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De tol bij de Zevenbruggen te Eist in het midden
van de achttiende eeuw
De vroegere Tol bij de Zevenbruggen lag aan de Linge, aan de westkant
van de huidige Rijksweg Noord tussen Eist en Arnhem. Op die plaats
staat nu een woonhuis met de naam "De Oude Tol".
De oude Rijksweg via Lent, Eist en Elden, dwars door de Betuwe,

vormde de kortste verbinding tussen Nijmegen en Arnhem. Echter,
rivierklei was een substantie die absoluut ongeschikt bleek om als
wegdek te dienen. In het voor- en najaar werd het zware modder waarin
men bijna niet vooruit kwam en diepe sporen maakte. Als het ging
vriezen of de zon bakte dan werden diezelfde sporen keihard en was de
weg opnieuw bijna onbegaanbaar. Vooral het laatste stuk, tussen de
Klomp en Elden was laag gelegen en stond in de winter met enige
regelmaat onder water. De weg was dan gedurende lange tijd onbegaanbaar. Mensen raakten soms van de ondergelopen weg, liepen een sloot
in en verdronken jammerlijk. De normale verbinding vóór het jaar 1600,
liep dan ook over Lent, Ressen, Bemmel, en Huissen naar Arnhem.' Niet
alleen was deze weg langer, er kwam nog bij dat Huissen Kleefs gebied
was en feitelijk buitenland. Als er ruzie was tussen de graven van Gelre
en een Duitse vorst dan kwamen de reizigers aan de grens nog al eens in
moeilijkheden.

Trekvaart
Vooral de stad Nijmegen was de slechte
over land verbinding niet Arnhem en
via Arnhem met het westen en noorden van Nederland een doorn in het
oog. In Nijmegen werd mol geproduceerd een uitermate goed biertje dat
vers gedronken moest worden. Als het
te lang onderweg bleef dan werd de
kwaliteit minder en ging de smaak eraf.
Goede verbindingen waren zeer belangrijk voor de vele bierbrouwerijen
die Nijmegen bezat en Nijmegen bleef
hameren op een goede ovcrland verbinding. De enige manier om dit te bereiken was door middel van een trekvaart dacht men en in het voorjaar van
1608 werd er een aanvang gemaakt

met het graven van de Grift, zoals de
trekvaart genoemd \verd. Er werd eerst

een proefstuk gegraven waarbij de predikant van Eist, als betrouwbaar man
en de rekenkunst machtig, met één
oog op het Eister torenuurwerk en het
andere op de werkzaamheden nauwkeurig bijhield hoelang het met de
hand graven van deze vaart duurde.

Op die manier hadden de initiatiefnemers enig idee van de kosten die
daarna op ongeveer ƒ 90 000,- begroot
werden en waarvan Nijmegen V4 en
Arnhem 'A zou dragen. In drie jaar tijd

werd de vaart gegraven door een paar
honderd man met behulp van schop en
kruiwagen. Voor de bronbemalmg
werden watermolens ingezet.

^'ifht op de drift met trekschuit en jaagpaard, rechts de kerk van Hlst, links liet linis "de
r.spehof". Naar tekening van Jan tieijer gemaakt omstreeks '174(1.

De uitgegraven grond werd aan weerzijde van de vaart als dijk neergelegd.
Aan de linkerkant, richting Arnhem,
de zanddijk die ook als weg dienst deed
en rechts de kleidijk die alleen door de

dwars door alle bestaande weteringen
en sloten heen en bracht het kwetsbare
waterlossingssysteem grote schade toe.

aanwonende boeren werd gebruikt.

den dat de Over-Betuwse boeren vele

De trekvaart als zodanig heeft ca. 150
jaar dienst gedaan, vanaf l 600 tot ongeveer het jaar 1750. De trekvaart
werd toen aan zijn lot overgelaten en

malen de boel saboteerden door duikers en bruggen te vernielen en stukken van de Grift te dempen. Deze
werden dan door arbeiders van de stad
Nijmegen onder begeleiding van de
stadsschutterijen met slaande trom en
vliegende vaandels weer weggegraven.
In de stadsrekeningen van Nijmegen
staat verschillende malen de aanschaf
van een vaatje mol vermeld dat na dit
graafwerk in de dorstige kelen van de
Nijmeegse burgers verdween. De vaart

verlandde spoedig. Het was een onderneming, die als meer transport projecten in de Over-Betuwe, denk maar

aan de stoomtram, financieel een enorm
fiasco waren.

Meteen al kwamen er vele klachten
over de waterlossing. De Grift sneed

Wij zullen daar hier niet op verder op

ingaan, maar hetzij voldoende te mel-

was ongeveer 3 meter diep en l O meter
breed. De zanddijk, werd steeds meer
als weg gebruikt, het oppervlak was
door bezandingbcter geschikt gemaakt
voor wegverkeer en omdat hij 2,5 meter boven het omringende land uitstak
liep de weg ook niet meer onder water.

Het meeste verkeer in de 17de eeuw
ging echter over de Grift per trekschuit, een buitengewoon comfortabele manier van reizen. Stelt u zich een
platte boot voor met een roef waarin
men bij slecht weer onder dak was en
een dek met banken voor het reizen bij
mooi weer. Eenjaagpaard trok de boot
in stap met een lange lijn voort. Er
werd geen lawaai gemaakt. Het vervoermiddel stootte of slingerde niet en
men bereikte de stad Arnhem volledig
uitgerust in ongeveer 3 uur tijds. Als
men om 6 uur uit Arnhem vertrok dan
kon men in Nijmegen de boot van 9
uur naar Rotterdam nog halen.
In de Grift zat geen stroming, er waren
sluizen bij de Veerdam in Lent en de

Praets bij Meinerswijk waar water werd
in- of uitgelaten. Omdat er geen stroming inzat vereiste hij veel onderhoud
om op diepte te blijven. Er groeiden
waterlelies in en er stonden bomen

langs. Het was een zeer schilderachtige
vaart met mooie hoge houten bruggetjes waar de trekschuiten onderdoor
voeren. Tot in de twintigste eeuw kon
je op veel plaatsen langs de Rijksweg
nog stukken van de Grift zien. 13ij de
Groenestraat in Eist lag een laag stuk.

Tussen Oosterhout en Lent lag hier en
daar nog een brede dode sloot met veel

riet. Op dit moment zijn ook die laatste
sporen geheel verdwenen.
Om de aanleg en het onderhoud van
de trektvaart (deels) te bekostigen werd
er nabij Eist een tol geheven. Economisch gezien was de hele onderneming echter zoals als eerder vermeld

een volledige mislukking. De kosten
van onderhoud van de Grift, de duikers, sluizen en bruggen overtrof vele
malen de opbrengst van de Tolgelden
en vooral de stad Nijmegen, die %
moest betalen en armer en kleiner was
dan Arnhem leed grote verliezen op
het project. De bloeitijd van 'de Tol'
was zonder twijfel in het midden van
de 1Xdc eeuw, rond 1750.

De tol
Tot het jaar 1742 vinden wij in de
stadsrekeningen van Nijmegen ieder
jaar opgetekend aan wie en voor hoeveel geld de tol bij Eist werd verpacht.
Frans Hooghvelt was pachter van de
tol van 1721 tot 1730 en zijn broer
Amold was waarschijnlijk degene die
het langst van alle pachters op de tol
hebben gezeten, van 1749 tot bijna het
einde van de Tol.- In de Franse tijd,
rond 1800, werd de tol opgeheven.
De tol werd aan de hoogstbiedende
verpacht maar deze moest zich strikt
houden aan de tarieven die door het

stadsbestuur werden vastgesteld. Deze
tarieven waren te vinden in de "OR-
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DONNANTIE OP DEN TOL TUSSEN NYMEGEN EN ARNHEM",
een gedrukte folder waarin zeer nauwkeurig vernield stond wie wel en wie
met tolplichtig was en wat de tarieven
waren. De tarieven vaneerden nogal,
van 1 stuiver voor "een Passagier te
voet" tot 8 stuivers voor "een Caros
niet vier Pacrden". Voor alle denkbare
goederen, beesten en transporten waren er aparte tarieven. Zo was geregeld
wat liet passeren van een koe of een
kalf kostte en maakte het ook nog verschil of ze individueel geleid werden of
in kudden gedreven. Tarieven voor
vrachtwagens, karossen, kalessen, karren met beslagen en onbeslagen wielen, karren met bokking of met bot,
spienng en gamaal, met bier en met
koren, bespannen met twee of meer
paarden, alles had zijn eigen tarief. Het
tarief bedroeg ruwweg een stuiver per
mens, per os of koe of per paard. Maar
de inwoners van Arnhem of Nijmegen
die er al genoeg aan moesten betalen
waren vrij van tol. Ook de inwoners
van de Betuwe die naar Arnhem of
Nijmegen wilden, hoefden geen tol te
betalen.
By de begroting voor de aanleg werd
er uitgegaan van 40 voetgangers en 40
trekschuitpassagiers per dag. Per jaar
kwamen daar dan nog 20 000 ossen bij.
Dit waren magere Deense ossen die
vanaf Jutland ieder jaar naar de Ooi
gedreven werden om daar geweid en
afgemest te worden. Vet werden ze
weer teruggedreven om in het westen
waar de meesten mensen woonden en

scheepsproviand nodig was geslacht te
worden. Vanwege de Eister paardenmarkt zouden er dan ook nog 4000
koppel paarden langskomen.
Bij de tol hoorde het Tolhuis dat wordt
omschreven als: een degelijk behuizing bestaande uit huis, keurig tot herberg verbouwd met achterhuis en stallen. Waarschijnlijk was dit een grote
T-boerderij met een gelagkamer, woning, stalling en opslagruimte, l )e plaats
heette van oudsher De Drie Bruggen
en na het graven van de Grift, de
Zeven Bruggen. De Linge bestond
toen nog uit twee stromen, de Rijn- en
de Waalwetering. Daarnaast lag de
Rijckcrswoerdsc zeeg en deze drie
waterwegen werden doorsneden door
de vierde waterweg, de Grift. Op dit
punt kruisten de zand- en de kleidijk
die vaarten. Om alle verbindingen in
die wirwar van water-, zand - en kleiwegen mogelijk te maken lagen vlak
voor de stoep van het Tolhuis zeven
houten bruggen vlak bij elkaar.
De tol werd verpacht soms voor één

jaar, soms voor 3 jaar soms voor d
jaren. Enkele familienamen van pachters die men regelmatig tegenkomt
zijn Crijnen, van Kerckwijk, van Spankeren, Rutchers en in de 1Hde eeuw
vooral Hooghvelt. In 1742 werd het
beheer van de Griftdijk, de Grift en de
Tol overgenomen van de stad Nijme-

gen door de Rekenkamer van Gelderland. Vele duizenden guldens verschil
was er per jaar tussen de bedragen die

vooral voor het onderhoud van het
kanaal met zijn duikers en sluizen en
bruggen moesten worden uitgegeven
en de opbrengst van de verpachting
van de Tol. Op dat moment was de
pachter Gerardus Crijnen die daarvoor
ƒ 988,- per jaar betaalde.
De Rekenkamer kwam er al gauw
achter dat zij de miskoop van de eeuw
hadden gedaan en besloten te proberen
om weg, kanaal en tol te verkopen en
adverteerden deze in de Leidsche Courant in 1743.
De stukken vermelden dat zij in
"Publicque Couranten de onderneming en onderhoud van een Griftdijk,
Grift en vorder toebehoren oudere
sekere Conditien hebben aangeboden,
dog sondcr succes...." Zij besloten
daarom de Tol voorlopig maar onderhands voor hetzelfde geld aan Crijnen
te verpachten.
In 1746 deden zij een tweede wanhopige poging tot privatisering en lieten

hem en Nijmegen, met alle Recht en
Gerechtigheden daartoe gehoorende,
met sijn Huys Stallinge en Land daar
annex, en zulks tegens onderhoud der
Grift-Dyk, Bruggens, Deukers en aakleeven van dien. Iemand daartoe
geneegen zynde, gelieve zig te adressceren binnen Arnhem ter Kamere van
Reekeninge in Gelderland".
Er kwam geen enkele reactie en opnieuw pachtte Crijnen de Tol voor
een bedrag dat veel te laag was om daar
uit bij benadering de kosten van onderhoud te kunnen voldoen. De oplossing die de Rekenkamer toen koos
was onvermijdelijk, de weg op de Griftdijk werd opgeknapt en de Grift zelf
werd voorgoed aan zijn lot overgelaten, niet meer onderhouden en was
binnen zeer korte tijd niet langer

zij de advertentie nogmaals opnemen,

bevaarbaar. Ook werd er besloten dat
er behalve de slagboom bij de Zevenbruggen nog twee slagbomen bij zouden komen, een in Elden bij de herberg het Zwaantje "daar sig den nieu-

in het bewTJsnummer van 28 decem-

wen weg aan den banddijk sluit" en

ber van de Leydse Woensdagse Cou-

een bij de herberg de Recthse Brug om
een nog betere controle te hebben en
dus meer inkomsten te kunnen genereren. Ook werden in 1753 de van

rant vinden wij deze tussen andere
advertenties zoals een oproep voor een
stadsvroedvrouw te Zaltbommcl voor
een traktement van 100 gulden 's jaars

en een aanprijzing van een probaat
middel tegen Venusziekten.
"Op convenable voordelige Conditien
presenteert men over te doen en te
transporteren in volle Eigendom den

Tol, zoo geheeven word aan de Zeevenbruggen, tusschen de steden Arn-

hogerhand vastgestelde tarieven wat

aangepast, de tot dan toe gehanteerde
tarieven stamden nog uit l 652.

Intussen was er een andere pachter gekomen. In 1749 schreef Gerardus Crijnen
een verzoek aan de heren van de Rekenkamer, hij vroeg toestemming om

de pacht van het lopende jaar "over te
doen aan Arnoldus Hoogveld die als
een pachter Ued. Mog. mede bekent
is". Crijnen wilde "mctscyne huyshoudinghe te Lent in de Herberge, alwaar
syn Broeder gewoont heeft, te komen
vertrekken, 't geen hij meent seer
favorabel te zullen sijn" en Amold was
"seer genegen" om de pacht van de tol
over te nemen. De Heren stonden dit

toe en zo verhuisde Gcrardus naar de
herberg op de Veerdam te Lent en
begon Amoldus aan een onderneming
die hem geen windeieren zou leggen.
Op 14 April van het jaar 1751, toen
Amold Hoogveld het halve pachtjaar
van Grijnen had afgemaakt werd de
Tol bij openbare inschrijving verpacht.
In een vertrek van de Rekenkamer
werden de pachtvoorwaarden hardop
voorgelezen. De pachter moest de
pachtsom in twee termijnen op het
halve jaar betalen, hij moest de weg
onderhouden van Arnhem tot Nijmegen en loslopende beesten opvangen
en in de dichstbij zijnde herberg schutten. Hij moest over twee gegoede
borgen beschikken die ter plekke voor
hem als borg wilden tekenen en vooral
moest hij zich stipt houden aan de
tarieven die door de Staten van Gelderland waren vastgesteld. Dij de pacht
van de Tol hoorde het Tolhuis, een
herberg met pakhuis, schuren en stallen. Nadat de condities waren voorgelezen begon de volgende ingewikkelde procedure. De belangstellenden
leverden een briefje in met een bedrag,
degene die het hoogste schreef mocht
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het eerst met 4 gulden opbieden, van
dit bedrag kreeg de opbieder een gulden. Nadat het opbieden gestaakt was
begon de afslager met een hoger bedrag af te slaan, degen die het eerste
"mijn" riep was pachter. Amold Hoogveld riep "mijn" bij ƒ 1130,- en werd
pachter. De pachtsom was "vrij geld
sonder eenig quitslag te mogen pretenderen als met doorbraken van Uanddijken of Crijgsbederf'. Dit hield dus
in dat als bij een dijkdoorbraak de weg
onder water liep of door oorlog geen
passage mogelijk was, dat de pachter
dan toch moest betalen.

Het eerste jaar was rampzalig, de dijk
bij Memerswijk begaf het en de weg
met het omringende land stond onder
water in mei, juni, oktober en in november, zodat de weg gedurende die

tijd gesloten was en Amold "genoegsaem lam gelegen en niets ontfangen"
had. Hij had erop gerekend dat hij het
verlies wel met de volgende jaren kon
goedmaken. Echter tot overmaat van
ramp zegden de Heren hem de pacht

op, zij hoopten op meer geld en wilden
opnieuw een openbare inschrijving.
Amold klom in de pen en schrijft een
gevoelvolle brief die bewaard gebleven is. Hij beschrijft hoe " hij, suppliant,
met aendoening heeft moeten ondervinden dat Ued. Mog. hem de pagt van
de volgende jaren komen te denuntieren. Dat suppliant daerop niet stil
heeft connen sitten maar genootsackt
en hij verpligt gevonden heeft dit vertoog aen Ued. Mog. te doen" en smeek-

te de heren om hem nog twee jaar de

tol te laten om " de onlijdelijke schade
die hij aen den pacht der Tol heeft
geleeden" weer goed te kunnen maken. De heren zagen de redelijkheid
hiervan in en stemden toe. Op 11

november 1765 werden de conditiën
ten huize van de Rekenkamer opnieuw voorgelezen. Amold was er in
gezelschap van zijn broer Hendrik en
de heer A. van de Ouwelant die ook de
vorige keren als borgen waren opgetreden. Hij zette in op ƒ 1305,- gulden
en hoogde zelf 9 maal zodat er nog 3ó
gulden brjkwam. De afslager begon bij

ƒ 3000,- maar toen hij bij ƒ 1900,- was
aangekomen hield het afslaan op; de

heren van de Rekenkamer vonden het
te weinig worden en de verpachting
werd opgehouden.
In de tijd daarna werd er uitvoerig
overleg gepleegd maar een andere oplossingwerd niet gevonden. Hooghvelt
werd er weer bijgehaald en men kwam

tot overeenstemming op een bedrag
van ƒ 1H50,- per jaar voor den duur
van () jaren. Het is zeer waarschijnlijk

dat Amold Hoogveld niet veel geld
voor de pacht wilde geven omdat het
tolhuis in slechte staat was en dat hij
over de streep werd gehaald met de
belofte dat er een nieuw tolhuis zou
worden gebouwd. In ieder geval werd
er het volgende jaar m 17óó een groot
imposant nieuw gebouw neergezet.
Het was ontworpen door de stadsarchitect van Arnhem de heer Vicrvant.

Het Tolhuis
De Arnhemse architect Viervant kreeg
de opdracht voor het ontwerp en een
ingekleurde kopie van de originele bouwtekening van het tolhuis is bewaard gebleven/ Het was een groot bijna vierkant gebouw van ongeveer 14 bij 15
meter met een mansarde dak. De gevel
was streng eenvoudig en symmetrisch,

de voordeur zat in het midden en aan
weerskanten bevond zich hetzelfde aan-

tal vensters. De bovenverdieping was
een voorraadruimte die zich over het
hele huis uitstrekt en bezat aan de voorkant dne vensters en twee luiken met
daarboven een hijswerktuig, om goederen te kunnen ophijsen of neer te laten.
De gevel ontleende zijn voornaamste
charme aan de raamverdelmg met halve
luiken. De benedenverdieping van het
huis was op drie niveaus gebouwd. Als
men door de voordeur naar binnen
ging viel je met de deur m huis: men
stapte in de gelagkamer, het enige
vertrek dat gelijkvloers lag en 7 bij X
meter mat. De vloer bestond uit
estriken. Eén zijwand werd bijna geheel in beslag genomen door een
enorme schouw met een open vuur.
Naast de schouw bevond zich een
bedstee waarvan de deuren gesloten
konden worden. Deze bedstee verzorgde de hotelfunctie en was bestemd
was voor overnachtende reizigers. In
de winter was hij lekker warm zo dicht
bij de haard en hij was behoorlijk ruim,
meerdere personen konden daar de
nacht doorbrengen. Tegen de achtermuur stond de tapkast en daarachter

iing i'tin de faalde i'ijii het nietni'c tollniis (hit in l 766 iwrd gcbonn'd iithtr ecu
onttt'erp van tic architect Vivn'ant,

leidden traptreden naar beneden naar

de keuken niet aangrenzend een zeer
grote kelder/opslagruimte. De keuken
en de kelder lagen l ,5 meter onder en
1 meter boven de grond. Vanuit de
gelagkamer kwam men met een trap
van l meter in een tweede afgescheiden ruimte die tot de herberg behoorde. Achter het voorhuis lagen twee

put was uitgegraven. Dit zo noodzakelijke vertrekje was aan de achterkant
aan het huis aangebouwd en kon ook
van binten at betreden worden. Van de

grote stallingen waar vee en paarden
konden worden ondergebracht is geen
tekening overgebleven. Het gebouw
werd in 1767 aanbesteed voor het
bedrag van 88(10 gulden.

woonvertrekkeii, waarvan een met 2
bedsteden. Tussen die twee woonvertrekken liep een gang die naar het
enige toilet leidde, een houten plank
met een rond gat erin waaronder een
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De Griftdijk
De wegdijk zoals de Griftdijk in de
bestekken wordt genoemd bestond uit
een dijk van ongeveer 2,5 m. hoogte

en bovenop 7 meter breed. Het dijklichaam bestond uit klei niet daarop
een dikke laag grind. De weg was
"tonneroiit" aangelegd, in liet midden
ongeveer 30 cm. hoger zodat het lieniclwater aan weerszijden kon weglopen. Het begaanbaar houden van de
wegwas kostbaar. Het onderhoud werd
vaak voor drie jaar aanbesteed. Volgens een bestek uit 1761 was de Griftdijk verdeeld in 7 percelen. Uij de aanbesteding werd ieder perceel eerst afzonderlijk ingezet en afgemijnd daarna de massa. Het eerste perceel lag tussen de l^ijn bij Arnhem tot de duiker
bij de Kroon en werd ingezet voor
ƒ 5500,- het 2de stuk, vandaar tot de

Tol voor ƒ 5510,- het 3de van de Tol
tot den "Ridsen dam", de brug over de
Grift was dus al vervangen door een
dam, ƒ H500.-. Van Reeth tot de her-

berg "Rustwat" ƒ 4000,-. Van Rustwat tot aan de bocht van de weg en de
Grift ƒ 2000,- Van de bocht tot aan de
oude allee van het Huis te Lent ƒ 10(X),vandaar tot de banddijk van de Waal
ƒ 405,-. Het geheel werd door verschillende personen ingezet en afgemijnd. Enkele namen: G. Crijnen. A.
Hoogveld, A. Dibbets en Van den
Heuvel, en J. Bot.
Tenslotte werd de weg in de massa
aanbesteed en A. Dibbets kreeg het
gehele onderhoud voor de tijd van 3
jaren voor/ 15 9(X),-. De indruk wordt
gewekt dat de voornoemde inzetters
niet alleen concurrenten waren maar
dat zij samenwerkten of als onderaannemers optraden. Zij tekenden ook

als borg voor elkaar. De borgen van A.
Dibbets waren A. Hoogveld en J. van
den Heuvel.
De aannemers moesten de zijkanten
van de Grift en de boorden van de
sloten afsteken, de grond die daarbij
vrijkwam mochten zij gebruiken. Het
grind dat nog op het wegdek lag werd
opzij gelegd, dan de lage plekken, de
knikslagen en de karrensporen met
aarde uitgevuld. Daarna werd er nieuw
grind bij aangevoerd en in een dikke
laag over het "tonneronte" wegdek
aangebracht. In het verleden was er op
plaatsen met hout een wegdek gemaakt. Stukken van dit oudere wegdek lagen er nog, maar het hout was
half verrot en door karwielen kapot
gereden. Dit moest eerst door een laag
goede kwaliteit aarde worden bedekt
en dan ook begnnd worden. De aannemers werd de plaats aangewezen
waar zij de grond mochten halen. Het
grind konden zij zelf op (laten) graven
uit de Rijn bij Arnhem of van een
grindbank die ter hoogte van fort
Knodsenburgbij Lent in de Waal lag of
uit de Grift zelf, vooral tussen Eist en
Reeth. De werkzaamheden werden
door arbeiders met spade, schop en
kruiwagen uitgevoerd, voerlui met
paard en kar reden de grond en het
grind. Het was in die tijd een enorme
klus waarbij veel geld kon worden
verdiend maar ook verloren. Als het
werk niet binnen de gestelde tijd werd
voltooid dan gold een dwangsom van
10 gulden per dag.

