have 1971).
10). Vergelijk hierover de constatering van W.
de Bléconrt, Termen van toverij (SUNNijmegen
1990, p. 85), dat aan liet begin der achttiende
eeuw in de drie noordelijke provincies de belangstelling voor duh'elbanners en dergelijke bij
predikanten sterk afnam en men het signaleren
ervan achtenvegcging laten. Wat overigens niet
inhield dat die lieden niet meer bestonden.
Voor zover ik weet, is de duivelbainter van
Pieter Cornelissen de laatste geweest die op een
Gelderse classis of synode ter sprake kwam. Ter
synode dateerde de voorlaatste, uit ApeldoornDeventer, uit het jaar 1692. In de Acta van de
classis Zutphen wordt daarna nog een duivelbanner onder Steenderen genoemd, die onder
censuur kwam te staan (1694-97). In kerkeraadsnotulen vinden we in 1718 nog een geval:
een ouderling (afzijn oudste dochter) te Winterswijk riep een duivelbanner uit Munsterland te
hulp voor een jongere dochter die aan vallende
ziekte leed. (7,ie: Henk Krosenbrink, Uit de
historie van Winterswijk (Winterswijk 1968,
p. 71). Uit rechterlijke archieven is nog een
vrouw uit Doesburg bekend, die in 1713 er
onder andere van werd beschuldigd honderd
gulden te hebben gekregen van een inwoonster
van Zevenaar VOOY het aanwijzen van de dief die
de Zevenaarsc had bestolen. Dit hoorde dus bij
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Voor Clio gelezen
Westeringh, W van de, M. Ijzerman (red.), Betuwse Genealogische
bijdragen in Stukken en Brokken II,
Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Betuwe, Tiel 1995.
Het tienjarig bestaan van de actieve
Betuwse afdeling van de Nederlandse
Genealogische Vereniging was aanleiding voor de publikatie van enkele genealogische bijdragen. In vervolg op een
uitgave die bij het vijfjarig-jubileum was
samengesteld, worden opnieuw genealogische 'stukken en brokken' gepresenteerd. De auteurs zijn allen lid van de
afdeling. De redactie heeft een zo boeiend
en verschillend mogelijk boek trachten
samen te stellen. Hoofdmoot van de
artikelen vormt - uiteraard - de genealogische informatie. Als afdeling voor de
gehele 'Betuwe' heeft men rekening
gehouden niet de geografische spreiding
van de artikelen. Aan bod komen families die o.a. leefden en werkten in
Culemborg, Maurik (Udo), Zaltbommel (Macleane), Ingen/Lienden (Van
Beuren), Zandwijk, Zoelen (Van der
Woerd) enDriel (Geurtsen). De Betuwse
genealogen kijken ook over de grens,
met bijdragen over de uit Hannover
afkomstige familie Disper, de naar OostPruisen getrokken familie Van Setten en
de vele Betuwse voorouders van de in
Batavia geboren Andries van der Woerd.
Het boek is keurig verzorgd met diverse
afbeeldingen. Zoals het een genealogische 'Fundgrube' betaamt is Stukken en
Brokken II voorzien van een uitgebreid
naamregister.

Janssen, G.B., Steenbakkers in Prins
Wülemspolder teEchteld. Baksteenfabricage langs de Waal, Stroming
B.V., z.p. 1994.
In opdracht van Steenfabriek Korevaar
B.V. heeft de kenner bij uitstek over de
baksteenfabricage in Nederland G.B.
Janssen, een rapportage gemaakt over de
historie van de steenfabrieken in de
Willemspolder bij Echteld. De steenproduktie in de Willemspolder gaat terug tot 1840. Dat jaar werd aan Jhr. W.P.
Bamaart van Bergen vergunning verleend voor de oprichting van een steenen pannenbakkerij. Deze fabriek, later
genaamd Schipperswaard, is uiteindelijk
in 1948 in bezit gekomen van de firma
Korevaar. In 1855 werd er nog een
concessie verleend in de polder. Tot
1885 exploiteerde de familie Van
Lutterveld er ook een steenbakkerij. Soms
is er nog sprake van een derde steenfabriek. Dit was de fabriek van J. de Haas
die echter vrijwel geheel op IJzendoorns
grondgebied stond.
De ontwikkeling van de steenfabrieken
wordt gevolgd aan de hand van kadastrale
gegevens en de verschillende eigenaren.
Opmerkelijk van fabriek De Schipperswaard is, dat de grond waarop de fabriek
stond tot in 1957 in andere handen was
dan de fabriek zelf. De familie
Kneppelhout was vanaf het begin tot
genoemd jaar eigenaar van de 'ondergrond'.
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Verbeek, G. (eindred.), Gelders
Archievenoverzicht, Provincie Gelderland, Arnhem 1995.

een overzicht van de archieven van waterschappen en polderdistricten, die niet bij
een van de archiefdiensten berusten.

In 1979 verscheen als deel 2 in de serie
Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland een boekwerk met 'De archieven in Gelderland'.
Onlangs \verd bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Provinciale
Archiefinspectie in Gelderland een nieuw
overzicht gepubliceerd. In de tussenliggende jaren is het archiefwezen in de
provincie Gelderland enorm gegroeid;
er zijn meer archiefdiensten gekomen,
de archiefinstellingen hebben nieuwe
archieven verworven en vele meters
papier en perkament zijn toegankelijk
gemaakt. Het overzicht is onmisbaar
voor eenieder, amateur en professional,
die zich verdiept in aspecten van de
Gelderse geschiedenis.

Het overzicht is extra-toegankelijk met
behulp van een uitgebreid trefwoordenregister.

In het overzicht wordt elk archief kort
omschreven. Met behulp van enkele
pictogrammen is aangegeven of de stukken openbaar toegankelijk en reproduceerbaar zijn. Verder is er een aanduiding voor de materiële staat, eventuele
zelfbediening en de beschikbaarheid van
literatuur over de archiefvormer. Allereerst zijn de archieven in het Rijksarchief te Arnhem vermeld. Daarna volgende de archieven per gemeente. De
(gemeente)archieven die centraal beheerd worden op de streekarchieven
Bommelerwaard en Oost-Veluwe zijn
afzonderlijk opgenomen. Als laatste is er
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Huiskamp, M.W., P.J. Boon en
R.L.M.M. Camps, Catalogus van
de pamfletten aanwezig in de Bibliotheek Arnhem 1537 - 1795,
Hilversum 1995.
De Arnhemse bibliotheek bezit een uitgebreide collectie' Gelriana': boeken over
de geschiedenis van Gelderland, documenten, handschriften en pamfletten.
Onder een pamflet verstaan de samenstellers goedkoop uitgevoerde schot-,
schimp- en vlugschriften, blauwboekjes
of libelles. Het zijn meestal kleine uitgaven van één tot enkele pagina's. De
uitgaven bevatten actuele informatie in
reactie op politieke, kerkelijke of maatschappelijke gebeurtenissen. Omdat de
gevestigde orde nogal eens beschimpt
werd en de stukjes recht op de man zijn
ontbreken geregeld de naam van de

schrijver en de drukker. Ruim 1200
pamfletten zijn met deze catalogus toegankelijk geworden en aan de vergetelheid ontfutseld.
Een vluchtige blik in de uitgebreide
trefwoordenindex van de catalogus maakt
duidelijk dat er in Arnhem ook interessante pamfletten berusten uit het werk-

gebied van de Tabula Batavorum: voorvallen die zich afspeelden in of met
betrekking tot Eist, Gendt, Huissen,
Over- en Neder-Betuwe, Culem-borg
en Tiel.

S.E.M, van Doornmalen

Knoop, W.H., Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-1940,
Zwolle/Zeist 1995.
Roos, Thea & Jan de (red.), Gemeentehuizen in Gelderland. Van
Aalten tot Zutphen, Groningen/
Arnhem 1995.
Hendriks e.a. (red.), De Dufielt.
Een eeuw in beeld. Die Duffel. Ein
Jahrhundert im Bild, Millingen aan
de Rijn, 1995.
Er zijn boeken die je steeds weer uit de
kast pakt, bladert, kijkt, leest, terugzet en
opnieuw ter hand neemt. Je hoeft niet
per se op de eerste pagina te beginnen of
een hoofdstuk achter elkaar te lezen. Al
bladerend, kijkend, lezend en wegdromend wéét je dat beeldscherm, fax
en internet het nooit kunnen halen bij
een boek.
Drie prachtige boeken, alle een combinatie van tekst en foto's, verdienen zo'n
liefdevolle behandeling.
Architectuur en stedebouw in Gelderland van W.H. Knoop en mooie,
scherpe zwart-wit foto's van Paul van
Galen is de neerslag van het tussen 1988
en 1994 uitgevoerde Monumenten Inventarisatie Project in Gelderland. In

ruim 170bladzijdenzijnrond250 'jonge'
Gelderse monumenten bijeen gebracht.
In het eerste deel analyseert de auteur
een zestal aspecten van Gelderland: landschap, afwatering, transport en communicatie, middelen van bestaan, bewoning en steden. In het tweede deel, de
eigenlijke inventarisatie, worden de objecten, verdeeld in 26 categorieën, beschreven. Voorbeelden daarvan zijn boerderijen, baksteenfabricage, sluizen en
gemalen, dijkmagazijnen en douanewoningen, veren en tolhuizen, kerken,
pastorieën en begraafplaatsen. Zo zien
we het Waterstaatskerkje van Homoet,
logement Oortjeshekken in Ooij, het
veerhuis in Lienden, fort Everdingen in
Culemborg, het station van Kesteren, de
doorgang in de Diefdijk voor de snelweg
Den Bosch - Utrecht en Geurts appelstroop- en conservenfabriek in Dodewaard.
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Even fraai is Gemeentehuizen in Gelderland van Thea en Jan de Roos, resp.
burgemeester van en publicist uit
Millingen aan de Rijn. De auteurs hebben flink hulp gehad van vele (amateur)historici die bijdragen geleverd hebben
voor dit driehonderd pagina's tellende
werk. Zo heeft Sylvia Dumont de gemeentehuizen van de Bommelerwaard
voor haar rekening genomen. Na een
historische inleiding - met daarin een
aantal anekdotes - passeren alle (oud)gemeentehuizen van Aalten tot Zutphen
de revue. Interessant is de vermelding
van Eken dat van 1949 tot 1963 als
drostambt deel was van de provincie
Gelderland. Een bonte verzameling gebouwen - de naam gemeentehuis vind ik
te verkiezen boven de ook gebruikte
termen stadhuis, raadhuis of stadskantoor
- passeert het oog. Statige bouwwerken
die je met eerbied benadert, (Maasdriel,
Culemborg, Lochem, Bemmel, Neerijnen, Rossum, Ruurlo) worden afgewisseld met 'gewone bouwsels' (Ochten, Angerlo, Eefde, IJzeiidoorn). Er zijn
middeleeuwse en moderne gebouwen.
De groeiende bevolking en gemeentelijke herindelingen - van de 135 gemeenten uit 1811 zijn er nog 86 over deden sommige gemeenten explosiefin
inwonertal groeien. In deze plaatsen
kwamen nieuwe stadskantoren
(Apeldoorn, Ede, Voorst, Heteren,
Lienden) of werd een poging gedaan
oud- en nieuwbouw met elkaar te verenigen (Eist, Kesteren, Nijmegen,
Arnhem). Elke beschrijving begint met
een kaartje van de provincie met daarop
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de plaats van de gemeente, de oppervlakte en het aantal inwoners. Het verhaal over het gemeentehuis wordt steeds
besloten met de namen van de burgemeesters en de secretarissen sinds 1811.
Het laatste boek in deze trits is De
DufFelt, een tweetalig fotoboek dat in
1995 verscheen bij het zilverenjubileum
van de gelijknamige heemkundekring.
Sinds 1970 heeft in de DufFelt, een
gebied dat ruwweg de Nederlandse gemeenten Ubbergen en Millingen aan de
Rijn en het Duitse Kleef omvat, de
grensoverschrijdende samenwerking in
ieder geval door de historische vereniging gestalte gekregen. De vier samenstellers hebben de bijna 250 foto's in zes
groepen bijeen gezet en van commentaar voorzien. Met uitzondering van de
laatste categorie. Oorlog, toont het boek
dat de grensbewoners meer bond dan
scheidde. Werken op hetland in Rindern
verschilde niet van dat in Leuth, de
kunstfietsers van Millingen deden (en
doen) dezelfde oefeningen als die van
Donsbrüggen, een klassefoto uit Niel is
vergelijkbaar met die uit Kekerdom.

Kortom, boeken die zeer de moeite
waard zijn.
G. Visser
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Van de redactie
Eind februari kwam bij ons secretariaat het bericht binnen van het
hoofdbestuur van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland dat
afdeling 15 'slapend' geworden is. Concreet betekent dit dat deze
afdeling, die de regio's Betuwe en Bommelerwaard omvat, niet meer
participeert in de Stichting Tabula Batavorum. Het is niet mogelijk
gebleken het huidige bestuur te vervangen en daarom komt afdeling 15
direct onder het beheer van het hoofdbestuur van de AWN te vallen.
De afdeling heeft het eerste nummer van de lopende jaargang nog
afgenomen. In onze statuten is niets opgenomen over een eventuele
opzegtermijn wanneer een deelnemer de Tabula verlaat.
Bovenstaande alinea is bewust formeel
gesteld. Nu de andere kant. Spijtig
genoeg raken we een vereniging én
een redactielid kwijt. Afdeling 15 heeft
vanaf het begin in 1982 deel uitgemaakt van de Tabula. Sinds 1992 heeft
Henk Vroon de AWN vertegenwoordigd in de redactie. Hoewel Henk ons
in een redactievergadering in september vorig jaar al verteld had over de
problemen in de afdeling, kwam het
bericht over het (voorlopige?) einde
toch nog als een verrassing. Wellicht
bestaat de kans dat een paar enthousiastelingen de afdeling nieuw leven inblazen. Dat is tenslotte vijfjaar geleden
ook al eens gebeurd. Dan kan het slapende lid weer gewekt worden.
De redactie hoopt dat met het afhaken
van de AWN geen einde komt aan de
bijdragen over archeologie in de
Tabula. Wie het indexnummer ter
hand neemt, ziet dat er tientallen malen over dit onderwerp gepubliceerd
is. Het zou een gemis voor het tijdschrift zijn wanneer dat aspect van
geschiedbeoefening minder aan bod

komt. Onder de leden van de andere
verenigingen zijn zeker voldoende
kenners van archeologie om de Tabula
te verzekeren van bijdragen op dit
terrein.
Voor de exploitatie van de Tabula
heeft de stap van de AWN gelukkig
weinig gevolgen. De afdeling had met
45 abonnees een relatief klein aandeel
in de totale oplage van elfhonderd.
In maart heeft de redactie officieel
afscheid genomen van Henk Vroon.
In de vier jaren waarin hij deel van
onze groep was, heeft hij door zijn
persoon én zijn kennis van de archeologie een substantiële bijdrage geleverd aan het functioneren van de redactie. Speciaal moet hier dan genoemd
worden de bijdrage die hij geleverd
heeft in 'Kijken langs de dijken'.

Namens de redactie
Geert Visser

Schets van het gemeentebestuur van Lienden
1818 - 1930
In 1995 startte het Gelders Oudheidkundig Contact met een onderzoeksproject naar de burgemeesters van Gelderse gemeenten in de negentiende eeuw. Het GOC benaderde hiervoor lokale en regionale historische verenigingen in de provincie om gegevens uit hun 'werkgebied'
te verzamelen. Namens de Historische Kring Resteren en Omstreken
begonnen Bram Pouwer en Joke van Dee te speuren in het archief van
de gemeente Lienden. In deze bijdrage hebben zij kort enkele van hun
bevindingen aan het papier toevertrouwd.
Het beschrijven van het functioneren
van de burgemeesters en de gemeentebesturen in de periode van 1818-1930
is een moeilijke opgave. Uit eigen
aanschouwing of overlevering van ooggetuigen kunnen we niet putten, dus
moeten we ons baseren op hetgeen in
de archieven opgeschreven staat. Er
zijn tot nu toe weinig beschrijvingen
van de ontwikkelingen in de gemeente
Lienden. Voor zover er over de geschiedenis van Gelderland en het
rivierengebied geschreven is, is dit in
algemene zin gebeurd waarbij we ons
wel iets kunnen voorstellen hoe het in
afzonderlijke gemeenten gegaan is. In
een aantal gevallen kunnen we aan
deze fragmenten een beschouwing
vastknopen.
We zullen ons dus moeten bepalen tot
een voorzichtige interpretatie van in
het gemeentearchief gevonden feiten
en rekening moeten houden met de
toen bestaande wetgeving. Het is niet
de bedoeling om de genoemde personen of hun nabestaanden ongefundeerd goede of minder goede eigenschappen toe te dichten. We zullen ons
dus positief opstellen en trachten de
ingrijpende ontwikkeling zo goed

mogelijk in korte bewoordingen te
beschrijven.

