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Bijdragen tot de
geschiedenis van Heteren
IV Beknopte geschiedenis van "boerderij "De Steeg1".
ir. V.van de Westeringh
(Ter herinnering aan de 200ste sterfdag, IJ september 1?80, van Gijsbert van de Westeringh, eerste
bewoner van het geslacht Van de Westeringh van
"De Steeg".
Op de tentoonstelling van de Historische Kring
Resteren en Omstreken, ter gelegenheid van de opening van de bibliotheek van Heteren (februari 1979)»
werd ook aandacht besteed aan de boerderij "De Steeg"
te Heteren. Hier volgt in iets uitgebreidere vorm
een overzicht van de geschiedenis van deze ruim
300 jaar oude boerderij.
Meer dan 200 jaar wordt deze boerderij al bewoond
door het geslacht Van de Westeringh. De boerderij,
die volgens de muurarikers in het voorhuis dateert
uit 1649» is het op een na oudste gebouw in het
dorp Heteren. De toren bij de Nederlands Hervormde
kerk is nog ouder.
In hetzelfde jaar (1649) dat de boerderij gebouwd
werd is er ook een nieuw register ten behoeve van
de verponding (een soort onroerend goedbelasting)
aangelegd. Hierin wordt Gerrit Dircksen met zijn
zonen, behalve voor andere landerijen, aangeslagen
voor: "een huijs, hoff ende boomgaert groot eenen
merghen so sij selveh gebruijckt, met noch 5 mergen bouwlandts daer t'eijnden aen geleghen".
Dit huis en de 6 morgen land zijn de kern geworden
van de boerderij.
Een van de zonen van Gerrit Dircksen was Dirk

Gerritsen. Dirk Gerritsen en zijn vrouw Geertruijdt Hermsen laten in 1754 aan hun dochter
Jacomina Dercxen na: "een hofstede groot ongeveer
ses mergen".
Jacomina Dercxen was in 1691 getrouwd met Rijk
Heyendaal en later hertrouwd met Willem van Bebber.
Het echtpaar Heyendaal-Dercxen had o.a. drie on getrouwde dochters, die later op de boerderij bleven wonen.
In 1744 koopt de adjunkt-landschrijver Dr. Johan
Hendrik van Hulst van de drie gezusters Heyendaal:
de helfte van huijs, hoff, bergh en twee schuiren,
neffens den boomgaerd en annex bouwlandt, te
saemen groot ongeveer ses mergen". In 1745 verkoopt
hij dit aan de scholtus Hendrik van Keurs.
De tollenaar Hendrik van Meurs koopt in 1756 ook
de andere helft van de gezusters Heyendaal:
"de geregte helffte van eene hofstede, bestaande
in huijs, hof, schuur, boomgaart en annex boulant
in sijn geheel groot ses mergen." De hofstede was
"een vrij allodiael erf en goet, met geene uytgangen of capitaelen beswaert."
De gezusters Heyendaal blijven in een gedeelte
van het huis wonen, want de volgende voorwaarde
wordt gesteld: "dat sij comparanten ingevolghe
vooraengehaalde coopsconditien voor hun levenlangh
de opkaamer en een hoekje in de kelder van het
huijs voor haere persoenen in ordentelijck gebruijck sullen mogen houden."
Hendrik van Meurs verkoopt in 17^3 de gehele hofstede en het aanliggende perceel bouwland "de
Inschiet" van 3^ morgen aan Gijsbert van de
Vesteringh: "huijs, schuer, boomgaerdt en bouwlandt, ongeveer ses mergen, uyt den boedel van
Bebber".
Omdat een van de gezusters Heyendaal nog leeft,
wordt in de verkoopakte weer de voorwaarde opgenomen, dat "de opcamer blijft aen Johanna
Heijendaal met de cleijne kelder haer levenlanck."
Sinds dat jaar is de boerderij steeds in het bezit
van de familie Van de Wes.teringh gebleven en is

bijna steeds overgegaan van ouders op kinderen.
Twee keer is de boerderij vererfd op een neef.
Tenslotte volgt nu nog een overzicht van eigenaarsbewoners van "de hofstede, groot zes morgen", tegenwoordig "De Steeg" geheten.