Arnold Hooghvelt was in 1772 met
nog drie anderen aannemer van een
dijkherstelling bij Lakemoncl. In een
brief aan de Folder, de opdrachtgever,
over een grondkwestie, beklagen zij
zijdelings over het feit dat ze aan het
werk ƒ 2000,- "verspeeld zijn wegens
"het waterachtig en vogt saisoen'V
Dr. Wilbrennick
Tol betalen komt neer op het betalen
van belasting, een bezigheid die nooit
bijzonder populair is geweest en aanleidingkan geven tot geschillen. Waarschijnlijk was alles wat met de tol te
maken had uitermate goed geregeld,
een feit is dat Arnold Hoogveld slechts
een maal te maken heeft gehad met een
officiële klacht van een burger van
Arnhem.

De deftige doctor Johan Wilbrennick
passeerde met zijn karos met 6 paarden
de slagboom van de Tol op weg naar de
bezittingen van zijn moeder die m
Hien in de Neder-13etuwe waren gelegen.
Hen burger van de stad Arnhem die in
de Betuwe bleef hoefde geen tol te
betalen maar verliet hij de Betuwe dan
was hij tolgeld verschuldigd. De eerste
keer Het Arnold de doctor passeren
maar toen cieze 's avonds terugkeerde
en Arnold hoorde waar hij vandaan
kwam sloot hij de slagboom en bleef
bij de hoofden van de paarden staan en
weigerde het rijtuigdoorte laten tenzij
hem l O stuivers werd betaald. Om naar
huis te kunnen betaalde de doctor
maar diende schriftelijk een klacht in
bij de Kekenkamer. In verhouding tot

Het tollntis in ca. 1910. Het (;ebouu' ii'enl in liet oorlogsjaar 1944 bijna gelieel tvnivat en
Liter gesloot.
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de l O stuivers zijn er aardig wat ganzenveren versneden en vellen papier volgeschreven om aan te tonen dat vanouds
de Neder Betuwe wel of niet onder de
lietuwe zoals beschreven in de

muren en het pand werd zwaar beschadigd en later afgebroken.* Op dezelfde plaats maar iets verder van de
weg af staat het huis met de naam de
Oude Tol.

ORDINANTIËN OP DEN TOL was
Frits Hoogveld

begrepen.

Het einde van de tol
In 1776 vinden wij als pachter Rutcher
Rutchers Aartszn en in 1798 werd de
Griftdijk door het Rijk van de Provincie overgenomen. De Griftdijk kreeg
toen de naam Rijksweg, werd spoedig
daarna verhard en de Tolheffing werd
opgeheven. In de Franse tijd rond
1800 werd het tolhuis omgebouwd tot
een gendarmeriepost met paardcnstalling, ook hiervan zijn tekeningen
bewaard gebleven. 7 Voor een bezetting van een brigadier en 6 gendarmes
werden de vertrekken op de benedenverdieping met muren in kleinere ruimten verdeeld en een mooie paardenstal
werd er bijgebouwd. Een zevental paarden kon hier in stands tussen latierbomen worden gestald en boven de
stal was er een zolder waar het hooi en
stro voor de paarden kon worden opgeslagen. Na het vertrek van de Fransen werd het Tolhuis verkocht. Het
grote huis dat zijn functie verloren had
en waar niet veel grond bij lag veranderde in de volgende 1 SOjaar zeer vaak
van eigenaar en bewoner. Tijdens de
laatste oorlog werd het pand in 1944
verwoest. De Duitsers en cle geallieerden verschansten zich om beurten in
het onclerkelderde pand met de dikke

NOTEN
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

HJ.D.vanSchcvichaven. 'Geschiedenis van
een Wegen een Vaart', in: Gelderse Volksalmanak voor het jaar 1903, Arnhem 1902.
Stadsarehief Nijmegen, Oud A r c h i e f
Nijmegen, mv.nr.954.

Rijksarchief Gelderland (RAG), Rekenkamer, inv.nr.571-573.
RAG, idem, kaart 280.
Benunel, Oud Archief Beminel, inv.nr.
2283.
RAG, Oud-Rechterlijk Archief Bcmmcl,
inv.nr. 2(16.
RAG, Bataafs-Franse Archieven, inv.nr.
6037 en kaart 49.
J. Brouwer, 'Een eeuw Eist 1893-1993. IXdorpskern in historisch perspectief.
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De rederijkerskamer De Genestet te Maurik 1869-1896.*
'Vooruitgang is ons streven'

In de tweede helft van de 19e eeuw bestonden in de dorpen die nu de
gemeenten Buren, Echteld, en Resteren vormen verscheidene rederijkerskamers. Daarnaast bestonden er verschillende zang- en muziekverenigingen. In een artikel over de negentiende-eeuwse rederijkerskamers gaat W. van den Berg op het ontstaan en belang van deze
verenigingen in. 2 Volgens hem was er een groot verschil tussen de
rederijkerskamers nieuwe stijl en hun zestiende-eeuwse voorgangers. In
tegenstelling tot hun voorgangers beperkten de negentiende eeuwse
rederijkers zich tot het voordragen van gecanoniseerde teksten van
anderen in plaats van eigen werk ten tonele te brengen.

De Nederlandse Rederijkerskamers in de 19e eeuw
De voorzitter van de Amsterdamse
rederijkerskamer "Achilles" zei in l 846
dat men én niet beoogde toneelspeler
te zijn én dat men het publiek kritischer wilde maken ten aanzien van het
echte toneel. Met andere woorden het
"echte" schouwburgtoneel te verbeteren daar het publiek geen genoegen
meer nam met het bestaande niveau.
De publieke opinie was volgens Van
den Berg een van de redenen waarom
men zich zelt als rederijkers aanmerkte.
Dezelfde rederijkerskamer "Achilles"
verwierf landelijke bekendheid waarbij zij als voorbeeld diende voor andere
kamers. In 1858 bestaan dan al circa
zeventig kamers in Nederland, een
aantal dat fors toeneemt, van 126 in
1863 tot de 231 in 1871. Dezelfde
auteur merkt op dat tot l 900 circa 900
van deze kamers in Nederland hebben
bestaan, niet alleen steden als Amsterdam en 's-(iravcnhagc maar "ook in
de verste uithoeken van Nederland".
Niet alleen kamers die slechts een jaar
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bestonden, maar ook die het tientallen
jaren uithielden. Veelal telden de kamers slechts zo'n twaalftal "werkende"
leden.
De bekende Jacob van Lennep was
niet echt positief over de negentiendeeeuwse rederijkers. Zijn oordeel luidde
dat al deze kamers "ordinaire rcciteercolleges" waren getuige hun repertoirekeuze, veelal beperkt tot speciaal gemaakte samenspraken of "losse stukjes" uit almanakken en middelmatige
dichtbundels uit de negentiende eeuw.
Hij pleitte voor het ten tonele brengen
van klassieke stukken als "Flons de
Vijfde" van Bilderdijk en "Lucifer"
van Vondel. Bovendien was de "echte"
rederijker geen toneelspeler, maar een
voordrager van verzen wars van kostuums e.d. Overigens werd nauwelijks
op Van Lenneps mening gereageerd.
Het publiek wilde geen zware klassieken maar luchtigere teksten en toneel inclusief kostuums. De mening
geuit door Van den Berg dat nauwelijks naar Van Lennep werd geluisterd,

behoeft enige nuancering gelet op de
inhoud van enkele krantenrecensies
uit deze streek.
Vanaf de jaren zestig wanneer de
rederijkerskamers steeds in populariteit toenemen, wordt het gebrek aan
geschikte voordrachten steeds groter
en wanneer "...er een nijpend tekort

dreigt te ontstaan aan oorstrelende teksten, vullen handige uitgevers dit gat m

de markt op door de ene bundel na de
andere uit te brengen die geheel op lijf
en stem van de rederijkers geschreven
zijn...".' Met de toneelstukken verliep
het niet beter. De rederijkerskamers
verworden steeds meer tot amateurtoneelgezelschappen, met een repertoire waarbij de stukken geschikt werden gemaakt door het weglaten van de

vrouwenrollen. Daarnaast kwam het
accent steeds meer op het komische
genre te liggen. In zowel een Culcmborgse als een Tielse krantenrecensie
werd "De Gencstet" beschouwd als
een toneelgezelschap. Steeds opnieuw
deed zich de vraag voor of de kamers
een opvoedkundige taak of slechts een.
amuserende taak hadden. Van den Berg
wijst hierbij op het verschil tussen stedelijke en niet-stcdelijke kamers waarbij eerstgenoemde de opvoedkundige
taak hoog in het vaandel hadden. Overigens wijst hij ook op de emanciperende rol van met name de plattelanciskamers. Tijdschriften als "Het Rederijkers weekblad" en "Euphoni" hielden

de kamers van een en ander op de
hoogte. Iti de (plaatselijke) kranten

verschenen geregeld advertenties van
uitgevers waarin dichtbundels, toneelstukken en dergelijke werden aangekondigd.
Rederijkerskamers in de Betuwe
Hoe was het n.u in onze omgeving?
Zowel voor wat betreft de opgevoerde
toneelstukken als de voordrachten komt
het grotendeels overeen met; het door
Van den Berg geschetste beeld. In en
rond de - voormalige - gemeenten
Resteren, tienden, Eehteld en Maurik
hebben in ieder geval de volgende
rederijkerskamers bestaan, l u Maurik
"De Genestet", in Eehteld "Broederschap", in tienden "Concordia" en
Inge n "Excelsior". Of Resteren ook
een rederijkerskamer heeft gehad, is
mij met bekend. In de West-Betuwe
bestonden onder meer "Gezellig Verkeer" te Gellicum, "Philomusos" te
Beesd, "De Ontwikkeling" te Tricht
en "Jacob van tennep" te Geldermalsen. In Culemborgbestonden verscheidene kamers al dan niet tegelijkertijd, waaronder "Aurora", "Chrysologus" en "Vondel". Beusichem had
"Coomhert", Buren "Oefening R weekt
Kennis" en in Rerk-Avezaath was "Nut
en Genoegen" actief. De activiteiten
van al deze verenigingen vonden in
principe in het winterseizoen plaats.
Bij de Maurikse kamer "De Genestet"
werd gewoonlijk een keer per jaar een
opvoering uitgevoerd soms gevolgd
door een volksuitvoeriiig tegen gereduceerde toegangsprijs.
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Bronnen
Kranten verhalen
Net als bij zovele verenigingen is ook
Vrijdagavond 10 januari 1873 waren
het archief van "De Genestet" - ver- de eerste levenstekenen van "De Genesmoedelijk - verloren gegaan, daarom
tet" waarneembaar. Tijdens een vermoest een beroep worden gedaan op
gadering van het Nut van het Algesecundaire bronnen. Hierbij blijken
meen traden drie jeugdige rederijkers
kranten een grote rol te kunnen spe- voor het eerst op. Voorgedragen werd
len. Naast "pure" recensies van de opvoeringen, werd een enkeleTAI DB
keer dieper op het verschijnsel rederijkerskamer op het platteland
ingegaan. Dit geeft de
TA»
mogelijkheid de beH A U B I K,
staande literatuur te toetTB
sen als het gaat om het
hierin geschetste beeld.
bjj den Heer
Het bleek dat niet alle
uitvoeringen in de kranten terug te vinden ot
•P »ft FEBRUARI 1SM,
dat er in sommige ge'• «TOndi precüt to half M r «a.
vallen slechts zeer summiere besprekingen van
waren. Ik heb daarom
or
voor een doorsnee gekozen en die opvoeringen
beschreven die m meerTooaedspel in 4 b*dr^T«n. door Dr.
dere kranten terug te
RÖDKRIOH BKNIÓIX.
vinden waren om zo een
compleet mogelijk beeld
Blijspel in S b*drBv«a, door
te kunnen krijgen. Van
JOH. GRAM.
drie uitvoeringen zijn
Batrèe ff* e«»t
bovendien de affiches
NA AFLOOP
bewaard
gebleven
waarin zij werden aangekondigd.
B« «»bre««Bt mal •teek-

UITVOERING

Redeiijtóamei „de Génestef'
Kerk-Avezaath,

S. VAN WELIJ,

1o. MATHILDA
een Vrouwenhart.

2o.

DE PATIËNTEN.

BAL.

k«m tot ee» UefiftAlg «•«!.
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een fragment uit "De Geuzen" en
volgens een journalist gaf de heer 'P',
hierbij blijk van een goed geheugen.
Wel werd het voorgedragen stuk als te
lang beoordeeld. De heer'V.d. W', uit
Ingen bracht het er beter van af. Hij
onderhield het publiek met het in dialecten en accenten voordragen van
proza en poëzie, dit tot aller tevredenheid.
De eerste openbare vergadering van
"De Genestet" was op K) februari in
het fraai ingerichte toneel aan het Veer.
De kamer werd in de krant omschreven als kort bestaand. Een groot aantal
belangstellenden en nieuwsgierigen
zagen haar voorzitterj.R. van Reekum
met een toepasselijke toespraak de
vergadering openen. Vervolgens begon Van Reekum de avond met het
voordragen van het eerste gedeelte van
"Schepers Harm" van H. van Lohuizen.
Door J.M. Kievit werd "'t is maar een
kind, klacht van een jong meisje" van
Heijst ten berde gebracht, gevolgd door
D.P. van Batenburg met "Jan de Lapper" van De Breets. Na deze voordrachten werd het blijspel in een bedrijf "De twee toneelspelers of een
huwelijk bij overrompeling" van P.C.J.
Meijs opgevoerd. Spelers waren de
heren J.M. Kievit, P. van Mourik,J.P.
van Batenburg, J.l^. van Reekum,
M.W. van Batenburg en C.G.J. van
Gelder. Na de pauze droeg Van Reekum het tweede gedeelte van "Harm
Schepers" voor, gevolgd door J.P. van
Batenburg met "Ida's droom" van

J.M.E. Derckscn, M. van Gelder met
"Grietjes verzuchting en betrachting
van Louw den Timmerman" van W.J.
van Zeggelen en M. W. van Batenburg
met "De dood eens spelen" waarna de
avond werd afgesloten met opnieuw
een toneelstuk/Door de spelers M. W.
van Batenburg, W. Kievit, P. van Mourik, J.M. Kievit en J.R. van Reekum
werd het blijspel in een bedrijf "Schout
Papegaai" opgevoerd. Dit toneelstuk
was geschreven zoals de journalist het
omschreef door "den schrijver van
geschandvlekte naam enz.", wie hiermee bedoeld wordt is mij niet duidelijk. De gehele avond werd door de
journalist als uitmuntend omschreven
en opgemerkt werd dat de repetities
van de leden hun nut hadden gehad.
Het gejuich van het publiek was meer
dan vooraf op gehoopt kon worden.
De recensie werd afgesloten met de
"wensch in het hart dat de jeugdige
rederijkerskamer van Maurik zal blijven voortgaan op haar ingeslagen weg
en nog menigmaal op het nieuwe toneel zal optreden".
Aan het einde van het jaar volgde een
tweede avond. Vooraf was een programma verspreid in Maurik en omliggende dorpen, waarbij het publiek werd
opgeroepen op maandag 10 november
naar het Maurikse Veer te komen. Het
programma bestond uit het blijspel in
drie bedrijven "Die was Komiek, of
zoo werd een schoonpapa gefopt" van
A.A. van der Stempel. Het tweede
onderdeel bestond uit de voordrach-
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ten "Jephta's dochter" van H. Tollens
en "Filosophische Eieren" van H.
Asschenberg, gevolgd door het blijspel
in een bedrijf "Zonder geld op reis of
Een avontuurtje van twee schoolmeesters"/ Het laatste onderdeel van liet
programma bestond naast de voordrachten "Elisa's Vlugt" van Bcmard
ter Haar en "Dloodc Piet" van WJ.
van Zeggelen uit de klucht in een
bedrijf "Joerisse de Vondeling"/' De
goed door dames en heren bezette zaal
kon terugkijken op een geslaagde
avond. De recensent had met genoegen naar de goede voordrachten geluisterd en geconstateerd dat de rollen
goed waren ingestudeerd en besloot
met "welk menselijk werk volledig
gemaakt".
Het volgende jaar was ten huize van
S. A. Wijkniet op 24 februari de derde
uitvoering. Een talrijk publiek kon
genieten van de voordrachten "De
ledige stoel" door AJ. de Bul en "Het
gelukkig beertje" door WJ. Hofdijk,
gevolgd door twee chansonettes. Naast
het toneelspel m drie bedrijven
"Pateleijn" door de vertaler van "De
Vrek" "Wie is 't", voerde men het
kluchtspcl "Een schildwacht zonder
knevels of een slecht verdedigde post"
van T. van der Stempel op.
In het Wapen van Maurik werd op
woensdag 9 februari 1876 voor de
vijfde keer een uitvoering verzorgd.
De twaalfde uitvoering op vrijdag 5
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januari 1883 kende ondanks het minder gunstig weer toch een goede opkomst. Ondanks de moeilijke rollen
die het toneelspel in drie bedrijven
"Haat en Liefde" kende, was een ieder
zeer tevreden over het gebodene. De
opbrengst van de avond, circa ƒ 100,was bestemd voor de armen.
Dij de jaarlijkse uitvoering op vnjdag?
januari 1889 werden voor een in vrij
talrijke getale opgekomen publiek in
de "Vergulde Roskam" twee stukken
opgevoerd, te weten "Door Strijd tot
zege" van H. Kroon Dz. en "Toneelstudiün" van Justus van Maurik jr/ In
de recensie luidde het, dat in het eerste
stuk het toneelspel duidelijker had
mogen zijn. Het vervolgens opgevoerde blijspel "'t Nastukje" was "zeer
zeker boeiend...en...heel aardig" en
zorgde voor veel gelach. Ondanks dat
het toneelspel in het eerste stuk niet
geheel uit de verf kwam, werden de
spelers in beide stukken als goed op
hun plaats beoordeeld en hadden ze in
ieder geval laten blijken zich goed
voorbereid te hebben. De journalist
schreef vervolgens dat beide stukken
uitmuntend waren gespeeld, dus vermoedelijk zal hij kritiek hebben gehad
op de inhoud van het stuk en niet
zozeer op de spelers. Een voorgedragen chansoncttc beëindigde de avond
gevolgd door een zeer geanimeerd bal.
De twintigste uitvoering vond plaats
op dinsdagavond 30 december 1891 in
het lokaal van M.lJ. Stap. De opge-

voerde stukken, te weten het blijspel
"Janus Tulp" van Justus van Maurik en
liet toneelspel "Manus de Snorder"
van Rosier Paassen werden naar behoren ten tonele gebracht. Het eerste
stuk werd het meest op prijs gesteld.
Ondanks het slechte weer en de in vele
gezinnen heersende influenza was de
opkomst van het publiek toch talrijk nog altijd zo'n 80 a 90 mensen - te
noemen en het kon genieten van een
gezellige avond.
Op vrijdag 4 november 1892 zongen
enkele leden van "De Genestet" op de
eerste Nutsvergadering van het seizoen. Volgens de Tielse krant was dit
een "zeer gelukkige gedachte" geweest.

Pamfletten
Van de vereniging zijn een drietal pamfletten, of affiches, bewaard gebleven
die een openbare uitvoering aankondigen/ Een daarvan kondigde de uitvoering op 28 december 1892 aan.
Wanneer men vooraf plaatsen had besproken - op de dag zelf 's morgens
tussen l O en 12 uur - kostte de entree
ƒ 0,75, wanneer dit niet het geval was
ƒ 0,99. De uitvoering begon om 18.30
en na afloop was een bal gepland. Hen
rookverbod is niet alleen van deze tijd,
op de affiche staat duidelijk te lezen
"Het rooken is verbooden"! Opgevoerd zouden worden het toneelspel
in vier bedrijven van Glanor getiteld
"Uitgaan". Spelers warenJ.W.P. Noordijk (Eduard Valkenburg), mw. EJ.C.
Noordijk (Marie zijn echtgenote), D.

de Leeuw (kolonel van der Degen,
haar vader), mw. P. de Hoogh (mw.
Eugenie van Meerenbeek), L.G.C, van
de Geer (Gerard van Toorcnheuvel)
en mw. D.A. Stap (dienstmeid Mina).
Tussen het eerste en derde bedrijf was
een voordracht door de heer D. de
Leeuw gepland. Na "Uitgaan" was
een half uur pauze gevolgd door een
voordracht door de heer W. van Keulen. De uitvoering werd gevolgd door
het kluchtspel met zang in een bedrijf
"Niet Gesjeesd" (Een Studentenmop)
van Afman. Spelers waren G. Klomp
(Hendrik Pomper, student medicijnen),
L.G.G. van de Geer (Willem Brandt,
kandidaat-notaris), D. de Leeuw (julius
Knoop, student theologie), J.M. Kievit (Heins, student rechten), J.W.P.
Noordijk (Pomper sr., dorpsherbergier), mw. M. Kievit (Hetje, zijn echtgenote) en mw. P.J. de Hoogh (dienstmeid. In de Culemborgse krant van
donderdag 5 januari 1893 werd de
uitvoering besproken. Blijkbaar waren
in de voorafgaande periode verscheidene leden uit de kamer vertrokken,
want de journalist spreekt over het
verlies van grote krachten. Ondanks
dit verlies "door ernstige studie met
glans te boven gekomen" wisten de
leden voor een geslaagde avond te zorgen. De stukken gingen goed van stapel met goed gespeelde rollen. De vier
voordrachten (affiche sprak van twee?)
zorgde voor een geslaagde ondersteuning van het geheel. Na afloop was
zoals gebruikelijk een bal.
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Liefhebberij
In de recensie die op zondag 7 januari
1X94 in de Culemborgsche Courant
verscheen werd niet zozeer aandacht
besteed aan het optreden in december

van het voorgaande jaar, maar meer
aan het nut en welvaren van de rederijkerskamer in het algemeen en dan met
name op het platteland. De opvoering
had plaatsgevonden op vrijdag 29 december en was de 23e openbare uitvoering geweest. De gehele avond werd
als welgeslaagd gewaardeerd. Toch was
de recensie niet van kritiek ontbloot.
Er werden drie stukjes opgevoerd. Op
een ervan had de journalist wat aan te

merken. In zijn optiek zou een dorpstoneelgezelschap dat het niet aan zelfkennis ontbrak, gewoonlijk niet kiezen vooreen drama. Ondanks dat men
dit wel had gedaan, beoordeelde hij
toneelspel als goed (af)gespeeld. Bij het
uiten van kntiek meende hij wel dat
het mee moest wegen dat een dergelijk
stuk de technische vaardigheid vereiste
van toonkunstenaars (met andere woorden beroepstoneelspelers). Tegenover
dit dan ook minder geslaagde stuk
vond hij dat de twee andere stukken
dermate goed gespeeld waren dat ze
zonder meer ook in de stadsschouwburg tot hun recht zouden zijn gekomen.