De speelruimte tussen bestuur
en wetten
De geschiedenis leert dat het eeuwen
duurt voordat ingrijpende veranderingen in wetten en bestuu vastgelegd zijn
en door de bevolking algemeen toegepast en geaccepteerd worden. Om enige
richtlijnen te hebben, zullen we kort
de belangrijkste reglementen en wetten met hun ingangsjaren vermelden,
zodat we wat grip krijgen op de grenzen en doelstellingen waarnaar de overheid streefde.
Aan het eind van de achttiende eeuw
was men in brede kringen ontevreden
over de werkwijze van het algemeen
bestuur in het land, de 'provincies' en
de steden en dorpen. De bestuurlijke
ambten waren in het bezit van bepaalde families die elkaar de functies
vergaven of lieten kopen en deze zo
mogelijk als erfelijk beschouwden. De
uitbreiding van de bevolking en de
toename van een 'middenstand' die
door de regenten van de regering werd
uitgesloten, was zo groot, dat men
serieus begon te spreken over een ver-

Liciidcn, lagen en Ommeren. Afbeelding: Archief~KLliM-gcinecnteii

werping van het bestaande bestuur. De
instelling van een nieuwe bestuursvorm, bemand met andere personen
en rustend op inspraak van de bevolking, won steeds meer terrein. Deze
ideeën werden gevoed door de bewe-
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gingen 111 Frankrijk, waar gestreefd
werd naar vrijheid, gelijkheiden broederschap,
De vraag hoe men op het platteland,
dus ook in de gemeente Lienden, te-

Lienden, Ingen en Ommeren. Afbeelding: Archief KLEM-gemecnten

gen deze beweging aankeek, ligt voor
de hand. We veronderstellen dat er
met de beperkte nieuwsvoorziening
en de invloed van de kerken wat behoudend gereageerd is. Er was het
dorpsbestuur met zijn buurmeesters
die het onderhoud van dijken en wegen en de afvoer van water grotendeels
in eigen hand hadden. De kerkbesturen zorgden voor enig onderwijs en de
armenzorg, zodat de dagelijkse dingen
normaal bleven lopen. Bovendien was
men weinig gewend op dit gebied.
Voor het betalen van belasting zal men
evengoed als tegenwoordig weinig
sympathie gehad hebben, vooral om-

dat men over de bestemming niets te
zeggen had. Men kon daarover slechts
een vermoeden hebben.
De ontwikkelingen in de Franse tijd

(1795-1813) zullen de spanningen ten
aanzien van de belastingheffing voor
de oorlogsvoering van Napoleon, zeker niet minder gemaakt hebben. Temeer daar de omstandigheden in de
agrarische sector niet rooskleurig waren in de gemeente. De opbrengsten
per hectare waren laag door tekorten
aan mest en de invloed van ziekten en
plagen zoals aardappel- en graanziekten,
weersomstandigheden, wateroverlast, e.d.
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Ook de prijzen waren laag of werden
laag gehouden om de voedselvoorziening niet al te ernstig in gevaar
te brengen.
Men zal zich dus vooral bezig gehouden hebben met de zorg van alledag,
om gewoon m zijn bestaan te kunnen
voorzien. Voor zover men gedachten
had over het politieke bestel, zal dit
afgeleid zijn van wat men in zijn naaste
omgeving hoorde en zag en wat de
voorgangers in de kerken erover opmerkten. Men kan zich voorstellen dat
de bevolking de terugkomst van de
Prins van Oranje zag als een beter
worden van de tijden: minder oorlog
en minder belastingen én enige inspraak van de ingezetenen.
In de periode van 1795-1813 was,
onder dwang, een meer centraal bestuur, ontstaan waarbij de 'regentenmaatschappij' sterk teruggedrongen
was. Er ontstond onder Willem I een
sterk nationaal bestuur met de koning
aan het hoofd en ministers voor de
belangrijke taken. Daaronder functioneerde een provinciaal bestuur met
aan het hoofd een gouverneur of commissaris des konings. Weer daaronder
stond het gemeentebestuur met aan

het hoofd een schout of burgemeester,
geassisteerd door wethouders of

assesoren en enige raadsleden. De burgemeester werd benoemd door de
koning, gehoord hebbende de minister van Binnenlandse Zaken en de
gouverneur.
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Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg dat er op nationaal niveau een
aantal wetten, verordeningen, besluiten en reglementen uitgevaardigd werd,
die vorm moesten geven aan deze
structuur. Op zijn beurt moest het
provinciaal bestuur die weer doorgeven en eventueel aanpassen voor het
plaatselijk bestuur. De gouverneur
klaagde dat hij de handen vol had aan
deze werkzaamheden.

De burgemeesters
Na deze wat lange inleiding over de
voorgeschiedenis en opzet, komen we
aan de rol van de burgemeesters in het
bestuur. De centralisatiegedachte ging
ervan uit, dat het bestuur gevormd
moest worden uit plaatselijke personen van aanzienlijke stand met overwicht op de bevolking. Bestuursleden,
dus ook burgemeesters, moesten voor
hun levensonderhoud niet afhankelijk
zijn van de hoogte van hun wedde.
Liefst moesten zij meer belasting beta-

len dan cie hoogte van hun beloning.
Baantjesjagerij was dan onwaarschijnlijk. Verder ging men ervan uit dat de
burgemeester duidelijk het hoofd der
gemeente was en verantwoordelijk aan
het provinciaal en landsbestuur. De
burgervader werd benoemd voor zes

jaar, met mogelijkheid van verlenging
als het provinciaal bestuur tevreden
was over zijn functioneren. Dit gold
ook voor de wethouders. De raadsle-

den werden tot 1851 voor het leven
benoemd.

A. Verbrugh 1818 - 1844
De eerste burgemeester, Aart Verbrugh,
stond dus in 1818 voor de taak deze
zaken richting te geven met duidelijke
aanwijzingen door, en toezicht van het
provinciaal bestuur. In hoeverre hij
daarin geslaagd is, valt moeilijk te zeggen, omdat de raadsvergaderingen niet
openbaar waren en er geen notulen
bewaard zijn gebleven uit zijn ambtsperiode.
Het lijkt ons toe dat hij deze toch wel
moeilijke taak als burgemeester (en
secretaris) op een goede manier vervuld heeft, ook naar het oordeel van de
overheid. Dat mag blijken uit de lange
periode welke hij burgemeester was:
liefst 26 jaar. Hij is daarbij omringd
geweest door wethouders en raadsleden waarvan de meesten ook lange tijd
in deze functie optraden. In financieel
opzicht behoorde Verbrugh tot de
welgestelden in de gemeente. Dat gold
ook voor zijn medebestuurders. Het
lijkt dat Aart Verbrugh zich als burgemeester goed kon handhaven, mede
omdat hij de contacten verzorgde met
het provinciaal bestuur, de besturen
van de omliggende g e m e e n t e n
Kesteren, Echteld, IJzendoorn, Tiel en
Maurik. Die goede band had hij ook
met het polderbestuur.
De overige gemeenteraadsleden zullen
de taken gaarne aan hem hebben overgelaten. Het contact met de inwoners
zal hem niet moeilijk zijn gevallen,
mede omdat hij een agrarisch bedrijf

bezat waarop landarbeiders werkten.
Uit zijn familie- en kennissenkring
heeft hij ongetwijfeld 'insideinformation' ontvangen over de heersende meningen en wensen. We willen hem beschouwen als een eerste
onder zijns gelijken die voldoende gezag bezat om een goed bestuur te
voeren.
We moeten bedenken dat de omvang
van de bevolking en de financiële
mogelijkheden lang niet zo groot waren als tegenwoordig. Zo nam de omvang van de bevolking langzaam toe
van 1958 inwoners in 1818 tot circa
3200 in 1845. De te besteden gelden
waren rond 1818 f2350,00 en in 1845
was dit opgelopen tot f4300,00. Dat
komt dus neer resp. f l ,20 en f 1,35 per
inwoner. Van verbetering van bijvoorbeeld onderwijs en armenzorg en van
gemeentelijke voorzieningen was maar
in geringe mate sprake. Het bedrag van
f 1,20 kwam ongeveer overeen met
het loon van twee dagen voor een
volwassen arbeider.

W.J. baron van Brakell 1844-1853
Baron Van Brakell werd in 1844 benoemd tot opvolger van Verbrugh, als
burgemeester én secretaris van de gemeente Lienden. Hij bleef dat tot 1853.
Het secretarisschap ging in 1851 over
naar J.G. van Hemert. Van Brakell
stamde uit een in Lienden sinds eeuwen bekend geslacht. Zij waren o.a.
drosten van Ter Leede en later bekleedden ze andere belangrijke amb-
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ten in de Neder-Betuwc. Hij was een

zeer welgesteld man en ongehuwd.
Waarschijnlijk heeft hij zich nuttig
willen maken voor de hem bekende
gemeente. Hier was ook zijn oom,
F.L.W. baron van Brakell van den
Eng, werkzaam als landbouwer en
bevorderaar van de wetenschappelijke
landbouw. Deze was al vele jaren lid
van de gemeenteraad, ook als assessor
in de eerste jaren. Van Brakell van den
Eng trad uit de gemeenteraad toen zijn
neef burgemeester werd. Verwantschap was niet zonder meer toegestaan
voor burgemeester en leden van de
raad.

Het gemeentebestuur bleef bestaan uit
de bekende ingezetenen eventueel
opgevolgd door leden van hun of andere welgestelde families. Ze vertegenwoordigende de verschillende samenstellende delen der gemeente:
Lienden, Ingen, Ommeren, Meerten,
Aalst en De Marsch. Gemeenteraadsleden werden niet meer voor het leven
gekozen, maar voor een periode van
zes jaar. Herverkiezing was mogelijk.
De vergaderingen van de gemeenteraad moesten openbaar worden.

Opzienbare gebeurtenissen zijn voor
zover ons bekend niet voorgekomen
in de ambtsperiode van de baron. Het

Tijdens de ambtsperiode van WJ. baron van Brakell kwam er zowel een
nieuwe grondwet als gemeentewet tot
stand. In de grondwet van 1X48 werd
het kiesrecht uitgebreid. Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraad werden rechtstreeks gekozen. Er
bleef censuskiesrecht; voorde Gemeenteraad bedroeg de census de helft van
die der beide andere organen. De leden van Provinciale Staten, waarin de
invloed van de oude standen door de
mvoering van rechtstreekse verkiezingen bijna verdwenen was, kozen de
Eerste Kamer. In bestuurlijk opzicht
verdween het verschil tussen stedelijke
en plattelandsgemeenten. Provincie en
gemeente kregen meer bevoegdheden. Zo kregen de gemeenten meer
ruimte voor het verzorgen van onderwijs. Al met al een belangrijke stap naar
verdere democratisering.

leven kabbelde voort in een rustige
plattelandsgemeente met enige uitbreiding van de bevolking. Van Brakell is
waarschijnlijk afgetreden om zich meer
aan de familiebezittingen te gaan wijden na het overlijden van zijn ouders
en is in Arnhem gaan wonen.

J.F.Veeren 1853-1863
In de gemeente bleek op dat moment
geen persoon aanwezig die voldoende

gezag (aanzien) en geschiktheid bezat
om Van Brakell op te volgen. Daarom
werd een keuze gemaakt uit een aantal
sollicitanten die opteerden voor dit

ambt. Daaruit bleek J.F. Veeren het
meest geschikt. Hij kwam uit een bekende Huissense familie, ook uit een

agrarische gemeente dus, en had een
functie als officier in het leger bekleed.
Hij zag daarin geringe kansen vooreen

goede toekomst en wilde zich toch

nuttig maken voor het koninkrijk.
Veeren beschikte over voldoende eigen middelen om naar zijn stand te
leven. Bovendien had hij, zonder bezoldiging, op het gemeentesecretarie
van Huissen gewerkt, zodat hij op de
hoogte was van het reilen en zeilen van
een gemeente. Zijn voorouders waren
burgemeester van Huissen geweest.
Op het moment van zijn ambtsaanvaarding was Lienden een gemeente van
3366 zielen met eenjaarlijkse gemeentelijke uitgave van f 8011,00. Het salaris
van de burgemeester was inmiddels
gestegen tot f 545,00. Als secretaris
was aanwezig J.G. van Hemert die zijn
taak goed vervulde. Ook de wethouders en raadsleden kenden de gemeente
goed genoeg en waren vaak reeds langer in functie, zodat de taak van burgemeester niet al te moeilijk is geweest.
Kort na zijn aanstelling ontstond er een
conflict waardoor Veeren in aanraking
kwam met de politie. Daar de stukken
met meer aanwezig zijn, is niet na te
gaan waarover het ging. Waarschijnlijk had hij zijn macht ten onrechte
gebruikt. Het werd hem bij de overplaatsing naar Winterswijk niet meer
zwaar aangerekend. Verder kreeg hij
in 1855 te maken met de dijkdoorbraken bij Lienden en Ingen en de
overstroming die daar het gevolg van
was. Daarbij ontstond veel schade door
verwoesting van huizen en landerijen.
De schade werd geschat op f99.945,00,
een voor die tijd enorm bedrag. Van
Provinciale Staten kreeg Lienden

f22.358,00. De gemeente Amsterdam
schonk een bedrag voor het onderhoud van de armen. De koning gaf
f 500,00. Door de commissaris des
Konings werd Veeren geprezen als een
zorgvol hoofd der gemeente voor de
onvermoeide pogingen die hij aangewend had om de noden van de bevolking te lenigen en de nodige voorzieningen te treffen.
Tijdens zijn bewind werd overigens
besloten de secretarie te vestigen ten
huize van de secretaris en de raadsvergaderingen te houden ten huize
vanjan van Ommeren Wzn. Daarnaast
speelden er enige zaken een rol die
verband hielden met de school van
F.L.W. baron van Brakell van den
Eng. Deze was bedoeld als school voor
de armen van Meerten, maar ook anderen konden daarheen. Verder waren
er de gewone lopende zaken als onderwijs, politie, armenzorg, e.d., die echter geen reden tot opmerkingen geven.

A. Verbrugh 1864-1869
Met Albertus Verbrugh kwam weer
een lid van de bekende familie als
burgemeester van Lienden aan het bewind. Hij was een zoon van Aart
Verbrugh, de eerste burgemeester, en
Dirkje van der Linden. Hij kende de
gemeente en het bestuur dus van huis
uit. Hij was samen met zijn broerjacob
Johannes Verbrugh eigenaar van de
steenfabriek in Lienden en blijkens de
landbouwverslagen ook landbouwer.
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Hoewel er vóór zijn benoeming een
sollicitatie was van de gemeentesecretaris J.G. van Hemert, ondersteund
door vele handtekeningen van ingezetenen, werd aan Albertus Vcrbrugh de
voorkeur gegeven door de commissaris des koniiigs. Hij droeg Verbrugh
voor bij de minister van Binnenlandse
Zaken. Albertus heeft deze functie
slechts korte tijd bekleed waarna hij
opgevolgd werd door zijn zoon Johan
Adriaan Verbrugh. Over deze periode
zijn weinig belangrijke feiten te vermelden. Uit de schaarse gegevens blijkt

dat hij zijn taak naar behoren uitgeoefend heeft. De ontwikkelingen in de
gemeente verliepen langzaam en de
bekende zaken moesten behartigd en
afgedaan worden.

J.A. Verbrugh 1870-1911
Tijdens zijn lange periode als burgemeester en secretaris van de gemeente
Lienden is er een versnelling in de
ontwikkeling van de gemeente opgetreden. Wetswijzigingen en uitbreiding van de gemeentelijke taken vroegen om meer bestuurlijke kracht. Veel
kwam tot stand op het gebied van

over uit het adres dat de burgemeester
werd aangeboden bij het plaatsen van
het monument voor het Liendense
gemeentehuis. Bij zijn aantreden in
1869 bedroeg het aantal inwoners der
gemeente 3873 zielen. Dit was in 1911
gestegen tot 4446. Ook stegen de inkomsten en uitgaven van de gemeente
in die tijd van f 10.893,00 en f9.747,00
in 1870 tot een sluitende begroting van

f27.501,00 in 1911. Daarbij wordt
vermeld dat de stijging van de uitgaven
voor een belangrijk deel het gevolg
was van de kosten voor het openbaar
lager onderwijs. De zorg voor de algemene ontwikkeling van de bevolking
was dus beduidend groter geworden.
In gelijke mate was het bestuurswerk
en de administratie toegenomen, zodat
de (gecombineerde) functie van burgemeester en secretaris een full-time
baan geworden was. De omvang van
het personeel in dienst van de gemeente was navenant gegroeid. De
samenstelling van de gemeenteraad
bleef zich in de vertrouwde vorm voortzetten zonder duidelijke politieke richtingen. Dit zou zich pas later gaan
ontwikkelen.

onderwijs, de aanleg van wegen en

waterhuishouding. Zorg voor de landbouw was dringend nodig als maatregel tegen de landbouwcrisis in l890.
Door de lage prijs van het graan gingen
vele landbouwers over op de fruitteelt
en de veehouderij.
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C. de Jonge 1911-1929
Met het aantreden van Cornelis de

Jonge, geboren in Smilde 1871 en
burgemeester geweest van Almkerk
van 1906 tot 191 1, begon er eigenlijk

een nieuwe periode. De burgemeester
was met langer een algemeen gezien en

Om deze ontwikkeling nader toe te

respect afdwingende persoonlijkheid

lichten nemen we een paar gegevens

uit de gemeente of daaraan verwante

;
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kring, maar een vreemde. Dit hield
mede verband met het gewijzigde denken in de politiek dat de functie van
burgemeester een redelijk goed be-

taalde baan moest zijn voor een ontwikkelde persoon die meer los moest
staan van de naaste omgeving. Van zijn
achtergrond is ons niet zoveel bekend,
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wel dat hij tot 1906 brigadecommandant was der marechaussee van liet
Nederlands Oost-Indisch leger. Het
blijkt dus dat hij voor een militaire
loopbaan gekozen had, voordat hij een
gemeente ging besturen. Het salaris
ging f 1150,00 per jaar bedragen. In
vergelijking met de arbeidslonen van
ongeveer f 1,00 per dag was dat een
redelijk hoog bedrag.

In zijn ambtsperioden kwam de dreiging van de Eerste Wereldoorlog van
1914- 1918 en de daarmee samenhangende mobilisatie van het Nederlandse
leger. Daarmee ging samen de nijpende
schaarste aan voedsel en gebruiksmiddelen door de blokkades van de
Geallieerden en de duikbootoorlog.
Er werden vele maatregelen door de
overheid uitgevaardigd om het leven

Uit de raadsverslagen blijkt dat er in
het functioneren van De Jonge als
burgemeester nogal eens strubbelingen waren met het personeel, de raadsleden en wethouders. Ook uit de
afscheidswoorden van de wethouder
bij Dejonges laatste aanwezigheid in
een raadsvergadering, werden weinig

en voeding van de inwoners veilig te

woorden van lof gesproken over zijn

stellen. Na de wereldoorlog trad een

functioneren. Op vrij koele wijze bracht
de wethouder hem dank voor zijn

periode in van herstel en bedrijvigheid
in de landbouw, de handel en de nijverheid. De bemoeienissen van de

overheid met het plaatselijk gebeuren
namen toe. Werkgelenheid in transport, verkeer en industrie groeide,
waardoor afvloeiing van overtollige
arbeidskrachten uit de landbouw kon
plaatsvinden. Velen vonden werk in
de naaste omgeving: Tiel, Veenendaal,
Arnhem, Nijmegen. De welvaart steeg,
de lonen en prijzen gingen omhoog.

Dit weerspiegelde zich ook in de
gemeentebegroting: voorliet jaar 1920
wasdief 12X.81(),00. Die stijging ging
samen met een uitbreiding van de
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werkzaamheden van het gemeentebestuur. Ook begon met de uitbreiding
tot het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen rond 1920 een meer
politiek bewustzijn te ontstaan: liberale, christelijke en socialistische groeperingen zagen het leven. Tot aan het
einde van de door ons beschreven
periode bleef dit in de gemeentepolitiek
in Lienden nog beperkt en hield men
zich aan de gangbare opvattingen van
het bestuur van deze gemeente.

werk en werd hem en de zijnen een

goede toekomst gewenst.

Het lijkt ons toe dat in een betrekkelijk
kleine plattelandsgemeente een persoonlijke verwantschap meer op prijs
gesteld wordt dan de onpersoonlijke

ambtsuitoefening.
/4.