1649
———

Gerrit Dircksen
Dirck Gerritsen (zoon), gehuwd met Geertruijdt
Hermsen

1734

Jacomina Dercxen (dochter), gehuwd (l) met
Rijk Heyendaal en (2) met Willera van Bebber
Dorothea, Ermina en Johanna Heyendaal (dochters)

———
1744

Dr, Johan Hendrik van Hulst (koper -J-) , gehuwd met Vrouwe Johanna Mechtelt van den Berg
1745/56 Hendrik van Meurs (koper), gehuwd met
I'rancina Christianides
1763
1781

Gijsbert van de Westeringh (koper; ca.1720-1780)
gehuwd met Geertrui Speijers (ca 1720-1781)
Wouter van de Westeringh (neef; 1756-1833),
gehuwd met Hendrina van de Wall (1754-1822)

1833

Geurt van de Westeringh (zoon; 1791-1863),-.
gehuwd inet Hendrika Willemina van Lonkhuyzen
(1796-1070)

Iö63

Wouter van de Westeringh (schoonzoon;18291901), gehuwd met Christina Engelina van de
Westeringh (1825-1890)

1901

Wouter van de Westeringh (zoon; 1866-1951)»
langstlevende van ongetrouwde broers en
zusters
1951 Hendrik van de Westeringh (neef; 1908), gehuwd met Betje van Rhee (1908)
1967/77 Hendrik Arnold van de Westeringh (zoon;1938)
gehuwd met Johanna Jacoba van Ginkel (1945)

Bronnen:
Archief Staten Kwartier van Nijmegen (Kohier van

inorgentalen 1649 > Heteren) en Rechterlijk Archief
Over-Betuwe (Protokollen van Bezwaar, Heteren),
alle op het Rijksarchief te Arnhem.

Broodnamen

in N e d e r l a n d
Onder deze titel ontvingen wij een bijdrage van
het Instituut voor Dialecto]ogie Volkskunde en Naamkunde te Amsterdam.
Het onderstaande is een samenvatting van een stu-

die van Jozien Jobse-van Putten,
"'n BROOD IS GINNEN STOETEN",

taalgeograf iech onderzoek" naar broodnamen in. Nederland.
Deze studie is gebaseerd op circa. 1300 enquêtes
over broodnamen en broodgebruik in de verschillende regio's van Nederland.

Het betreft hier een boekwerk van 16? blz. en
9 kaarten.

De prijs bedraagt ƒ 15)- (inclusief verzendkosten).
ISBN 90 70589 01 O
Geïnteresseerden kunnen deze uitgave rechtstreeks
bestellen bij het P.J.Meertens-Instituut, Postbus
19888 10CO GW Amsterdam, tel. 020-234698.
Stoet, mik, v;egge of bol waren vroeger heel gebruikelijke broodnamen. die elk in een andere
streek van Nederland voorkwamen- Zo heette bijvoorbeeld een wit tarwebrood in Friesland een bol of'
een witte bol, in de noordoostelijke provincies
een stoet of een witte stoet; in Hoord-Brabant
werd deze broodsoort een t witte) mik en langs de
zuidoostelijke grens een (witte) wegge genoemd;
in de rest van Nederland, met name dus in het
westen, was een wit(tebrood) de meest gangbare
term. Bij deze regionale verschillen in de broodnamen deed de vorm waarin het brood gebakken was,
meestal niet ter zake; een bol bijvoorbeeld was
in Friesland bijna altijd langwerpig en niet rond
van vorm.

Naar deze regionale verschillen in de broodnamen heeft Jozien Jobse-van Putten een taalkundig onderzoek ingesteld, dat in december 1980
verschenen is onder de titel
'n BROOD IS GINNEN STOETEN.
De titel van het boek is veelzeggend. Tot kort
voor het midden van deze eeuw betekende een brood
in het noorden, oosten en zuiden van Nederland
namelijk alleen maar een roggebrood doordat men

daa.r tot die ti.jd op gewone doordeweekse dagen
vooral roggebrood at. Alle andere broodsoorten
waren bijzonder; men at ze vaak alleen op zonen feestdagen. Deze bijzondere broodsoorten
droegen in de dialecten ook een speciale naam:
geen brood, maar bol, mik, stoet (ook wel stoeten) of wegge. Een krentebrood werd dus in Fries-

land een krentebol, in Noord-Brabant een krentemik, elders een' krentestoet of een krentewegge
genoemd, en een wittebrood heette in het ene
gebied een witte mik, in het andere een witte
wegge enzovoort.
In plaats van stoeten had er in de titel-van de
studie ook een brood is geen bol, mik of wegge