Om een indruk te krijgen van de wijze
hoe een dergelijke recensie eruit zag en
om een indruk te krijgen van de belevingswereld van de journalist heb ik de
recensie grotendeels overgenomen. Het

artikel begint met "Een waarheid als
een koe zal 't wel zijn dat een dorpsleven in het bezit van een rederijkerskamer al is het maar een opvoering per
jaar een vervulling is". Het instuderen
van de rollen gepaard gaande met de
nodige repetities, het opbouwen van
het toneel en het treffen van de voorbereidingen voor de uitvoering doen
de journalist steeds meer tot de overtuiging overgaan dat "men weldoet
met ten plattelande het oprichten van...
nu ja, de weidsche naam van rederijkerkamer is wellicht misplaatst, nu dan
van liefhebbenj-toneelschappen aan te
moedigen.'^ Er komt wat geest in de
jongelui. Een frissche adem verdrijft de
dof- en dufheid van de mistige "donkere dagen voor Kerstmis"...En de
plaatsen, die een liemebberstoneel hebben, moeten het zien te behouden,
l )aar gaat soms een zware wijs op, ten
plattelande. Uw toneelgezelschap ("De
Genestet") bloeit; gij verheugt u in het
bezit van kloeke jonge knechten. Maar
één, twéé uwer corypheeën worden
verplaatst naar hooger kringen en hun
vertrek laat een leegte achter die niet
wordt aangevuld. Of er gaat er een
trouwen. Die blijft in het gunstige
geval lid, maar schaarst zich onder de
kunstlievenden en het is al wel, als hij
de laatste repetities bijwoont, om een
nuttigen wenk te geven aan het ingetreden jongere geslacht. En wee, als
het vertrek van goede krachten, samenvalt met het huwelijk van een of
twee anderen. Dan is er een crisis. Dan
zien de omstanders het overgebleven
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hoopje worstelen, en ze zien het met
beklemdhcid, onder hun een hand te

kunnen toesteken en ze juichen als ze
hen het hoofd zien boven \vater houden en te zwemmen."
Wat hier wordt gezegd, gaat heden ten
dage nog steeds op, verenigingen bestaan veelal bij de inzet van slechts
enkele (bestuurs)leden. Hij (de reeensent) vergeleek de vereniging met een

boom die nieuwe knoppen vormde als
oude bladeren afvielen. Als slecht voorbeeld mag de Beesdse rederijkerskamer
dienen, deze kwam het vertrek van
enkele van haar werkende leden nooit
meer te boven en werd uiteindelijk
hierom opgeheven." 1 Het devies van
"De Genestet" deed de schrijver clan
ook aan het Zeeuwse provmciewapen
(Luctor et emergo=ik worstel en kom
boven) denken.

Datzelfde jaar werd op donderdag 27
december het toneelspel in drie bedrijven "Hertha" vanJ.H.M. Franzen , het
blijspel in twee bedrijven "Liefde of
Influenza" van A.). Smith en het blijspel
"Eene Ovatie" in een bedrijf van H.A.
van Goch opgevoerd met na afloop een
bal. De dag daarop was een volksuitvoering tegen ƒ 0,25 per kaartje in plaats
van de gebruikelijke ƒ 0,75// 0,99.

kelijk gemaakt bij de voorbereiding. In

de voorbeschouwing in De Geldermalser op 25 januari werd nogmaals
gerefereerd aan de problemen die een
dergelijk vereniging kende. Men

spreekt hierin van vele jaren krachtig
leven en vele jaren slepend bestaan.
"Liefhebbenj-comedie op een dorp

heeft te kampen met vele moeilijkheden". De recensie in De Geldermalser
is veel uitgebreider dan die in de Culemborgse krant en gaat ook in op de

geschiedenis van "De Genestet". Op
het programma stonden het oorspronkelijke toneelspel met zang m drie
bedrijven en een voorspel "'t Lied van
Moeder" van Antonie en het blijspel in
drie bedrijven "De Patiënten" van
Johan Gram. Het gespeelde toneelstuk
was volgens De Geldermalser een voor
platt el andsrederij kerskamers zwaar

stuk, maaralle dames en heren hadden
zich uitstekend van hun taak gekweten. Het gevoelige spel ontlokte menig
oog een traan luidde het. De spelers
verdienden dan ook een openlijk woord
van dank en hulde. In de recensie werden alle spelers
met naam o
genoemd,'
r

iets wat meer uitzondering dan regel

was. Omdat we ook van deze uitvoering het programma nog hebben, kunnen we de namen van de spelers koppelen aan de rollen. Voorspel De AanJubileum
slag: mw. M. Kievit (mvv. Kortmans,
De kamer vierde op 28 j a n u a r i 1896 gehuwd met een zeeoftïcier), mejufhaar 25e jaarfeest. Het toneel was hierfrouw A. Daniels, een mannelijke rol
voor op gepaste wijze versierd. Vol- gespeeld door een vrouw! (Henn, haar
gens clejournalist van l )e Cïeldenmlser
zoontje), L.(ï.C. van de Geer (Walling,
hadden de leden het zich niet gemakneef van haar man) en ].M. Kievit

(Willem, huisknecht, bij de familie
Kortmans).
In het eerste bedrijf De Ontmoeting en
tweede bedrijf De Herkenning, twintig jaar later: J.M. Kievit (in de drie
rollen van de oud zeemanjacob Storm,
de landloper Willem en meneer Walling),J. W. Noordijk (Henri Kortmans,
als de zeeloods Jacob, pleegzoon van
Jacob Storm), mw. E J.C. Noordijk (in
de dubbelrol van de weduwe Kortmans en haar pleegdochter Helena) en
G. Verbrugh (politieagent) en in het
derde bedrijf Eind Goed, Al Goed, vijf
jaar later: Henri Kortmans, officier bij
de Amerikaanse marine, de weduwe
Kortmans, Helena, meneer Walling,
Willem en G. Verbrugh als politiemspecteur.
Ook het blijspel "De Patiënten" kenmerkte zich door de vlot, los en op
natuurlijke wijze gespeelde rollen die
bij de spelers in goede handen waren.
Dit waren mw. G. Kok (Marianna van
Moore), mw. W.G. van de Peppel
(Anne Marie van Moore, haar tweelingzus), mw. G. Mezger (Marie de Lijnne,
hun nichtje), L.G.G. van de Geer (notaris Van Leur) J. W.P. Noordijk (dokter Lampen) en mw. D. A. Stap (Anna,
dienstbode bij de dames Van Moore).
De recensie werd afgesloten met de
opmerking dat "De Gcnestet" met
voldoening mocht terugkijken op een
geslaagde uitvoering. Er worden nog
enkele zinnen gewijd aan haar president J.M. Kievit" die mede aan de
wieg stond van de vereniging en die

met voldoening mocht terugkij ken naar
het verleden. Had hij niet zijn beste
krachten aan de vereniging gewijd,
dan was deze wellicht allang opgeheven. In haast poëtische woorden werd
zijn belang geschetst: "Als wicht had
de vereeniging reeds zijn volle sympathie, alsjong meisje werden haar schreden mede door hem geleid, als maagd
heeft hij ze ons in al haar schoonheid
getoond en nu zij den vrouwelijken
leeftijd bereikt heeft, toonde hij als
vader ons haar kracht".

Zwanenzang?
Ook de Tielsche Gourant besteedde
aandacht aan het feest. De recensent
beaamde hierin dat het toneelstuk "Het
lied eener Moeder" niet het gemakkelijkste was. Hij uitte ook kritiek op het
stuk zelfwaarvan volgens hem de compositie te wensen overliet, l )esondanks
bevatte het stuk nog zo veel ''schone
onderdelen" dat het toch een bevredigende indruk achterliet, niet in het
minst door de spelers. Weliswaar lieten
deze zo nu en dan een steekje vallen,
maar dit was hen te vergeven. Hij was
al verheugd dat de "jongelui" bereid
waren geweest hun energie in de voorbereiding en uitvoering te steken. Het
tweede stuk was een typisch Nederlands blijspel, geestig maar niet te gewaagd. Vanaf het begin had hij de
kamer meegemaakt en constateerde
dat er sprake was van vooruitgang, dit
ondanks de problemen die men steeds
had gehad. Welke problemen dit waren, daar liet hij zich niet over uit.

Pessimisten in liet dorp hadden gezegd
dat liet "feestnommer" de zwanenzang van de vereniging zou zijn. De
journalist zag de toekomst echter minder somber in, er hadden zelfs nieuwe
leden uit naburige dorpen in liet blijspel gespeeld. Die samenwerking
juichte hij toe "de handen ineengeslagen, geen onedele, kleingeestige
naijver maar samenwerking! Van de
verstandelijk-ontwikkelden op de dorpen kan men niemand missen." De
laatste zinsnede slaat weer terug op de
doelstelling van de negentiende eeuwse
rederijkerskamers, namelijk een opvoedkundige taak. Helaas voor de laatste journalist, vermoedelijk is hetzelfde
jaar toch een einde gekomen aan het
bestaan van "De Gcnestct". Althans de
kranten zwijgen verder......

2.

3.

4.

5.

K.H.Cl. van Maanen

NOTEN
I.

Petrus Augustus de Gcnestct (Amsterdam

l»29-llooscndaal 1H()1) was een Nederlandse dichter en tussen 1 H 5 2 - I H M )
Remonstrants predikant. Zijn idealistische,
vrome huiselijke aard weerspiegelde zich m
zijn geestige en gevoelige po'zie. l h j schreef
onder meer "Fantasia" (IM4S). "SintNicolaasavond' (lK4fi), "Leekedichtjes"
(1HM)) en "Laatste de Eerste" (IH(»1) wat
onder meer "Het haantje van de toren"
hevat. W. van den Derg en A. de Hruijn
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f».

7.

schrijven in het artikel "Negentiendeeeuwse rederijkerskamers, een inventarisatie dat de vereniging in 1H94 ophield te
bestaan, althans zij vonden in de door hun
geraadpleegde bronnen haar niet vernield,
l )e diverse door mij geraadpleegde kranten
tonen duidelijk haar bestaan m lH9d aan.
toen zij haar 2fi-jarig bestaan vierde.
"Vondel in de voordracht. Uloci en belang
van de negentiende-eeuwse rederijkerskamers' in: K.L. Krenstem. Hen theatergeschiedenis...
Vondel m de voordracht. Hloei en belang
van de negentiende-eeuwse rederijkerskamers' . blz. 42J.
W,|. van Zeggelen ( 1 H I I - I K 7 4 ) . Humoristische po'et. met name bekend van zijn
prozanovellen opgevoerd door liet Haagse
Genootschap "Oefening Kweekt Kennis'.
H. Tollens Czn.(17KO-1 HB(<). Publiceerde
zeer veel in alle mogelijke genres. Naast het
middelpunt van het Kotterdamse kunstwereldje kreeg hij ook landelijke bekendheid. Zijn bewogenheid met de minder bedeelden uitte hij onder meer in
teksten voor liefdadige doeleinden, bijvoorbeeld "Winteravondliedje' (1HSS).
Zijn latere werk kenmerkt zich door
vereenvoudiging echter ten koste van de
kwaliteit, waardoor hij de vertegenwoordiger van het Dicdemieiertijdperk werd.
Andere werken waren "Liedjes van Matthias
C.laudius" (IW2). "Dichthloemen. bij de
buren geplukt" (1MV) en "Laatste gedichten" (1H4V-IH53. twee delen).
Hernard ter l Jaar (l KIK»-1HHO). Predikant,
uiteindelijk hoogleraar kerkgeschiedenis te
Utrecht. Typerend voorhem was het schrijven op basis van teksten uit de negentiende
eeuw en vroegere tijden waarbij hij zijn
geloot in zijn po'zie beleidde. Andere werken waren "Heibeltje en Klaartje" (IM44).
"De St. l'aulus Kots" (1H4S) en "Het
communisme onzer dagen" (1HSO).
Justusvan Maurikjr. (IX4h-lV()4). Deze
novellist was onder meer de auteur van
iwi «'«; ftSh)A','/Jm(iVY/ir f)m ni

schetsen" (1897) en "Uit het volk" (1879).

Streekarchivariaat KLEM-gemeenten, de-

Had net als Van Zeggelen veel belangstelling op de avonden van het Haagse Ge-

pot Buren, Collectie J.H. de Vree van
Celder . Met dank aan collega drs. S.E.M,
van Doornmalen.
Streekarchivariaat Ticl-Burcn-Culemborg,
stadsarchiet Ticl, De Tielsche (Courant
Idem, Nieuu'i' 'l'ielsclte (Courant
Idem,
stadsarchief
Ctilemhorg,
(hilemhorgsche (Courant
Gemeente Leerdam, De (.jelderinalser.
Idem, De Leerdammer.
Gelders Documentatie C Centrum, Arnhem,

nootschap "Oefening Kweekt Kennis".
Streekarchivariaat KLEM-genieenten, depot Buren, Collectie J.H. de Vree van
Celder.
9. De journalist deelde hier dus duidelijk de
mening van Lennep.
10. Z i e M a a n e n , R.H.C. van. "De rederijkerskamer "Philomusos" te Rumpt en Beesd
(1864)1869-1886. Oefening kweekt kennis" in: Mededelingen Historische Kring \Vestörfw/'C 25e jaargang 110. 3, december 1997,
p. 20-28.
11.Jons M. Kievit. Molenaar op molen De
Hoop te M a u r i k . O p r i c h t e r van de
Muziekvereniging Kunst en Vriendschap
(1909), kerkvoogd, ouderlingen functies
in de Dorpspolder Maurik.
8.
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Voor Clio gelezen
C.S. Olderburger-Ebbers, A.M.
Bakker en E. Blok, Gids voor de
Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur. Deel Oost en Midden, Gelderland/Utrecht. Bezoekersgids en vademecum tuin- en
landschapsarchitectuur in Nederland (Rotterdam 1996)
Dit is deel twee van een vierdelige serie
«ver tuin- en landschapsarchitectuur
in Nederland. Elk deel bevat een - historische - inleiding «ver deze bijzondere vorm van architectuur, toegespitst op de regio. Vervolgens worden
een groot aantal mooie, typerende ot
bijzondere tuinen beschreven, van
arboreta tot villaparken. Daarna volgen een verklarende lijst van gebruikte
begrippen en enkele biogratische schetsen van de belangrijkste architecten die
het onderhavige deel van Nederland
werkzaam waren of zijn. Enkele registers op naam van ontwerpers, naam
van de tuin en plaatsnaam maken de
boeken handzaam m gebruik. De uitgaven zijn netjes verzorgd en rijk geïllustreerd, l )e boeken zijn bedoeld voor
een groot publiek van liefhebbers tot
kunsthistorici. Het zijn gidsen en naslagwerken tegelijk.
Het deel over Cïelderland en Utrecht
bevat ouder andere beschrijvingen van
tuinen in het Rivierengebied: Angeren,
Hemmen, Heteren, Lent, Ommeren,
Oosterhout, Slijk-Ewijk, Tiel en
Zoden.
SvD
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A. Nekeman, De stille miljoenen
van het Rivierenland (Tiel 1997)
(Streekarchivariaat Tiel-BurenCulemborg: West-Betuwse Monografieën VII)
lu de jaren 1995 - 1997 verzorgde Aad
Nekeman een artikelenreeks in het
Dagblad Rivierenland «ver hetdadigheidsfondsen uit de regio. Bij zijn onderzoek stuitte hij «p een onverwacht
groot aantal fondsen die gezamenlijk
vele miljoenen in de vorm van land,
gebouwen en obligaties beheren. In
totaal geschat op zo'n 90 miljoen. Variërend van kleintjes met een kapitaal
van enkele duizenden tot fondsen die
meerdere miljoenen omvatten.
l )e fondsen vinden «verwegend hun
oorsprong in de nalatenschappen van
gefortuncerde, adellijke inwoners. Zij
heten door de eeuwen heen legaten na
ten behoeve van wezen, ouderen en
armen. Zo vertellen de geschiedenissen van de fondsen ook een stukje van
de geschiedenis van het rivierengebied.
De meeste fondsen zijn de oorspronkelijke wens van de erflater met vergeten maar moeten soms naar andere
wegen zoeken door gewijzigde wettelijke regels. De artikelen werden voor
deze uitgave gebundeld en bieren daar
uitgebreid.
SvD

H. Boom en M. Metze, Slag om de
Betuwe Route. Het spel langs de
lijn (z.p. 1997)

B. van Straalen, J. Kummer en F.
Pereboom, Lezen in Gelderse en
Overijsselse bronnen. Gids bij oud

Het zal nog enkele jaren duren, maar

schrift in Gelderland en Overijssel
(Kampen 1998) (Publicaties van de

het is onvermijdelijk dat vele goederentreinen door de Betuwe zullen gaan

IJsselacademie 104)

denderen. In 1989 werden de ideeën
gelanceerd voor een goederenspoor

De historisch onderzoeker of genealoog

tussen Rotterdam en het Duitse ach-

begeeft ontkomt er uiteindelijk niet

terland, dwars door Nederland. De lijn

aan: oud schrift. Onze voorvaderen

kreeg al snel de naam Betuwe route.
Ook snel werd het uitgangspunt aangenomen dat er een geheel nieuwe liju
moest komen. Het ombouwen van de
bestaande sporen zou niet toereikend

schreven met de ganzenveer een ander
schrift, met een andere zinsbouw, andere woorden en afkortingen, enzovoorts. De kennis van het oud schrift

of mogelijk zijn. Zoals altijd roept een

dergelijk groot infrastructureel werk
de nodige commotie op. Voor en tegenstanders gaan met elkaar in de clinch,
analyses van kosten en baten vliegen de
betrokken partijen om de oren en
anderen zien weer mogelijkheden om

'nieuwe' technieken te promoten.
Boom en Metze schetsen in deze uitgave een aardig beeld van de politieke
en bestuurlijke gang van zaken bij dit
project. Het is niet zozeer het 'spel
langs de lijn' dat wordt verwoord maar
het spel 'overdehjn' zelf. Betrokkenen
stonden niet erlangs maar er bovenop.
Boeiend is om te zien hoe dat bepaalde
zaken op een gegeven moment een
eigen leven gaan leiden en dan onge-

die zich in het verleden voor 1800

heet paleografie. Archiefdiensten en
historische verenigingen verzorgen

geregeld cursussen paleografie. Dit boek
kan daarbij een steun zijn en zet aan tot

zelf oefening.
Aan de hand van voorbeelden maakt
deze gids onderzoekers wegwijs m een
aantal onderwerpen om de archiefstukken die men leest beter te kunnen
begrijpen, zoals maten en gewichten,
het geldwezen, bestuur en armenzorg.
Naast een weergave van de oorspronkelijke tekst is een transcriptie opgenomen zodat men zelf kan oefenen. En
daar komt het bij goed lezen van oud
schrift op aan: oefening baart kunst.
SvD

acht cie voors en tegens door zullen

gaan, of beter, door moeten gaan.
SvD
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J. van den Hatert en A. Datema,
Hoe zedde gij da? Dialectenwoordenboek van de Neder-Betuwe (Resteren 1998) (Historische
Kring Resteren en Omstreken:
Osenvorenreeks 55)

Schrijftaal en spreektaal zijn twee verschillende zaken. Schrijven proberen
wc in Nederland met zijn allen zo
correct mogelijk te doen in een afgesproken 'standaardtaal', het Algemeen
L3eschaafd Nederlands. Een wijziging
van de regels zoals onlangs nog is gebeurt maakt het er echter niet gemakkelijker op. Spreken leren we vrijwel
allemaal in eerste instantie in de plaatselijke 'tongval', het dialect. De woorden zijn bijna altijd gewoon hedendaags Nederlands - soms oud Nederlands - maar de uitspraak verschilt van
streek tot streek. In de Ncder-Betuwe
hebben de inwoners een uitspraak die
weer anders is als elders in het land.
Ochtenaar Hannes van den Hatert
vertelt en schrijft al jaren over de Neder-Betuwe in het plaatselijke dialect.
Een zorg voor liet verlies van het
regionale 'eigene' was aanleiding om
een woordenboek samen te stellen met
het Nedcr-Betuwse dialect: de woorden en woordcombinaties die hij kende
uit het taalgebruik in zijn omgeving.
Een woordenboek is echter iets op
papier, terwijl dialect gesproken wordt
waarbij het om klanken gaat. De precieze schrijfwijze van de NederBetuwse woorden leverde nog grote
problemen op. Een klus die geklaard
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werd door Folkert Schuurman die de

uitgave verzorgde. Arend Datema verzorgde voorbeeldzinnen bij de verschillende woorden en Frans van den
Berg illustreerde enkele verhalen in
het dialect van Hannes van den Hatert.
Het dialectenwoordenboek van de
Neder-Betu we is een mooie, verzorgde
uitgave. Als eerste is het natuurlijk een
naslagwerk, maar men kan er ook met
een licht nostalgische blik doorheen

bladeren en lezen. Hopelijk maakt het
de Neder-Betuwse lezer bewust van
zijn taal.

SvD
S.E.M, van Doornmalen m.rn.v.
P. Verwoert, Lienden eenBetuwse
gemeente 1811- 1998. Leven op en
van de klei. Lienden 1998. (Nederbetuwse Historische Reeks nr. 4)
Het boek verscheen bij de opheffing
van de zelfstandige gemeente Lienden.
Het was een afscheidscadeau van de
gemeente aan haar inwoners. Voor
andere belangstellenden is het te koop
voor dertig gulden.
Wie de lijst van Betuwse gemeenten
uit 1811 vergelijkt met die uit 1999,
constateert grote verschillen. Namen
die de eerstgenoemde lijst sieren, zijn
verdwenen. Zelfstandige
gemeenten
O
iTi
als Eek en Wiel, Opheusden (1818),
Lede en Oudcnwaard (1823), Loenen
en Wolferen (1854) Balgoy en Keent,
IJzendoorn (1923) gingen in grotere

bestuurlijke eenheden op. De herindelingen van 1978 en 1987 liggen de
meesten waarschijnlijk nog vers in het
geheugen. Deze veranderingen zijn
niet zo verwonderlijk, want '</f ^o/.«/a^
ra» (/<7i ///W is ook in bestuurlijk Nederland voelbaar. In veel gevallen roept
een bestuurlijke herindeling emoties
op. De inwoners zijn bang voor het
verlies van de eigen identiteit en vrezen onderdompeling in een massa. In
een gemeente met zevenduizend inwoners kan een wethouder op straat
nog makkelijk met zijn voornaam aangesproken worden; in een veel grotere
gemeente ken je zo iemand vaak niet
eens.

thematische aanpak. In een zestal
hoofdstukken verhaalt hij de geschiedenis van Lienden Aalst, De Mars,
Ommeren, Meerten en Ingen. Criterium bij de hoofdstukken is de
bemoeienis die de gemeente gehad
heeft met de bewoners. Binnen de
thema's hanteert hij een chronologische aanpak. Zo beschrijft hij in het
eerste hoofdstuk, A&'jfMrm m &vfimr&'rj, hoe het aanvankelijk de aanzienlijken waren die het voor het zeggen
hadden in de gemeente. Bovendien
wijst hij erop dat in de eerste honderd
jaar familiebanden belangrijk waren in
het gemeentebestuur. Er waren geen
politieke partijen, maar het dorpsbelang
stond voorop. E» /)d.svm;f volgt een
Op l januari 1999 zijn Uuren, Maurik stukje geschiedenis van de staatsen Lienden gefuseerd tot een nieuwe instellingen in Nederland: de ontwikgemeente niet ongeveer 24.000 inwo- keling van mm'nr via .«"/mufamb/ naar de
ners. In tegenstelling tot de meeste
c. In het hoofdstuk O/Mi/iMcfusies gebeurde dat op vrijwillige basis.
gaat het over de groei van de
Niet opgelegd dus vanuit Den Haag, gemeente, de godsdienst, het wonen,
maar geboren uit een initiatief van de de wegen en de pontveren. De opendrie gemeenten zelf. Belangrijk argu- bare orde komt aan bod in hoofdstuk 3
ment was, naast het vergroten van (Or&cM i/«V^/znW): politie, brandweer,
bestuurlijke slagkraeht, het (behouden
schutterij en dijkbewakers passeren de
van) het landelijke karakter van het revue. Ln/w op c» ra» &' Mn is de
drietal. Opmerkelijk is wel dat de ge- ondertitel van het boek. Het overgrote
meenteraden de drie colleges van Bur- deel van de Liendenaren werkte tot de
gemeester en Wethouders hebben Tweede Wereldoorlog i n de landbouw
moeten porren de voorgenomen sa- of op de steenfabrieken. Uiteraard kon
menwerking niet af te blazen.
hier in het hoofdstuk Afiy&Vo; MM
bcjfaaH niet voorbij gegaan worden aan
Streekarchivans Sil van Doornmalen baron van Brakell van den Eng. De
heeft de geschiedenis van Lienden in hoofdstukken M4'/z:';'(;en OM&nri/j beeen vlot geschreven boek op papier sluiten de geschiedenis van Lienden.
gezet. Hij heeft gekozen voor een
Opmerkelijk is dat het bijzonder on-
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derwijs zo'n geringe rol gespeeld heelt

in deze protestantse gemeente.
Baron van Brakell van den Eng was

een bekende inwoner van Lienden.
De plaats heeft er meer gehad. Piet
Verwoert heeft naast die van de baron
nog vier korte biografieën geschreven.
Bart van Ommeren was de eerste anarchist die wegens majesteitsschenms
veroordeeld werd. In tegenstelling tot

Ferdinand Domela Nicuwcnhuis die
later voor hetzelfde vergrijp voor de
rechter stond, zat hij hetjaar gevangenisstraf helemaal uit. Verder schrijft
Verwoert over de 'geleerde' smid Geurt
Jan Brenkman, de arts Jean Pierre
Gncpin en de lerares, dialectkundige
en schrijfster Adriana Roelandina Hol.