Een bestuurlijk monstrum
De gemeente Lede en Oudenwaard 1818-18211

De gemeente Lede en Oudenwaard, gelegen in de Neder-Betuwe, is
ontstaan bij de nieuwe bestuurlijke indeling in Gelderland met de
vaststelling van het bestuursreglement voor de 'gemeenten ten
Platte lande' in 1817.2 Zij omvatte het territoir van de oude gelijknamige hoge heerlijkheden, begrensd door de polders De Marsch,
Aalst en Resteren (zie afbeelding).
Lede en Oudenwaard omvatte het huis
Ter Lede, waarvan in de zestiende
eeuw de hoge jurisdictie wordt vernield, en de heerlijkheid Oudenwaard.
Huis Ter Lede was gelegen in de
Oudenwaard. Het huis was een Gelders leen geweest in tegenstelling tot
de Oudenwaard dat toebehoorde aan
de St. Paulusabdij te Utrecht. Om deze
reden is er sprake van de 'heerlijkheden', hoewel er sinds de zestiende
eeuw doorgaans sprake was van één
rechtsgebied of te wel: 'de heerlijkheid'. 3

Dit gebied maakte voor 1818 deel uit
van de in 1811 gevormde gemeente
Lienden. Waarom enkele jaren later
tot de verzelfstandiging van ongeveer
honderd inwoners of circa vijftien huizen werd besloten is onbekend.4 Mogelijk heeft de toenmalige heer hiertoe
zijn invloed aangewend. De datering
van de zelfstandigheid van Lede en
Oudenwaard geeft nogal eens problemen. De gemeente was zelfstandig van
1-1 -1818 tot en met 31 -12-1821. Het
besluit van verzelfstandiging dateert
uit 1817 en van de samenvoeging met

ARA
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Kesteren uit 1821. Hol vermeldt in
'De Betuwe' abusievelijk de periode
1817 - 1821 en De Beaufort en Van
den Berg schrijven bij vergissing in
hun monumentenbeschnj ving dat Lede
en Oudenwaard 'sedert 1821' bij
Kesteren is gevoegd/
De gemeente heeft geen wapen gevoerd. Wel heert de Hoge Raad van
Adel op verzoek van de heer op 7 april
1819 een wapen voor de oude heerlijkheid bevestigd. De omschrijving
luidt aldus: 'Een veld beladen met een
rood bonte koe en een boom, daarvoor een water waarop is zwemmende
een witten zwaan.'*"
Al kort na de oprichting van de gemeente kwam de opherEng ter sprake.
De bewoners van Lede en Oudenwaard waren namelijk allerminst te
spreken over hun pas verworven zelfstandigheid. In 1818 richtte een achttal
van hen zich tot Gedeputeerde Staten
van Gelderland met het verzoek of
men niet gevoegd kon worden bij de
gemeente Kesteren/ De reden voor
het rekest was van praktische aard. Het
bijzondere bestuur dat de heer 'voor
zijn eer en genoegen' had gekregen
over de heerlijkheden bleek namelijk
wel erg duur. De aanslag in de belastingen over 1818 was voor de inwoners
vele malen hoger geworden. Zo moest

G. de Leeuw die in 1817 voor f 10,00
werd aangeslagen nu f78,00 opbrengen en H. Hendriks die eerder slechts
f 0,10 bijdroeg kreeg een aanslag van
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f 14,70. Omdat men kerkelijk en ook
voor het onderwijs op Kesteren was
gericht verzochten de inwoners om
aansluiting bij Kesteren.
Ook de heer van Lede en Oudenwaard, Maurits Dreijer, heeft zich waarschijnlijk verslikt. Zijn bijdrage in de
plaatselijke belastingen was gestegen

van f20,00 in 1817 naar f 105,00 het
jaar daarop. Bovendien was hij verantwoordelijk voor alle meerdere kosten
van het bestuur als de gemeente niet
'volkrijk' genoeg was. Dreijer liet in
maart 1820 aan Gedeputeerde Staten
weten echter de voorkeur te geven aan
een combinatie met Lienden." De
hoofdschout van de Neder-Betuwe
adviseerde aan GS echter ook een samenvoeging met de gemeente
Kesteren. Kort daarop, op 22juni 1820,
overleed Dreijer, waarmee eventuele
weerstand tegen een vereniging met
Kesteren waarschijnlijk kwam te vervallen. Op 27 januari 1821 besloot de
gemeenteraad van Lede en Oudenwaard ook voor een aansluiting bij de
gemeente Kesteren, met dien verstande
dat er wel één of twee inwoners in de
nieuwe gemeenteraad van Kesteren
werden gekozen. Daarnaast moest ook
een vertegenwoordiger tot zetter van
de belastingen worden benoemd.'^
Hiermee hebben zowel de gemeente
Kesteren als Gedeputeerde Staten zich
kennelijk kunnen verenigen, want bij
Koninklijk Besluit van 19 september
1821 nr. 39 werd Lede en Oudenwaard met ingang van l januari 1822

gevoegd bij Resteren. In
de nieuwe gemeenteraad
namen twee leden plaats
als vertegenwoordigers
van de inwoners van Lede
en Oudenwaard."1

Bestuurders
Bij Koninklijk Besluit van
27 november 1817 werd
Gobel van Versendaal benoemd tot schout. In een
bijdrage in de Geldersche
Volksalmanak van 1880
(pp. 10-95) vermeldt J.
Anspach dat de heer van
Lede en Oudenwaard, M.
Dreijer, in 1818 als schout
wordt genoemd (p.75).
Dit is echter onjuist. Van
Versendaal was tevens
waarnemend gemeenteontvanger. Hij is nooit als
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zodanig benoemd omdat £CT; van de weinige bewaard gebleven documenten uit de
de functies van schout en gemeente. Afbeelding: Archief KLEM-gemecnten
ontvanger niet gecombineerd mochten worden. In 1819 wer- raadslederi:
1818-1820
den de raadsleden Dreijer en De Leeuw M. üreijer
voorgedragen voor assessor in 1820. G. de Leeuw
Waarschijnlijk waren zij al vanaf 1818 1818 - 1821
1818-1821
in functie. Na het overlijden van Dreijer
C. de Haas
1820-1821
KI. den Hartog
in 1820 werden voor 1821 de raadsleden De Leeuw en Den Hartog voorgeontvanger:
1818-1821
dragen.11
G. van Versendaal
(waarnemend)
schout:
G. van Versendaal
1818-1821 Het is niet bekend hoe dat de gemeentelijke administratie functioneerde. De
secretaris:
1818-1821 burgemeester/secretaris van Kesteren,
G. van der Zande
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G. van der Zande, was tevens secretaris

jarig bestaan van Je Historische Kring Kesteren
en Omstreken (Kesteren 19H7) (Osenvorenreeks

van Lede en Oudenwaard. In hoeverre
2D) pp.!9-2S.
deze voor Lede en Oudenwaard een 4. In l HOM telJen Je heerlijkheJen 'J4 inwoafzonderlijke administratie voerde is neiT*: Keijmel. I\D., Statistieke beschrijving
onduidelijk. Het is niet onmogelijk dat van GelJerlxnJ van l HOM. l Jln. (Aniheni
I9»ó) (Werken Gelre .^7) Jl.lll, Kwartier van
derden ervan uitgingen dat algemene
Nijmegen yi.lW. Na Je samenvoeging niet
stukken gericht aan Kesteren tevens
Kesteren in IH22 beJroeg het inwonersaantal
bestemd waren voor Lede en Ouden1 1^: Streekarehivariaat KLHM-gemeenten,
waard gezien de gecombineerde funcgemeentearchief Kesteren I X I H - l MM. uittie van de secretaris. Op ingekomen gaan Je stukken l H22 nr.74.
5. Hol A.R., De Hctuwe. LeiJen zj.. p.4().
stukken m het archief van Kesteren
Ueaufbrt. K.F.l'. Je en H.M. van Jen Herg. De
werden bijvoorbeeld de volgende aan- Uetuwe. De NeJerlanJse Monumenten van
tekeningen aangetroffen: 'Gelijke be(ïesehieJenis en Kunst. 's-(!ravenhage I9()K,
antwoording wordt voor Lheeden en p.2'J5.
Oudenweerd verzocht', 'het berigt h. Sinds 1X14 \vas M. Dreijer heer van l.eJe
en OtiJenwaarJ. l let eerste verzoek om een
nopens hetzelfde onderwerp wordt
wapen werj argewczen om Jat Dreijcr het famede voor Leeden en Oudenweerd miliewapen haJ ingeJienJ, terwijl er geen
verwagt' en 'PS. gelieve mede om tamilie\vapcns aan heerlijkheJen \\erJen toegekenJ. Archief l loge KaaJ van AJel, uitLeede en Oudenweerd te denken .

Noten
1. De 11:1.1111 LeJe en OnJenwaarJ komt in
vele varianten voor: L(h)(e)eJe vu (JuJc(n)\vaa(ee)rJ. In Je/e bi j Jrage is consequent gekozen voor du schn|lwi|/.e LcJc en ( )uJen\vaarJ.
2. Het reglement \oor Je gemeenten 'ten
l'lattc Lande' v. in Je provincie (JelJerlanJ is
\astgestelJ hl] Koinnkh|k besluit \an 1 1 - 2 I S 1 7. Voor Je bestuurli|ke m Jelnig zie ook (Ie
besluiten van 5-.^- 1 M 17 en 24-5-1 «17.
.^. Zie: Vrie\. W. Je. 'HijJragcn lol (Ie geschiedenis van liet rechterli]k bestel in ( !el Jerland X X I I . De hoge heerlijkheden L. lenden en
Leede en Oudexvaard . in: DijJr.igen en MeJeJelint;en Celre LIX (I9(,0) pp.4ó-4M. Overliet
Iniis Ter l.eJe zie: lnt;en, |. v:in. 'Het kasteel
TerLeeJe'.in: Uit Je^escliieJenisvan Kesteren.
Jukiletiniuitgave ter gelegenheid van het 2S-

4ó

ga.mJe brief J.J. 7-7-1S l» nr.l IV.
7. KAC, Archief van (ieJeputeerJe Staten
1 H I J - l'JSD. verbalen l..?2/u5.1.
M. Mem. besluiten (ledepmeerJe Staten 22J - I M 2 H nr.l5.
'A IJem. verbalen U2/(.S.I.
Hl. l.eile en OnJenxvaarJ vormJen tot Je
nieu\\ e in Jeling v.m l M.SM nog \\ el een /eHstanJii^e JorpspoIJcr. l )it is \\ a.ti"\chi]nlnk Je reJen
Jat er na Je opheffing van Je burgerlijke gemeente \vcl een kaJastrale gemeente LeJe en
O u J e n x v a a r J is gevorniJ m 1H.S2. De/e
kaJasu.ile gemeente bestonJ uit twee secties
genaamJ Den Oordt (A) en l ede (H). l ü j Je
ruil verkaveling in Je |aren xestigiscieze k.iJa^tnile
gemeenle opgehe\en.
l 1. Streek.irchivariaatKLI.M-gemeenteii. Ar
(.hiel v.m Je gemeente LeJe en (XiJen\\a.irJ.
ntimmei^ 2 en »\

De Waterstaatskerk in Gendt
In het tweede kwart van de vorige eeuw zijn er in Gelderland tientallen
Waterstaatskerken gebouwd. Dat waren kerken waarbij het ministerie
van Waterstaat op een of andere wijze betrokken was: ontwerp,
beoordeling, toezicht of uitvoering. In alle Overbetuwse dorpen die tot
de Republiek der Verenigde Nederlanden behoord hebben, heeft zo'n
kerk gestaan.1
Inleiding
Tijdens de opstand, of zoals dat vroeger heette de Tachtigjarige Oorlog,
koos Gelderland voor de reformatie.
Als gevolg daarvan kwamen tussen
1580 en 1600 alle katholieke kerken in
de Over-Betuwe m protestantse handen. Huissen en Hulhuizen die beide
tot het katholieke Kleefse gebied hoorden, behielden de oude religie. Dat
deel van de bevolking dat Rome trouw
bleef, was aangewezen op boerderijen,
schuren, stallen of andere tochtige
onderkomens die niet alsOgodshuis herkenbaar mochten zijn: schuil- of
schuurkerken. Katholieken uit de
omgeving van Hulhuizen of Huissen
gingen daar ter kerke.

In Gendt hadden de protestanten in
1599 de kerk in bezit genomen. Het
merendeel van de bevolking bleef katholiek, want Hulhuizen lag op een
steenworp afstand en claar konden cle
gelovigen aan hun verplichtingen voldoen. 2

In 1795 kwamen de Fransen in ons
land, de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën hield op te bestaan
en werd vervangen door de Bataafse
Republiek. De Nationale Vergadering
van deze op de ideeën van de Revolu-

tie geschoeide Republiek, legde op 5
augustus 1796 in een staatsregeling vast
dat'(...) geen bevoorrechte noch heersende kerk in Nederland meer kan en
zal geduld worden'. 3 In de grondwet
van 1815 \verd het met andere woorden nog eens gezegd: alle kerkgenootschappen zijn gelijk voor de wet.

Waterstaatskerken
Probleem voor de katholieke bevolking was echter dat zij, behalve de
genoemde schuilkerken, geen eigen
kerkgebouwen hadden. De pogingen
die tussen 1798 en 1815 ondernomen
waren om de kerken terug te geven
aan de katholieken, hadden in de OverBetuwe alleen in Doornenburg resultaat opgeleverd; daar werd cle kerk in
1799 gerestitueerd.
Van 1815 tot 1870 vielen godsdienstige zaken onder de twee ministeries
van Eredienst (ministerie van Hervormde en andere Erediensten, Ministerie van Rooms-Katholieke Ere-

dienst). Koning Willem l was van
mening dat katholieken geen tweederangs burgers mochten blijven. Hij had
er alle belang bij dat er zo weinig
mogelijk tweespalt was tussen zijn on-

derdanen. In de voorbije twee eeuwen
waren de katholieken tot het armere
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deel van de bevolking
gaan behoren. Zij had-

den geen geld om
nieuwe kerken (helemaal) te bekostigen. De
overheid wilde wel bijspringen, maar om te
voorkomen dat subsidies in een bodemloze

put gegooid werden,
vaardigde Willem I in
1824 een Koninklijk
Besluit u i t . ' Z o n d e r De kerk rond 1900. I'oto: Historische Kring (lente

daartoe alvorens Onze
toestemming te hebben verkregen, zal

klem voor de ruim duizend gelovi-

het niet geoorloofd zijn, om nieuwe

gen/' In het oude bouwvallige gebouwtje was nauwelijks plaats voor

kerken of gebouwen, tot den uitoefening van den openbaren eredienst bestemd, te stichten of te bouwen, noch
om de reeds bestaande te herbouwen
of aan dezelfde eene v e r a n d e r d e
inrigting te geven, maar zullen Kerkbesturen zich enkel moeten bepalen
tot de werken van noodzakelijk onderhoud die de instandhouding van de

gebouwen mogt vorderen'. 4 Ingenieurs
van Waterstaat kregen de opdracht
zich met de bouw van kerken te gaan
bezig houden. Dit gold overigens niet
alleen voor katholieke kerken. In de
periode 1823-1849 zijn eveneens in

Gelderland dertien protestantse
Waterstaatskerken gebouwd. Het aantal katholieke kerken was het viervoudige daarvan: 52. n
De kerk in Gendt
In 1817 kwam Hulhuizen defmitiefbij
Nederland. Het kerkje was veel te
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een kwart van de katholieken. Bovendien lag het buitendijks en de opdringende Waal bedreigde steeds meer de
fundamenten en muren van de kerk.
In 1841 moest de helling onder de kerk
met stenen verstevigd worden om verschuiving te voorkomen. Burgemeester Van der Cïoes schreef aan
aartspriester M. Terwindt dat '(•••) er

weinig nodig (was) om dezelfde in een
puinhoop te doen veranderen'. 7 Al in

1819 sprak de statie Gendt en Hulhuizen over de bouw van een nieuwe
kerk." Het kerkbestuur wilde een nieuw
gebouw in Gendt, maar de inwoners
van Hulhuizen voerden aan dat vooral
de neringdoenden zouden lijden onder de verplaatsing naar Gendt. Op 15
februari 1 840 diende het kerkbestuur
een rekest in voor de bouw van een
nieuwe kerk aan de Markt in Gendt.
Aartspriester Terwindt stelde zich aan-

vankelijk neutraal op in de kwestie
waar de nieuwe kerk moest komen.
Enerzijds wilde hij niet verhinderen
dat de kerk op de oude plaats herbouwd werd, maar anderzijds schreef

de publicatie van het Koninklijk Besluit waarin de subsidie toegekend werd.
Het is niet onwaarschijnlijk dat
Gerardus Oosterik, die sinds 1842 pastoor van Hulhuizen was, gepleit heeft

m

m

m
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Afbeelding: Historische Kring Gente

hij ook dat de bewoners van Gendt
'(.-.) eene gelijke vrijheid (hebben) tot
erlangen van eene kerk in dat dorp (...)
en de wigtigheid der redenen, gevoegd bij de vereiste middelen zal de
overwinning behalen'.'' Hulhuizen riep
een bouwcommissie in het leven die
Terwiridt schreef dat zij zich niet voor
kon stellen dat '(•••) de HoogEerwaarde
dat plan zoude begunstigen, hetwelk
de gemeente van Hulhuizen van een
grijsgeworden kerkgebouw zoude beroven'.'" Uiteindelijk koos Terwindt
toch voor Gendt wat de boze Hulhuizenaren pas te weten kwamen bij

voor de overplaatsing naar Gendt. Hij
moet gezien hebben dat het bouwen
van een relatief grote kerk in een buurtschap die rond 1840 uit maar enkele
tientallen gelovigen bestond, niet praktisch was.

Bouw
Hierboven is al vermeld dat de
bemoeienis van Waterstaat bij het bouwen van kerken wisselend was. De
dienst moest wel de goedkeuring geven aan het ontwerp en de financiële
consequenties daarvan. Voor de
kerkenbouvv in de Over-Betuwe was
49

de a r r o n d i s s e m e n t s i n g e n i e u r in

Arnhem de belangrijkste man in die

hele formele weg die afgelegd moest
worden om toestemming te krijgen.''