kunnen staan, want in de bovengenoemde dialecten
hield men overal het onderscheid aan tussen de
naam voor roggebrood aan de ene kant en de na-

men voor alle andere broodsoorten aan de andere
kant. In het westen van Nederland, waar men vroeger vrijwel alleen brood uit tarwe at, bestond
de bovengenoemde tweedeling in de namen van de
verschillende broodsoorten niet, Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dus de stelling,
dat de oorzaak van het bestaan van regionale

broodnanien gezocht moet worden in de vroegere
broodconsumptie. Nu het roggebroodverbruik de
afgelopen jaren is verminderd is de basis onder

deze verschillende dialectnamen min of meer weggevallen. Onder meer om die reden zien we nu de
grote regionale verscheidenheid, die vroeger in
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de broodnamen bestond, de laatste tijd sterk afnemen.
Jonge mensen hanteren de dialectwoorden voor de
broodsoorten al bijna niet meer en ook oudere mensen bedienen zich er steeds minder van. Meer en
meer ziet men tegenwoordig overal hetzelfde woord
voor een broodsoort gebruiken.
Behalve de hierboven besproken tegenstelling in de
dialecten van het noorden, oosten en zuiden van
Nederland enerzijds en die van het westen anderzijds bleken er nog meer regionale verschillen in
de Nederlandse broodnamen te bestaan. Voor de verklaring daarvan werd gebruik gemaakt van dialectwoordenboeken, citaten uit werken uit vorige
eeuwen, taalkundige bronnen en andere wetenschappelijke literatuur.
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De

veldwachter
H.K.Budding

De aawe veldwachter was al j6re in ut daarp wa
dor aarugus in de Betuwe lig. Hoelang die dur
al was wieste de minse niej meer, ut kon al
twentig jór zijn of nog langer. De burgemeester
ha um meegebroch ut zun dienstijd.
On de veldwachter, un breedgeschaawerde kjal,
met un fikse snor, was de taak um orde en toezien te haawe over de gedraginge van de mins en
over have en goed. Da deej tie to volle tevreejenhed van zien bos en ook van de minse, behaawes ützondering van boer en rodslid Jan
Zilverling, die meer bunders laand ha as de
veldwachter cente in de knip. Doch da ha zun
reeje, wak oew strakjes zal vertelle.
De veldwachter was nève pliesie, ok mins, behandelde un mins zoas ut behürde, schouwde onrech en trooj, indien nodig, zonder onziens des
persoons op. Mar veul op te treeje was tur vroeger in da daarpke nie. Hij was wel streng, vural
tigge de opgeschote jonges asse 6n de pruime of
aander graaj van de boere zate. Hij droeg gin
schiettuig, doch as gezagsuiting un doone stok,
die gin mins ontzag. Mar bij nach en ontij stond
tie vur iedereen kl6r. Vur zieke sjouwdenie dan
nür ut aandere daarp wor wel un dokter was, zelfs
nur de perdedokter in de stad wanneer un pèrd
of bees in barensnood verkeerde. Elke beloning
wees tie van de haand, zelfs un benneke père of
appels.
Mar as tie zo dur de bongerde en ut veld zun
ronde deej en in de verte ut kapitöle gedoe van
Zilverling zag ligge, dan kwam dur un wrevel op
zun gezich. Hij moes dan terugdenke 6n de èrste
mond toe tie hier in ut daarp was en worvan ie
•11