Het boek is een mooi voorbeeld van
lokale geschiedschrijving met een verzorgde lay-out en interessante illustraties. In dit opzicht mogen er meer
gemeenten verdwijnen. Er blijft een
historiografische vraag: wat gebeurt er
met de Nederbetuwse Historische
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Veldzicht, een bewogen geschiedenis van een schoolgebouw in
Andelst-Zetten

De periode 1860 tot 1920 is het tijdperk van de geschiedenis van de
schoolstrijd. Het was de tijd dat basisonderwijs "voor iedereen" tot stand
kwam. De geschiedenis van de openbare lagere school "Veldzicht" in
Andelst-Zetten valt nagenoeg samen met die van de schoolstrijd. En dat
is niet helemaal toevallig. Vanaf 1862 begon het aantal orthodox-protestante scholen te stijgen ten koste van de openbare scholen, die overigens
nogal verlicht-protestant gericht waren. Het katholieke onderwijs bleef
achter.1' In dit stadium zitten we wanneer de geschiedenis van Veldzicht
aanvangt.
De stichting van de openbare lagere school te Andelst-Zetten
Omstreeks 1870 hadden de dorpen
Andelst, Herveld en Zetten elk een
openbare lagere school. Deze scholen
hadden, omdat er in de dorpen bijzondere scholen waren gesticht, te kampen
met een te klein aantal leerlingen. De
gemeente overwoog derhalve om de
openbare scholen van Zetten en Andelst
samen te voegen. Er zon een schoolgebouw moeten komen, juist tussen de
kernen van Zetten en Andelst m. Men
had het oog laten vallen op een gedeelte
van het perceel van Derk Tap. Het lag
aan de Zandweg, tegenwoordig genoemd de Wageningsestraat. Tap bood
het terrein aan voor /" 680,-.2) Architect
Van Stralen maakte de tekening en het
bestek.
De overheid werd om subsidies gevraagd
maar zowel het 1^-ijk als de Provincie
wezen het verzoek af "omdat de financiële positie van de gemeenteValburg van
dien aard was, dat geen subsidie gegeven
kon worden". De gemeenteraad had het
voorstel om een nieuwe school te stichten al goedgekeurd en besloot door te
zetten.
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De rooms katholieke bevolking was niet
gelukkig met deze plannen. Immers, men
stuurde de kinderen liever naar de openbare dan naar de protestante scholen

omdat er dan gelegenheid geboden werd
om gocisdienstlessen te volgen in de
rooms-katholieke kerk. Bovendien dacht
men dat voor de meeste leerlingen de

afstand van hun huis naar de nieuwe
school nu groter zou worden. Er waren
twee vertegenwoordigers aangewezen:
Jan van Hout voor Zetten en DorusVens
voor Andelst. Zij schreven een protestbriefnaar de Koning, waarin zij bezwaar
maakten tegen het opheffen van de
openbare scholen van Zetten en Andelst.
Het mocht echter niet baten.
Omdat de tegemoetkomingen van de

overheid uitbleven besloot het gemeente-bestuur op het eind van 1872
een goedkoper plan te laten maken. Architect Van Stralen kreeg voor het door
hem verrichte werk (zie afb.1)
f
275,- en werd bedankt. De HeerVerwey

uit Liencien werd vervolgens aangezocht
en hij maakte een nieuw plan, dat tot

ieders tevredenheid begroot werd op /
8000,-. Vervolgens werd Jan Hubertus
Veenendaal, die onderwijzer was op de

openbare lagere school in Herveld, aangenomen als hoofdonderwijzer. De
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openbare scholen van Zetten en Andelst
werden afgebroken.

B B B

.4/7). /, Het plan van Van Stralen, dat in juni 1872 getekend n>as. De fraaie tekening is nog op
liet gemeentehuis aanwezig. Dit plan is echter niet uitgeroerd.

Ten behoeve van de bouw van de
nieuwe school werd een dagelijks opzichter benoemd: 1). Evervvennink uit
Slijk-Ewijk. Hij zou een beloning van
/ 2,-per dag krijgen. Op 21 januari 1873
had de aanbesteding plaats. Er waren drie
inschrijvers en de bouw werd gegund
aan de gebroeders Van Eldik voor
/
7429,-. In september 1873 naderde de
bouw reeds zijn voltooiing. Er was al een
datum vastgesteld voor de officiële opening en wel de 23e van die maand. Op
20 september kwam architect Verwey
echter vertellen, dat de aannemer no>j
o
niet gereed was en dat de ingebruikname
niet kon plaats hebben, l )e gemeente was
woedend en er werd besloten de aannemers mee te delen dat ze in gebreke gesteld werden en dat het werk uiterlijk

op 23 september om 4 uur opgeleverd
diende op te leveren. Binnen drie dagen

dus!! Maar het bevel hielp. Op deze datum werd de school op eenvoudige wijze
geopend. De g e m e e n t e r a a d en de
schoolcommissie waren aanwezig. Het
gezelschap onthaalde de kinderen en
leidde de hoofdonderwijzerVeenendaal
in. Er werd een vrije woning met tuin
aan de hoofdonderwijzer beschikbaar gesteld. Deze woning was tegen de school
aangebouwd, zoals dat gebruikelijk was
in die tijd.
In Herveld stond nog, zoals we weten, een
openbare school. De meeste leerlingen
hierop waren rooms-katholiek. Nu gebeurde er iets merkwaardigs. Al die kinderen bleken na verloop van enige tijd op de
nieuwe school Andelst-Zettei i te zitten. Dus

38

zat de gemeente ook nog met de openbare

school van Herveld in de maag. Op 13
december besloot de raad dm ook de school
iu Herveld op te heffen. Het gebouw werd
te koop aangeboden voor
/ 2000,-.
Het kerkbestuur van de plaatselijke Hervormde gemeente kocht cle school voor /

1400,-.
Zo kwam het dat er een nieuwe openbare school werd gebouwd, met in een
dorpscentrum, maar op de grens van de
twee dorpen Zetten en Andelst. Het
gebouw keek eenzaam uit over de omliggende velden... In de raadsvergadering
van 23 mei 1874 werd in punt 8 het
volgende beslist: "DeVoorzitter stelt voor
de school van de heer Veenendaal voor
de dorpen Herveld, Andelst en Zetten
bij wijze van verkorting te noemen de
school genaamd Veldzicht. Gezegd voorstel werd door de leden met acclamatie
aangenomen".

Personeelstekort
De lagere school Veldzicht kwam aanvankelijk moeizaam op gang. Er was
nogal wat verloop bij het personeel.
Vooral de hulponderwijzers kwamen en
vertrokken regelmatig. Verschillende
malen werd een advertentie gezet met
het verzoek te solliciteren, maar dit leverde geen reacties op. Men stelde voor
om de jaarwedde te verhogen. Ondertussen zat meester Veenendaal met 180
leerlingen aan wie hij les moest geven.
Hij had de schoolbevolking in tweeën
gedeeld. De helft kreeg 's morgens les
van hem en de rest 's middags. Oncier-

tussen moest hij tussen de twee lokalen
op en neer lopen. Eindelijk meldde zich
een sollicitant aan. Ongetwijfeld zal deze
geschrokken zijn van het grote aantal
leerlingen dat hij moest onderwijzen. In
juli vroeg hij verhoging van zijn wedde
maar dat werd afgewezen. Dus nam hij
ontslag per 29 juli/V%er zat meesterveenendaal met de hele school alleen.

De schoolwet van 1878 had als bedoeling de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Een nieuwe regel was dat de
eenmansschool een aanbod van ten minste 30 leerlingen moest hebben .Voor elke
40 leerlingen meer kon een extra onderwijzer aangesteld worden. Het gevolg
van deze maatregelen was dat de meeste
schoolgebouwen vergroot moesten worden.Tbch zou de gemeente nog tot 1890
dralen met het uitbreiden van Veldzicht.
Van de andere kant vorderden de gemeenten geen ofheel weinig schoolgeld.
Hierdoor werd het onderwijs op de
openbare scholen aantrekkelijker; de bijzondere scholen moesten wel schoolgeld
innen om het hoofd boven water te kunnen houden.

J.H.Véenendaal verzocht per 15 juni 1878
ontslag als hoofd van de school en dat werd
hem op de meest eervolle wijze verleend.
Meester Veenendaal moet erg gesukkeld
hebben met zijn gezondheid.Vandaar waarschijnlijk dat hij genoegen nam met de
functie van hulponderwijzer.
De opvolger als hoofdonderwijzer,
Gerritjan Nijhuis uit Almelo, vroeg vanaf
de eerste september 1878 weer ontslag.

Dat werd hem al per 15 augustus door
de gemeenteraad verleend. Vervolgens
werd vanaf 24 december EG.
Gelderblom uit Ochten benoemd.
Een halfjaar later verzocht J.H.Véenendaal wegens lichaamsgebreken ook als
hulponderwijzer ontslag. Bij zijn afscheid
kreeg Veenendaal een cadeau van ongeveer 38 gulden Niet gering voor die tijd!
Het toont aan dat hij een geliefd onderwijzer is geweest.
Opnieuw werd een oproep gedaan om
te solliciteren naar de vacature van hoofdonderwijzer. Deze keer meldden zich
vier gegadigden aan, van wie H. Daniels
uit Tiel werd aangenomen. Hij kwam
per l november 1879. Gelder-blom vertrok in februari 1880 weer.

Meester Daniels
Hoofdonderwijzer Hendrik Daniels
moet een bekende figuur geweest zijn
in de dorpen. Zijn naam wordt nu nog
genoemd als er verhalen over Veldzicht
loskomen. Hij werd geboren op 13 juli
1850 in Lienden en woonde al in Herveld toen hij 20 mei 1880 te Tiel trouwde met Maria Henriette Theissen. ^ Ze
kregen een zoon en twee dochters:
Gijsbertus,Jacoba en Neeltje. ^
Al spoedig deed hij het voorstel om onderwijs te doen geven in "de nuttige
handwerken voor meisjes". Zijn vrouw
kreeg deze functie en ging 4 lesuren per
week geven.Ze kreeg daarvoor honderd
gulden per jaar. Ook de "avondschool"
was in die tijd in gebruik. In principe
werd de stof van de dagschool herhaald
voor kinderen van 12 jaar en ouder. Er
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werd dan alleen les gegeven in de maan-

cent per kind per maand vergoeding en

den november, december en januari, mits

dat kwam voor de ene helft toe aan het

er zich meer dan 10 leerlingen hadden

hoofd en voor cie andere helft aan de

aangemeld. De school kreeg hiervoor 5

hulponderwijzer.
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fh 2, Hui hel iiitgei'ocndi' J>!ÜH van \ 'crnvy ~ijn geen tekeningen beuwiinl gehleven. De Iner
i^ei'eu yclieti is een reconstructie.

40

Uitbreidingen
In 1890 overwoog de gemeente dan eindelijk de school uit te breiden. In augustus waren de tekeningen klaar. Er kwam
een derde lokaal bij .Voor die drie lokalen kwam een langere gang.
G. van de Vooren uit Zetten werd het
werk gegund voor ƒ" 2791 ,-.W van Eldik uit Andclst mocht de schoolmeubelen leveren voor ƒ 22K,9().
Ook in de volgende jaren was het moeilijk om personeel te krijgen. Meester
Daniels probeerde eens iets anders. Hij
deed het verzoek om twee onderwijzeressen aan te mogen stellen. En dat
lukte. De eerste vrouwelijke leerkrachten waren: Emilia Christine Nierstrass
uit Utrecht en Titia Jacoba Gorter uit
Velp. Jaarwedde 500 gulden.

aardig plan ontworpen en dit bij de burgemeester ingediend.
Toen de katholieke ouders dat hoorden
schreven zij onmiddellijk een brief naar
de raad van de gemeente. Als er dan toch
gebouwd moest worden, waarom dan
niet een school in Herveld nabij het
nieuwe gemeentehuis?Tijdens de raadsvergadering merkte de voorzitter op dat
een nieuwe school zou betekenen:
grondaankoop, een nieuwe onderwijzerswoning en salaris voor een extra
hoofdonderwijzer. Al deze kosten zouden vervallen bij het verbouwen van
Veldzicht.
Raadslid Gerritsen vond dat het door
de toename van de bevolking onvermijdelijk zou zijn om in de nabije toekomst
elders scholen te bouwen. In dat geval
zou Veldzicht met te veel ruimte blijven
Zoals in de lijn der verwachtingen lag, zitten. (Wc zullen later zien dat Gerritsen
wilden de katholieke ouders graag dat gelijk zou krijgen!) De raad kwam er op
de gemeente een school in de buurt van dat moment echter niet uit en besloot
hun kerk zou stichten maar burgemees- een commissie in te stellen die de zaak
ter en wethouders oordeelden dat de nog eens moest bekijken.
katholieke gemeenschap, als zij dat zo Toen de schoolopziener uit Tiel dat
nodig vond, dan zelf maar voor een bij- hoorde, reageerde deze woedend.Alweer
zondere school moest zorgen. De ka- een maand voorbij en nog geen stap vertholieken schoven dat plan voortdurend der! Hij was nog eens op Veldzicht gaan
op de lange baan .Veldzicht'puilde'ech- kijken en zag dat de kinderen er opgeter uit en de toestand werd zo erg, dat pakt bij elkaar zaten. In het middelste
Daniels al kinderen had moeten weg- lokaal moesten twee onderwijzers tegesturen omdat er geen plaats meer was. lijk les geven; de toestand was treurig!
Zowel de distnctsschoolopziener als GeVooral in de winter was dat onhouddeputeerde Staten vonden dit ontoelaat- baar, want dan stonden de banken te
baar en lieten dit dan ook duidelijk per dicht bij de kachels. Hij eiste dat voor 1
brief weten. Daniels vond dat de muren juli de tekening goedgekeurd zou zijn
sterk genoeg waren om een verdieping zodat daags daarna aanbesteed zou kunop Veldzicht te bouwen. Hij had al een
nen worden en er half juli met de bouw
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zou zijn begonnen.

Daar zat de commissie met de twee brieven: een van de opziener en een van de

katholieke ouders. Ook met de laatste
groep kon niet te licht worden omgesprongen; zeker 4/5 van het aantal leerlingen was katholiek! Het voorstel tot
uitbreiding werd uiteindelijk toch aangenomen niet 7 stemmen voor en 3 te-

stappen ondernomen om een katholieke
school te stichten. De burgemeester gaf
het advies een fonds op te richten en
geld in te zamelen. Enkelen gingen op

zondag om twee uur de parochianen

gen. Halfjuli vond de aanbesteding plaats.
Het werk werd gegund aan de combinatie H. W Kapel uit Eist en J. van Gel-

langs en na het Lof van drie uur moest
het geld afgedragen worden bij de kapelaan. Bedragen van gemiddeld 70 cent
per persoon werden ingeleverd. 5 '

der uit Zetten voor ƒ" 5147,-. Op 18
november kon de districtsopziener meedelen dat het opbouwen van twee loka-

ren voordat de school in gebruik genomen

len gereed was.
Een school met een verdieping kwam
in deze tijd ook weer niet zo veel voor.
De Betuwse correspondent van de

N.R.C], grapte dan ook: "Op de hoek
van de Gekvoort wordt nu Hoger Onderwijs gegeven!". (Daniels was zelf de
correspondent bij de N.R.C, en schreef
in deze krant o.a. stukjes in het Betuws
dialect)

St.Wülibrordusschool bedreigtVeldzicht
Ondertussen dachten de katholieke inwoners van Herveld er opnieuw over
om een eigen bijzondere lagere school
te stichten. Oudere parochianen weten
te vertellen wat de directe aanleiding was
om daar eindelijk maar eens werk van te
maken. Een meester van Veldzicht wilde
op een dag uitleggen hoe iets van kwaad
tot erger kan komen. Om zijn verhaal te
illustreren schreef hij een paar vloeken
op het bord. l )at spreekt tot de verbeel-
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ding, vond hij.
Toen het parochiebestuur dit hoorde
werd ingegrepen. Onmiddellijk werden

Het zon echter toch nog ruim 5 jaren dukon worden. Op 22 mei 1912 werd de aanvraag ingediend voor de bouw van een
school op "De Kleefse Kamp" in Herveld,
tegenover de kerk, en tevens voor een
onderwijzerswoning.''-' In december werd
de school geopend. Er waren honderd
leerlingen en drie leerkrachten. De

school groeide gestaag. Dat kwam mede
in een stroomversnelling door het einde
van de schoolstrijd in 1917, toen het
beginsel van volledige financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen in de grondwet werd opgenomen.

Het einde van de openbare lagere
school
Voor Veldzicht was de nieuwe school in
Herveld rampzalig. Begin 1912 had
DaniUls 150 leerlingen,op het eind van
dat jaar waren er 21 over....De hulponderwijzers werden dan ook per l februari
ontslagen. Mevrouw Daniels bleef onderwijzeres m de nuttige handwerken.
Op 12 april 1916 verzochten meester

Daniels en zijn vrouw om eervol ontslag met ingang van l oktober. Hij was
65 jaar geworden. Opvolger voor Daniels
werd G J. A. Bakker uit Slijk-Ewijk, Opvolgster van mevrouw Daniels werd
A.M. Dickman, de weduwe van J. de
Broekert uit Herveld.
Meester Bakker had de lastige taak om
aan zes leerjaren tegelijk onderwijs te
geven.
In april werd tot tijdelijk hoofd van de
school benoemd de heer M.R Bauman
uit Nijmegen. ^ Regelmatig kwam het
opheffen van Veldzicht als o.l. school aan
de orde. Zo ook in de raadsvergadering,
van 9 april 1923. Bij de stemming echter waren er evenveel raadsleden voor
als tegen. Op 3 mei lukte het: er waren
nu voldoende stemmen in de gemeenteraad voor opheffing van de openbare
school.Vanaf dan stond het gebouw leeg.
De gemeente beraadde zich vervolgens
wat er met het gebouw moest gebeuren.

Andere bestemmingen voor Veldzicht
Na de sluiting van de lagere school probeerde de gemeente het gebouw te verkopen. Op 23 januari 1925 verscheen er
een advertentie in "De Betuwe" dat op
17 februari Veldzicht en de onderwijzerswoning geveild zouden worden.
De gemeenteraad oordeelde het geboden bedrag te gering en besloot dat het
gebouw door de gemeente zelf moest
worden geëxploiteerd.
Er werd toen gezocht naar andere
bestemniingsmogelijkheden.Alin 1921

waren twee benedenlokalen verhuurd
aan J. Schat uit Zetten voor berging van
goederen.
In het begin van de jaren 30 (tot 1 juli
1934) gaf de vaktekenschool Patrimonium in Zetten nog steeds een cursus in
de bovenlokalen van Veldzicht. Regelmatig werden er tentoonstellingen gehouden van tekenwerk van de leerlingen. Op de benedenverdieping van Veldzicht zaten later de Bctuwse Vruchtenhandel J. Gerritsen en de Eerste Betuwse
Meubeltransport Onderneming J.C.
Derksenjr.uit Herveld. Gerritsen huurde
twee lokalen aan de westzijde en l )erksen
gebruikte voor meubelopslag een lokaal
aan de oostzijde. Op 1 november 1932
werd de laatste naam gewijzigd in "De
Betuwse Expeditie Onderneming, v/h
Carel Derksen". De werkzaamheden
werden nu door de firma officieel omschreven als: "Verhuizingen - Bergplaats
voor inboedels - Geregelde autodiensten". In 1937 was Gerritsen bereid
de lokalen weer te huren voor 6 jaren
met een opzegtermijn van 6 maanden.
De raad ging akkoord maar onder het
voorbehoud "dat deze huur met inachtneming van een korte termijn van de
zijde van de gemeente te allen tijde opgezegd kan worden." Een vreemde eis,
vond Gerritsen. Hij zocht een andere
opslagruimte en vertrok per 1 oktober
1937.
De onderwijzerswoning werd ondertussen verhuurd achtereenvolgens aan D.
de Leeuw, N. Buizert uit Andelst. en JJ.
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Spronk uit Andelst zich. Sprank was secretaris van de gemeente.

In maart 1939 zegde Spronk de huur op.
Centrale werkplaats
Aangespoord door de malaise in de maatschappij besloot de gemeente op 24 december 1938 een "Centrale Werkplaats
voor Jeugdige Werklozen" te stichten en
hiervoor "Veldzicht" beschikbaar te stellen. Grote voorvechter was raadslid Th.
Schaars. Besloten werd dat GJ. Hofman
uit Zetten als leider van de Centrale
werkplaats werd aangesteld en als werkmeestcr A.L. Everdij,, timmerman uit
Andelst. Er kon begonnen worden met
tien jongens. Enige tijd later werden nog
twee werkmeesters aangetrokken. De ene
was W. A. van Daal, riet- en teenvlechter
de andere J.C. Geervliet voor het vak
machinebankwerken.
Geervliet huurde tijdelijk de oude
onderwijzerswoning die aan Veldzicht
was aangebouwd en kreeg aldus de mogelijkheid om toezicht te houden op het
schoolgebouw. In de werkplaats werd het
administratieve- en magazijnwerk toegewezen aan een van de deelnemers van
de werkplaats, G.W. Burgers. Hij kreeg
echter op 9 oktober een functie op het
gemeentehuis.
In de zomer liep de belangstelling voor
het volgen van de lessen sterk terug.
Oorzaak was natuurlijk de kersen- en
bessenoogst. In de loop van augustus
kwamen de cursisten zich successievelijk
weer melden. Zelfs werd er een tiental
deelnemers uit Kesteren ingeschreven.
Zij ontvingen zogenaamd "slijtagegeld".
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Cursisten van 14 tot 16 jaar kregen ƒ 0,50
en die van 16 jaar en ouder ƒ l,- per week.
De benodigde gereedschappen en materialen werden op de werkplaats gratis verstrekt. In de werkplaats konden de cursisten eventueel nuttige gebruiksvoorwerpen voor zichzelf maken.
Ondertussen zat de oorlogsdreiging in
de lucht. Op 1 september 1939 werden
de lokalen op de verdieping van Veldzicht door de gemeentelijke luchtbeschermingsdicnstin gebruik genomen.
Een handige combinatie, want timmerman Antoon Everdij en de deelnemers
van de Centrale Werkplaats beneden
konden er voor zorgen dat de verdieping voor de L.B.-dienst werd ingericht.
Ook de muziekvereniging "Crescendo"
oefende nog steeds in een van de lokalen van de school. Bovendien werd er
nog een tuinbouwcursus gegeven.
Rijks-Landbouw-Winter-School
In het begin van de oorlog werd in Veldzicht een Rijks Landbouw Winterschool
ondergebracht. Het initiatief tot de oprichting van een landbouwschool m
Andelst ging uit van J.B. Zadelhof uit
Dodewaard. Hij was een oud-leerling
van de l^.L.WS.in Zutphen en bestuurslid van de Bond van Oud-leerlingen m
Gelderland. Aan het gebouw werden
enkele kleine verbouwingen verricht.
Voorde conciërge werd een verblijf met
keukentje ingericht.
De Rijks Landbouw Winter School
werd op K) november 1941 door de
Secretaris Generaal van het I )epartement
van Opvoeding,Wetenschap en Cultuur

geopend. Bij de voorbereiding van de
stichting was bepaald dat de Rijks
Landbouwconsulent voor de Betuwe, de
heer Huizinga, het eerste jaar met de
functie van directeur zou worden belast.
De heer O.T. Nieweg werd leraar en
onderdirecteur.
Om toegelaten te worden werd een examen afgelegd. Het bestond uit drie gedeelten te weten Nederlandse taal, rekenen en aardrijkskunde. Leerlingen moesten de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.
Enige kennis van de praktijk van de landbouw was wel gewenst. Er gaven zich 59
leerlingen op waarvan er na een toelatingsexamen 48 met de cursus mochten
beginnen. Uiteindelijk werden het er 50,
verdeeld over twee klassen. Tussen het
eerste en het tweede leerjaar werden in
de zomer enkele excursies georganiseerd.
Deelname hieraan was verplicht.