Dat betekende echter niet dat Waterstaat het gebouw ook ontwierp of tot
in detail toezicht hield bij de uitvoering ervan. Het kwam voor dat een
particulier - architect of zelfs timmerman - de tekening maakte en die ter
fiattering voorlegde aan Waterstaat. In

Gendt ging het nog anders. Waterstaatsopzichter WJ. Beyennck maakte in
1840 op persoonlijke titel een ontwerp
voor een nieuwe kerk in Hulhuizen

die hij op f 7.698,03'/2 begrootte.
ArrondissementsingenieurM.H. Con-

rad was er niet enthousiast over.
Beyerinck bracht forse wijzigingen aan
en diende het ontwerp in 1841 opnieuw in, nu niet voor Hulhuizen,
maar voor concurrent Gendt. Hoewel
de prijs bijna verdrievoudigd was tot
f21.378, was Conrad nog negatiever.
Hij vond het een wanstaltig gebouw.
Dat kwam omdat de pastorie, die aan
de altaarzijde aan de kerk was gepland
aan de straatkant stond. Dat betekende
dat de ingang van de kerk 'achterom'
was. Weer ging Bcyerinck achter de
tekentafel. Hij draaide het gebouw,
zodat de ingang aan de straatzijde k wam.
Nog was Conrad niet tevreden: '(...)
uiterlijk der kerkgevel en toren laten
veel te wenschen over'.'- Het derde
ontwerp vond ten slotte genade in de
ogen van Bcyerincks superieur. Het
gebouw dat aan de Markt kwam te
staan was een dnebeukige kerk van 32
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bij 16 meter, zes traveeën lang. De
voorgevel had hoekpilasters en een
middenrisaliet. Een torentje voltooide
het vooraanzicht. Steunberen vingen
de zijwaartse druk op. Het gebouw
bood plaats aan 580 gelovigen.
Er was nog een probleem: de prijs. Het
ontwerp had Beyerinck begroot op

f23.141. De static kon daarvan f7.300
bijeen brengen. Dat was te weinig,
want in de subsidievoorwaarden stond
dat de overheid niet meer dan de helft
van de kosten betaalde. Het kerkbestuurbeslooteen leningvan f4.000 aan
te gaan om zo aan de voorwaarden te
voldoen. Brj Koninkhjk Besluit van 26
juli 1843, no. 11 kreeg de statie een
subsidie van f 10.000 voor de bouw
van kerk en pastorie. Op 10 oktober
van datjaar vond de aanbesteding plaats.
Maar liefst zestien aannemers schreven
in, waaronder twee uit Gendt zelf: J.T
van Gelder en T. Dukkerhof Van
Gelder meende kerk en pastorie te
kunnen bouwen voor f 26.000,00,

Dukkerhof voor f23.409,00. De bouw
werd gegund aan de laagste inschrijver,

de A r n h e m s e a a n n n e m e r H.B.
Gamelkoorn. Hij nam het werk aan
voor f20.500." De pastorie kwam niet
op de oorspronkelijk bedoelde plaats
(zie tekening), maar werd later naast de
kerk gebouwd.
Ruim een jaar na de aanbesteding, op
23 oktober 1844, consacreerde Terwindt de nieuwe Martinuskerk. Het

was die woensdag een geweldig feest
m Gendt. In een stampvolle kerk werd
Terwmdt bij het opdragen van de mis

geassisteerd door tien priesters uit de
naburige staties. Dat de bouw mede
mogelijk gemaakt was door een rijkssubsidie, bleef niet onvermeld in de
feestpredikatie die door kapelaan
Roggen uit Wehl werd gehouden:
'Ontvang dan edelmoedig en weimenend vorst namens deze gemeente
den opregten dankvoor de aanzienlijken gift van f 10.00U, haar door U
toegestaan, waardoor gij haar moed
ingaart dit gewijde werk te beginnen'.'^ Eén dag daarvoor had pastoor
Oosterik de laatste mis in Hulhuizen
opgedragen. Het oude kerkje werd
afgebroken en het bruikbare materiaal
werd gebruikt voor de bouw van een
kapelletje. Rond dat kapelletje heeft
tot 1 963 de Hulhuizer Omdracht plaats
gehad.
Tot 1908 heeft de Waterstaatskerk als
godshuis dienst gedaan. In dat jaar nam
de parochie de niewe kerk aan de
Nijmeegsestraat in gebruik. De voormalige kerk werd verenigingsgebouw,
Providentia. In het laatste oorlogsjaar
werd het onherstelbaar beschadigd.

G.
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12. Von der Dunk, p. 306.
13. R.A.G., Archief Rijkswaterstaat, directie
Gelderland blok 108, inv. no 270-1046
14. Cuijpcrs, p. 44.

De Onze Lieve Vrouwe-vicarie te Heteren
Bijdragen tot de geschiedenis van Heteren XI

Inleiding
In het bekende boek van Wijnaendts van Resandt over de vicarieën in
Gelderland staat over de Onze Lieve Vrouwe-vicarie in Heteren het
volgende: 'O.L. Vrouwe vicarie of altaar, collator in 1533 Walraven

Mom, bezit drie morgen land aldaar, vicaris vóór 1550 Willem van den
Geijn, priester, die in 1550 en 1553 tevens de kerk te Garderen bedient;
verder niets bekend'.1 In de aantekeningen van wijlen ir. J. van Beynum

(1897-1985) werd een notitie over de stichting van deze vicarie
aangetroffen. Uit de stukken bij een proces voor het Hof van Gelre blijkt
dat deze vicarie gesticht is in 1533. We laten de stichtingsacte hieronder
volgen.2
Stichting
'Anno Dm duysent vijfhondert drie en
dertigh hebben meister Michael
Rumswinckel, pastor tot Heteren,
deeken van Velue in der tijt, Huc van
Wely, Derrick Dibbits gestight met de
gildemeesteren, broeders en susteren
van Onser Lieber Vrouwen gilde tot
eeren des alniachtigen gades ende tot
loff der glorieuse koninginne des hemels een vicarie gelegen in der kerspels
kerke tot Heteren, geheiten Onser
Liebe Vr. altaer ofte vicarie, daer toe
gegeven is inden eersen een stuck lant
groot wesende vierden halven morgen
gelegen opt Oostervelt daer Huc van
Wely voors. oostwaerts naest geerft is,
suytwaert die Haerstraat, westwart
Willem van den Gein ende Willem
van Beinum, iioortwartsjan Gerritsen,
noch eenen halven mergen opt
Ostervelt, daer Toiiis van Gent oostwaert naest geerft is, suytwart die voorn.
Van de Sande, westwaertjan Huessen,
nortwart Egbart van Tuijl, noch een
hofstat herkomende van Jan Bouman
selige gedachte, daer oostwart naest
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geerft is Jan van Beinum, suijtwaert dat
achterstraetgen, westwart Al art de
Vries, nortwart den bandijck, noch
een hostat herkomende van Gijsbert
Bartelts scholtus tot Heteren selige
gedachte, daer oostwaerts naest geerft
is Jan Gerritsen, suijtwart die achterstraete, westwaerts Jan van Beinum,
noortwart den bandijck, noch een
hofstat gelegen buytendijcks, dat Hutvan Wely tot die vors. vicarie gegeben
heeft, oostwart aen de veerstraet gelegen, suijdwaert aen Willem van
Beinum, westwaerts aent pastoriegoet,
suijdwaert den stranck, noch een klein
wertgen in den kerspel gelegen, daet

oostwaert naest geerft is Huc, suydwaert
en westwaerts noortwaerts streckendc
door den stracnk aen t erff der Heer

van Aerssen, noch eenen golden gulden des jaers wt eenen niergen laiidts
gelegen inden Keutelkamp, toebehorende Onse Lieve Vrouwe tot Heteren, noch hebben Egbert van Tuijl,
Bernt van Wely, Derrick Dibbits een
iegelijck gegeven tot dese fundatien
der vicarie van Onse Lieve Vrouwen

gilde tot Heteren eenen Hoornsen
gulden jaerlicks ten euwigen dage durende, ende dese voors. vicarien hebben gegeben die pastor voors. met den
naburen als voorsn staet den eerbaren
heer Jan ingen Heesken met voorwaerden dat hij ende alle die nakomelingen
die dese vicarie sullen hebben ende
bedienen sullen ter eren gades ende tot
loff der Moeder en Maget Maria op
oeren altaer alle weecke doen sullen
drie missen des dingsdaegs to singen de
Domina nostrat, dat is van Onse Lieve
Vrouwe, des donderdaegsvant Heilige
Sacrament dat wt te setten ende te
singen met alle devotie, des maendaegs
sal hij misse lesen ende memorie holden voor die geene die dese vicarie
hebben gestigt en een goet daer toe
hebben gegeven, ende noch oer hant
toe reijcken die daer in dat gilt sijn
gestorven dat Godt die wil genadigh
sijn, ende voorts kennen wij nabeuren
die dese voors. vicarie hebben gestight
ende begiftight, dat wij van dat geen
dat hier steet gespecificeert gants heel
ende all daer aff onterft sijn ende geen
aenspraecke daeraen beholden nu noch
nimmer in der ewigh dat selve lant
ende goet ten ewigen dage toe der
vicarie toe behorend sal blijven ende
wesen ende die vicaris daer ten ewigen
daege aen geerft sal wesen ende die
vicaris dat rustelijck ende vredelijck sal
gebruycken sonder iemants bekroen
ofte wederseggen ende sijn goetvinden
daermede te doen, bij alsoo dat hij den
dienst sal doen naer inhoudt deser
fundatie ende bequaemheyt syns

lichaems, biddende daer om wij pastor
ende naburen den weerdigen Gode
Willem Hinckefort bisschop tot
Utrecht onser lieven Heere dit gelijck
voors. staet willen cinfirmeeren.....
Gegeven int jaer onses Heeren vijftien
hondert drie en dartigh des maendaghs
naer heyligen Paesdagh.'
(Transcriptie van wijlen ir. J. van
Beynum.)

Slot
Eén van de stukken land die tot de
vicarie behoorde, was 'De Inschiet'.'
In 1539 en 1540 schonken leden van
de familie Van Ede hun aandeel in één
morgen land 'geheyten dat Inschut'
aan het Onze Lieve Vrouwe-altaar.4 In
1574 getuigde Gaert Ontijdt 'alt omtrent LX jaeren dat dit landt Inschyet
so langhe hem hoecht altyt Onser
Lyeven Vrouwen landt geheyten heefft
tot de vicarie gehoert heert'.5
In 1519 gaven bovendien 'salyge Arndt
van Edes erfgenamen l mergen landts
in het kerspel Heteren geheyten
"thynschiedt" her Wilhelm van den
Gheyn, vicarius van Sunte Katharyiien
altaers. Daer toe hebben die ghemein
nabueren mydt consent des pastoirs
her Michaell Rumswickel gegeven
noch l merghen lantz, gelegen "opt
Inschiet" alrenaest der vurgenuemden
mergen'.6
Hier komt dus een tweede vicarie ter
sprake: het St. Catharina-altaar. Hoe
de verhouding tussen beide vicarieën
geweest is, is niet bekend. Wel dat
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Willern van (den) Geyn vicarius van
goederen staat deze vicarie vermeld. Er
beide altaren was. Wijnaendts van behoorde o. a. twee morgen bouwland
R e s a n d t vermeldt over de St. toe waaruit 'de armen tot Heteren
Catharina-vicarie alleen dat Herman jaerlicx drie schepel weyt hebben'.
van Heumen vicarius was tot zijn over- Otto Mom van de Rode Toren was er
lijden in 15877 Op grond van de gister of collator van geweest. ' ' Er
schenking in 1539 aan de toen reeds werd daarom ook wel gesproken van
bestaande St. Catherina-vicarie moet de vicarie van de Rode Toren.
deze in ofvóór 1539 gesticht zijn. In de
laatstgenoemde acte uit dat jaar staat
/, t/m; &•
met betrekking tot de St. Catharinavicarie dat 'Ind off het Wilhelm vurs.
dye myss nyedt en dede drie woinsdach" Literatuur
theenden den anderen buyten Wijnaendts van Resandt. W., Du vicarieën in
merckelicke noidtsaicken, so muegh Gelderland. Amsterdam 1941.
Westeringh, W. van de, De Inschiet te Hetedie vriendt midt die gemeyn nabueren
ren. Hijdrage tut de geschiedenis van Heteren
dat vurs. landt weder schicken als toe VU. In: Tabula Hatavurum.jrg. l. nu. 3 (l 9H3).
fueren was. Als her Wilhelm sich wenst pp. 10-20).
toe verbetem dat hy den dienst verlyedt,
so meugen die gemeyn naburen dat
vurs. landt schicken tott prophydt Noten
1. Wijnaendts van Kesandt, p. 73.
Onsser Liever Vrouwen V
2. Rijksarchief in Gelderland (RAG). Archief
Huf, prucessen 1Ó6S, IS maart.

Uiteindelijk werd, om welke redenen
dan ook het vicarieland 'De Inschiet'
twee morgen groot. Later zijn die twee
morgen deel geworden van een perceel met dezelfde naam van 3 V2 morgen, waarvoor tot l januari 1977 nog
jaarlijks zes gulden - oorspronkelijk
'drie schepel weit' - aan de Diaconie
van de hervormde gemeente te Heteren betaald werd.'"
Na de invoering van de reformatie in
Gelderland hadden de vicarieën een
andere bestcmminggekregen; m Heteren kennelijk ten behoeve van 'de
armen'. In de inventarisatielijst (1602)
van de voormalig (roomse) geestelijke
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3. Van de Westeringh, pp. IÓ-20.
4. zie nuot 2.
5. R.AG, Archief Hof processen, 1574, nu. 9.
6. Idem.
7. Zie nout l.

H. Willem van (den) Geyn, vicarius van de St.
Catherina-vicarie. moest 'alle wuinsdach eene
misse vur duen, sue langhe hy leeft off dat landt
gebruyckt. ind bidden vur die ghene die dat
ghegeven hebben'.
9. Zie nuut S.
K). Zie nuot 3.
l l. Gemeentearchief Nijmegen, OudArchief Nijmegen, inv.nu. 2042, tol. 239v.

Aawe verbale ut de Bètuwe

De aawe noteboom
Net vurbij de leste huize van ut daarp,

mekoar?" En wat te zeggen van de

doar woar gin stroatlampe stonde,

kjal die de boom drie keer vurbij

doar stond de aawe noteboom. Lang

kwam lope op zuuk nür zun den, die

geleeje ha un klein keind op die plek

tusse de tekke verschole zat mutter

un noot verlore en ut die kleine noot

vrijjer en die ajemloos de stappe van

was un grote boom gegreuid. In de

dur voader volgde.

lente pronktenie mut zun blomme en
lokte duuzenden insecten nür um

Hoeveul minse der ooit onder zun

toe. Men hürde dan ut gezoem van de

kruin hadde gestoan zouw tie oew

bije, afgewisseld dürut gezang van de

nie kunne vertelle, mar ut ware der

vogels, woarvan de vink en de lijster

veul. En hoeveul keinder met knup-

de boventoon voerden, in de vroege

pels nür zun note hadde gegooid

maarge en loate avend gevolg dur de

wies tie al nie meer, mar wel de

nachtegoal. En in de donkere nach

blijdschap as tur un noot viel. De

kraste de katuil zun lèvunslied, on-

aawe boom ha veul in zun léve ge-

derwijl de beweging volgend van de

zien, veul oardige, mar ok droevige

muize onder de boom.

dinge. In de wijnter stond tie dur mar
zielig bij en de minse liepenum dan

As tie proate kon dan zouw tie oew

vurbij zonder nürum op te zien. Dan

vertelle over de aawe minse die in de

zag de aawe boom ze nie, hij sliep dan

avenure belèvenisse kwame vertelle

tot de erste stroale van de lentezon

over die goeie aawe tijd, doch ok van

um wakker moakte. Dur zulle nog

flüsterende liefde van de vrijende

bes minse zijn die wete woar de

poartjes en ut strele van de wijnd dur

boom stond in ut daarp, mar heloas,

de tekke. En van een den die mut

hij is ter nie meer. Hij stierf kort na

kusse nie te blusse was. En ok van un

den oorlog oan de schaarfwonde die

vrijjer die op twee meter van zun den

zun ziel hadde oangetas.

bleef stoan en vroeg: 'As ik jouw kus
en gij kus mijn, vrijje we dan me

H. K. Budding
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Voor Clio gelezen
Kuinder-Hamer, J.W. van de, Inventaris van het archief van A.P.
deKleuver(geb.l911,overl.l980),

Veenendaal 1995.
De papieren nalatenschap van de
Veenendaalse publicist en amateur historicus Adriaan Pieter de Kleuver is in
1980 overgedragen aan de gemeente
Veenendaal. Het archief, of beter de
collectie, bestaat uit enkele brieven,
een enorme verzameling (krante)-knipsels, aantekeningen voor publikaties,

kopieën van archiefstukken, foto's en
tekeningen. De Kleuver was een veelzijdig schrijver en (amateur)-onderzoeker. Hij heeft ook een groot aantal
artikelen geschreven over de geschiedenis van 'Betuwse' plaatsen, met name
in de jaren vijftig, zestig en begin
zeventig.
De omvangrijke collectie is door mevrouw J.W. van de Kuinder-Hamer
met zorg toegankelijk gemaakt. De
oorspronkelijke 180 mappen werden
nader beschreven in maar liefst 1360
inventarisnummers. De overgebleven
correspondentie van De Kleuver vormt
het eigenlijke archiefdeel. Vervolgens
zijn de knipsels opgenomen over zijn
leven en activiteiten. Interessant zijn
de (historische) aantekeningen van zijn

hand die daarna zijn beschreven. De
overige stukken, met name knipsels uit
kranten en tijdschriften, zijn ingedeeld
naar onderwerp en naar provincies,
gebieden of plaatsnamen.
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Kalveen, C.A. van, Inventarissen
van de archieven van de St
Paulusabdij te Utrecht 1307-1804
en de St Laurensabdij van Oostbroek te De Bilt 1346-1800, Utrecht
1993 (Rijksarchief Utrecht, Inventaris 85).
De rechtsmacht van de hoge heerlijkheid Lienden behoorde sinds de middeleeuwen toe aan de benedictijner St
Paulusabdij te Utrecht. In het archief
van de abdij zitten vele stukken over de
goederen en rechten gelegen onder de
heerlijkheid Lienden. Hieronder twee
prachtige kaartboeken van de Liendense
goederen uit het eind van de zestiende
eeuw. Daarnaast treft mennog stukken
over goederen en tijnzen in Eek.
Kesteren en Maurik aan. Met de reformatie zijn de eigendommen van de
abdij overgedragen aan de Staten van
Utrecht. Deze stelden een rentmeester
aan voor het beheer van de goederen
van de voormalige abdij. In de BataafsFranse tijd zijn de bezittingen uiteindelijk opgegaan in de domeinen.
In 1993 is een nieuwe inventarisatie
gemaakt van het archief. De oude voorganger vormde een onderdeel van een
beschrijving uit 1905, van de archieven van kleine kapittelen en kloosters
in Utrecht. Bij de herinventarisatie
zijn onder andere enkele registers nader ontsloten.