un onongename herinnering van ha overgehaawe. Hij
ha toe kennis gekrege on un den van un boer, die
in de volksmond geschat wier op aanderhalve ton
en ok nog enigs kijnd was. Ge begrep da ta niej
nur de zin was van de boerejonges die as vliege
urn de boerderij zwierve. Ge kon toch niej zun
lekker brükske ut de sameleving mar zo on un
veldwachter geve! Ze deeje dan ok van alles urn
diej vrijjerij te verhindere. Op een avund, toe
de veldwachter mut Grietje tusse de hóne en de
kiepe mekor al ut liefs zate toe te flustere
we. tur te vijnde was, deej de jong van Zilverling
de deur van ut kiepehok op slot en worschouwde
de voder van Grietje, die vur ers noot gelee'fde
da zun den zich mut un veldwachter ophiel. Toe
die de deur van ut kiepehok opedeej, de stallantèn ophiel um ut tweetal te kunne bekijke,
toe begon zun boerehart te bonze. Hij schruiwde
ut ut: "Boère trouwe boere, goed trouwt goed en
geld trouwt geld. Mijn den trouwt niej mut un
veldwachter, wa denkte wel? Men den, wor zedde
meej bezig? Der ut gij!", tigge de veldwachter,
"en noot meer hier, versta de?"
As un geslage hond sloop de veldwachter weg.
En Grietje zag tie alleen nog terug in de kerk.
Noot zouw die de blik van der vergète.
Grietje was al gauw der op getrouwd. Nog wel met
de jong van Zilverling die ut kiepehok afsloot.
Voders wil was toe nog wet en ze ha ter eige dur
bij neer geleed. Der stoond ummers geschreve,
eer oewe voder en oewe moeder. Dorum dus!
Mar der hartje was tur van van streek gerokt. En
ins ha ten boer gezien, hoe ze achter de boerderij de veldwachter ha nagekeke. Ut ha um verontrus. Die veldwachter moes gin stripke buite
zun buukske gon, want dan zouw tie is wège gon
bewandele wórop un aander niej moch komme.
Doch de veldwachter gong niej buite zun buukske.
Hij trouwde ok en bleef un achtenswerdige mins.
De boer ha weilis geprubeerd um de pliesie in un
12

kwöd daglich te plotse, doch de burgemeester
liet zun eige niej van zun stokske pr6te.
Mar sins kort was ter un neije burgemeester gekomme en de veldwachter stond vur zien buro.
Un stoel ongebooje kreeg tie niej, veldwachters
moeste mar blijve stSn.
"Ik hè un klach veldwachter!" Verwijtend keek de
èrste burger de veldwachter on.
"Zo, un klacht burgemeester?"
"Ja, en gin klèntje ok. Der worre strikke gezet
in de hegge van Zilverling".
En d6rbij vègdenie taargend over de tafel.
"Noot gin pampierke", zeej die smölend. "Is hier
dan noot niks te doen da niej dur de beugel kan?
Ik wil bewijze, hür de!"
En met krach sloeg tie op de tafel.
"Ut mot veraandpre, snap te. Ge kun gön."
Va opviel'was, 'datte veldwachter heer bleef. Hij
salueerde en zeej vrindeluk goejemaarge. Mar inwendig koktenie. Zun smèrlap, die. Zilverling,
urn te probere na zun lange tijd um nog un hak.
te zette. Da was nouw de kjal van Grietje. De
veldwachter zouw diej hegge wel in de gSjbe haawe
en de burgemeester kon der op rèkene as tie de
kjal snapte dattie bij um op de tafel zouw terech komme.
Elke maarge vur ut krieke van de dag kroop tie
bij de hegge weg, doch dur kwam gin streuper.
Zouw die boer soms gefantezeerd hebbe?
Doch op een njaarge bleef tie wa langer zitte
dan gewoonluk. En nog gin tien meter van um vand8n zat un hos in de strik. Dus toch!
En toe kreeg tie un plan. Op zun gemak liep tie
langs de boerderij, doch in de kromming van de
weg, dur een hoge heg ut ut zich onttrokke, liep
tie as ut wèrlich terug nur de plek wor den hos
lag. En dot betraptenie zun vroegere rivol, dattie den hos ut de strik noom.
Va of tur toe in die bogerd afgespuld hè, du is
noot 8n gin mins verteld, mar wel datte veldwachter boer Zilverling nur ut gemeentehuis

sliepte.
"Hier hedde oewe strikkezetter", zee j tie kortaf.
"Hij
deej zich nog verzette ok. En lot urn zun
zakke mar is lég pakke. Ze zitte vol mut ta ontuig."
Vol verbozing keek de burgemeester nur ut tafreel.
"Va doede mut die man hier?", vroeg tie.
"Ge wilde toch bewijze?", zeej de veldwachter.
"Ik mag toch gerus strikke zette op mun eige
grond", verweerde Zilverling zich.
"Hoe
kom de der bij," riep de burgervöder boos.
"En dan valse ongifte te doen."
"Hij
zit me al jöre dwars,"riep de boer.
"Ban
kom je mar hier nur mijn as ter iets rech te
zette is, snapte! O ja, ik gif oew de ród urn mar te
bedanke as lid van de rod, want in Orum zijn ze
zo mekkeluk niej. Of ge zul ut mut de veldwachter
op un akkoordje motte gooje, dattie ut verzet
zal lote valle."
Ondanks alles toonde de veldwachter zich weer mins.
Zilverling kreeg alleen een bon vur streupe, zoas
ta in ut daarp genuumd wier. En van Grietje de
zondag der op un knipogje in de kerk. Mar da
motte vur de goeje gang van zake niej wijjer
vertelle.