Op het eind van de twee schooljaren
werd een openbare eindles gegeven.
Overigens was daarvoor al een schrifte-

lijk en mondeling onderzoek ingesteld
naar de vorderingen van de leerlingen
en was naar aanleiding daarvan al uitgemaakt wie het einddiploma zouden krijgen. Wie gezakt was hoefde dan ook niet
op de eindles te verschijnen (zie afb.3).
De leraren van de pas gestichte school
waren Ir. T.S. Huizinga, directeur, O,T.
Nieweg, plaatsvervangend directeur, G.
Hein, leraar scheikunde, Ir. P.A. van den
Ban,leraar grondbewerking, Ir.Th.J.C.M.
Rijssenbeek, leraar veeteelt (fokleer), Ir.
R. van der Veen, leraar fruitteelt, J. W.M.
Coeberg, veeteelt (gezondheidsleer), Ir.
A. Schrooder, leraar zuivelbereiding, Ir.J.
van der Poel, leraar kennis van de grond
en Ir. K. Bosma, leraar veevoeding. Als
conciërge-amanuensis aan de nieuwe
school werd aangesteld Antoon Everdij.
De onderwijzerswoning werd niet ingang van l januari 1943 verhuurd aan
Gerrit Jan Tuit, de nieuwe gemeentearchitect.

Aft>. 3, Deze foto van de Rijks Landbouw Winter School is genomen in 1942. De vlag hing
uit ter gelegenheid van de openbare eindles. In de deuropening staat de conciërge, A. hvcrdij
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De Tweede Wereldoorlog
Voor ons, inwoners van Indoornik, was
Veldzicht een toevluchtsoord toen we
dat dorp moesten verlaten. Samen met
buurtgenoteii lagen we 's nachts in de
gang naast elkaar op matrassen, want, zo
redeneerde men, de dikke muur tussen
gang en lokalen was veiliger voor de projectielen die van over de Rijn kwamen.
In de boomgaard van Merkus stonden
tanks en kanonnen met de loop richting Veluwe en dus over Veldzicht heen.
Het was bepaald geen zoete muziek wat
ons tegemoet kwam.Veldzicht kwam
tamelijk goed door de oorlog heen;
slechts enkele granaatscherven hadden
de gevels geraakt.

De uitbreiding van 1949
Na de oorlog, m september 1946, vroeg
de minister van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening aan de eigenaar, de
gemeente Valburg, om uitbreiding met
enkele lokalen, een berging, een fietsenstalling en een centrale verwarming.
Door de gemeentearchitect werden in
tebruan 1947 schetsontwerpen geleverd
en er werd een begroting van / 26000,toegevoegd. De drie lokalen beneden
werden samen ingedeeld tot twee lokalen met een laboratorium ertussen. Hierboven, op de verdieping dus, kwam er
een lokaal bij. Achter het gebouw was
een grote berging gedacht voor landbouwwerktuigen. Het tekenwerk schijnt
later door architect Meerman uit Nijmegen overgenomen te zijn. Hij voegde nog
een personeelskameren een toiletruimte
toe. De twee bennnyen werden vere-
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nigd tot een en hieronder zou een kelder moeten komen voor de centrale verwarming en de cokesopslag.Verder ontwierp hij nog een aparte fietsenstalling
achter het gebouw. De plannen werden
ingediend bij de Secretaris-Generaal.
Waarschijnlijk was de oorspronkelijke
begroting van de gemeentearchi-tect bij
de tekeningen gevoegd. Ook bij het Rijk
sloeg men aan het rekenen, maar ze
kwamen in den Haag uit op ƒ 53570,. Het bedrag werd afgerond op / 55000,. Alleen de rijwielbergplaats al werd geraamd op ƒ 10667,-!

"Een vreemde geschiedenis"
Het nieuws van de "dure" bouwplannen voorVeldzicht verspreidde zich snel.
In het dorp gonsde het van cle geruchten: "Hedde't al gehurd? Ze zeggen dat
het KijkVeldzicht wil uitbreiden en dat
het van Den Haag dubbel zoveel moet
kosten als wat de gemeente wil! Schandalig, nu er zoveel woningnood is. En
dan ook nog zo'n dure fietsenstalling!"
De geruchten bereikten de zaal van de
gemeenteraad. En natuurlijk de krant!
Bovendien groeiden ze aan: Er waren nu
60 leerlingen en er moest een fietsenstalling komen voor 134 fietsen. Dan
kwam er volgens het ontwerp ook nog
een schuurtje bij te staan voor de fietsen
van de docenten! Wat mankeert Rijksgebouwendienst! Raadslid van Eek zei
met verbazing kennis te hebben genomen van dit voorstel en vond het ergerlijk. "De bewoners van Hosa Euphema
laat men nat regenen, maar een stel fietsen moeten drooy staan. Vroeirer kostte

een rijwielbewaarplaats voor 100 fietsen
ongeveer ƒ 50,-. Laat zo'n werk in deze
dure tijd nu f 500,kosten, dan is het
mooi genoeg, maar f 10667,- dat loopt
de spuigaten uit". Andere raadsleden sloten zich aan bij de woorden van Van Eek.
De fietsenstalling werd weggestemd.
De Gelderlander van 2 december 1948
kopte: "Royale Rijksgebouwendienst
kreeg een hartig lesje; Raad weigerde
medewerking aan bouw van rijwielbergplaats".
Blijkbaar las Rijksgebouwendienst in
Den Haag deze krant ook, want men
reageerde daar verontwaardigd. De aantekening van iemand naast het krantenknipsel: "Wat is dit voor een vreemde
geschiedenis?" loog er niet om. De heren ambtenaren hadden alleen maar de
tekening en de begroting vergeleken en
opgemerkt dat de begroting te laag was.
Er was geen enkele wijziging van het
plan door hen voorgesteld die een verhoging van de kosten met zich zou kunnen brengen. "Wit de in de Raad gemaakte opmerking betreft dat het mogelijk zou zijn om een rijwielberging
voor 100 rijwielen te bouwen voor 500
gulden, deze wordt gelaten voor wat ze
is: ondeskundig en onjuist". Volledigheidshalve werd er ook maar een briefje
naar de Gelderlander gestuurd met 's

Rijks uitleg.
De goedkeuring van de b o u w tekeningen was uiteindelijk 19 mei 1949
rond. Aannemer J. A. Kuypers uit Hete-

ren, aan wie de gunning op 9 mei was
verleend, voerde de bouw in de loop van

1949 uit.Volker uit Eindhoven legde de
nieuwe centrale verwarming aan.
De heer O.T. Nieweg, die inmiddels directeur was geworden, had het oog laten vallen op de oude onderwijzerswoning. De gemeenteopzichter woonde
hier echter nog in. Burgemeester 'sjacob
vond dan ook dat hij de bewoner er niet
zo maar uit kon zetten, maar beloofde
de woning aan Nieweg zo gauw de
gemeenteopzichter er in de toekomst uit
zou gaan.
Op 10 april 1947 was het zover. De pas
benoemde burgemeester,baron van Lijnden en de wethouders boden de woning aan Nieweg aan, mits hij afstand
zou doen van een woon- en een slaapkamer voor een klein gezin. Dit was heel
gebruikelijk vlak na de oorlog omdat veel
huizen verwoest waren. De 24e april
vroeg loco-burgemeester Schaars aan
Nieweg om deze afspraak nog even
schriftelijk te bevestigen. Nieweg schreef
op dezelfde dag per kattebelletje dat hij
de aangelegenheid op de lle al met de
burgemeester had geregeld, maar Schaars
kwam kennelijk tot andere bevindingen
en schreef terug: "Na gepleegd telefonisch overleg met de burgemeester deel
ik U mee dat de toewijzing van de woning niet doorgaat en de regeling is komen te vervallen". De heer Nieweg riep

de hulp in van de Directeur Generaal
van de Landbouw.Deze schreef aan B.en
W. dat Huizmga, destijds Inspecteur van
Landbouw, met de burgemeester afgesproken had dat de woning bij vertrek
van de gemeenteopzichter voor de lieer
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Nieweg zou zijn. En nu was hij aan een
ander toegezegd! Het gemeentebestuur
antwoordde dat de woning aan de

nieuwe gemeentearchitect was toegewezen, omdat deze niet zou komen als hij

ten ook weer niet te hoog worden, omdat men dan zou zeggen dat de huidige

geen woning kreeg. Nieweg moest dus
nu in Zetten blijven wonen. De

school nog goed genoeg was. Uiteindelijk werd besloten de gemeentelijke be-

onderwijzerswoning werd tot 1 februari

groting aan te passen zodat het nodige

1951 verhuurd aan A.M. Dekker en vanaf
16 mei 1951 aan C.G. P o p p e n k ,
gemeentearchitect. Met ingang van 7
september 1954 was C.J. van Staveren

onderhoud, zoals schilderwerk, verricht
zou kunnen worden. Nu droeg het Rijk

de bewoner.

Einde van de Landbouwschool
In augustus 1955 deelde de Minister van
Landbouw aan de Gemeente mee, dat
het gebouw met meer aan de eisen voldeed. De raadsleden reageerden geërgerd:
Pas nog was er een centrale verwarming
aangelegd voor f 8000,- en was er /
51244,67 aan herstelwerkzaamheden
uitgegeven.. Toch bleef de overheid er
op aandringen dat de toestand onhoudbaar was. Het Rijk vroeg de gemeente
een nieuwe school te bouwen. De Commissie vanToezicht zag de nieuwe school
het liefst zo dicht mogelijk bij het station, omdat een groot aantal leerlingen
per trein kwam. Het gebouw zou drie
ton gaan kosten en het gemeentebestuur
had het oog laten vallen op een terrein
aan de Stationsstraat in Zetten.
Hiervoor moest het bestemmingsplan
aangepast worden. Bovendien heerste er
een bouwstop voor nieuwe bouwwerken. De verwachting was dat de eerste
vier jaren met met de bouw begonnen
zou kunnen worden.
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Van de andere kant was de toestand op
Veldzicht onhoudbaar. Onderhoud was
dringend nodig. Maar de kosten moch-

nog tot de helft van de kosten bij, straks

zeker niet meer, zo was de redenering.
Tot 1968 bleef het rustig in het gebouw
Veldzicht. In de loop van 1967 en 1968
echter werd het onderwijs aan de Rijks
Middelbare Land-bouwschool (de naam
was door de "mammoetwet" gewijzigd)
m Andelst stopgezet. Er werden geen
nieuwe cursisten meer aangenomen. Zij

moesten zich voor een nieuwe cursus
melden in T iel. Dit bracht mee dat de
met de gemeente gesloten h u u r overeenkomst per 1 januari 1969 werd
beëindigd.

De volgende huurder van Veldzicht was
de Warmte Unie, die een fusie aangegaan was met de firma Visser en van der

Giessen. De firma zou zelfde centrale
verwarming van Veldzicht verbeteren en
een nieuwe ingang maken. De huurovereenkomst was aangegaan voor vier
jaren met een optie voor nog eens twee
jaar. In de loop van 1972 had de fa.
Merkus het oog laten vallen op Veldzicht
teneinde hiermee haar eigen terrein, dat
er naast lag, te kunnen uitbreiden,
l )e volgende eigenaar was het caravanbedrijf "De Doedelzak".

Momenteel (1997) wordt Veldzicht gehuurd door een Antiekhandel "Het Witte
paard". Eigenaar is vanaf 20 september
1989 "Spronk onroerend goed b.v". De
berging aan de achterzijde is verhuurd
aan de technische handelsonderneming
"Jan Maas: autobanden en garagegereedschappen".
Vanaf januari 1966 stond de onderwijzerswoning leeg. De volgende directeur
gemeentewerken, P. de Weerd, kwam in
aanmerking. Er werd de nodige onderhoud uitgevoerd en op 16 mei trok hij
erin.

Tot slot
Hiermee sluiten we de honderd vijfentwintig jarige geschiedenis van "Veldzicht" af. Het was een bewogen geschiedenis met hoogtepunten en dramatische
dieptepunten.Vast staat dat het gebouw
van groot belang is geweest voor de dorpen Herveld, Andelst, en Zetten.
Jan Everdij

*

meenteValburg van 1872 tot 1970.
Ingekomen stukken in het gemeentearchief
van Valburg, inventarisnummers 1945 en

4087.
*

Correspondentie betreffende de uitbreiding
van de R.L.W.S. bevindt zich in het Algemeen Rijks Archief te den Haag, afd.
"Nieuwbouw en verbouwen van scholen
1893-1957", inventarisnummer. 382.

NOTEN
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Dr. P.Th.F.M. Boekholt en Dr. E.P.de Booy.
Geschiedenis van de school in Nederland.
Voor zover niet anders vermeld zijn de in de
tekst voorkomende gegevens verkregen uit
de notulen van de raadsstukken en de B&Wvergaderingen van de gemeenteValburg, aanwezig in het oud-archief op het gemeentehuis in Andelst.
Huwelijksakte en -bijlagen Valburg 1889 nr.
33. Rijks Archief Arnhem. Burgerlijke Stand.
Geboorteakten resp. 1881 nr. 39,1883 nr. 32
en 1885 nr. 119. Rijks Archief Arnhem, Burgerlijke Stand.
Het verhaal komt uit de dagboeken van Jan
Ebbeng.

!l)

Uit de krant de "Betuwe" van 22 mei 1912.
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In de krant: de "Betuwe" van 13 april 1923
staat: Buurman.

BRONNEN
*

Raadsstukken van gemeente Valburg van

1872
*

tot 1970.

Notulen B. en W-.vergaderingen van de ge-
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Toebacken
De tabaksteelt in de Betuwe in de achttiende en negentiende
eeuw
Het was in het jaar 1610 dat in het Zeeuwse Veere de eerste Nederlandse
tabak werd aangeplant. Dit bleek toen nog geen succes te worden. Beter
verging het een aantal Amsterdamse kooplieden die geld staken in een
tabaksaanplant project bij Amersfoort, dit bleek zo succesvol te zijn dat
deze teelt vaste voet op onze vaderlandse bodem kreeg .Vanuit Amersfoort
(afb 1) breidde de tabaksverbouw zich uit over de noord-Veluwe, de
Utrechtse heuvelrug en de regio's Rhenen en Wageningen. In de loop van
de 18e eeuw krijgt de tabaksteelt ook in de Betuwe en het Land van Maas
en Waal "vaste wortel" in de grond.

Afh l, 'labak'spltintiigc niet droogscliwir iitw r/r Hoi>riiV(j hij Amersfoort. Hts i'an l\ntl win
Liendcr uit 1759

Pe teelt van inlandse tabak werd voor
Nederland en Gelderland m het bijzonder erg belangrijk. Goede bemesting,
vakmanschap en het geluk van gunstige
weersomstandigheden waren de voorwaarden die deze teelt tot een succes

konden maken. Gelijktijdig met de opkomst van deze teeld in ons land, ontwikkelde zich ook in de de Engelse ko-
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lonies van noord-Amerika de tabakscultuur. Amsterdam nam op de wereldmarkt een zeer belangrijke plaats in en

veel van de Nederlandse tabaks-producten werden geëxporteerd naar de Oostzee-landen.
Pe teelt van tabak werd uitgeoefend op
merendeels kleinschalige bedrijven, daar

kon de "planter" ten volle de noodzakelijke aandacht aan het gewas geven. Boerenbedrijfjes ter grootte van slechts enkele hectaren rendeerden goed, mits natuurlijk de weersomstandigheden maar
wilden meewerken.

De teelt in het rivierengebied
Op zeer plaatselijke schaal kwam de
tabaksteelt in de loop de 18e eeuw in de
Betuwe voor. In deze streek werd de teelt
van dit gewas in het begin van de 19e
eeuw pas echt belangrijk. Op de lichtere kleigronden bleek dit gewas het
wonderwel goed te doen. Het soort tabak dat werd verbouwd was de Nicotiana
Paniculata (afb 2), de zogenaamde inlandse tabak. Deze soort onderscheid
zich van de Amerikaanse soort Nicotiana
Tabacum door grotere bladeren en gaf
dus per saldo een hogere opbrengst. De
teelt van de inlandse tabak kon een vlucht

nemen dankzij de Amerikaanse vrijheidsoorlog (l 776-1783), de stagnerende
importen veroorzaakten enorme prijsstijgingen op de Europese markt! Later
was het de Bataafs-Franse wetgeving die
het verbood om goederen van buiten
het Europese vasteland in te voeren, ook
hierdoor nam de vraag toe en vermeerderde de waarde van onder andere de
inlandse tabak. Deze teelt bleek vooral
aantrekkelijk voor de kleinere boerenbedrijven (de keuters of planters) en zelfs
voor de dagloners die hun kleine hoekje
grond met tabak gingen verbouwen.
Hierdoor ontstonden veel -relatief
kleine- arbeidsintensieve familiebedrijven.
"Het is voorwaar geen onaangenaam
schouwspel, het geheele jaar door de arbeidende klasse hier of op andere velden niet dezelve bezig te zien. Het moet
U geenszins verwonderen, niet slechts

Afb. 2, Tekening van de Nicotiana Tabacwn

kloeke, maar zelfs oude mannen, vrouwen en kinderen ieder naar evenredigheid van zijner krachten, bedrijvig te
vinden, met spitten, bemesten, pooten,
toppen, inzamelen, droogen enzovoorts
al naar de tijd van het jaar dit medebrengt"."
Het was van het grootste belang dat de
grond goed bemest werd en hierin kon
slechts ten dele worden voorzien uit het
eigen bedrijf. :) Grote hoeveelheden
schapenmest werden aangevoerd uit de
eigen streek en de Veluwse zandgronden, maar men was zeer allert op overbemesting omdat dit de reuk en smaak
van de tabak danig kon aantasten.
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gezin. Eind juli werden
cie onderste bladeren "het
zandgoed" geoogst en
daaropvolgend oogstte

men het "aardgoed" en
tot slot in het begin van
september het "best-

goed". Al deze soorten
werden afzonderlijk aan
stokken of "spijlen" geregen en ter droging in
de balken van de goed
Aflt. 3, Hen hak tabaksplanten onder papieren ramen

De tabaksplantjes werden omstreeks april

in broeibakken (afb 3) uitgezaaid en eind
mei ofbeginjuni op de akker uitgepoot.
Het gewas werd in rijen met een breedte
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geventileerde tabaks-

schuren gehangen. Hoe
hoger de graad van droging, des te dichter werden de spijlen bij elkaar gehangen. Na twee maanden werden de bladeren van de spijlen genomen, per blad

van circa l .25 mtr en op een onderlinge
afstand van circa 90 cm uitgezet. S) Zo
kon men ongeveer 35.000 tabaksplanten
per morgen (8.516 vierkante meter)

werd er gecontroleerd op mogelijke smet
en werden ze op bossen gebonden. Pas

poten. Bij een goede oogst bracht dit
ruim 1.400 kilogram per morgen op.

kwam een handelaar voor de opkoop.
De opbrengst per hectare was per jaar

Gedurende de groei vroeg het gewas uitzonderlijk veel aandacht, l )e akker werd
zo goed mogelijk vrij gehouden van
onkruid en de cioor insecten en ongedierte aangetaste planten werden weggenomen en door nieuwe (opgewassen)
planten uit de zaaibak vervangen, l )e akkertjes werden omtuind met staken
waaraan (overwegend) pronkbenen werden geteeld. Dit was in de eerste plaats
bedoeld om de tere tabaksplantjes te
beschermen tegen de koude noordewind en slagregens. Daarnaast waren
deze pronkers natuurlijk een dankbare
aanvulling in de wintervoorraad van het

verschillend. De prijs werd natuurlijk in
de eerste plaats bepaald door de marktwerking en tevens was de geleverde

in het daarop volgende voorjaar werd de

complete oogst op "mijten" gestapeld en

kwaliteit sterk bepalend.

Het jaar 1816 was bijzonder slecht voor

de "toebacker" en de opbrengst bedroeg
gemiddeld ongeveer f 300,- per hectare. In het jaar 1825 was het weer wat
beter en bracht de tabak gemiddeld / 47( ),per hectare op. Hierbij ter vergelijking

dat de kosten voor bemesting en het
pootgoed, jaarlijks ongeveer ƒ 40,- waren. Bezien we hierbij het inkomen van
een volwassen dagloner; deze arbeiders

werkten zes dagen per week en verdienden daarmee ongeveer 50 cent per dag.
Per jaar dus ongeveer ƒ 150,- en dit verdienden zij persoonlijk. De tabaksplanter
had dus wel een hoger inkomen, maar

deelte van den landen tusschen de Rijn
en de Waal gelegen, gevonden wordt en
die zich meer en meer uitbreidt: de
tabaksbouw".

daarvoor werkte hij wel met zijn hele

In deze vrij uitvoerige bechrijving vergelijkt de schrijver de situatie van het
verslagjaar 1852 met de inventarisatie bij
de vaststelling van het kadaster in 1832.
In de gehele provincie blijkt er een
enorme toename van de gronden die
worden benut voor de tabaksteelt. Achtereenvolgens in het Land van Maas en
Waal van 24,3 naar 265 hectaren en in
het Zutphense van niets naar 36,6 hectaren. Op de Velu we nam de teelt iets af
en daalde het verbouwde aandeel tabak
van 497,4 naar 428,2 hectaren. In het
gebied tussen Rijn en Waal (de Over-en
Neder-Betuwe) nam de teelt toe van
126,8
naar 611,1 hectaren, een
verviervoudiging! Met deze cijfers was
Gelderland onbetwist het grootste tabaksteeltcentrum van Nederland. Binnen
Europa was de Nederlandse tabak de
enige die kon concurreren met: de overige (voornamelijk) Noord-Amerikaanse
soorten. ('! Van de zes hoogst gewaardeerde tabakssoorten die in Parijs op de
markt werden gebracht scoorde de
Cubaanse Havanna het hoogst, hiervoor
werd 284 Franse franken per 100 kilo
betaald. De Nederlandse tabak werd als
tweede gewaardeerd, deze bracht 192
franken per 100 kilo op! De thans nog

gezin!
Iri die vroege periode van de 19e eeuwwaren het vooral de dorpen Valburg en
Bemmel die de betere tabak leverden.
In Parijs werd deValburgse tabak bekend
onder de naam "TabacValbourg".Zij het
in iets mindere mate, waren ook Eist en
Heteren relatief belangrijk voor de
tabaksteelt. In 1832 werd er in de Betuwe in totaal op circa 127 hectaren tabak geteeld. 4! Na 1820 gaat het
bergafwaards met de tabaksteelt, de overvloedige importen uit de Verenigde Staten en een toenemende concurrentie uit
Duitsland (Pfalz) en Frankrijk (Elzas)
drukken de prijzen.

De situatie omstreeks 1853
Na een lange periode van wisselende
oogsten en steeds weer onder druk
staande prijzen gaat het duidelijk beter
in de tabaksteelt. In het jaar 1853 meldt
de provincie in "het verslag van den toestand" onder het hoofdstuk landbouw,
de voorspoedige gang van zaken in de
tabaksteelt.s! Ten opzichte van de twintiger jaren van die eeuw blijken de re-

sultaten enorm vooruitgegaan te zijn.
"Die meerdere waarde van de schapenmest brengt ons van zelve op een tak
van landbouw, welke in een groot ge-

zeer bekende soorten uit Virgmia en
Kentucky brachten achtereenvolgens

96,97 en 71,31

frank per 100 kilo op.
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"De Nederlandsche, bijna uitsluitend
Geldersche tabak, gold op eenen na
Den Havannah - de hoogste prijzen, l )e
hooge waarde van den tabaksbouw
springt hierdoor zeer in het oog".