Ven, G.P. van de en A.M.AJ.
Driessen, Niets is bestendig...De
geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland, Utrecht
1995.
De watersnood in Limburg en de wateroverlast in Gelderland van januari februari 1995 heeft nadien een nieuwe
vloedgolf te weeg gebracht; niet van
water maar van boeken en boekjes
over de ramp en de strijd tegen het
water in het algemeen. In de meeste
uitgaven stond de dramatiek van de
gebeurtenissen centraal, versterkt door
vele zwart-wit foto's. In dit boekje gaat
het echter om de achtergronden van
de onverwachte watersnood. Eenjuiste
kennis hierover ontbrak nogal eens
volgens de auteurs bij de informatieverstrekking tijdens de laatste watersnood.
Allereerst wordt in het keurig verzorgde boekje stilgestaan bij de rivieren, het rivierenland en de bewoners.
Dan komen dijkonderhoud en dijkverzwaring aan bod. Vervolgens wordt
stilgestaan bij het menselijke ingrijpen
in het rivierensysteem. Aansluitend
worden overstromingen en hulpverlening behandeld. Veel van hetgeen in
de hoofdstukken aan bod komt (inclusief afbeeldingen) is al eerder uitgebreid behandeld in het proefschrift van
mevrouw Driessen over de watersnoden in het rivierengebied tussen 1780
en 18l0. In het laatste hoofdstuk wordt
stil gestaan bij de hoogwater perioden
in 1993 en 1995. De auteurs brengen
duidelijk naar voren dat Nederland
telkens heeft moeten, en zal blijven

moeten, reageren en anticiperen op de
kracht van de rivieren, ook bij een
verzwaarde of verbeterde dijk: niets is
immers bestendig.....

Donselaar-ten Bokkel Huinink, L.
van, Waar blijven de Tommies?
De belevenissen van een doktersgezin dat uit een geteisterd Tiel
moest evacueren naar Schoonrewoerd. Dagboek uit 1944-1945 van
Lies ten Bokkel Huinink, Tiel 1995.
Vorig jaar is uitgebreid stil gestaan bij
de lotgevallen in de laatste maanden
van de Tweede Wereldoorlog, naar
aanleiding van de vijftigste herdenking
van de bevrijding in mei.
Vanaf september 1944 speelde de oorlog zich ook op Nederlands grondgebied af. Van oktober 1944 tot en met
maart 1945 stagneerde de bevrijding in
het Gelderse rivierengebied. Vele plaatsen langs de Maas en Waal kwamen in
de frontlinie te liggen. Zo ook de stad
Tiel waar de doktersfamilie Ten Bokkel
Huinink woonde. Zoals vele anderen,
die beseften dat men leefde in een
uitzonderlijke tijd, hield de vijftienjarige dochter Lies een dagboek bij met
haar persoonlijke belevenissen. Tussen
10 september 1994 en 15 juli 1995
verschenen in Dagblad Rivierenland
45 stukken uit haar dagboek. In deze
uitgave zijn de stukken gebundeld,
aangevuld met nog twaalf andere bijdragen. Men raakt vertrouwd met de

familie Ten Bokkel Huinink en ziet
57

het dagelijkse leven in oorlogstijd voor
zich. Triviale zaken worden afgewisseld door ernstige en gevaarlijke voorvallen. In januari 1945 moest de familie Tiel verlaten en evacueerde naar
Schoonrewoerd. Eind mei keerde men
terug naar een verwoeste stad, waar de
dagelijkse beslommeringen al gauw
bezit namen van een ieder.

S. van Doornmalen

Doornmalen, S.E.M, van enJ.H.V.
Helmink, In de ban van het water.
Ochten 27 januari-6 februari, Ochten 1996
(Nederbetuwse Historische Reeks 2).
Anderhalf jaar geleden was Ochten
een week wereldnieuws. Via de nationale en internationale media kon iedereen zien, horen en lezen hoe een
dorp vocht tegen het water. Uit
veiligheidsoverwegingen waren de
bewoners op woensdag l februari geëvacueerd; 's zondags daarop konden zij
terugkeren. Snel werd het zwakste deel
van de dijk verbeterd. Een jaar na de
spannende februariweek kon het verzwaarde dijkvak opgeleverd worden.
Bij gelegenheid hiervan verscheen In
de ban van het water. Streekarchivaris
S. van Doornmalen en gemeentevoorlichter J. Helmink kijken terug op de
dramatische gebeurtenissen van 1995.
In een kroniek doet de eerste verslag
van de wederwaardigheden in Ochten
van 27 januari tot en met 6 februari,
Helmink tekent voor een negental in-

58

terviews.
In het eerste hoofdstuk zet Van Doornmalen deze 'bijna-overstroming' in een
historisch perspectief. Daaruit blijkt
dat Ochten tientallen malen (pp. 1314) te lijden heeft gehad van het water.
Vooral de zwakke plek bij het voormalige landgoed De Snor was oorzaak
van vele overstromingen. Pas in de
negentiende eeuw nam het gevaar af,
o.a. door de bemoeienissen van Rijkswaterstaat. In 1827 brak de dijk voor
het laatst. Bijna een eeuw later, in
1926,
had Ochten geluk. De Waalbandijk aan de overzijde was nog zwakker dan die in Ochten. Het gevolg was
een grote overstroming in het land van
Maas en Waal. De laatste overstroming, die van 1944
- 1945
was het
gevolg van het vernielen van de Rijndijk bij Elden door de Duitsers. Door
de versterking van het dijkvak bij Ochten, is een deel van de Deltawet grote
rivieren gerealiseerd. Het geeft de Ochtenaren een groter gevoel van veiligheid.

Mulder, J.R.,
Kees van Lent. Een
mens met zorg, Valburg 1995.
Voor velen is het een angstige vraag
hoe de Over-Betuwe er over een kwart
eeuw uit zal zien. Grote infrastructurele
projecten zullen dit gebied een metamorfose doen ondergaan. Dit eens zo
rustige stukje Nederland werd in het
dagblad De Gelderlander van 18 mei
1996 enigszins overdreven beschreven
als 'de oostelijke Randstad'. Een

Knooppunt

'vogelvluchttekening' diende als illustratie. Voor Kees van Lent moet deze
tekening het Armageddon zijn. Mulder beschrijft Kees van Lent als een
kind van de Betuwe, met alle vezels
verbonden met akkers, weilanden en
boomgaarden. Die Over-Betuwe ziet
hij bedreigd door degenen die ons land
ten koste van alles op willen stoten in
de vaart der volken. Het is niet moeilijk te begrijpen dat Van Lent één van
de drijvende krachten is achter de actiegroep De Groene Long, die ijvert
voor het behoud van een open Betuwe.
Vorig jaar, op 5 juli, werd Kees van
Lent 75 jaar. Bij gelegenheid daarvan

organiseerde
de
Kunstcommissie van
de gemeente
Valburg een
tentoonstelling
van zijn werk.
Tegelijk vers c h e e n een
boek over zijn
leven en dat
werk. Het is
een mooi boek
gew orden;
tekst en afbeeldingen prachtig
ondersteund door de
lay-out. Kees
van Lent komt
eruit naar voren als een
veelzijdig kunstenaar. Na zijn opleiding aan de School voor Beeldende
Kunst en Kunstnijverheid (nu de Kunstacademie) in Arnhem, werkte hij als
ontwerper en illustrator. Zo tekende
hij voor de NCR V-gids en voor educatieve uitgeverijen als WoltersNoordhoff, Thieme en Samson. Hij
voerde opdrachten uit voor de toenmalige AKU, voor de KLM, Philips,
Shell en Ciba-Geigy. Zijn andere werk,
en dat is onderwerp van dit boekje,
bestaat uit aquarellen, pentekeningen,
olieverfschilderijen, etsen en gouaches.
Hieruit blijkt hoe geïnspireerd hij is
door het christelijk geloof (De Verloren Zoon, Sjuuske, De Samaritaan) en
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tussen de verschillende plaatsen zijn
precies aangegeven.
De eigelijke routebeschrijving staat in
deel II van het boek. Daarin vindt de
lezer
veel informatie over plaatsen,
Ommen, R. van, Van Heekpad,
Een cultuur-historische rond- historische objecten en het landschap
wandeling in de Gelderse Poort, in de vorm van (wetenschappelijke)
beschrijvingen, sagen en legenden. Deel
Amstelveen 1996.
I geeft een geschiedenis van GelderIn 1912 kocht de Twentse textielland. Het derde deel gaat over kastelen
fabrikant Jan Herman van Heek (l 873
- 1957) het kasteel Huis Bergh en de en het zal niet verwonderlijk zijn dat
bijbehorende landgoederen. In 1936 Huis Bergh en De Doornenburg hierin
centraal staan. Deel IV geeft praktische
werd hij eigenaar van de ruïne van
kasteel Doornenburg. Zijn bedoeling informatie, zoals adressen van camwas om van beide bezittingen cultuur- pings en VVV's en het openbaar vermonumenten te maken en ze te bewa- voer. Tekeningen van de schrijver
ren voor het nageslacht. Ondanks een completeren het boek.
aantal tegenslagen - een deel van Huis
G. Visser
Bergh brandde in 1939 af en de gerestaureerde Doornenburg werd in 1945
door de Geallieerden gebombardeerd
- slaagde hij d a a r i n . Zowel De
Doornenburg als Huis Begh bracht hij
in resp. 1936 en 1946 onder in een
stichting. Dit jaar vierden die stichtingen hun gouden en diamanten jubileum. Dit was voor Ruud van Ommen
aanleiding een wandelroute te beschrijven tussen beide kastelen. Als wandelaar, natuurliefhebber en historisch
geïnteresseerde heeft hij niet de korste
weg tussen beide burchten gekozen.
De wandelaar komt op zijn 71 kilometer lange route (het is mogelijk stukken
af te snijden) in plaatsen als Gendt,
Kekerdom, Millingen, Pannerden,
Lobith, Eken en Zeddam. De tocht is
zo beschreven dat hij in beide richtingen gelopen kan worden. De afstanden
zijn liefde voor de Betuwe (Verstedelijking, Knooppunt, Inspraak, Stil Verzet). Kees van Lent, een kunstenaar.
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Historisch gezien
Het dijkmagazijntje dat op een paar honderd meter van Tiel aan de
Waalbandijk naar Ophemert ligt, kan volgens het Polderbestuur buiten
gebruik gesteld worden. Voor opslag van herstelmateriaal is het niet
meer nodig. In geval van dreigende dijkdoorbraken weten we van de
toestand in 1995 dat het materiaal met zwaar transport snel van heinde
en ver kan worden aangevoerd.

De Stichting Stadsherstel 'lid heeft het
gebouwtje, dat voor het eerst voorkomt op een kadasterkaartje van 1 888,
in eigendom gekregen en zal het in
oorspronkelijke staat restaureren. Daar-

magazijnen, hoezo dijkmagazijnen en
waarom eigenlijk dijken?
Vragen die interessant worden als blijkt
dat er pas omstreeks de elfde eeuw min
of meer aaneengesloten dijken langs de

na zal het door de archeologische werkgroep van de Vereniging Oudheidkamer

rivieren zijn aangelegd. Geleerde he-

Tiel (B.A.T.O.) als werkruimte en
worden.

Op bijgaande afbeeldingen geven de

maat. Om het nog minder prettig te

schetsen de bestaande toestand aan van
het inagazijntje, dat vrijwel in originele staat cie tijd vanaf zijn oprichting
tot heden heeft doorstaan. Blijven historisch gezien de vragen: waarom dijk-

maken waaide er toen een stevige wind
uit het Maasdal. Deze blies grote hoeveelheden zand over het natte gebied,
zodat er duinen en duinpannen gevormd werden. Op deze rivierduinen

scherveiimagazijn in gebruik genomen
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ren hebben uitgezocht dat tienduizend
jaar geleden - bij het afscheid van de
laatste Ijstijd - het weer in het rivierengebied paste in dat van een koud kli-

woonden in de Ijzertijd (ca. 1000 v.
Chr.) reeds heel wat mensen. Zo is
bijvoorbeeld Wijchen gelegen op de
plaats van zo'n oude nederzetting.
Door het bewegende water is de loop
van de rivieren altijd veranderd. De
mensen woonden in dit gebied op
hoger gelegen gedeelten: de donken
en de stroomruggen. Het water verzamelde zich in de kommen.
Na het verval van het Romeinse gezag
nam de bevolking af (250 - 300). Tijdens de Merovingers (450 - 750) nam
het aantal mensen weer toe. 13e
Karolingische tijd (750 - 900) kende
een nog sterkere bevolkingsgroei. Deze
zette zich voort in de tijd tot rond den daarna uitgebreid met achterkaden
1200, waardoor er steeds meer land- tegen het omlopende water, gevolgd
bouwgrond in gebruik genomen werd. door westkaden. Als laatste volgden de
kaden langs de rivierloop.
Door het aaneensluiten van deze rivierkaden ontstond tegen hetjaar 1l00 een
doorgaande dijk langs de rivier met alle
gevolgen daarvan. Eén van de gevolgen van de grote dijkdoorbraken van
1809 en 1861 was het opwerpen van
vluchtheuvels in het westelijk stroomgebied en het bouwen van dijk-

magazijnen langs de rivierdijken.
OOST Q£V£l

Akkers werden vanouds op hooggelegen stroomruggen aangelegd. Bij
het uitbreiden van de landbouwgronden werden eerst aan de oostkant van
een nederzetting kaden aangebracht.
Deze dienden om het vanaf het hoger
gelegen oosten afvloeiende water van
de buren te keren. Deze zijkadeii wer-

Van de dijkmagazijnen die nu hun tijd
hebben gehad, hopen we dat het ruim
honderd jaar oude magazijntje bij Tiel
na restauratie dit stukje historie nog

vele jaren kan tonen.

Gijbert
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In Lente predium
De vroegste vermelding van Lent

Inleiding
Dit jaar viert Lent zijn 800-jarig bestaan, of beter gezegd het feit dat
het meer dan 800 jaar bestaat. Immers de kapstok waaraan de feestelijkheden zijn opgehangen, bestaat uit een simpele vermelding in een
keizerlijke oorkonde van 20 oktober 1196, die op zich niets zegt over
het ontstaan van de plaats.1'

De herdenkingsdatuni berust op het

Dat we de vroegste vermelding van

toeval van de schriftelijke overlevering

Lent aantreffen in een oorkonde, hoeft

en heeft daardoor iets willekeurigs.
Ongetwijfeld gaat het verleden van

niet te verbazen. Een oorkonde is een
schriftelijk bewijsstuk. Ook vroeger
was men daar zuinig op, omdat de gelukkige bezitter er zijn rechten mee
kon bewijzen. Zo komt het dat oorkonden naar verhouding beter z i j n

Lent veel verder terug dan 1 196. De

archeologische bevindingen wijzen op
bewoning
tijd,
o in de Merovingische
o
J ' de
Romeinse tijd en de Ijzertijd, terwijl

de Karolingische tijd en de Late Middeleeuwen vertegenwoordigd z i j n
door onder meer scherven en munten. 21 Het ziet er naar uit dat de bewoning vanaf de Ijzertijd continu xvas. Of
de plaatsnaam Lent al die tijd heeft

bestaan, blijft echter onzeker. Evenmin

overgeleverd dan andersoortige tie~

O

O

schriften. Dit geldt zeker voor de periode waarover we hier spreken. Voor
die tijd zijn we vrijwel geheel aangewezen op oorkonden, zodat de meeste
Nederlandse plaatsen hun vroegste vermelding te danken hebben aan een

oorkonde. Gezien de schaarste aan
zal er ooit een scherpe datering voor
het ontstaan van Lent gegeven k u n - schriftelijke bronnen in de vroege periode is de kans op het vinden van een
nen worden. Voor het kiezen van een
herdenkingsjaar van het eeuwenlange nog oudere vermelding van Lent, prakbestaan van Lent is het dan ook prak- tisch te verwaarlozen.
tisch de vroegste vermelding aan te
houden, al is die eigenlijk (veel) te laat.

Het beset dat Lent ouder is, zal naar ik
aanneem, cle feestvreugde alleen maar
verhogen.

Wel wil ik in dit verband wijzen op
een oudere vermelding die op Lent zou
kunnen slaan, maar waarvan dit lang
niet zeker is. In een oorkonde van 1172

is sprake van Isebrandus de Lente,
d i e n s t m a n ( v a n de bisschop van

Utrecht). 3 '

'/roette vermelding \\iii Leut:
in Lente predium, 20 oktober 1196.

De oudste vermelding van Lent zou
tut l 172 dateren, indien deze IJsbrand
zich naar Lent heeft genoemd. Dit valt

echter moeilijk te bewijzen. Hij zou

een voorzaat kunnen zijn van de familie Van Lent die rond het midden
van de dertiende eeuw in Nijmegen
en omstreken opduikt/' We mogen
aannemen dat deze familie uit Lent
stamt en daaraan haar naam ontleend
heeft. In de bewuste familie komt de
naam IJsbrand voor, zodat een relatie
met de twaalfde-eeuwse naamgenoot
gauw gelegd is.^ Het is evenwel de
vraag of deze redenering opgaat. In de
dertiende eeuw treffen we nog een familie Van Lent aan, in Utrecht en omgeving, waaronder eveneens een IJsbrand.^ Deze familie behoorde kennelijk tot de dienstlieden van de bisschop van Utrecht en lijkt als zodanig
eerder af te stammen van de IJsbrand
van Lent uit 1172 dan de gelijknamige
familie bij Nijmegen, die bestond uit
rijksdienstlieden. De Utrechtse Van
Lents zijn als bisschoppelijke dienstlieden vermoedelijk afkomstig van
Lente (onder Dalfsen), waar een hof
van de Utrechtse kerk lag.'^ De toenaam Lente uit 1172 lijkt niet betrekking te hebben op Lent, maar op het
Overijsselse Lente.^ Hoe het ook zij,
de identificatie van Lente in de vermelding van 1172 is te onzeker, om
dat jaar te laten gelden als aanknopingspunt voor de herdenking van het bestaan van Lent.
Losgerukt uit de oorkondetekst zegt
de vermelding van Lent uit 11'X) niet
zo veel. Men kan er niet meer uit opmaken dan dat Lent in dat jaar bestond
en dat er een predium lag, d.w.z. een
vrij grote bezitting bestaande uit grond

en toebehoren. In hoeverre zijn deze
gegevens betrouwbaar en valt er wat
meer over te zeggen? Om de betrouwbaarheid te staven, zullen we ons moeten bezighouden met de echtheid van
de oorkonde. Vervolgens kunnen we
proberen de vroegste vermelding van
Lent wat meer reliëf te geven, door in
te gaan op de verdere inhoud van de
bewuste oorkonde en deze weer te
plaatsen tegen de historische achtergrond van die tijd. Voorts bestaat de
mogelijkheid dat uit latere bronnen iets
valt te reconstrueren aangaande het
predium te Lent rond 11 %.