Terug naar de Bctuwe. Hier was dus absoluut gezien het tabaksareaal het meest
toegenomen. Een aantal dorpen springen er duidenhjk uit; In Bemmel 60,25

in Valburg 107,82 in Heteren 114,55 en
als grootste het productiecen-trum Eist

met 200 hectaren. 7; Verder naar het westen nam het aantal met tabak bebouwde
landerijen behoorlijk af, de relatief smalle
stroomruggen waarop de lichtere kleigronden waren te vinden en mogelijk
ook het areaal fruitteelt zullen hier de

getal de kleinste groep maar bezaten het
merendeel van de gronden. De landarbeiders en dagloners waren verreweg de
grootste groep maar beschikte slechts
over een klein deel van de grond. De
groep van planters die opkwam,ontstond

oorzaak van zijn geweest. In de gemeente

deels uit de kleinere boeren en deels uit

Resteren teelde men l l tot 12 hectare,
in Lienden 13,5 en in de gemeente

de landarbeidersstand. Zoals hiervoor al
genoemd waren het slechts bedrijfs oppervlaktes van circa 0.5 tot circa 2 hectaren. Het verhaal gaat dat in de hoogtij
dagen van de tabaksteelt een planter en
zijn gezin op twee hectaren hetzelfde kon
verdienen als een boerenbedrijf met vier

Echteld slechts 7 hectaren. In de meest
westelijke uithoek Maurik is mogelijk
slechts één tabaksplanter actief, hier
wordt een beteelt oppervlak van 0,56
hectare opgegeven.

Verandering van gebruik en schaalverkleining
Tot het einde van de l 8e eeuw- werd het
merendeel van de tabakssoorten gebruikt
als pijptabak, pruimtabak en een klein
deel (de wat betere kwaliteiten) werd
reecis lang verwerkt tot snuiftabak. In het
begin van de 19e eeuw kwam hier verandering in, het roken van sigaren werd
meer en meer algemeen en sedert de
jaren dertig van die eeuw nam dit
sigarenroken in Europa een geweldige
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vlucht. Juist voor de sigaren leverde de

Gelderse tabak het "uitmuntende" dekblad en hierin lag dus het geheim van
de enorm toegenomen vraag verscholen.Voor het Gelderse platteland en met
name in het rivierengebied, bracht dit
in een vrij korte tijd enorme veranderingen teweeg.s) In de gelaagde gemeenschap die bestond uit boeren en landarbeiders ontstond hierdoor een maatschappelijke tussenlaag, namelijk die van
de tabaksplanters. De boeren waren in

meiden en knechten, hoornvee en paarden, en een bedrijfs-oppervlakte van 40
hectaren.
"De tabaksplanter in de Betuwe heeft
zijne kunst tot een groeten trap van volmaaktheid gebracht. Immers licht de
voornaamste deugd niet niet alleen in de
soort van grond en de bewerking, maar
voornamelijk ook in de behandeling. Het
binnen en buiten droogen (afb 4) op den
jtnsten tijd, het droogen door vuur bij
mistig weder, het hangen in cie lucht bij

Afl>. 4, Interieur van ecu droogsctumr met de tabaksbladeren aan spijlen

min of meer zonneschijn; het op stapels
leggen, sorteren en bossen zijn alle zoveel onderscheidene takken van kennis

en ervaring en vorderen zoveel toezicht,
nauwlettendhcid en nauwgezetheid, dat
de hoogste prijzen slechts kunnen verkregen worden door de meest bekwame
en meest trouwe planters".

Slot
Deze lucratieve teelt heeft niet tot in de
huidige dagen mogen duren. Reeds in
de jaren zeventig van de vorige eeuw
ging het weer langzaam bergafwaarts. De
toenemende importen uit de Verenigde
Staten en uit Nederlands Oost-Indië
waren hier de belangrijkste oorzaak van.
Tot in het begin van deze eeuw werd er

nog relatief veel tabak verbouwd, maar

in de jaren dertig is het gedaan. In de
oorlogstijd 1940 - 1945 volgt nog een
behoorlijke opleving van de teelt.'1'1 Deze
had alles te maken met de gestaakte importen uit de Verenigde Staten en Nederlands Indië.

Uit mijn jeugdjaren herinner ik me dat
in Rhenen toch nog behoorlijk wat tabak werd geteeld.Ten westen van de stad
waren een aantal percelen waar onder
andere de families Wisscherhot en Tollen-

aar het bleven proberen. Het was een
prachtig gezicht dit fraaie gewas tegen
de hellingen van de heuvelrug te zien
groeien. Ook een groot deel van de kenmerkende droogschuren was toen nog

aanwezig (afb 5), deze zijn nu bijna allemaal verdwenen. In de Neder-Betuwe
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Afl). 5, l:,cu tabakssclttinr uit de OIMIJO'/;/_(,' i'iin Ritenen

is vrijwel niets meer te vinden dat nog
aan deze - ooit zo - belangrijke teelt
herinnert. Het toeval wil dat aan het pad
waar ik woon nog een 18e eeuvvse tabakschuur behouden is gebleven, dit plaatje
(afb 6) wilde ik u niet onthouden.
Kubus van Ingen

BRONNEN

Brengers George A.NicotianaTabacmn,l hc
history of tabai'co and tahacco smoking in
the Netherlands, Groningen 1%4.
H a a k m a n G.C., Khenen en Omstreken,
Amersfoort 1847.
Kocssmgh H . K . en Schaars A . H . C l . , He
Gelderse Landbouw, beschreven omstreeks
l S2S.\Verken van Gelrc nr.47.Arnhem l'Wd.
Sluyeterman, K.H.,Sigarenmaken in het Gelders rivierengebied tussen 1850 en l'MOiaspecten van werkgelegenheid,produkticwi)ze
en vakorganisatie, m: Tabnla Batavortnn
3(1985) p.8-14.
Smits C'., De verbouw van tabak in Nederland, Arnhem D43.
Wttewaal dr.. Verslag van den toestand der
Provincie Gelderland gedaan aan de
l'rovineiaale staten van dat gewest. Hoofdstuk X I I I Landbouw,Arnhem 1853.

NOTEN

56

AJb. 6, Tabaksschuur uit de 18e eeuw, gelegen aan het Vispad te Opheusdeti
Met dank aan de heer Hens Dekker te
Rhenen, voor het ter beschikking stellen van
de afbeeldingen.
Uit G.C. Haakman, Rhenen en Omstreken.
Goed tabaksland werd jaarlijks gemest met
ongeveer 2 ton schapen- of gemengde mest
per morgen land. Ook de tabaksstelen die
bij de oogst van het voorgaande jaar overbleven werden als bemesting gebruikt.
In latere tijd is men de planten dichter bij
elkaar gaan zetten. In een beschrijving uit
het begin van deze eeuw worden rijbreedtes

van ongeveer 50 cm. en een onderlinge plantafstand van 35 cm. genoemd. Hierdoor had
men meer planten nodig en ontwikkelde het
blad zich minder. De kwaliteit zou hierdoor

Zie Wttewaal, provinciaal verslag 1853.
Zie mr. J. L. de Bruijn Kops, De Economist,
's-Gravenhage 1852. Gepubliceerd in de
Staatscourant van januari 1853.
Rondom de stad Rhenen werden in 1843
ongeveer 80 hectaren met tabaksland geregistreerd.

Zie K.E. Sluyterman, Sigarenmaker) in het
Gelders rivierengebied.
Dit was zowel de officiële en de clandes-

tiene teelt door particulieren. Het kwam voor
dat men de te verwerken rooktabak 'aanlengde' met het blad van kersenbomen.

aanzienlijk beter zijn en de opbrengst bleef
nagenoeg gelijk.
Dit getal werd berekend na de invoering van

het kadaster in 1832.
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Voor Clio gelezen
P.W. van Wissing (e.a.) (red.), Biografisch Woordenboek Gelderland,
deel 1. Bekende en onbekende
mannen en vrouwen uit de
Gelderse geschiedenis (Hilversum

1998)

deelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300 - ca. 1570
(Hilversum 1999) (Werken Gelre
52). D.A.J. Overdijk, De gewoonte
is de beste uitleg van de wet
(Nijmegen 1999) (Werken Gelre
53)

Het eerste deel van het Biografisch
Woordenboek Gelderland gunt de lezers een blik in het leven van
eenenveertig mannen en vrouwen die

op een of andere wijze een rol hebben
gespeeld in de Gelderse historie. Gelukkig heeft de redactie zich niet beperkt tot personen die in Gelderland
geboren en getogen zijn, maar de reikwijdte van het woordenboek verruimt
door uit te gaan van de rol van een
persoon in of voor de geschiedenis van
Gelderland. Onder hen bekende namen maar ook minder of onbekende
provincie-genoten. Uit de Bctuwsc geschiedenis zijn onder andere Jacobus

Anspach,Johannes Glover en de bataat
Julius Civilis persoonlijkheden die m
dit woordenboek aanbod komen. Het
woordenboek is een verzorgde uitgave
met lezenswaardige bijdragen over personen en de tijd waarin zij leefden.

P. Brusse, Overleven door ondernemen. De agrarische geschiede-

nis van de Over-Betuwe 1650 1850 (Arnhem 1999) (Werken
Gelre 51). B.J.P. van Bavel,Transitie
en c o n t i n u ï t e i t . De bezitsverhoudingen en de platte-landseconomie in het westelijke ge-

De Vereniging tot Beoefening van
Gelderse Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, kortweg Gelre, verzorgt naast de bekende jaarlijkse uit-

gave 'Bijdragen en Mededelingen'
een reeks
met wetenschappelijke boeken; de
'Werken Gelre1. Begin dit jaar verschenen in deze serie drie lijvige studies
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die betrekking hebben op de geschiedenis van het Gelderse rivierengebied.
Het betreft twee proefschriften (een
aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en een aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen) en een onderzoek dat mogelijk werd gemaakt door
de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen.
De agrarische geschiedenis van de
Over-Betuwe tussen 1650 en 1850 is
onderwerp van studie van Brusse. Hij
staat niet alleen stil bij de 'pure'
landbouwzaken, maar poogt een meer
regionale plattelandsstudie op te zetten waarin ook aandacht is voor de
demografische, sociale, politieke, culturele en economische aspecten binnen een agrarische gemeenschap. Een
onderzoek en onderzoeksbenadering
die de vier andere grote regio's in het
Gelderse rivierengebied (Neder-Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden,
Bommelerwaard en Land van Maas en
Waal) voor de zeventiende tot en met
de negentiende eeuw helaas nog moeten missen.
De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie van het westelijke
rivierengebied is grondig bestudeerd
voor de late Middeleeuwen in het boek
van Van Bavel. Het landbouwbedrijf
veranderde wezenlijk tussen 1300 en
het midden van de zestiende eeuw.
Middeleeuwse opvattingen en structuren maakten plaats voor een modernere, kapitalistische bedrijfsvoering. Er
was sprake van transitie maar toch ook

van continuïteit.
Het proefschrift van mevrouw Overdijk richt zich op het gehele rivierengebied, of beter het oude kwartier van
Nijmegen. Maar de juridische structuren uit de onderzoeksperiode waarover haar proefschrift handelt waren
weer zodanig dat vele gebieden (Neder-Betuwe, hoge heerlijkheden) helaas buiten beschouwing blijven. Het
Hof van Gelre en Zutphen had het ten
aanzien van de criminele jurisdictie
niet voor het zeggen in de zeventiende
en achttiende eeuw. Haar optreden als
'toezichthouder' op de procesgang bij
bepaalde criminele zaken (approbatierecht) stond meer dan eens ter discus-

sie.
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Van de redactie
Tabula Batavorum XVII-No 3-1999, die voor u ligt, is de laatste in deze

reeks. Volgend jaar, eind 2000, verschijnt de Tabula Batavorum als
jaarboek; conform de wens van de bestuursleden van de aangesloten
verenigingen. Het uitdrukkelijke streven is om het jaarboek te vullen
met thematische artikelen over de geschiedenis van ons rivierengebied,
namelijk thema's die aanspreken en die de hele Betuwe beslaan.
Een korte terugblik

In 1982 besloten 'Resteren', 'Tiel',
'Eist', 'Oosterhout', A.W.N., afd. 15
en S.G.G.R. een gezamenlijk blad uit
te geven, dat drie maal per jaar zou
verschijnen. 'Resteren' stond grootmoedig de naam van haar verenigingsblad af. Een redactie werd gevormd,
die enthousiast aan de slag ging. Jan
Wesseljansen beheerde de penningen.
Sijtze van der Zee ontwierp het kenmerkende omslag van de nieuwe

Tabula Batavorum: de zigzaggende
rode en blauwe banen, die de wegen
en waterlopen in de Betuwe voorstellen. Samen met de andere redactieleden Annet Warmerdam- Meijer, Ton

van Drunen, John Mulder en Peter

De Stichting Tabula Batavorum kende
zoals iedere vereniging zijn ups en
downs. Het aantal abonnementen
groeide gestaag van 600 naar meer clan
1100 exemplaren. Het verloop in de
redactie was vrij gering. Wegens verhuizing verliet Annet de redactie, waarvoor Henk Vroon de honneurs een

aantal jaren waarnam tot de AWN ter
ruste ging. Ton van Drunen, de eindredacteur, trad terug voor Sil van

Doornmalen enjan Wesseljansen vond
in Joop de Wolf een goede opvolger.
En in 1997 kwam als laatste in de rij
Kobus van Ingen de redactie versterken. Wel was en bleef het moeilijk om

voor circa een tientje per lid drie nummers per jaar uit te geven.

Schipper werd kopij verzameld en er

werd natuurlijk geredigeerd. Eenjaar
later, in februari 1983 rolden de eerste

Themanummers

nummers van de Tabula bij drukkerij

monumentenroutes samen te stellen

Van Eek en Oosterink van de pers. Tot
onze grote vreugde meldde de pas
opgerichte Historische Rring Gente
zich aan om met ons mee te doen.

auteurs werkten eraan mee en zo verscheen eind 1 990 het themanummer

Graag zelfs! En al in het tweede nummer vanjaargang l was 'Gendt' van de

partij met een artikel ('Van Gannitae
tot Gendt'). Geert Visser trad toe tot de
redactieraad.
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In 1989 besloot de redactie een aantal
en te bundelen in een boekje. Vele

'Kijken tussen de dijken'. Ondanks het
grote succes van 'Kijken...' bleven de
financiën ons zorgen baren. We gin-

gen op zoek naar een goedkopere drukker om toch voor dat tientje drie nummers te kunnen blijven maken. We
vonden hem in Angeren, namelijk

Drukkerij Penta. Voorts werd het omslag in een nieuw jasje gestoken, dat de
Oosterhoutse kunstenaar Kees van Lent
ontwierp. We hielden het een paar jaar
vol, maar prijsstijgingen noopten ons

Geen willekeurige, maar themagerichte
artikelen, bijvoorbeeld de geschiedenis van bruggen en veerponten in de
Betuwe en hun eventuele onderlinge
samenhang, of de ontwikkelingen van
wederom tot creatief denken om de
landinrichting in de laatste honderd
financiële situatie het hoofd te bieden. jaar in de Betuwe, of opkomst; en verEen tweede 'Kijken . . . ' kwam op de dwijnen van bepaalde teelten, of de

rails en met de nodige sponsorgelden

jaren na de oorlog, de wederopbouw

en subsidies brachten we in 1995 'Kijken langs de dijken' op de markt. Ook
deze uitgave bleek een schot in de

in de Betuwe. etc. etc. Voor het jaar
2000 koos de redactie het thema 'Wonen en werken gedurende de laatste honderd jaar van dit millennium'. De veranderingen die op dit
gebied in die periode hebben plaatsgevonden, zijn zo enorm groot, dat het

roos, waardoor onze financiële toestand weer wat werd 'opgekalefaterd'.

Ter gelegenheid van de herdenking
van het 100° kroningsjaar van koningin Wilhelmina besloot de redactie om
in 1998 een speciaal themanummer
samen te stellen: 'Wilhelmina kijken
tussen de dijken'. Vele auteurs verzorgden interessante bijdragen. Om-

slag en lay-out waren in handen van
Folkert Schuurman uit Dodewaard.
Een korte vooruitblik
We schrijven december 1999. De laatste Tabula Batavorum, althans in deze
vorm, rolt van de pers. Op naar het
jaarboek Tabula Batavorum! Onze inzet is een tra ai uitgevoerd, inhoudelijk
interessantjaarboek uit te geven. Daarbij denken we ook aan verkoop via de
Betuwse boekhandels, waardoor de
oplage kan worden opgevoerd en de
prijs relatief kan zakken. Bovendien
hopen we op verdere sponsoring.

Thema is het toverwoord voor de
inhoud van het toekomstige jaarboek.

eerste jaarboek gevuld kan worden

met vele, afwisselende artikelen. Wij
dagen u uit om in uw huidige of voormalige woon- en werkplaats rond te

kijken te, op te schrijven en kopij aan
te leveren voor het nieuwe jaarboek.
Een speerpunt in ons beleid zal zijn om
andere historische verenigingen m ons
rivierengebied te interesseren om met

ons mee te doen. Niet alleen uit financieel oogpunt is dit aantrekkelijk, maar

ook de grotere inbreng van historische
kennis aan bepaalde thema's is van
essentieel belang. Zo'n jaarboek krijgt
hierdoor ongetwijfeld meer'body'. Het
betekent verder dat de huidige redactie

moet worden uitgebreid, niet alleen
met redactieleden, maar ook met meer

professionele vormgevers.
De voorgestelde en reeds in gang gezette veranderingen (infrastructuur,
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grootschalige woningbouw, bedrijven- jaarboek zou hen kunnen helpen bij de
terreinen etc.) grijpen diep in op het planvorming van projecten.
karakteristieke, nog overwegend agrarische Betuwse landschap. Wij hou- Kortom, de Tabula Batavorum leeft!
den die ontwikkelingen niet tegen!
Op naar het nieuwe millennium. Denk
Onze gezamenlijke, historische inen werk met ons mee. Kom met voorbreng, een jaarboek, leidt wellicht tot
stellen voor de inhoud en de vorm van
meer begrip voor de ontstaans- en
het jaarboek. Wij zijn er klaar voor!
wordingsgeschiedenis van de Betuwe
bij bestuurders, planologen en landschapsarchitecten. De inhoud van ons

Namens de redactie
John Mulder

De bezittingen van de Sint-Antoniusvicarie te Opheusden
1602 - 1824
Inleiding
Bij het zoeken naar de boerderij in Lakemond waarvan Gijsbert
Hendriksen in het eind van de 17de eeuw de pachter was, werd gestuit
op de Sint-Antoniusvicarie in de kerk van Opheusden.1 In het betreffende artikel luidt de laatste alinea vóór de slotopmerking: 'Nader
onderzoek in 18de eeuwse archieven zal waarschijnlijk meer gegevens
over deze vicarie opleveren, de opheffing ervan en besteding van de
goederen en het kapitaal. Vermoedelijk zal de (Hervormde) Kerk van
Opheusden wel in het bezit ervan gekomen zijn'. Toch was het wat
anders. Niet de Kerk van Opheusden, maar de Domeinen blijken in
1824 het land van deze vicarie (en ook van de andere vicarieën?) te
bezitten.2 De reden tot de inbezitneming door de Domeinen was een
Koninklijk Besluit van 5 mei 1822, naar aanleiding van een vergeefse
poging door een vermeende collator om de vicarie in bezit te krijgen.
Hermanus Tollius
Injanuari 1821 verzocht mr. Hermanus
Tollius, emeritus-hoogleraar te Leiden, om erkenning van het collatierecht van de Sint-Antoniusvicarie en
om uitbetaling van de inkomsten er-
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van.' Wist hij met of het om één vicarie
met twee namen of om twee verschillende vicarieën ging...? Tollius motiveerde zijn rekest om zijn recht op de
collatie met het feit dat hij door erfenis
de opvolger van een vroegere collator

genaamd Tollius geworden was en
met de overlegging van twee officiële
brieven uit 1783 en 1788 over de
besteding van de inkomsten ten behoeve van de studie van Jan Aarnoud
Bennet, student op de Academie te
Harderwijk en lidmaat van de Waalse
Kerk aldaar, envanJanJacobStuerman,
leerling van de Latijnse School en behorend tot de Gereformeerde Kerk.
Tollius was een der testamentaire voogden over Stuerman. Hij had niet eerder
stappen kunnen ondernemen, omdat
hij vanwege de politieke omstandigheden langdurig in het buitenland geweest was. Pas sinds 1 808 was hij weer
in Nederland terug en onlangs had hij
gehoord dat collatoren weer in hun
rechten bevestigd zouden zijn.
Het rekest werd afgewezen, onder meer
omdat zijn recht op de collatie al verloren gegaan was. In het verleden was
niet tijdig gereageerd op (nieuwe) verordeningen ten aanzien van vicarieën.
Ook de beide brieven over de besteding van de gelden vormden geen
overtuigend bewijs voor het rechtmatig bezit van het collatierecht van de
vicarie van Sint-Antonius of dat van
Onze-Lieve-Vrouwe. Er waren ook
geen brieven over het collatierecht
overlegd. Maar bovendien, zo blijkt
uit het advies aan Z.M. de Koning, was
H.D. van Lijnden de 'waarachtige patroon der vicarie van Sint-Antonie'!
Ook was er nooit meer door de collator
een aanvraag ingediend om over de
inkomsten te beschikken. Al met al:

Tollius had zijn collatierecht verspeeld,
wat inhield dat de vicarie op de soeverein, dit is de Koning, was overgegaan.
Het was dus domeingoed geworden.
Hoewel Tollius hoogstens een beroep
had kunnen doen op het collatierecht
van de Onze-Lieve-Vrouwevicarie en
niet op dat van de Sint-Antoniusvicarie,
zijn als gevolg van deze zaak de SintA n t o n i u s v i c a r i e ( e n , vanwege
onduidelijkheid, ook de Onze-LieveVrouwevicarie?) toen domeingoed
geworden.

Beheer
Het beheer van de voormalige roomskatholieke geestelijke goederen, waaronder vicarieën, was na de Reformatie
overgenomen door de overheid.3 De
landerijen werden veelal verpacht. 4 Het
beheer over de vicarieën in de NederBetuwe werd gevoerd door het Ambtsbestuur van Neder-Betuwe. 4 '*'"' Voor
de administratie van deze (voormalige)
vicarieën had het Ambt Neder-Betuwe een rentmeester aangesteld. In de
periode dat het rekest van H. Tollius

diende, was dat Johamies Sipman. In
1800 was hij benoemd als opvolger van
de overleden G. van Eldik. Sinds 1832,
na het onverwachte overlijden van
Sipman, was Jacobus Johannes Verbrugh rentmeester.
Toen tengevolge van het Koninklijk
Besluit van 5 mei 1822 de Sint-Aritonius-vicarie domein-goed geworden
was, waren de problemen nog niet
voorbij. De Domeinen eisten, met
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terugwerkende kracht, de inkomsten
op. In 1826 richtte Sipman zich niet

bleek er later nog één te zijn: een
hoekje vicaneland 'de Moeshof, sinds

een verzoekschrift tot de Koning." Ingevolge het reglement van het Ambt
Neder-Betmve van 8 januari 1752
moest hij over l /3 deel van de opbrengsten en uitgaven verantwoording
afleggen. Het andere, 2/3 deel bleef

1814 door E vert Koelofse gepacht voor
/ 4,~. (Dit stukje land werd in oktober
1 867 bij openbare veiling verkocht 1 ").

voor de collator. Maar dat hij ook nog
achterstallige opbrengsten uit de jaren
vóór het K.B. van 1822 zou moeten

betalen, dus vanaf 1800 toen hij benoemd werd, ging hem te ver. Voor al
het werk dat hij moest doen, zoals de
administratie en het toezicht (reiskosten en verteringen) op de door de

gehele Neder-Betmve verspreid liggende landerijen, genoot hij 6 procent
van de ontvangsten plus / 24,— voor
het toezicht. De tertien (= 1/3 deel
van de opbrengsten van de vicarieën)
dienden tot onderhoud van de "kerken schooldienaar"(de koster-schoolmeester). Het andere, 2/3 deel stond
ter beschikking van de collator ten
behoeve van studiebeurzen. In l 8367
37 wilde men een studiebeurs geven

aan Willem Cbristiaan Daniel Olivier
te Leiden, die aldaar naar de Latijnse
School ging om zich voor te bereiden
op de studie in de rechtsgeleerdheid.'
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Onderzoek in de archieven van het
Amortisatiesyndicaat en van de Domeinen ' ' heeft (nog) niet de verkoping
van de l a n d e r i j e n van de SintAntomusvicarie en van de andere
vicarieën opgeleverd. Daarom is het
(nog) met bekend door wie de diverse
percelen gekocht zijn, wanneer dat
was en waar, met behulp van kadastrale
gegevens, deze percelen gesitueerd
k u n n e n worden.

Goederen van Sint-Antoniusvicarie te Opheusden
Poen de Gelderse overheid het beheer
o ver de geseculariseerde goederen overnam, werden deze geïnventariseerd.
Die van de Sint-Antoniusvicarie zijn
in 1602 als volgt beschreven' 1 :
1. zeven ten halve (= de zevende: half)
= zes en een halve morgen land.
2. een hofstedeke, groot anderhalve
hond.
3. twee morgen land te Oven (= bij
Echteld).

In de jaren dertig van de vorige eeuw
ontstond er een geschil tussen de Dijkstoel van het Ambt Neder-Betuwe en
de Domeinen over de overgave van de

In 1650, bij de opstelling van een
nieuw verpondingsregister'' staat de
Sint-Antoniusvicarie als volgt beschreven:
Opheusden:

Neder-Betuwse vicanegoederen.' ! Ze

1. de grond van een huis en hofsteedje;

hadden eigenlijk al in 1830/31 overgedragen moeten zijn. In Opheusden

het huis en de verbeterschap is hem
(d.i. de pachter) competerende.

2. d e r d e n h a l v e (= 2 ' / 2 ) m o r g e n
bouwland, genaamd de Rietham.

3. twee morgen weiland, genaamd de
Lange Weide.
Hien:
l. twee morgen vicarijc, en een morgen vicarije.

De Mars:
1. de vicarije van de Heer van Hemmen 2 ' / 2 morgen bouwland en 3
hond weiland.
De verpachte landerijen van dezelfde
vicarie omvatten in de 18de eeuw de

volgende vijf percelen4:
1. een hofstad land, genaamd de Rietkamp, groot 2 ' / 2 morgen.

2. een stuk land, genaamd cie Rietkamp, groot 2'/2 morgen.
3. een stvik land, genaamd het Lange
Weertje, groot 2 morgen.
4. omtrent 2 ' / 2 morgen in de Veerweide onder Hicn.
5. 3 morgen en 3 hond, gelegen in cie
Heerlijkheid De Mars.

1. een stuk gaardland 't Kempke en
een waardje.
2. een stuk gaardland de Rietkamp
genaamd.
3. een stuk g a a r d l a n d het Lange
Weerdje genaamd.
4. een stuk bouwland in deVeerweide
onder Hien.
5. een hoekje land de Moeshof genaamd te Opheusden gelegen,
en bovendien

1. een erfpacht, jaarlijks ten bedrage
van 36 gulden.
Op grond van het Koninklijk Besluit
van 5 mei 1822 volgde in 1824 cie
feitelijke opheffing van de vicarieen in

Opheusden en de vastlegging als
overheidsbezit (= domeingoed) van de

tot dan toe door het Ambt NederBetuwe beheerde geseculariseerde goederen. De landerijen zullen door cie
overheid, in dit geval de Domeinen,
verkocht zijn aan particulieren, tenzij
er geen kopers voor te vinden waren,

zoals nogal eens bleek bij openbare
In 1815 ging het voor de Sint-Anto-

verkopingen van andere domein-

niusvicarie in elk geval om de vol- goederen. 1 gende percelen'':
1. twee en een halve morgen, de RietPachters van de Sint-Antoniuskamp.
vicariegoederen
2. ongeveer twee en een halve mor- 1602.
St. A n t h o n u s v i c a r i e ;
gen, het Lange Weertje.
collatie: erfh of meester
3. omtrent twee en een halve morVan Wylick; gebruiker:
gen, in 'tVeerweide onder Hien.

In 1824 toen het eigendom daadwerkelijk aan de overheid overging, ging
het om de volgende landerijen 2 :

jan van Hoe m en ( =
Heumen) die 'de selve
goederen gelyc als in
eygendom gebruyckt'. s

1630-1636. Alart van Heumen 4 ge-
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1650.

pacht Wylicx vicarie. 13
Opheusden: Alardt van
Heumen. 6

Hien: Frederick Peterse,
resp. Anna Vos.
De Mars: Gevert Dirckse.

De nummers l tot en met 4 van de
genoemde landerijen in de 18de eeuw4:
1702-1708. St. Arithony Vicarie;
collatie: Heer van Hemmen; pachter: Adnaen
Ponsen.
1708-1714. collatie: idem; pachter:
Arien Ponsen [borgen:
Jacob den Dappen, Geurt
Adriaeiis Vastrick en Ponsen).

1714-1720. collatie: Heer van Hemmen,
nu: Vrouwe
douairière Van Weide-

Jansen |.

1762-1768. collatie: idem; pachter:
Stoffel van Gelder [borgen: Johannis en Hijmen
Sipmaii].
Het 5de perceel land in de Mars werd
in elk geval van 1702-1726 gepacht
door de Ambtman Johan van Weideren, mogelijk namens het Ambt Neder-Betuwe.
In 1815 waren pachters van de drie

onder 4 genoemde landerijen van de
Sint-Antoiiiusvicane'):
1. Matthijs van Craaikamp.
2. Evert Reijers.
3. Cornelis van Florenstem.
In 1824 werden de zes daadwerkelijk

ren; pachter: Cornelis

aan de overheid overgedragen onder 4

Ponsen [borg: Dirck van
der Mey].
1720-1726. collatie: idem; pachter:
Cornelis Ponsen [borgen:
Jan Hendricksen en Aert

genoemde nummers gepacht door2:
1. Hendrik Verwoerd, landbouwer te

Adriaens].

1744-1750. pachter: Cornelis Cornelisse.
1750-1756. collatie: idem; pachter:
Wouter Gijsberts [borgen: Jacobus van Westering (= zijn broer) en
Gijsbert Wouters (= van

(de) Westering(h), zijn
zoon)].
1756-1762. collatie: idem; pachter:
Wouter Gijsberts [bor-
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gen: Gijsbert Wouterse
(= zijn zoon, en Arien

Opheusden.

2. Arend Hendrikse, landbouwer te
Opheusden.
3. A r e n d Jager, l a n d b o u w e r te
Opheusden.
4. Teunis Gerntse, landbouwer te
Opheusden.

5. Wed. Evert Roelofse, arbeidster te
Opheusden.
6. J. Kraaikamp enjan van Drumpt.
Tot slot
Ook over de beide andere vicaneën in
de kerk van Opheusden: die van OnzeLieve-Vrouwe en van Sint-Trinitatis,

zijn zowel in het Oud-Archief van het
Ambt Neder-Betuwe als in de Archieven van het Amortisatiesyndicaat 18231841 en van de Domeinen meer gegevens te vinden dan in dit artikel beschreven zijn. Nauwkeurige bestudering van de in de noten genoemde
stukken in deze beide archieven zal het
beeld over de lotgevallen en de feitelijke ophemng van de drie Opheusdense
vicarieën kunnen completeren. In dezelfde archiefstukken zijn eveneens van
vicarieën in andere plaatsen in de Neder-Betuwe bijzonderheden te vinden!

5.

Gemeentearchief Nijmegen; Oud-Archief Nijmegen, inv.nr 2042 (Staet der
Geestelicke goederen des Nymechsen
Quartiers ... etc., 1602), E, fbl. 304v.

6.

Rijksarchief Gelderland; Archief Staten
Kwartier van Nijmegen, inv.nr 499 en

(Opheusden: fbl. 303-304v)

500,

7.

8.

W. van de Westeringh

Opheusden: fbl. 68 - 69, Hien: fbl.

14,en
De Mars:tol. 17-18
(= Osenvorenreeks resp. 21,31
en 13).
Algemeen Ryksarchief;Archieven van de
Algemene Staatssecretarie en van het
Kabinet des Konings, inv.nr 1409:
K.B.
5-5-1822 no 19. Op een bijlage van het
K.B. staat, in potlood, later bijgeschreven:
"Intusschen is Prof.Tbllius overleden". Dat
blijkt te zijn: Zoeterwoude 29-4-1822, dus
een week vóór het K.B.
Idem; Archieven van het Amortisatiesyndicaat 1823-1841 .inv.nr 750:3-7-1830
no39.

9.

Idem; idem, inv.nr 1539.

10.

Idem; Archief van het Ministerie van Financiën: Domeinen, inv.nr 1309:
openbare verkoping 11 /25-11-1867.
Idem; Archieven van het Amortisatiesyndicaat 1823-1841 en van Financiën
(Domeinen), diverse nummers over catalogi en uitslagen van openbare veilingen.

11.

Het Amortisatiesyndicaal was een
liquidatiecommissic voor domeingocd,

vergelijkbaar met de tegenwoordige
Treuhand Liegenschafts-Gesellschart in
Duitsland voor de liquidatie van de

D.D.R.-boedel.
NOTEN
1.

Westeringh, W. van de, 13e St.-Antoniusvicarie te Opheusden. In: Tabula
Batavorum, XI (1993) nr 1, blz. 7 - 1 4 ,
met rectificatie in nr 2, blz 64.

2.
3.

Archief Polderdistrict Betuwe; Oud-Archief Neder-Uetuwe,inv.nr 507.
Wijnaendts van Resandt.W. (1943). De
vicarieën in Gelderland,.....tot 1648,blz.

4.

89 - 90.
Archief Polderdistrict Betuwe; Oud-Archief Neder-Betuwe, inv.nr 472.

12.

Vergelijk de hier vermelde bezittingen
met de lijst uit 1509/20 in het eerste ar-

tikel (1) over de Sint-Antoniusvicarie.
Alart van Heumen pachtte de Wylicxvicarie van zes morgen met een klein
hofstedeke. Hieruit blijkt de relatie die er
bestond tussen deze vicarie waarvan de
collatie berustte bij het geslacht Van

Wylick en later het geslacht Van Lynden,
en 'de Wylickshof te Lakemond, eigendom van de Van Wylick's en later de Van
Lynden's.
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De bevolkingsgroei in de Neder-Betuwe 1795 - 1995.
Vijf dorpen wat nader bekeken
In menig streekhistorisch onderzoek is het goed te weten hoe de
bevolkingsdichtheid in een bepaalde periode was, gebeurtenissen
worden dan beter plaatsbaar in hun omvang. De gegevens over de
bevolkingsdichtheid zijn met name vanaf het begin van de vorige eeuw
stelselmatig bijgehouden. Van de eeuwen daarvoor is wel wat bekend,
maar voor het bestek van dit onderzoek heb ik ze niet meegenomen.
Inleiding
De bevolkingsdichtheid in de NederBetuwe heeft gedurende de laatste 2()()()
jaar nog al wat fluctuaties ondergaan en
we weten dat deze met name gedurende de late-ijzertijd en de Romeinse
overheersing (ca. 70 BC tot ca. 270
AC), behoorlijk intensief is geweest. 1
In de daaropvolgende perioden van de
F r a n k i s c h e - M e r o v i n g i s c h e en
Karolingische - overheersingen blijkt
dit gebied een lange tijd schaars bevolkt te zijn. Archeologisch onderzoek heeft dit duidelijk onderschreven. Continuïteit van een redelijk intensieve bewoning vinden we slechts
op een zeer beperkt aantal plaatsen. In
deze situatie kwam verandering aan
het einde van de l Oe eeuw, dan vinden
we de eerste tekenen die wijzen op
nederzetting (kerspel) vorming. Het
merendeel van de oorspronkelijke middeleeuwse kerken in de Neder-Betuwe zijn dan ook in die tijd gesticht.
Deze tufstenen één-beukige zaalgebouwtjes, werden toentertijd op de
relatief hoge oeverwallen langs de boorden van de rivieren gebouwd.
De
~
bouwmaterialen werden over de rivier
met vlotten uit het Duitse Rijn- en
Eifelgebied aangevoerd. De vroegste
dorpen die bij deze kerken ontston-
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den, zullen uiterst bescheiden van
omvang zijn geweest. De 14e eeuwse

schattiiigslijsten van de Gelderse hertogen onderschrijven dit ten volle, per
dorp werden vaak maar een tiental

personen aangeslagen. 2 In de periode
tussen de 10e en 17e eeuw zal cie
bevolkingsgroei slechts zéér bescheiden zijn geweest. Dit geld overigens
voor heel Nederland. Door invloeden
van buitenaf werd ons land met regelmaat getroffen door epidemieën en het
sinds de 14e eeuw bedijkte rivierengebied kampte vrijwel doorlopend met
wateroverlast. Dit laatste zal met regelmaat tot emigratie naar hogere gebie-

den hebben geleid. In de periode tot
1795 is deze situatie eigenlijk steeds
blijven voortduren. De pestepidemieën' die de bevolking tot in de l 7e
eeuw teisterde, werden in de l He eeuw
opgevolgd door rodeloop 4 epidemieën.
Hierdoor werd de bevolking nog regelmatig geteisterd doorpieken in hetsterttegetal. Naarmate de dijken hoger werden, waren de gevolgen van de doorbraken ernstiger. De waterhuishouding
(afwatering) in het centraal gelegen kommen gebied, werd in die periode wel
steeds beter geregeld. We mogen concluderen dat door met name deze omstandigheden, de bevolkingsgroei over

de periode van hetjaar 1600 tot 1795 een
constant en licht stijgend beeld gaf.

De Neder-Betuwe aan het begin
van de 19e eeuw
Bij een volkstelling in 1795 werden in
de Neder-Betuwe de volgende dorpen en inwonertallen genoemd:
Ravenswaai
Rijswijk
Maurik

Eek
Ingen
Lienden
Ommeren
de Mars
Kesteren
Lede en Oudewaard
Opheusden
Hien
Dodewaard
Echteld
Ochten
IJzendoorn
totaal

223
368
701
419
557

806
211
119
305
78
843
498
464
467
518
286
6863 inwoners

Deze dorpen zijn vandaag nog wel
bekend, maar sinds lang bestaat het
merendeel niet meer als zelfstandige
gemeente. Opvallend groot zijn de
verschillen in inwonertal. De buurtschap Lede en Oudewaard - die vóór
1795 nog als heerlijkheid bestond en
van 1819 tot en met 1821 eenzelfstandige gemeente was!- had verreweg de
minste inwoners, Opheusden was het
grootst. De belangrijkste woonkernen
waren gelegen aan de Rijnkant van de

Neder-Betuwe. Dat waren Maurik,
Lienden en Opheusden. De verschillen iri inwonertal met de kleinere dorpen waren aanzienlijk, het leken wel
regionale hoofdplaatsen maar waren
dat natuurlijk niet. Aan de Waalkant
vinden we Hien5 en het er naast gelegen dorp Dodewaard, deze plaatsen
waren qua inwonertal bijna even groot.
Ochten was met de buurtschappen
Eldik, Pottem en Den Heuning het
grootste dorp aan de Waal.

De eerste gemeentelijke herindelingen
Al vóór de volkstelling van 1829 was
het merendeel van de bovengenoemde
plaatsen heringedeeld. Ravenswaai en
Rijswijk waren bij Beusichem ingedeeld. Ingen, Eek en Wiel en Maurik
vormden één gemeente. Ook Lienden,
Ommeren, De Mars, Kesteren en Lede
en Oude waard vormden één gemeente.
Opheusden werd voor een korte tijd
(1811-1812) bij Hien en Dodewaard
ingedeeld en daarna werd Opheusden
van 1812 tot 1818 een zelfstandige
gemeente. Voor een korte tijd werden
ook Echteld, Ochten en IJzendoorn
samengevoegd, maar ook dit heeft niet
lang geduurd (1811-1818) en IJzendoorn werd een zelfstandige gemeente.
IJzendoorn zou dit blijven tot hetjaar
1923. Het is duidelijk dat de provinciale Gelderse overheid niet zo goed
raad wist met de Neder-Betuwse dorpen. Pas in de twintiger-jaren van de
vorige eeuw begonnen de huidige gemeenten zich af te tekenen.
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Gestage bevolkingsgroei in de 19e
eeuw
Vanaf het begin van de 19e eeuw, zien
we in de meeste van de hier genoemde
gemeenten een gestage bevolkingsgroei. Verbeteringen in de gezondheidszorg, een voorzichtig ontluikende
economie en voor deze streek ook niet
name de schaalvergroting in de
baksteenindustrie, dragen er toe bij dat
de bevolking veel sterker groeit dan
daarvoor. Dit beeld was echter niet
voor alle dorpen hetzelfde.
De gemeente Dodewaard bleef in die
periode duidelijk achter. In de periode
1795 tot 1840 was er nog sprake van
een geringe groei, daarna echter nam
de groei sterk af. Het is bekend dat in
de jaren veertig van de vorige eeuw
grote delen van ons land getroffen
werd door besmettelijke veeziekten
(o.a. de zogenaamde longziekte). Ook
misoogsten in de zo belangrijke
aardappelteelt, welke werd veroorzaakt
door een internationaal heersende
gewasziekte bracht veel gezinnen in de
buurt van Dodewaard in ernstige problemen.6 Hierdoor ontstond er zelfs op plaatselijke schaal - een hongersnood. Gestimuleerd door de plaatselijke predikant van de Hervormde gemeente van Hien en Dodewaard trokken complete gezinnen weg uit die
gemeente en vestigden zich in de
Noord-Hollandse Anna Paulowna
polder of trokken verder naar onder
andere de kolonie Suriname. Pas na de
zeventiger jaren hersteld zich in de

gemeente Dodewaard een matige groei.
Het beeld voor Maurik, Lienden, Resteren en Echteld is echter geheel anders. Het zijn met name de gemeenten
Maurik en Lienden die in dezelfde
periode juist een sterke groei doormaken. In Maurik zal de ontwikkeling
van de baksteenindustrie een belangrijke factor zijn geweest en voor
Lienden zal onder andere de voorspoedige agrarische ontwikkeling een
belangrijke rol hebben meegespeeld.
De gemeente Resteren groeit gestaag,
maar duidelijk minder dan Maurik en
Lienden. In het dorp Opheusden was
het de opkomende boomteelt die
zorgde voor werkgelegenheid. Deze
bomenkwekerij en in zekere mate ook
de zich ontwikkelende fruitteelt, was
in het midden van de vorige eeuw nog
een echt familiebedrijf en bond de
beoefenaren hiervan aan hun dorp. In
Resteren is dit duidelijk minder het
geval geweest. Veel gezinnen trokken
hier in het midden van de vorige eeuw
weg, waarvan de meesten "'de Rijn
over". Het was dus duidelijk Opheusden, dat de bevolkingsgroei van de
gemeente Resteren voor zijn rekening
nam. Ochten tenslotte, was een
trendvolger. Uit de afgebeelde grafieken blijkt dat de bevolkingsgroei aldaar keurig de gemiddelde trend van
de besproken gemeenten volgt.

De stabilisatie in bevolkingsgroei
rond de eeuwwisseling
In de periode tussen 1880 en 1930 zien
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we dat er sprake is van een kentering in
de groei en het zijn niet name de

ring en toename van concurrentie m
de twintigerjaren van deze eeuw, zijn

dorpen Maurik, Lienden, Echteld en
Dodewaard die dit beeld vertonen.

enkele voor de hand liggende redenen.
Veel inwoners keren het gebied de rug

Voor Maurik en Lienden werd de

toe en vertrekken. Binnen de eigen

stijgende lijn heel duidelijk onderbroken, de bevolkingsgroei bedroeg hier

regio gaat er een enorme zuigkracht uit

over bovengenoemde periode respectievelijk slechts 16,6% en 11,2%. In die

zelfde periode bedroeg de bevolkingsgroei in de gemeente Resteren maarliefst 38,7%! De gemiddelde groei over
de behandelde gemeenten was in die
periode 20,9%. De malaise in de landbouw door toenemende importen aan
het einde van de 19e eeuw en een
sluipende economische teruggang in
de baksteenindustrie door mechanise-

naar plaatsen zoals Veenendaal en Tiel
en in mindere mate Wagemngen, Ede
en Rhencn. Daar was werk te vinden
in de opkomende textiel-, wol- en

tabaksindustrie. In de gemeente Kesteren is in die periode nauwelijks sprake
van een 'uittocht'. Hier is eerder sprake

van een toenemende groei. De komst
van de spoorlijn Geldermalsen-Elst en
de verbinding Amersfoort-Nijmegen,
w a a r i n Resteren een belangrijke

statlonsplaats en overstapstation werd,

Afbeelding 6: foto i'dit liet spoonwg stiltion Ie Kenteren. l~)e~e foto is ^cnniakt iittn liet begin
i'nii (/e,:e eeuw en hierop poseert een deel i'dii ile toenmalige personeelsleden. De foto is aeina
il hel oosten, (collectie ADI no 728)
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bracht hier een behoorlijke toename
van de bedrijvigheid. Beambten en
baanwerkers vestigden zich met hun
gezinnen in de gemeente en de fruithandel bloeide op. De Opheusdense
boomkwekers ontdekten evenals de
fruittelers de export naar het westen en
het Duitse achterland. De omgeving
van het Kesterense station werd een
centrum van bedrijvigheid.

De groei in de laatste zeventig
jaren
In de jaren dertig was er de internationale economische crisis. Reeds daarvoor was dit in een aantal takken van
de i n d u s t r i e al
merkbaar. Ook op
de groei van de
bevolking heeft dit
een duidelijke
weerslag gehad. Er

maar een inkomen te houden. Dit
beeld manifesteerde zich in het hele
rivierengebied het duidelijkst bij de
steenfabriekarbeiders. Verplaatste men
zich eerst nog tussen de Betuwse dorpen, later vertrekt men ook veelvuldig
naar het IJsselgebied, de Bommelerwaard en nog verder westwaards. De
dorpen waar dit het duidelijkst zichtbaar werd waren Maurik, Lienden,
Echteld en Dodewaard. De gemeente
Kesteren geeft een compleet ander
beeld te zien. Hier blijkt de bevolking
ondanks alles stevig door te groeien.
Hierboven werd al aangehaald dat de
spoorlijn in Kesteren zorgde voor eco-

werden minder

huwelijken gesloten en met name
op het platteland
zien we de bevolking eerder stabiliseren dan groeien.
Van een grootscheepse uittocht
was zeker geen

sprake, maar veel
gezinnen werden
noodgedwongen

meer mobiel en

Afbeelding 7: Kleinschalig transport van fruit. Een transportfiets met

trekken van

daarop 5 bussels met klein/ruit. De persoon op de foto is Hendrik

het

ene naar het an- Joliannis Opperman uit Kesteren. Waarschijnlijk dateert deze foto uit
dere bedrijf om de jaren dertig van deze eeuw. (collectie ADI no 2940)
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nomische bloei. Opheusden zal echter
de motor van de groei zijn geweest. De
export van laanbomen naar onze oosterburen ging gestadig door. Duitsland was
in die jaren zonder twijfel de sterkste
economische macht op het Europese
vasteland en de export van met name

lepenstammen was heel voordelig. Kenmerkend waren de grote gezinnen waarvan veel van de kinderen weer in het
kwekersvak belandden en hun bestaan
wederom vonden in het eigen dorp.