Echtheid
Zoals gezegd zijn oorkonden schriftelijke bewijsstukken. Ze vormden begrijpelijkerwijs een dankbaar terrein
voor alle mogelijke vervalsingspraktij-

ken. Wat dat betreft is er niets nieuws
onder de zon. Achteraf te moeten vaststellen dat de feestelijkheden in Lent
plaats hebben gevonden op grond van
een falsum,zou vervelend zijn. Het lijkt
daarom raadzaam eerst een echtheidsonderzoek in te stellen. Voor de oorkonden van de Duitse koningen en
keizers, in ons geval keizer HendnkVI
(1191-1197), bestaat daarvoor een beproefde methode: het zogeheten kanselarij-onderzoek. Men begint met het
verzamelen van alle in origineel of in
afschrift overgeleverde oorkonden van
de betrokken heerser. Door middel van
handschriftvergelijking verdeelt men
de originelen in groepen of groepjes
die elk door een bepaalde hand zijn

geschreven. Wanneer nu blijkt dat de
oorkonden uit zo'n handgreep berusten in de archieven van verschillende
ontvangers, mogen we aannemen dat
de oorkonden geschreven zrjn in de

rijkskanselarij en niet in de omgeving
van de ontvanger. Uitgaande van de
werkhypothese dat de schrijver van een
oorkonde deze oorkonde ook wel zal

hebben opgesteld, kan men op vergelijkbare wijze studie maken van het

het zoeven geschetste kanselarij-onderzoek niet zelf uit te voeren. De oorkonden van Hendrik VI zijn reeds onderzocht door de Oostenrijkse geleerde K Csendes.''' Het stuk blijkt opgesteld en geschreven te zijn door een
lid van de rijkskanselarij. Overigens
moeten we ons bij het begrip rijkskanselarij niet al te grootse voorstellingen maken.Tijdens keizer Hendrik

VI ging het slechts om één of meer

dictaat, d.w.z. woordkeuze, zinswendingen, grammaticale constructies, com-

hofkapelaans die meereisden met de
immer rondtrekkende keizer en die bi]

positie e.d. Inderdaad blijkt dan doorgaans een handgroep geheel of gedeeltelijk samen te vallen met een dictaatgroep. Tot slot probeert men de oor-

gelegenheid op diens bevel oorkonden
opmaakten. Formeel werkten zij on-

konden die slechts in afschrift zijn overgeleverd, in te delen bij de vastgestelde

dictaatgroepen. Het resultaat is een
overzicht van (meestal anonieme)

der een kanselier en een aartskanselier,

maar in de praktijk hadden die nauwelijks of geen bemoeienis met hun
werk. De directe controle werd uitgeoefend door een collega-schrijver, de
protonotarius.

schrijvers en opstellers die in de rijks-

kanselarij werkzaam waren, en een lijst
van door hen opgemaakte oorkonden
voor zover die in origineel of afschrift

zijn bewaard gebleven. De als kanselarij-uitvaardiging geïdentificeerde
oorkonden mogen we als echt beschouwen, tenzij er later in geknoeid

Nu de oorkonde van 20 oktober 1196
een kanselarij-uitvaardiging blijkt te
zijn, lijkt de echtheid voldoende gegarandeerd. Oorkonden van dezelfde

hand vindt men terug in tal van Duitse
en Italiaanse archieven. Bovendien
draagt het stuk geen sporen van latere

is. Het is onwaarschijnlijk dat een

'Verunechtung'. Ten slotte zij hier nog

vervalser een hele hand- en dictaatgroep heeft geproduceerd, waarvan de

gewezen op de gelukkige omstandigheid dat de oorkonde voorhanden is

oorkonden verspreid liggen over de
archieven van ontvangers die niets met

in origineel. Als er alleen maar één of

elkaar te maken hebben.

meer afschriften waren overgeleverd,
zou het resultaat van de echtheids-

Hoe staat het nu niet de keizerlijke
oorkonde waarin Lent voor het eerst
genoemd wordt? Gelukkig hoeven we

expertise een stuk minder overtuigend
zijn geweest. De mogelijkheden van
handschriftvergelijking en controle op
latere veranderingen zouden dan zijn

weggevallen, terwijl dictaatvergelijking
alleen, over het algemeen tot minder
zekere uitkomsten leidt.
Inhoud
Als schriftelijk bewijsstuk moet een
oorkonde uiteraard voorzien zijn van
een of meer bewijsmiddelen die de
echtheid waarborgen, zoals een handtekening of een zegel, maar ook verder dient het stuk vertrouwen te wekken. Dit bereikt men door de oorkonde
te presenteren in een vertrouwde en
verzorgde vorm, zowel uiterlijk als redactioneel. De zakelijke inhoud wordt
als het ware verpakt in min of meer
vaste, vertrouwenwekkende formuleringen. De hier behandelde oorkonde
is daar een goed voorbeeld van. Het
lijkt evenwel niet nodig in te gaan op
al haar vormelementen. We beperken
ons tot wat nodig is voor een goed
begrip van de eigenlijke inhoud.

Het stuk begint met de zogenaamde
intitulatio, waarin de oorkonder1"' zich
bekend maakt met zijn titels: Hendrik
VI, Rooms-Keizer, altijd vermeerderaar, en koning van Sicilië. De woorden 'altijd vermeerderaar' (semper augustus) verwijzen naar de plicht van de
keizer om het rijk in onverminderde

staat te bewaren en naar vermogen uit
te breiden. Het koninkrijk Sicilië had
HendrikVI door zijn huwelijk met de
erfgename Constantia verworven. Hij

ondervond daarbij hardnekkige weerstand van tegenstanders m Italië en
daarbuiten. Na een wisselvallige strijd

lukte het hem uiteindelijk, zich op 25
december 1194 te laten kronen in Palermo. Sommige Italiaanse tegenstanders
bleven zich verzetten. Op het moment
van uitvaardiging van de oorkonde was
Hendrik VI na een verblijf in de Duitse
landen weer onderweg naar Sicilië.
Na de intitulatio volgt een zogeheten
arenga: een algemene overweging bedoeld om de welwillendheid van de
lezer of toehoorder op te wekken. Het
gaat hier om een type arenga dat in de
oorkonden van Hendrik VI regelmatig terugkeert. Dit geldt met name voor
de talrijke oorkonden waarbij hij kerken, kloosters of kapittels in bescherming nam en hun bezittingen bevestigde. De arenga, die handelt over de
goddelijke beloning die de oorkonder
ten deel valt bij een dergelijk godgevallig werk, lijkt dan ook geschapen voor
dit soort privileges. Wel moest de opsteller de arenga voor deze gelegenheid iets aanpassen, omdat het hier geen
kerk, klooster of kapittel betrof, maar
een gasthuis. Hij wijzigde het gebruikelijke ecclesias in het nog algemenere
loca religiosa (vrome stichtingen).
Overigens hoeven we geen diepere
betekenis te zoeken achter de arenga's
in de oorkonden van Hendrik VI. Ze
behoorden tot het routinewerk van de
rijkskanselarij.
Op de arenga volgen de pro-mulgatio
(de frase waarmee de oorkonder aangeeft dat hij overgaat tot de eigenlijke
inhoud van het stuk) en de dispositie
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Keizerlijke oorkonde van 20 oktoher 1196: Hendrik VI bevestigt liet gasthuis te Nijmegen in
liet he~ir van onder meer een groot goed te Ixnt, dat is overgedragen door Alani, graaf fan
Nijmegen, en diens echtgenote Ihia, die liet giistlniis hebhen gesticht.
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(de inhoud zelf). Op de eerste hoeven
we hier niet verder in te gaan, op de
tweede uiteraard wel. We vernemen
daarin dat Alard, graaf van Nijmegen,
en zijn echtgenote Uda een gasthuis
gesticht hebben te Nijmegen. Een
gasthuis was een charitatieve instelling
om reizigers en armen te verzorgen
zowel materieel als geestelijk. Hoe dit
in de beginfase van het Nijmeegse gasthuis werd verwezenlijkt, weten we niet.
Er valt te denken aan het verschaffen
van onderdak en voedsel aan pelgrims
en het verplegen van bedlegerige armen. De geestelijke verzorging komt
straks ter sprake. Het nieuwe gasthuis
had natuurlijk een bepaald vermogen
als inkomstenbron nodig. Hiertoe
droegen de stichters goederen over uit
eigen bezit: vier hoeven in Degese
(ongeïdentificeerd) n) , één hoeve met
toebehoren te Ewijk, één hoeve te
Weurt, een groot goed in Woezik (onder Wijchen) en een groot goed te
Lent. De keizer bevestigt het gasthuis
in het bezit van de genoemde goederen, terwijl hij deze en de andere goederen die het gasthuis rechtmatig bezit of rechtmatig zal verkrijgen, in zijn
bescherming neemt. Waar het om
draait, is de keizerlijke bevestiging van
de met name genoemde goederen. Aan
de keizerlijke bescherming hoeven we
hier geen bijzondere betekenis te hechten. Het betreft een frase die bij Hendrik VI in dit soort privileges vrijwel
nooit ontbreekt. De beschermingsclausule houdt niet meer in dan een
formaliteit. Hetzelfde geldt voor de

twee volgende stereotype onderdelen:
de sanctio (het keizerlijke bevel dat niemand zich verstout het gasthuis over
zijn bezittingen en personen lastig te
vallen, gevolgd door de afkondiging
van een geldboete bij overtreding van
dit bevel) en de corroboratio (het bevel tot beoorkonding en de zegelaankondiging). De oorkonde wordt
zoals gebruikelijk afgesloten met een
datumregel.

Plaats van uitvaardiging
Blijkens de datumregel is de oorkonde
waarin de vroegste vermelding van
Lent voorkomt, gegeven op 20 oktober 1196 in het Italiaanse Montefiascone (80 km ten noordwesten van Rome). Keizer Hendrik VI verbleef daar
tien dagen op doortocht naar zijn koninkrijk Sicilië. Hij was met groot gevolg, waaronder de oorkondenschrijver.
Deze maakte tijdens het verblijf in
Montefiascone behalve de hier genoemde oorkonde nog minstens vijf
andere op, bestemd voor verschillende
Italiaanse ontvangers. 12 ' Een collega
schreef in die tijd twee keizerlijke oorkonden.
Over de wijze waarop de zakelijke gegevens, die nodig waren voor het opmaken van de oorkonde, Montefiascone bereikt hebben, tasten we in het
duister. De Nijmeegse graaf Alard, die
zoals aanstonds zal blijken belang had
bij de beoorkonding, kan op dat momeiit behoord hebben tot het keizerlijk gevolg. Destijds hielden vrij veel

rijksleenmannen en rijksdienstman-

speciale bescherming neemt. Hendrik

nen van over de Alpen zich in Italië op

VI heeft talloze van dergelijke privile-

om hun heer te helpen met het oprui-

ges verstrekt aan kerken, kloosters en
gasthuizen. Als beschermer van de kerk
en haar dienaren rustte op hem de taak

men van de laatste weerstand tegen zijn
Siciliaanse koningschap. Bovendien was
een kruistocht onder leiding van de
keizer ophanden, die zou beginnen in

om dit te doen. Normaal gesproken
kon elke geestelijke instelling zo'n

Sicilië.'-^ Indien graaf Alard zich toen
in de omgeving van de keizer heeft bevonden, kan hij ter plaatse om de beoorkonding gevraagd hebben en de
benodigde gegevens, waaronder de
vermelding van Lent, mondeling verstrekt hebben.Tbt dusverre heb ik echter geen enkel spoor van Alards aanwezigheid in Italë kunnen ontdekken.

bevestigingsprivilege verkrijgen, uiteraard wel tegen betaling. Afhankelijk van
wat men wilde betalen, was er keus uit
drie typen: een plechtige, een minder
plechtige of een eenvoudige uitvaardiging.''' Gezien de uiterlijke en de redactionele vorm behoort de hier behandelde oorkonde tot de middelste
categorie.

Reden voor de beoorkonding
Op het eerste gezicht hebben we te
maken met een oorkonde waarvan er
dertien in een dozijn gaan. Het lijkt
onnodig om een speciale reden achter
de beoorkonding te zoeken. Bij nader
inzien zijn er twee punten die doen
een Nijmeegse bestemming aan te treffen. We kennen pas weer keizerlijke vermoeden dat er toch iets bijzonders
oorkonden voor Duitse ontvangers uit aan de hand is. Zojuist wees ik al op
de zomer van 1197 toen Hendrik VI de merkwaardige omstandigheid dat de
in het noordoosten van Sicilië ver- oorkonde het licht zag in Italië als eentoefde.'^ De concentratie van Duitse ling temidden van stukken die allemaal
kruisvaarders in Messina zal daar niet bestemd waren voor Italiaanse ontvangers. Ten tweede valt op dat deze keivreemd aan zijn geweest.
zerlijke oorkonde betrekking heeft op
Nijmegen en omstreken, een gebied
Typering van het privilege
De oorkonde van 20 oktober 1196 is waar een uitgestrekt complex van rijkswat inhoud en vorm betreft, weinig goederen lag met als centrum de palts
opzienbarend. We hebben te maken (het paleis) op hetValkhof. Gezien zijn
met een privilege waarin de keizer machtspositie in het bewuste gebied
bezittingen van een godsdienstige in- kan de keizer direct of indirect betrokstelling bevestigt en deze onder zijn ken zijn geweest bij de stichting van

Een andere mogelijkheid zou zijn dat
de bedoelde gegevens schriftelijk zijn
overgebracht naar Italië. Desalniettemin blijft het merkwaardig tussen de
tientallen keizerlijke oorkonden voor
Italiaanse ontvangers dit ene stuk met
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het Nijmeegse gasthuis. Bovendien had
Hendrik VI een heel bijzondere band
met Nijmegen: het was zijn geboorteplaats.Al deze omstandigheden vragen
om een nader onderzoek naar de stichting van het gasthuis en de totstandkoming van de oorkonde.

Csendes, die niet alleen de kanselarij
van HeiidrikVI bestudeerde maar ook
een biografie over hem publiceerde,

de keizer aan het verzoek.Waarschijnlijk koos hij daarvoor, omdat het zijn
geboorteplaats gold, met opzet de
twintigste oktober: deze dag zou wel
eens zijn dertigste verjaardag kunnen
zijn. Csendes geeft toe dat zijn herleiding van de niet precies bekende geboortedatum van HendrikVI, waar het
hem in deze redenatie om te doen is,
geenszins als bewijs mag gelden. Het
blijft een speculatie.

zijn de bovengenoemde

bijzonderheden kennelijk
eveneens opgevallen."'' Hij
m e r k t op dat hoewel

Hendrik VI in de periode
oktober-november 1165
te Nijmegen geboren is,
geen s c h e n k i n g e n van

hem aan Nijmegen of een
kerk aldaar bekend zijn.
Des te meer valt op, aldus
Csendes, dat Hendrik VI
op 20 oktober 1196 helemaal in Midden-Italië de
s t i c h t i n g van een Nijmeegs gasthuis bevestigde

en de bezittingen daarvan
111 zijn bescherming nam.

Hendrik VI afgebeeld op zijn keizerlijke zegel.

Een jaar eerder hield de
keizer een bijeenkomst met Hollandse
eii Gelderse edelen. Csendes veronderstelt dat bij deze gelegenheid het plan
voor de stichting van het gasthuis werd
voorgelegd aan Hendrik VI, met het
verzoek om de stichting als het zover
was, te bevestigen en de bezittingen van

De precieze geboortedatum en het
datumfetisjisme van HendrikVI in het
midden latend, zou ik een andere interpretatie van de gepresenteerde gegevens willen voorstellen, met name
ten aanzien van de betrokkenheid van
de keizer bij de stichting van het

het nieuwe gasthuis in zijn bescherming te nemen. Eenjaar later voldeed

zegt, waren de goederen die het gast-

Nijmeegse gasthuis. Zoals de oorkonde
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omvangrijke rijksgoed in en rond Nijmegen. Op dergelijke posten plachten

omvangrijke goederenoverdracht van
graafAlard en zijn echtgenote Uda niet
verzekerd zijn en daarmee zou het materiële bestaan van het Nijmeegse gasthuis gevaar lopen. De stichters zullen
zich derhalve tot Hendrik VI hebben
gewend met het verzoek om hun overdracht te bevestigen. De keizer kon hier
makkelijk gevolg aan geven, omdat de
betrokken goederen weliswaar van

de Staufische koningen en keizers rijks-

functie veranderden, maar toch tot het

dienstlieden aan te stellen. Deze waren in juridisch opzicht persoonlijk van
hen afhankelijk en daardoor beter in
de hand te houden dan edelen. De eigen goederen (de bonis suis que
ipsorum fuerunt) die graaf Alard en
Uda afstonden aan het door hen gestichte gasthuis, zullen dienstgoederen
zijn geweest, d.w.z. goederen die zij en
hun erfgenamen hielden van hun koninklijke of keizerlijke heer.'") Het ging
om een overdracht van rijksgoed dat
als dienstgoed was uitgegeven. Rjjks-

rijksgoed bleven behoren, zodat het rijk
We hebben te maken met een typisch
middeleeuwse getrapte bezitsconstructie: de overgedragen goederen waren
in bezit van het gasthuis, dat zelf weer
in bezit was van de stichters en hun
eventuele erfgenamen, terwijl hun bezit onder het rijksgoed viel. Dit verklaart waarom de grond waarop het
gasthuis stond niet in de overdracht was
begrepen. De stichters bleven in het
directe bezit van de grond waarop zij

dienstlieden mochten hun dienst-

het gasthuis gebouwd hadden, zodat

goederen onder elkaar vrijelijk vervreemden, zij het niet toestemming van
de erfgenamen. Bij overdrachten binnen deze kring veranderde er immers
niets aan de functie van het dienstgoed,
dat bedoeld was om de dienstlieden
materieel in staat te stellen hun heer
naar behoren te dienen. Doch door de
overdracht van dienstgoed aan het gasthuis veranderde de bestemming van het
goed: het ging dienen voor het onderhoud van het gasthuis. Hiervoor was
toestemming van de keizer nodig.'^'
Anders zou de rechtsgeldigheid van de

ook het gasthuis zelf in hun bezit bleef.
Als stichters en bezitters behielden
graafAlard en zijn echtgenote Uda naar
het toenmalige recht zekere eigendomsrechten over het vermogen van
hun gasthuis.

huis bij de stichting meekreeg, afkomstig uit het bezit van Alard, graaf van
Nijmegen, en zijn echtgenote Uda.
Verschillende onderzoekers hebben
erop gewezen dat Alard een rnksdienstman geweest moet zijn.'^
Hij stond als vertegenwoordiger van
het rijksgezag aan het hoofd van het
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in dit opzicht niet verminderd werd/"'

Zo te zien ligt de speciale reden voor
de beoorkonding in de bijzondere relatie die de overgedragen goederen,
waaronder het grote goed te Lent, met
het rrjk hadden. Het betrof een tunctie-verandering van rijksgoed, waarvoor Hendrik VI toestemming diende

te geven. Dat de beoorkonding plaatsvond in Midden-Italië, zou erop kunnen wijzen dat de stichters van het gasthuis hun overdracht zo gauw mogelijk
goedgekeurd wilden zien. Zij wachtten
niet totdat de keizer zich weer eens in
de buurt van Nijmegen zou ophouden.
De Commanderie van St. Jan te

Nijmegen
Als particulier gasthuis kende de stichting van Alard en Uda geen lang bestaan. Het lijdt geen twijfel dat de
Commanderie van St.Jan te Nijmegen
al in de dertiende eeuw op de plaats
van het gasthuis gevestigd was. 2 ' 1 De
keizerlijke bevestigingsoorkonde van
1196 berustte als stichtingsbrief in het
archief van de commanderij. Op de
achterzijde schreef een zestiendeeeuwse hand: Donatio et origo seu
propria fundatio huius domus (schenking en ontstaan of eigen stichting van
dit huis, d.w.z. de Commanderie van
St.Jan). Pas later ging het stuk over naar
het archief van de stad Nijmegen, die
in 1638 het feitelijk beheer begon uit
te oefenen over de commanderijgoederen, overigens niet zonder strubbelingen.22' In de rekeningen van de betrokken rentmeesters vinden we het
predium te Lent terug als een omvangrijke bezitting, bestaande uit de boerderijen de Broodkorf, het Laauwik en
hetVisveld. 23 '
Hoewel het Nijmeegse gasthuis klaarblijkelijk als een particuliere charitatieve instelling is ontstaan en pas later in

bezit is gekomen van de geestelijke ridderorde van St.Jan, zou men zich kunnen afvragen of de bediening en wellicht het goederenbeheer niet van begin af aan toevertrouwd zijn geweest
aan leden van deze orde. De broeders
van St.Jan wijdden zich aanvankelijk
uitsluitend aan het verzorgen van zieken en pelgrims in gasthuizen in het
Heilige Land en later ook in Europa.
Op vele plaatsen stichtte men gasthuizen voor de orde van St.Jan.2"1-1 Naast
de verzorging van zieken en pelgrims
nam de orde sinds 1130 een militaire
taak op zich, in eerste instantie ter bescherming van de pelgrims in het Heilige Land, zodat zij een geestelijke ridderorde werd: de Hospitaalridders.
Hoewel het militaire element bij de
commanderijen in het Duitse Rijk op
den duur zodanig overheerste dat er
weinig meer overbleef van de gasthuisfunctie, is het niet uitgesloten dat de
relatief vroege Commanderie van St.
Jan te Nijmegen aanvankelijk nog wel
het gasthuis aldaar heeft bediend. Later beschikte de Commanderie in elk
geval over een gastenverblijf.21' De belangstelling van de orde van St.Jan voor
het Nijmeegse gasthuis, die spreekt uit
het feit dat zij het gasthuis vrij snel na
de stichting heeft verworven, zou gewekt kunnen zijn, doordat er al ordeleden werkzaam waren. De keizerlijke
oorkonde van 1196 zwijgt over wie de
bedienaren van het Nijmeegse gasthuis
waren. Met betrekking tot de beoorkonde rechtshandeling was het niet per
se nodig hen te noemen.
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Gelukkigerwijs beschikken we over twee oorkonden van 1214 die ons
meer vertellen over de
vroegste bediening van
het Nijmeegse gasthuis.2'1'
Beide oorkonden gaan
over een schikking tussen
de Hospitaalridders te
Arnhem eri de abdij Maricnweerd (onder Beesd)
naar aanleiding van hun
geschil over het gasthuis
te Nijmegen. De ene
oorkonde gaat uit van de
Gelderse gravm-weduwe
Kichardis, die als bemiddelaarster optrad, en de
a n d e r e van de ordemeester van de Hospitaalridciers m de Duitse
landen, alsook de commandeur en broeders te
Arnhem. De oorkonden
berustten eertijds in het l~)e ligging van het uitgestrekte gron<lhe~it i'itn de gemeente
archief van de abdij Ma- Nijmegen omstreeks 1819 in Leut laat nog iets ~ieu i'an het
predimn in Lente vait l 196.
riënweerd en zijn overtegenprestatie in ongeveer dezelfde begeleverd in het cartularium 2 l ) van de
woordingen als de schadeloosstelling
abdij. De schikking hield m dat de
in de vorige oorkonde. Het belang van
Hospitaalridders het Nijmeegse gastde abdij Mariënweerd in het Nijmeeghuis met toebehoren vrijelijk zouden
bezitten, maar dat zij de abdij Mariën- se gasthuis moet vrij groot geweest zijn.
Zij ontving van de Arnhemse comweerd schadeloos zouden stellen voor
gedane moeite en kosten.~ K) In de twee- manderie ruim 22 morgen land, gelegen in Zoelmond. Beusichem en ande oorkonde staat het iets anders gedere plaatsen. Van graaf Alard en Uda
formuleerd: de abdij Manëmveerd zou
horen we in deze oorkonden niets.
het Nijmeegse gasthuis voor zover zij
Kennelijk was het door hen gestichte
dit in handen had, vrij overlaten aan
irasthuis
inmiddels in bezit gekomen
de Hospitaalridders.-'" Daarna volgt de
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van de St.-Janscommanderij te Arnhem, maar had de abdij Mariënweerd
er zekere (erkende) rechten. De abdij
had zich moeite en kosten getroost
voor het gasthuis. Naar alle waarschijnlijkheid hebben Alard en Uda de bediening en wellicht het goederenbeheer van hun gasthuis toevertrouwd
aan de Premotlstratenzers uit Mariënweerd. Hun orde legde grote nadruk
op de zielzorg en de prediking, zodat
het Nijmeegse gasthuis voor hen een
aantrekkelijk werkterrein zal zijn geweest. De abdij moest zich echter terugtrekken uit het gasthuis toen dit was
overgegaan in het bezit van de St.-Janscommanderie te Arnhem. Wel slaagde
de abdij erin een vergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten en de
gedane moeite. We mogen aannemen
dat de vergoeding ook gegolden zal

hebben voor het verlies van inkomsten uit de gasthuisgoederen.De kloosterlingen zullen hun godvruchtig werk
niet helemaal voor niks hebben gedaan.
Hoe de Johannieters uit Arnhem het
Nijmeegse gasthuis hebben verworven,
weten we niet. De overdracht van het
gasthuis met de gasthuisgoederen betekende in elk geval dat deze werden
losgemaakt uit het rijksgoed. Officieel
kon dit niet zonder toestemming van
de Duitse koning (er was toen geen
keizer), die hiervoor een gelijkwaardig goed diende terug te krijgen, anders zou het rijk immers verminderen. Bovendien moesten de rijksgroten
hun goedkeuring hechten aan een dergelijke transactie met rijksgoed.28' Of
dit in de turbulente tijd die volgde na
het overlijden van HendrikVI, werke-

Aantekeningen op de achterzijde van de oorkonde van 20 oktober 1196 zeggen iets over de
arcltiefgeschiedenis van het stuk. De dertieiide-eenn'se aantekening (hoven) is in de St.-Janscoininanderij te Arnhem geschreven. De zestiende-eeini'se aantekening zag liet licht in de Connnanderie van St. jan te Nijmegen.
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lijk gebeurd is en of er een koningsoorkonde van is opgemaakt, kunnen
we bij gebrek aan bronnen niet meer
vaststellen. Evenmin weten we of de
Johannieters het gasthuiswerk van hun
Premonstratenzer voorgangers nog
enige tijd hebben voortgezet. Wel is
duidelijk dat in de dertiende eeuw na
1214 naast of in het gasthuis het
commanderijhuis van de Commanderie van St.Jan te Nijmegen werd gebouwd of ingericht, mogelijk toen al
met een gastenverblijf. Het beheer van
de voormalige gasthuisgoederen ressorteerde voortaan onder de Commanderie van St.Jan te Nijmegen. Overigens
bleef de oorkonde van 20 oktober
1196, die klaarblijkelijk gelijk met het
gasthuis en de gasthuisgoederen was
overgedragen aan de St.-Janscommanderij te Arnhem, nog enige tijd berusten in het archief aldaar. Een dertiendeeeuwse hand schreef op de achterzijde:
Istud privilegium est domus in Numago (dit privilege is van het huis te
Nijmegen). Kennelijk is deze aantekening afkomstig van iemand die niet zelf
in de Nijmeegse commanderij zat.
Anders zou hij wel geschreven hebben van 'dit ofons huis'. Pas later kwam
de oorkonde terug naar Nijmegen,
zoals we gezien hebben. Desalniettemin bleef de verwerving van het
Nijmeegse gasthuis en zijn goederen
door de commanderij te Arnhem institutioneel zichtbaar: de Nijmeegse
vestiging was ondergeschikt aan die te
Arnhem. De Conunanderie van St.Jan
te Nijmegen functioneerde als een

membrum van de Arnhemse commanderij. Arnhem en Nijmegen hadden
dikwijls dezelfde commandeur, die zich
in Nijmegen doorgaans liet vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.-'^

Conclusie
De vroegste vermelding van Lent vinden we in een keizerlijke oorkonde van
20 oktober 1196. Lent zelf zal een stuk
ouder zijn/Van de naam Isebrandus de
Lente, voorkomend in een oorkonde
van 1172, is onzeker of hij op Lent
betrekking heeft; hier valt eerder te
denken aan Lente onder Dalfsen. In de
oorkonde van 20 oktober 1196, die
echt blijkt te zijn, is sprake van een
predium in Lente, een vrij grote bezitting bestaande uit grond en toebehoren. Blijkens latere bronnen omvatte
deze bezitting de boerderijen de
Broodkorf, het Laauwik en hetVisveld.
De gang van het predium langs diverse
bezitters en beheerders is als volgt te
reconstrueren. Alard, graaf van Nijmegen, en zijn echtgenote Uda hebben
het goed samen met andere goederen
uit hun bezit overgedragen aan het
gasthuis te Nijmegen dat zij zelf gesticht hadden. In de oorkonde van 20
oktober 1196 bevestigde keizer Hendrik VI hun gasthuis in het bezit van
deze goederen, die naar alle waarschijnlijkheid rijksdienstgoederen waren en
deel uitmaakten van het omvangrijke
rijksgoed in en om Nijmegen. De
overgedragen dienstgoederen werden
gasthuisgoederen, waarvan de opbrengsten dienden om het gasthuis te on-

derhouden. De stichters vertrouwden
de bediening van hun gasthuis toe aan
kloosterlingen van de premonstratenzer abdij Mariënweerd. Wellicht gold
dit ook voor het beheer van de gasthuisgoederen. De kloosterlingen moesten vertrekken, toen de St.-Janscommanderrj te Arnhem in of kort vóór
1214 het Nijmeegse gasthuis had verworven. Met de overdracht aan de orde
van St.Jan raakten de gasthuisgoederen
los uit het rijksgoed. Na 1214 zijn ze
mogelijk enige tijd beheerd door johannieters uit Arnhem, maar niet voor lang.
Nog in de dertiende eeuw verrees op
de plaats van het gasthuis de Commanderie van St.Jan te Nijmegen, die ondergeschikt was aan de Arnhemse commanderij. Het beheer van de voormalige gasthuisgoederen, waaronder het
bezit te Lent, kwam te berusten bij de
Nijmeegse commanderij.In 1638 nam
de stad Nijmegen het beheer over.
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vroegste geschiedenis van de stad Nijmegen"

Eercnbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig

in het Nijmeegs Museum
"Comnianderie van Sint-Jan" van 11 oktober
t/m 30 november 1980 (Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen, nr.3), p.35-

professoraat aan de Katholieke Hogeschool te
Tilburg, 1961-1986; verzorgd door W.
FRIJHOFFenM.HIEM-STRA,Tilburgl986,
p.349-364.

37.
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BIJLAGE

20 oktober 1196

Montefiascone

Hendrik VI, Rooms-Keizer en koning van Sicilië, bevestigt het gasthuis te Nijme-gen
in het bezit van de goederen die door de stichters Alard, graaf'van Nijmegen, en diens
echtgenote Uda zijn overgedragen, en neemt deze en de andere goederen van het
gasthuis in zijn bescherming.

Bewaarplaats origineel: Nijmegen, Gemeentearchief, oud-archiefgemeente Nijme-gen,

inventarisnr. 2136.
Heinricus sextus divina favente dementia Romanorum imperator semper
augustus et rex Sicilië.
Ad eterni regni premium et temporalis imperii incrementum apud Regem
regum nobis proficere non ambigimus, si loca religiosa manutenentes ea que
a Christi fidelibus ipsis pie largitionis studio impenduntur, sub nostra pace
ipsis integra conservamus.
Quapropter notum facimus universis imperii nostri fidelibus presentibus
et futuris quod nos imperiali benignitate ratum habemus et confirmamus
quicquid Alardus comes de Novimago et uxor eius Uda hospitali apud
Novimagum, quod propriis sumptibus et laboribus construxerunt, de bonis
suis que ipsorum fuerunt, iuste contulerunt, videlicet IlIIor niansos in villa
Degese, in Ewic mansum unum cum appendiisa suis, in Werthe mansum
unum, in Wonseke predium, in Lente predium, tam hec quam alia que
predictum hospitale iuste possidet vel collatione fidelium vel alio quocumque
modo iuste obtinebitb, in specialem maiestatis nostre protectionem recipientes.
Statuimus igitur et districte precipimus ut nulla omnino humilis vel alta,
secularis vel ecclesiastica persona predictum hospitale in bonis vel personis
quas habuerit, aliquatenus gravare presumpserit vel molestare. Quod si quis
facere presumpserit, XXX libras auri pro pena camere nostre componat.
Ad cuius rei certam in perpetuum evidentiam presentem cartani inde
conscribi iussimus et maiestatis nostre sigillo communiri.
Datum apud Montem Fiasconis, anno Domini Mo Co XCoVIo, indictione
XVa, XIIIo Kalendas novembris.
a
b
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lees appendiciis.
tweede t met andere kleur inkt door vermoedelijk een andere hand geschreven over
een geradeerde s.

Vertaling
Hendrik de zesde, door begunstiging van de genade Gods Rooms-Keizer,
altijd vermeerderaar, en koning van Sicilië.
Wij twijfelen niet of het ons ten overstaan van de Koning der koningen
zal baten, voor het verkrijgen van de beloning in het eeuwige rijk en de groei
van het wereldlijke rijk, indien wij de godvruchtige stichtingen beschermen
en voor hen onder onze vrede onaangetast in stand houden wat de gelovigen
in Christus hun schenken met de intentie van vrome vrijgevigheid.
Derhalve maken wij bekend aan alle getrouwen van ons rijk, zowel die
van nu als die in de toekomst, dat wij uit keizerlijke genade bekrachtigen en
bevestigen al wat Alard, graaf van Nijmegen, en zijn echtgenote Uda van hun
eigen goederen rechtmatig hebben overgedragen aan het gasthuis te Nijmegen,
dat zij op eigen kosten en met eigen inspanning gesticht hebben, namelijk
vier hoeven in het dorp Degese, in Ewijk één hoeve met toebehoren, in
Weurt één hoeve, in Woezik een groot goed, in Lent een groot goed, terwijl
wij deze en de andere goederen die het voornoemde gasthuis rechtmatig
bezit of door schenking van gelovigen of op welke andere wijze dan ook
rechtmatig zal verkrijgen, in onze speciale hoge bescherming nemen.
Derhalve verordineren wij en bevelen streng dat volstrekt niemand, laag
of hoog, wereldlijk of geestelijk, het voornoemde gasthuis in zijn bezittingen
of personen hoe dan ook waagt te belasten of lastig te vallen. En wanneer
iemand zich aanmatigt dit te doen, moet hij dertig pond goud als straf betalen
aan onze schatkist.
Tot zeker en eeuwig bewijs hiervan hebben wij bevolen deswege deze
oorkonde te doen schrijven en met het zegel van onze waardigheid te laten
bekrachtigen.
Gegeven te Montefiascone.in het jaar des Heren 1196, de vijftiende indictie,
20 oktober.
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Grenzen aan'Majesteits vaderlijke goedheid
en mildadigheid'
Een vergeefse poging van katholieke Liendenaren om een eigen
kerk en pastoor, 1838 - 1840

Inleiding
Tijdens de Reformatie zijn de inwoners van de dorpen in de Neder-

Betuwe bijna allen overgegaan tot het protestantisme. Slechts enkele
gezinnen bleven rooms-katholiek. In de toenmalige Republiek der
Verenigde Nederlanden (1648 - 1795) was het protestantisme de
'heerschende' kerk. Het was geen staatsgodsdienst met uitsluiting van
alle andere geloofsovertuigingen. Hoewel er dus geloofsvrijheid bestond mochten anderen hun geloof niet openlijk belijden. Katholieken
kwamen daarom samen in bouwsels die van buiten niet al te zeer op een
kerkgebouw mochten lijken, de zogenaamde 'schuil-' of 'schuurkerken'. In de Neder-Betuwe ontbraken zelfs deze gebouwen. De
Betuwse katholieken trokken naar nabij gelegen plaatsen om hun
godsdienstplichten te voldoen. Vanuit Resteren, Aalst, Ochten en
Opheusden ging men onder andere naar Indoornik. Katholieken uit de
overige dorpen trokken met name naar Tiel.1* De Bataafse Omwenteling (1795) bracht hierin eensklaps verandering. Er kwam een strikte
scheiding tussen kerk en staat en alle burgers kregen de zelfde rechten,
ongeacht hun geloof. De 'papieren' gelijkheid vond in de dagelijkse
praktijk echter wat langzamer zijn uitwerking.
De geboden vrijheid gaf de katholieke
inwoners van Maurik in 1795 de gelegenheid om een eigen kerkgebouw op
te richten en een pastoor benoemd te
krijgen om aan hun geloofsplichten te
kunnen voldoen. In de Neder-Betuwe woonden in de gemeente Maurik
de meeste katholieken, in vergelijking
met de andere dorpen. De pastoor van
Maurik bediende de dorpen Maurik,
Eek en Wiel, Rijswijk, Ravenswaaij,
Ingen, Lienden en Kesteren. 2)
Maurik was een kleine statie die slechts
met overheidssteun in stand kon wor-

namen de katholieke inwoners van de

den gehouden. 31 Zo telde de gemeente
Maurik op 1 januari 1830 slechts 157
katholieke inwoners. Met Lienden, Iiigen en Kesteren omvatte het werkge-

gemeente Lienden en het dorp Kesteren
daarom een poging om in Lienden een
kerk op te richten en een pastoor benoemd te krijgen,

bied van de pastoor nog maar 267
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'zielen'. 4 'Naast subsidies voor het bouwen en onderhouden van een kerk en
pastorie, ontving de pastoor een bijdrage uit 's-Rijkskas voor diens levensonderhoud.1' Voor de 'parochianen' uit de dorpen Ingen, Lienden en
Kesteren was de afstand tot Maurik zo
ver - meer dan twee uren gaans over
slechte wegen - dat velen hun plichten
wel moesten verzaken. Volgens de
pastoor kwam er maar een kwart van
de katholieken uit de verder a± gelegen
dorpen naar Maurik. 6 ' In 1838 onder-