Veel van de fruitboomgaarden werden
gerooid en de hiervoor geschikte gronden werden op grote schaal in

gaardkwekerijen verandert.
Slot
De na-oorlogse groei in de besproken
dorpen was explosief. Veel van deze
dorpen hadden in de oorlog enorme
schade geleden en de herbouw werd
met voortvarendheid aangepakt. Hierdoor veranderden de dorpen. De mobiliteit nam toe en velen pendelden
met bedrijfsbussen dagelijks naar de
"andere kant van de Rijn". Men vond
zijn werk niet enkel meer in het eigen
dorp, maar op een aanvaardbare afstand. In de jaren tussen 1945 en 1955
werden enorm veel huwelijken gesloten en de hieruit geboren kinderen
veroorzaakten een "baby boom". Door
de verdergaande verbetering van de
infrastructuur, de bouw van de
verkeersbrug bij Rhenen en later de
aanleg van rijksweg A 15 werd dit eens
zo geïsoleerde gebied opengebroken.
De groei van de bevolking ging hierdoor een nog positievere wending
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nemen. Mensen van buitenaf vestigden zich op grote schaal in de Betuwse
dorpen en ook de vestiging van industrie kwam goed op gang.7 Door de

goede bereikbaarheid vestigden zich
nogal wat bedrijven langs de A 15,
Dodewaard, Ochteii en Kesteren hebben hiervan het meest geprofiteerd. In
deze dorpen ontstonden in de zeventiger-jaren woonwijken die in belang-

rijke mate werden bevolkt door nieuwe
binnenkomers en dit bracht nogal wat
teweeg. Het traditioneel patroon van

de lagere scholen veranderde zich en
per dorp kwamen er nieuwe schoolrichtingen. De oude vertrouwde Hervormde kerken moesten leden afstaan
aan nieuwe kerkgenootschappen. Veel
van de nieuwkomers namen deel in de
diverse verenigingen en besturen en
dit \verd door de autochtone Bet-

uwenaar niet altijd toegejuicht! Door
al deze veranderingen is een belangrijk
deel van de oude "dorpse" karakters
verloren gegaan. Het dialect dreigt op
veel plaatsen te verdwijnen, het agrarische karakter kraakt in zijn voegen en
dreigt te veranderen in een groot
boomteeltareaal. De rustieke dorpen
van weleer zijn nu bijna verleden tijd.7
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NOTEN
De archeologie in de Neder-Betuwe toont
dit ook duidelijk aan.Veel overblijfselen uit
die periode zijn gevonden in met name
Echteld (Medel), Maurik (het Eiland),
Lienden (de Boutenburg) en natuurlijk in
Opheusden en het Romeinse grafveld bij
de Prinsenhof te Kesteren.
De schatting was een vorm van belasting
die de landsheer oplegde aan de ingezetenen. De hiervan opgemaakte naamlijsten
met de daarbij vermelde heffingbedragen,

geven een aardig beeld van de bevolkingsdichtheid m het begin van de 14e eeuw.
De pest werd ook wel de "zwarte dood"
genoemd.
Zie voor de Rodeloop Tabula Batavorum
jaargang XII no l 1994. De Rodeloop epidemie van 1784, blz 12 t/m 22.
Met de buurtschappen Wely en Gesperden.
De aardappelziekte phitophtora infestans.
Door deze ziekte verrotten de aardappelen

voor een deel reeds in de groncl of later in
de bewaarkuil.Veel Europese landen werden getroffen door deze aardappelziekte en
in Ierland veroorzaakte het een hongersnood van ongekende omvang.
Op l januari 1995 bedroegen de inwonertallen van de besproken gemeenten: Dodewaard 4.160;Maurik 6.532;Echteld 6.788;
Lienden 7.425. De gemeente Kesteren telde
m 1998 circa 10.600 inwoners.
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Voor Clio gelezen
J. Huf van Buren, Johannes de
Speelman. Historische Roman uit
de Betuwe (Resteren 1999) Heruitgave van de Historische Rring
Resteren en Omstreken met illustraties van G. Hoorweg, met een
biografische schets door J. Hogendoorn. (verkrijgbaar bij de Historische Rring Resteren en Omstreken te Resteren)
In 1 904 verscheen de historische ro-

man Johannes de Speelman onder het
pseudoniem vanj. Hufvan Buren. Het

verhaal, of beter de verhalen, in dit
boek speelden z i c h af in cle

namelijk meer pennen vruchten op zijn

naam staan, al dan niet onder pseudoniem. Het is al met al een mooie
uitgave niet genoeglijke verhalen voor
winterse avonden.
SvD
S.E.M, van Doornmalen (eind.
red.) Geloven tussen de rivieren.
Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis (Delft 1999). Elfde
verzameling bijdragen van de Vereniging van Nederlandse Geschiedenis, (verkrijgbaar bij het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel)

Neder-Betuvve. De werkelijke naam

van Huf van Buren was de bekende
streekgenoot J.A. Heuff. Het boek
geeft aan de hand van een groot aantal

kortere verhalen een beeld van het
leven in de Betuwse dorpen Echteld,
Ochten, IJzendoorn, Opheusden en

Resteren rond de eeuwwisseling van
1900.
De Historische Kring Resteren en
Omstreken heeft het initiatief genomen om deze uitgave, die inmiddels
zeldzaam was geworden, opnieuw uit
te geven. Hierbij heeft men de tekst
ongewijzigd gelaten. Het boek is zeer
nctjes verzorgd en voorzien van mooie

tekeningen van G. Hoorweg uit Tiel.
Een nazaat uit de familie van Heuff, Jan
Hogendoorn uit Maurik, verzorgde
voor deze 'heruitgave' een korte biografische schets van de schrijver en een
aanzet vooreen bibliografie. Heuff had
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Op 6 november vond in Tiel de jaarlijkse bijeenkomst plaats van cle Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Zoals gebruikelijk op deze dagen
werd er ook een bundel gepresenteerd
met artikelen over het kerkelijke verleden van de regio; in dit geval het Gelders
rivierengebied. Elf auteurs hebben zich
verdiept in cle kerkhistorie van de Reformatie en de periode van ongeveer

1850 tot 1950. Het resultaat is een afwisselende en boeiende bundel.
In de bundel staat de historicus Potjer

stil bij cie Reformatie in de Nederbetuwe, de Tielse historicus Smit behandelt deze roerige jaren voor de stad

Tiel. Onderzoeker Van den Burg geeft
een schets van dejoodse gemeenschap

in onder andere Tiel, Culemborg en
Buren en de theoloog Wapenaar geeft

een indruk van de Tielse Evangelisatie-

beweging in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Ook de andere streken binnen het rivierengebied Bommelerwaard, Tielerwaard, Land
van Maas en Waal, Huissen - komen in
verschillende artikelen aan bod.
Het rivierengebied kent kerkelijk bezien een boeiende geschiedenis, waarin
vrijwel alle religieuze richtingen een
rol spelen, tot-en-met fenomenen als
Jomanda toe. Met deze bundel is getracht een aanzet te geven voor het
kerkhistorische onderzoek naar de regio, welke voordien een nog vrij onbekend terrein was. De oudere literatuur beperkte zich hoofdzakelijk tot
een relaas o ver predikanten (geslachten)
en kerkgebouwen.
SvD
A. van der Donk en P. Beij-

Sutmuller, Gemeente Maurik 1818
- 1998, Buren 1999. Nederbetuwse
Historische Reeks 5. Een gezamelijke uitgave van de gemeente
Buren en het Regionaal Archief
Rivierenland.(verkrijgbaar bij de

gemeente Buren te Lienden)
Eind vorig jaar verscheen het boek
'Lienden een Betuwse gemeente' naar

aanleiding van de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Buren,
Lienden en Maurik tot één nieuwe
gemeente. Deze blijvende herinnering
aan de voormalige gemeente vond een
goed onthaal en was tevens aanleiding

om te bezien of er van de voormalige
gemeente Maurik niet eveneens een
'herdenkingsboek' kon verschijnen.
Door de tomeloze inzet van de auteurs, mevrouw G. van der Donk en de
medewerking van de nieuwe gemeente
Buren is men hierin geslaagd.
'Gemeente Maurik 1818 - 1998' is een
verzorgde, gebonden, njk geïllustreerde
en lezenswaardige uitgave geworden
over aspecten van het verleden van de
gemeente Maurik. Hierbij is met een
schuin oog gekeken naar het Liendense
boek maar de schrijfsters hebben gelukkig eigen wegen ingeslagen. Het
boek valt in twee delen uiteen. In de
eerste drie hoofdstukken worden facetten besproken uit het verleden van
gehele gemeente (bestuur, veiligheid,
brandweer, gezondheidszorg, onderwijs en middelen van bestaan). Hoofdstuk vier (bewoners) geeft vervolgens
per woonkern van de voormalige gemeente (Maurik, Eek en Wiel, Rijswijk en Ravenswaai) een indruk van
de dorpsgemeenschap aan de hand van
korte geschiedenissen van bewoners
en panden. Opnieuw is er een mooie
'dorpsgeschiedenis' verschenen, geschreven voor een groot lezers publiek
in de Betuvve. Voor de nieuwe gemeente Buren blijft nu de uitdaging
over, om ook van de voormalige gemeente Buren tot 1999 een 'gemeentegeschiedenis' te laten verschijnen.

SvD

Index Tabula Batavorum jaargangen XIII (1995) XVII (1999)
In 1995 verscheen als eerste nummer vanjaargang 13 een speciaal indexnummer
op de titels van de bijdragen in het tijdschrift Tabula Batavorum uit de eerste
twaalf jaargangen. Aflevering drie van 1999, jaargang XVII is het laatste nummer
van het viermaandelijkse tijdschrift. Vanaf het jaar 2000 gaat Tabula Batavorum
verder als een jaarboek. Het leek de redactie wenselijk om ook op de laatste vijf
jaargangen een index te maken.
De opzet van deze index is geheel gelijk aan het eerder verschenen indexnummer
van het tijdschrift. In de afgelopen vijfjaren is de Tabula Batavorum telkens
keurig drie keer per jaar verschenen. Het eerste nummer vanjaargang 13 was het
speciale nummer dat verder niet in deze index is opgenomen. Aflevering drie van
1998, jaargang 16, was een afzonderlijke uitgave onder de titel Wilhelmina kijken
tussen de dijken; een themanummer naar aanleiding van de herdenking van het
100ste kroningsjaar van koningin Wilhelmina. De bijdragen in die uitgave zijn
niet opgenomen in deze index.
De index bestaat uit drie delen. Allereerst een alfabetische index op auteursnaam.
Vervolgens een alfabetische index op rubriek. Hiervoor zijn de veertien
rubrieken gebruikt die ook voor de eerste index werden gehanteerd. Tot slot is

er een alfabetische index op geografische aanduiding. Hiervoor is aan elke
bijdrage een plaats- of streeknaam toegekend waarover het artikel in hoofdzaak
handelt. De redactionele bijdragen en de boekbesprekingen zijn hierin met
opgenomen.
S.E.M, van Doornmalen
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Van de redactie
De waterstaatskerk in Gendt

13
14
14
14

Paapse stoutigheden II

13 (1995) 2 57-58

De Onze Lieve Vrouwe-vicarie te
Heteren
Boerderij 't Hoff te Heteren

14 (1996)2

52-54

15 (1997)2

44-48

U
V
Visser,
Visser,
Visser,
Visser,

G.
G.
G.
G.

(1995)
(1996)
(1996)
(1996)

2
56
l
4
2
32
2 47-51

W
Westeringh,
W. van de
Westeringh,
W. van de
Westeringh,
W. van de

1406-1945

X
Y
Z
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B. Alfabetisch-chronologisch op rubriek
Auteur

Titel

Jrg. Jaar

No. Pag.

1. Archeologie
Jansen, Tli.M.

Een flinke vuist vol vingerhoeden

13 ( 1 9 9 5 ) 3 9 7 - 1 0 0

2. Landschaps-, nederzettings- en bewoningsgeschiedenis
Harenberg, E.
Ingen, K. van
Wcsteringh,
W. van de

In Lente predinin
Enige wetenswaardigheden
over liet huis Soelen
Boerderij 't Hoffte Heteren

14
15

(1996) 3
(1997) 1

66-83
6-13

15

(1997) 2

44-48

16

(1998) 2

74-80

15
14

(1997) 1
(1996) l
(1996) 2

22-23
14
55

14

(1996) 1

lo

(1997) 3

62-65

17

(1999) 2

36-49

17

(1999) 1

16-27

1406-1945

3. Waterstaatsgeschiedenis
4. Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis
Berns, J . B .

Bruil, A.J.
Budding, H. K.
Budding, H. K.
Doornmalen,
5.E.M, van
Doornmalen,
S.E.M, van

E verdij, J.

Maanen,
R.H.C:, van
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De Proeve eener Nederlandsche
Spraakkunst van J.C. (ïroothuis.
I let Maunkse dialect op schrift
gesteld
De legende van de Brandenburg?
Betuvvse humor
Aawe verhale ut de Bctuwe. De
aawe noteboom
Een bijzondere school der eerste
klasse in Meerten 1852-1868
Bijzonder onderwijs m Meertenen
tienden l 852-1 868, een
aanvulling: landbouwschool en
meisjesschool
Veldzicht, een bewogen
geschiedenis van een schoolgebouw

in Andelst-Zetten
De rederijkerskamer De Genestet
te M a u n k 1869-1896

14

8-13

Potjer, M.
Schipper, P.
Baggerman, R.

Over een domineesdochter en eenn
duivelbanner in Resteren
Uit cle vlooienklap: verheerlijkte
plaatsen en personen voor de sier
Veediefstal

14 (1996) 1 18-24
15 (1997) 3 73-77
16 (1998) 2 81-86

5. Sociaal-economische geschiedenis
Berg, R. van de

Wat liep er langs cle weg rond

13 (1995) 3 90-96

1920

Dam en G.M.
Een geval van bedrijfsrisico,
k
van Dam-de Heus, Dirk cle Heus, molenaar te Maunk
A. van
1798-1804
Boterfabrieken in de Neder-Betuwe
Doornmalen,
we
S.E.M, van
Een nostalgisch verhaal met een
Essers, Th.
luchtje
Hoogveld, F.
De tol bij de Zevonbruggen te
Eist in het midden van de
achttiende eeuw
Toebacken. De tabaksteelt in de
Ingen, K. van
Betuwe in de achttiende en

16 (1998) 2 48-49

13
13 (1995) 3 84-89

15 (1997) 2 49-51
17 (1999) 1

4-15

17

(1999) 2

50-57

Een bestuurlijk monstrum, de
gemeente Lede en Oudenwaard
1818-1821
Goossen van Bommel, de loopbaan
van een hertogelijk ambtenaar
1486-1506

14

(1996) 2

43-46

Hoe revolutionair was de

15

(1997) 3

66-72

14

(1996) 2 33-42

negentiende eeuw

6. Bestuurlijke geschiedenis
Doornmalen,
S.E.M, van
GroustraWordekker, A.
Mentink, G.

15

Overbetuwe? Do Bataafse
omwenteling van 1795 en de
Pouwer en

DJ. van DeeHouders, A.

homines novi uit de Overbetuwe
Schets van het gemeentebestuur

van tienden 1818-1930

89

7. Krijgsgeschiedenis

Beuter, N.W.P.

Op 5 mei werd de bevrijding van

13 ( 1 9 9 5 ) 2

66-68

13 (1995)2

59-65

13 (1995)2

71-77

Tiel niet gevierd

Gulcher,J.W.

Schipper, RW.

En toen kwam het water. De
inundatie van Maurik in december
1944
De verzetstrijdersbuurt in Tiel

8. Kerkgeschiedenis
Doornmalen,
S.E.M, van

Grenzen aan 'Majesteits
vaderlijke goedheid en
mildadigheid'

14 ( 1 9 9 6 ) 3

84-90

Potjer, M.

15 (1997) 1

14-21

16 ( 1 9 9 8 ) 2

50-58

Visser, G.
Westeringh,

De dominee in het hooi, Resteren
1695
De dominee van Heusden zwaaide
met een bijl. Over de onderlinge
verhouding van gemeente en
predikant 1705-1730
De waterstaatskerk m Gendt
Paapse stoutigheden II

14 ( 1 9 9 6 ) 2
13 (1995)2

47-51
57-58

W. van de
Westeringh,
W. van de

De Onze Lieve Vrouwe-vicane te
Heteren

14 ( 1 9 9 6 ) 2

52-54

Valsheid in geschrifte m het

16 ( 1 9 9 8 ) 1

Potjer, M.

9. Genealogie
10. Toponymie
11. Diversen

Bossers, G.

4-31

negende district? Een
strafrechtelijke nasleep van de
watersnood van l 809 in Resteren

Ingen, R. van
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en Lienden
De schuinmarcheerder van Wely

14 (1996) l

5-7

Potjer, M.

Doornmalen,
S.E.M, van
Driel, M. van
Gaalman, A.

Gijbert,
Gybert,
Gijbert,

Zeven tweelingen en een drieling. 16 (1998) 2 59-73
De doop- trouw- en lidmaatboeken
van Resteren l 655-1726
Bijzondere Betuwse bronnen
15 (1997) 2 52-53
Vergeten - Niets vergeten
Goed voorbeeld doet goed volgen.
De monstrans van de
Werenfrieduskerk te Eist en haar
negentiende-eeuwse navolgelingen
Historisch gezien
Historisch gezien
Historisch gezien

14 (1996) l
16 (1998) l

15-17
32-43

13 (1995)2 69-70
14 (1996)3 64-65
15 (1997) 3 60-61

12. Boekbesprekingen en aankondigingen
Doornmalen,
Voor Clio gelezen
S.E.M, van
Doornmalen,
Voor Clio gelezen
S.E.M, van
Doornmalen,
Voor Clio gelezen
S.E.M, van
Doornmalen,
Voor Clio gelezen
S.E.M, van
Doornmalen,
Voor Clio gelezen
S.E.M, van
Doornmalen en G. Voor Clio gelezen
Visser, S.E.M, van
Doornmalen en G. Voor Clio gelezen
Visser, S.E.M, van
Doornmalen en G. Voor Clio gelezen
Visser, S.E.M, van
Doornmalen en G. Voor Clio gelezen
Visser, S.E.M, van
Doornmalen en J. Voor Clio gelezen
Mulder, S.E.M, van
Doornmalen en S. Voor Clio gelezen
Dumont, S.E.M, van

15 (1997) 2

54-56

15 (1997)3

78-80

16 (1998) l

44

16 (1998)2

87-88

17 (1999)2

58-60

13 (1995)2

78-80

14 ( 1 9 9 6 ) 1

25-28

14 (1996)2.

56-58

17 (1999)1

28-32

15 (1997)1

24-28

14 (1996) 3

91-92

91

13. Verenigingsnieuws
14. Redactioneel

92

Mulder, J.
Visser, G.
Visser, G.

Van de redactie
Van de redactie
Van de redactie

15 (1997) l
13 ( 1 9 9 5 ) 2
14 ( 1 9 9 6 ) 1

4-5
56
4

Visser, Ci.

Van de redactie

14 ( 1 9 9 6 ) 2

32

C. Alfabetisch op geografische aanduiding
Andelst - Zetten
Everdij, J.

Veldzicht, een bewogen geschiedenis
17 (1999) 2
van een schoolgebouw in Andelst-Zetten

36-49

Veediefstal

16 (1998) 2

81-86

Goessen van Bemmel, de loopbaan
van een hertogelijk ambtenaar
1486-1506

15 (1997) 2

32-43

Betuwse humor
Aawe verhale ut de Betuwe. De
aawe noteboom
Bijzondere Betuwse bronnen

14 (1996) 1

14 (1996) 2

14
55

15 (1997) 2

52-53

Toebacken. De tabaksteelt in de
Betuwe in de achttiende en
negentiende eeuw

17 (1999) 2

50-57

De schuinmarcheerder van Wely

14 (1996) 1

5-7

Een nostalgisch verhaal met een
luchtje

15 (1997) 2 49-51

Avezaath
Baggerman, R.

Bemmel
GroustraWerdekker, A.

Betuwe
Buddmg, H. K.
Buddmg, H. K.
Doornmalen,
S.E.M, van
Ingen, K. van

Dodewaard
Ingen, K. van

Driel
Essers, Th.

Eist
Bruil, AJ.
Gaalman, A.

Hoogveld, F.

De legende van de Brandenburg?
15 (1997) 1 22-23
Goed voorbeeld doet goed volgen. 16 (1998) 1 32-43
De monstrans van de
Werenfrieduskerk te Eist en haar
negentiende-eeuwse navolgelingen
De tol bij de Zevenbruggen te Eist 17 (1999)
4-15
in het midden van de achttiende eeuw

93

Gendt
Visser, G.

De waterstaatskerk in Gendt

14 (1996) 2

47-51

14 (1996) 2

52-54

Heteren
Westeringh,

De Onze Lieve Vrouwe-vicarie te

W. van de

Heteren

Westeringh,

Boerderij 't Hoff te Heteren
1406-1945

15 (1997) 2

44-48

Valsheid in geschrifte in het

1 6 (1998) 1

4-31

W. van de
Kesteren
Bossers, G.

negende district? Een
strafrechtelijke nasleep van de
watersnood van 1 809 in Kesteren
en Lienden

Potjer, M.

Over een domineesdochter en een

14 (1996) 1

18-24

Potjer, M.

duivelbanner in Kesteren
De dominee in het hooi, Kesteren

15 (1997) 1

14-21

Zeven tweelingen en een drieling. 16 (1998) 2
De doop- trouw- en lidmaatboeken

59-73

1 695
Potjer, M.

van Kesteren 1655-1726
Lede en Oudenwaard
Doornmalen,
S.E.M, van

Een bestuurlijk monstrum, de

14 (1996) 2

43-46

gemeente Lede en Oudenwaard

1818-1821
Lent

Harenberg, E.J.

In Lente predium

14 (1996) 3 66-83

Lienden (Meerten)

Doornmalen,
S.E.M, van
Doornmalen,

S.E.M, van

8-13

Een bijzondere school der eerste
klasse m Meerten 1852-1868

14 (1996) 1

Grenzen aan 'Majesteits
vaderlijke goedheid en

14 (1996) 3 84-90

mikiadigheid'

94

Doornmalen,

Bijzonder onderwijs in Meerten en

S.E.M, van

Lienden 1852-1868, een

15 (1997) 3

62-65

Pouwer en
DJ. van DeeHonders, A.

aanvulling: landbouwschool en
meisjesschool
Schets van het gemeentebestuur
vanLieiiden 1818-1930

14 (1996) 2 33-42

Maurik
BernsJ.B.

De Proeve eener Nederlandsche
Spraakkunst van J.C. Groothuis.
Het Maurikse dialect op schrift
gesteld
Dam en G.M.
Een geval van bedrijfsrisico.
van Dam-de Heus Dirk de Heus, molenaar te Maurik
A. van
1798-1804
GulcherJ.W.
En toen kwam het water. De
inundatie van Maurik in december

16 (1998) 2 74-80

16 (1998) 2 48-49

13 (1995) 2 59-65

1944
Maanen,
R.H.C, van

De rederijkerskamer De Genestet
te Maurik 1869-1896

17 (1999) l

16-27

Neder-Betuwe
Doornmalen,
S.E.M, van

Boterfabrieken in de Neder-Betuwe 13 (1995)3 84-89

Nijmegen

Jansen, Th.M.

Een flinke vuist vol vingerhoeden

13 (1995) 3 97-100

De dominee van Heusden zwaaide
met een bijl. Over de onderlinge
verhouding van gemeente en
predikant 1705-1730

16 (1998) 2

Berg, R. van de

Wat liep er langs de weg rond

13 (1995) 3 90-96

Mentink, G.

Hoe revolutionair was de
Overbetuwe? De Bataafse
omwenteling van 1795 en de
homines novi uit de Overbetuwe

Opheusden
Potjer, M.

50-58

Over-Betuwe
1920

15 (1997) 3 66-72

95

Randwijk
Driel, M. van
Westeringh,
W. van de

Vergeten - Niets vergeten
Paapse stoutighedeii II

14 (1996) 1 15-17
13 (1995) 2 57-58

Op 5 mei werd de bevrijding van
Tiel niet gevierd
Historisch gezien
Historisch gezien
Historisch gezien
13e verzetstrijdersbuurt in Tiel
Uit de vlooienklap: verheerlijkte
plaatsen en personen voor de sier

13 (1995) 2

66-68

13 (1995) 9

69-70
64-65
60-61
71-77
73-77

Tiel
Beuter, N. W. P.
Gijbert,
Gijbert,
Gijbert,

Schipper, P.W.
Schipper, P.

14
15
13
15

(1996)
(1997)
(1995)
(1997)

3
3
2
3

Zoelen
Ingen, K. van

Enige wetenswaardigheden over het 15

huis Soelen

96
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