Sire!
lijkheid in 1795 niet meer in gebruik
Op 15 september richtten J.B.
en heeft men maar voor enkele jaren
Ceurvorst, P. Burgers, P. Zoetekouw
(ca. 1780 - 1795) op Kolverschoten
en P. van Os namens de rooms-katho- gekerkt. Zoals gezegd ging men vanuit
lieke ingezetenen van Lienden, Ingen, Aalst zelf naar Indoornik.
Ommeren en Resteren een verzoekschrift aan koning Willem I •''
om 'eene kerk en pastoor in hun
midden te mogen hebben' .7; Omstandig werd uitgelegd in wat voor
erbarmelijke situatie men nu verkeerde." 1 De heren voerden aan
dat men tot 1795 op huize Kolverschoten in Aalst (gemeente
Lienden) ter kerke was geweest,
waar Baron Speyart van Woerden
een huiskapel had en geregeld een
pastoor kwam. Na het vertrek van
de baron was daar een einde aan
gekomen. Zo wekte men de indruk dat de Liencienarenvóór 1795
Detail van de rwicrkaart uit i 838, huize
sinds jaar en dag van de huiskapel Kolve(r)schoten nabij de buurtschap Aalst.
in Aalst gebruik maakten. Dit is Destijds bewoond door J.B.J.C. Ceurvorst.
echter slechts voor enkele jaren
geweest.
Sinds 1795 trokken de katholieke inHuize Kolverschoten onder Aalst werd woners volgens eigen zeggen naar
in 1779 gekocht door J.E. baron van Maurik, Tiel 'of elders'. Deze kerken
Wittert. Zijn erfgename was de Poolse, lagen voor velen meer dan twee uren
katholieke gravin MJ. Willezewska,
lopen afstand over slechte wegen, in
echtgenote van C.J.baron van Speyart
het bijzonder tijdens de wintermaanvan Woerden. De familie Speyart van
den. Van de kinderen kon niet verWoerden heeft een kapel ingericht op langd worden dat zij die weg aflegden,
om bijvoorbeeld naar de catechismushet huis. In 1818 verkochten de Speyart
van Woerdens huize Kolverschoten
lessen te gaan. Evenzo was het voor de
aan J.P. van Wichevoort Crommelin
pastoors ondoenlijk om in geval van
ziekte de gelovige bij te staan of bij een
die het al in 1821 van de hand deed aan
(plotseling) sterfgeval te bedienen.
J.B.J.C. Ceurvorst.''' Blijkbaar was de
huiskapel van de Speyart van Woerdens
Reden voor de rekestranten om
dus sinds de verkregen religieuze getoestemming te vragen dat men zelf
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een kerk mocht realiseren en een pastoor aanstellen. Men was er zich wel
van bewust dat de aanstaande parochianen niet bij machte waren om vol-

'Majesteits vaderlijke goedheid en
mildadigheid' hen zou begiftigen met
een rijkssubsidie om de kerk op te
bouwen en een jaarlijkse bijdrage toe

doende financiën bijeen te krijgen om
een en ander tot stand te brengen. De

te zeggen voor het levensonderhoud
van de pastoor. Gedacht werd aan een

meeste katholieken waren arm en behoeftig en behoorden tot de arbei-

bijdrage van achthonderd gulden.

dende klasse. Hun aantal was ook gering, volgens de schrijvers 'thans 86

Positief advies
Het verzoekschrift van de Liendenaren
werd in behandeling genomen door

zielen'. 1 " 1

Huize Koh'erffhoten in liet begin rail /leze eenic, .zonder de twee zijvleugels die op liet kaartje
uit 1838 nog te zien zijn. Het huis is in de jaren dertig afgebroken.

De heer van Kolverschoten, de reeds
genoemde J.B. Ceurvorst, had een
perceel grond aangeboden waarop de
kerk eventueel gebouwd kon worden
en een begraafplaats worden aangelegd. De katholieke inwoners hadden
zelf zeshonderd gulden bijeengebracht.
Zij vertrouwden er verder op dat
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het departement van R.K. Erediensten, l )eze stuurde het ter advies op aan

de aartspriester van Utrecht, C!. A. Vermeulen en de gouverneur van de provincie Gelderland. De laatste vroeg op
zijn beurt inlichtingen aan de burgemeester van Lienden, A. Verbrugh." 1
De aartspriester van Utrecht bleek in

zijn advies niet ongenegen om het verzoek van de Lienderiaren aan te bevelen. Volgens hem konden wellicht ook
de katholieken uit Rhenen er bij betrokken worden. Ook de gouverneur
gaf een positief advies. In de brief van
de burgervader van Lienderi aan de
gouverneur maakte deze overigens nadrukkelijk melding van de gebrekkige
'pecuniele gesteldheid der individus',
die een rijkssubsidie noodzakelijk
maakte. 12 ' In januari 1839 richtten de
genoemde rekestranten zich nogmaals
tot de Koning, met het verzoek om zo
spoedig mogeli]-k gunstig over hun
verzoekschrift te beschikken. J.B. Ceurvorst en P. Zoetekouw waren inmiddels ook al een keer naar Den Haag
afgereisd om hun zaak bij de directeurgeneraal van het departement van R.K.

Erediensten, Baron de Pelichy de Lichtevelde te bepleiten. Tegelijkertijd
vroeg men om toestemming om alvast
op huize Kolverschoten een kamer in
te richten welke dienst zou kunnen
doen als kerkruimte. 1 '' 1 Om de zaak
nog meer gewicht te geven hadden de
rekestranten ook overleg gehad met de
pastoor van Maurik, M. van Rooijen,
tot wiens kerkelijk gebied men nog
behoorde. Ook deze schreef een brief
aan de directeur-generaal om het verzoek van enkele van zijn parochianen

aan te bevelen. 14 '
Op het departement was men echter
niet van zins om zo maar een rijkssubsidie te verlenen om een nieuwe

parochie op te richten. 's-Rijks beleid

was in deze zaken terughoudend. 15 - 1
Bovendien twijfelde men sterk aan de
financiële basis van de eventuele nieuwe
parochie. Daarom werd aan de aartspriester voorgesteld of het niet mogelijk was om een kapelaan te benoemen
in de parochie Maurik, die dan Lienden
zou kunnen bedienen. De aartspriester
wees deze mogelijkheid echter van de
hand. De benoeming van een kapelaan
zou volgens hem met kunnen voorzien in de gevraagde behoefte, bijvoorbeeld aan huisbezoeken, raadgevingen en vermaningen, onderwijs aan
de kinderen en het troosten zieken en
bedienen van stervenden. Daarvoor
was een priester in het dorp zelf noodzakelijk. Bovendien was deze oplossing niet goedkoper omdat met de
komst van een kapelaan naar Maurik
de pastorie aldaar verbouwd moest
worden. Verder zou er ook voor een
paard en kar gezorgd moeten worden
voor het vervoer van de kapelaan naar
Lienden en de gelovigen. Aartspriester
Vermeulen bleef vasthouden aan het
verzoek van cie Liendenaren: een eigen kerk en een pastoor in hun midden. Ul ' De houding van de aartspriester
in dit geval is opmerkelijk, gezien het
zeer terughoudende beleid van de
aartspriester bij pogingen van katholieken om nieuwe kerken te stichten in
zijn ambtsgebied. 17 ' Misschien zag hij
in het rekest van de Liendenaren een
kans om het katholicisme wat vastere
voet in de Nederbetuwe te laten krij-

gen. Of wellicht boocl het toegeven
aan het verzoek uit Lienden ook mo-
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gelijkheden om elders pastoors benoemd te krijgen.
Op het departement bleef men echter

talmen. In mei 1839 richtte de pastoor
van Maurik daarom nogmaals een brief
aan de directeur-generaal om een spoedige afwikkeling van het rekest. Samen
niet de opstellers van het verzoek had

men 'alles in reipcwcnwginggetwineti, en
/... / liet beste, lietgeschikstc en liet voordeligste plan /.../ opgezonden'.**1 Intussen
hadden de heren zich dus kennelijk

gebogen over de kosten voor de bouw
van een eigen kerkje. De kosten voor
de bouw van een kerkje werden door
de aartspriester geschat op ca. vierduizend gulden. Vermeulen bleet tegen een benoeming van een kapelaan
111 Maurik. Een andere oplossing zag
hij in de benoeming van een kapelaan
te Lienden! Dit zou dan de eerste stap
kunnen zijn op de weg naar een eigen
parochie.19'

Een onbestendig einde
Na het laatste schrijven van aartspriester
Vermeulen in juni 1 839 wordt er m
het archief van het departement over
de 'Liendense kwestie' merkwaardig
genoeg niets meer aangetroffen. Begin
januari 1841 ontving het departement
van het kabinet van de Koning het
verzoekschrift uit Lienden zonder commentaar terug ter 'approbatie of consideratie'. In de registers van het departement is echter niets aangetekend over
een eventueel vervolg op de zaak. 2 " 1
Het heeft er dus alle schijn van dat de
directeur-generaal van het departement
de zaak op zijn beloop heeft gelaten. In
Lienden heeft men denkelijk ingezien
dat een eigen parochiekerk met pastoor er niet in zat. Illustratief is dat de
kinderrijke familie van P. Zoetekouw,
een der ondertekenaars van het verzoekschrift, in mei 1841 verhuisde naar
Maurik. 21 '

S.E.M, van Doornmalen
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NOTEN
Zie het overzicht van kerkelijke doop,
trouw, begraaf- en lidmatenregistcrs op het
Rijksarchief in Gelderland te Arnhem. Vergelijk: H.L. Driessen, De retroacta van den
burgerlijken stand in Gelderland (Utrecht
[1933]).
Streekarchivariaat KLEM-gemeenten
(SAKLEM), Gemeentearchief Maurik
1811-1946 (GAM), vl.nr.21. Onder
Lienden worden ook Ommeren en de
buurtschap Aalst gerekend. Tot Resteren
behoorde ook de buurtschap Lede en
Oudenwaard.
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw,
met de Reformatie, tot het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie in 1853 was Ne-

derland voor de katholieke kerk missiegebied. De dorpen in de Nederbetuwe behoorden tothet Aartspriesterschap Utrecht.
In deze periode spreekt men niet over

Algemeen Rijksarchief (ARA), Archieven
van de departementen betreffende de R.R.
Erediensten 1815-1870 (AE), nr.497, volgnummer stuk: 2043. Zie ook SARLEM,
Gemeentearchief Lienden 1811-1928
(GAL), vl. nr. 376 .
Vergelijk: Von der Dunk, p. 1 1 5 .
J. Anspach, 'Resteren, Oudewaard, Lede
en Marsen', in: Geldersche Volksalmanak
1880, i.h.b. p.31-35.
Op l januari 1840 telde de gemeente Lienden met het dorp Resteren volgens de
volkstelling 99 katholieken: SAKLEM,
Registers van de volkstelling op 1 januari
1840 van Lienden en Resteren. De registers
berusten bij de afzonderlijke gemeenten.
Zie bijlage.
SARLEM, GAL, vl.nr.376.
Idem. Typerend is de formulering van de

burgervader dat de katholieken overwe-

territoriaal begrensde 'parochies' maar over
'staties'.

gend arbeiders waren en 'dus' afhankelijk
van bedeling.

SAKLEM, Registers van de volkstelling op
1 januari 1830 van Maurik, Lienden en

ARA, AE, nr.501 volgnummer stuk: 150.
Idem, nr.5()3, volgnummer stuk: 589.

Resteren. De registers berusten bij de afzonderlijke gemeenten. Zie bijlage.

Vergelijk: Von der Dunk, p. 108.

SARLEM, GAM, vl.nrs.20-22, 26-27.
De pastoor van Maurik maakte zelf melding van het geringe kerkbezoek uit de
verder afgelegen dorpen aan de aartspriester,

ARA, AE, nr.504, volgnummer stuk: 976.
Idem, nr.505, volgnummer stuk: 1143.
Von der Dunk, p.
ARA, AE,nr.506, volgnummerstuk: 1319.
Idem, nr.525, volgnummer stuk: 80. Idem,

geparafraseerd in: Th.H. von der Dunk,

nr.991, ingeschreven stuk nr.80.

'De financiering van de rooms-katholieke

SARLEM, register volkstelling Resteren
1840.

kerkbouw in Gelderland', in: Bijdragen en

Mededelingen Gelre LXXI (1990) p.108,
zie noot 3.
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Bijlage:
Aandeel rooms-katholieke inwoners volkstellingen 1829 en 1839

RK
1829

RK

11
21
17

Ommeren

9
10
5

13
3
14
8
11
2

Totaal RK

73

51

Totale bev
%RK

2542
2,9

2818
1,8

Kesteren
Lede en Oudenwaard

Opheusden

30
7
79

12
14
67

Totaal RK

116

93

Totale bev.
%RK

1744
6,6

5,1

Maurik
Eek en Wiel
Rijswijk
Ravenswaaij

110
6
37
4

113
19
31

Totaal RK

157

164

Totale bev.
%RK

2519
6,2

2669
6,1

Lienden
Meerten
Aalst
De Marsch
Ingen
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1839

1837

Voor Clio gelezen
Roessingh, H . K . en A . H . G .
Schaars, De Gelderse landbouw
beschreven omstreeks 1 8 2 5 ,
Wageningen/Arnhem 1996. Verschenen als Agronomisch-Historische Bijdragen 15 van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis
en als Werken Gelre 47 van de
Vereniging Gelre.

In 1826 verscheen een Statistieke beschrijving van Gelderland op initiatief
van de Gelderse Commissie van Landbouw. Statistiek had destijds de betekenis van een beschrijving van de staat,
de feitelijke toestand en nog weinig
van doen met cijfers zoals tegenwoordig het geval is. Aan de hand van zes
thema's (ligging en indeling, natuurlijke gesteldheid, bevolking, toestand
van de landbouw en de landhuishoudkunde, nijverheid en koophandel,
godsdienst, school en zeden) werd een

beeld gegeven van de provincie. De
beschrijving van cle landbouw beslaat
de helft (ca.28ü blz.) van het werk. Als
historische bron voor de kennis van de
Gelderse landbouw in het eerste kwart
van de negentiende eeuw is de uitgave
nog steeds zeer waardevol. Reden voor
een heruitgave/reproduktie, voorzien
van cle nodige registers en toelichting.
De beschrijving van de 'Toestand van

den landbouw en der landhuishoudkunde', is verdeeld in zes hoofdstukken. Allereerst komt de akkerbouw
met de diverse teelten aan bod. Hoofdstuk 2 behandelt de veeteelt, wei- en

hooilanden, gevogelte en de bijenteelt. Vervolgens komen bossen, bosbouw, boomgaarden, boomkwekenjen
en wild aan de orde. Een klein hoofdstuk gaat in op de Gelderse veenderijen.
Het vijfde hoofdstuk beschrijft de
woeste- en gemene gronden. Tenslotte wordt stilgestaan bij cie positie
van de landbouwers zelf en hun bezittingen.

Zoals de bewerkers aangeven blijkt uit
tie beschrijving dat het agrarisch bestaan in het begin van de negentiende
eeuw een dynamisch bestaan was. Die
dynamiek en de veranderingen die dat
met zich mee bracht zijn zeker niet aan
de Betuwe voorbij gegaan. Hoewel
negentiende eeuwse auteurs, met name
de beroemde W.C.H. Staring, over
het 'onverstand' van de Betuwse boeren en de ten achterstelling repten. De
toenmalige natuurlijke gesteldheid van
de Betuwe en de daarmee samenhangende beperkte infrastructuur, maakten dat een door Staring voorgestane
intensieve bedrijfsvoering juist niet
moest worden doorgevoerd. De landbouw in de Betuwe was anders maar
zeker niet achterlijk ten opzichte van
de bedrijfsvoering elders: 'Door de grote
autoriteit die Staring later geniet, worden
zijn opvattingen vaak vrijwel zonder kritiek overgenomen en zo ontstaat de mythe
van een achterlijk landbouwgebied...\
Voor het praktische gebruik van de
Statistieke beschrijving zijn met name het
uitgebreide algemeen register (tref91

woorden) en het register van aardrijkskundige namen een uitkomst. De landbouw in de (Neder- en Over-) Betuwe, zo is te constateren, komt geregeld ter sprake. Verder zijn lijsten toegevoegd van landbouwkundige termen, plantennamen en gebruikte maten en gewichten. Enkele afbeeldingen en een uitgebreide literatuurlijst
completeren het geheel.
S.E.M, van Doornmalen

Bieleman, J. (eindred.) e.a., Anderhalve eeuw Gelderse Landbouw. De geschiedenis van de
Geldersche Maatschappij van
Landbouw en het Gelderse platteland, Groningen 1995.
De Geldersche Maatschappij van Landbouw is niet meer. Samen met de Zuidelijke Eandbouw Maatschappij en het
Utrechts Landbouw Genootschap is
zij in l994 gefuseerd tot de Landbouwmaatschappij ZMO. Ondanks deze
fusie werd in december 1995 toch het
honderdvijftigjarig bestaan gevierd van
de 'Geldersche'. Ter ere van dit jubileum verscheen een kloek boekwerk
waarin de ontwikkeling van de landbouw in Gelderland vanaf 1845 wordt
beschreven. Achttien auteurs laten diverse aspecten van de landbouw en de
landbouworganisatie in Gelderland de
revue passeren. Meestal op basis van
eerder verricht onderzoek. Bij de opzet voor het boek is gekozen voor een
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chronologische driedeling in de
landbouwgeschiedenis: 1850-1920;

1920-1950 en vanaf 1950.
Gelderland is groot en het rivierengebied vormt slechts een klein deel ervan. Gegevens over het rivierengebied
(bijvoorbeeld over de tabaks- en hopteelt) tref je door het hele boek verspreid aan. Uiteraard in de drie hoofdstukken die een algemene beschrijving
geven van de landbouwontwikkelingen
in de desbetreffende periode. Daarnaast komt het rivierengebied nadrukkelijker aan de orde in het hoofdstuk
over de ruilverkavelingen na 1950 en
in de tekst over landbouw en landschap in het rivierengebied. Het laatste
hoofdstuk van het boek gaat over het
einde van de boerenstand als maatschappelijke bovenlaag op het Gelderse
platteland. Het boek eindigt met een
uitgebreid notenapparaat en omvangrijke literatuurlijst. Jammer genoeg
ontbreekt er een plaatsnaam- en
trefwoordenregister.
Sylvia Dumont
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