1.4

Uit de g e s c h i e d e n i s
van L i e n d e n .
A. Pouwer ,
De keuze van de titel voor deze rubriek vraagt

enige toelichting over het doel en de werkwijze.
Het doel van een historische vereniging zal in
het algemeen zijn het bevorderen van publikaties
over de geschiedenis van de eigen streek, eventueel het samenstellen ervan of/en het bijdragen
hiertoe leveren.
Over de geschiedenis van Lienden zijn in de vorige eeuw bijdragen geleverd door dominee,Anspach
met nadruk op de politieke geschiedenis. Enkele
afzonderlijke bijdragen zijn later geleverd over
bepaalde onderdelen, o.a. de molen "de Zwaan",
de Marsch en over de persoon baron Van Brakell
van de "Eng". Ook zijn enige tijd geleden enkele
populaire bijdragen verschenen in enkele dag- of
weekbladen.
Er blijkt echter behoefte te bestaan aan een meer
eigentijdse geschiedenis van Lienden voor de inwoners en andere belangstellenden. Daar het er
momenteel niet naar uitziet dat in korte tijd een
goed overzicht van de geschiedenis van Lienden
tot stand zal komen, willen we in.deze rubriek
vast gegevens samenbrengen als bouwstenen voor
een groter en samenvattend geheel. Dit zal dus
bestaan uit wat korte of langere bijdragen over
zeer bepaalde aspecten, dit met meer of minder
toelichting.
I Lienden omstreeks 1820.
Omstreeks 1820 zijn in ons land de gemeenten ingesteld als bestuurseenheden.

Lienden als gemeente ging toen omvatten: Lienden,
Aalst, de Marsch, Meerten, Ommeren en Ingen, met
15

in 1822 in totaal 3954 bunder oppervlakte en 2054
inwoners. Ter vergelijking: Kesteren was toen 1703
bunder groot en had 1533 inwoners, Echteld was 2808
bunder groot en had 1261 inwoners. Beide als gemeente gezien.
Vergelijkt men deze cijfers met de tegenwoordige
inwonertallen, dan zal men zien dat de mensen toen
nog ruimte hadden. Verder blijkt, dat Lienden en
Echteld aanzienlijk minder inwoners per bunder hadden dan Kesteren.
De oorzaken hiervoor aan te geven, zou op dit moment te ver voeren. Ve hopen hierop later met meer
en andere gegevens terug te komen.
II Het stemrecht.
Inmiddels was er een reglement voor de samenstelling van de Staten der Provincie. Gerechtigd tot
het kiezen van de landelijke stand was ieder Nederlander van een bepaalde leeftijd als hij minimaal ƒ25,- per jaar aan belasting betaalde.
Om als gekozene voor de landelijke stand op te
treden moest men minimaal ƒ 50,- per jaar belasting verschuldigd zijn en betaald hebben.
Dit kiezen van de landelijke stand hield verband
met de samenstelling van de Provinciale Staten.
Deze bestonden voor Gelderland uit:
30 leden namens de Ridderschap
30
"
"
" Steden (naar grootte 1-6 leden)
30
"
"
" landelijke stand (per district
3-4 leden)
In totaal dus 90 leden.
Lienden en Kesteren behoorden tot het 6e district,
waarvoor Tiel en Eist afwisselend optraden. In het
proces-verbaal hierover komen we de volgende ondertekenaars tegen voor Lienden:
A. Verbrugh
G. van de Veerd
J.van Ommeren
D. Augustinus
J. van Ingen
A.van Brenk
C. de Koek
J. Verbrugh
G. Vink
F. van Brakel
Aart Verbrugh
16

Door deze gegevens maken we kennis met het openbaar bestuur van provincie en gemeente. We zien
hieruit wie aan het bestuur deelnamen en kunnen
vaststellen of nog vele van deze familienamen
voorkomen in de gemeente.
In volgende bijdragen willen we eens gaan zien
wie deelnamen aan het gemeentebestuur, het zetten van de belastingen e.d.
Kesteren, 16-3-81
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Uit:

R e n d e z - v o u s with Destiny

De Slag bij O p h e u s d e n

Na één avond in Nijmegen kreeg de 506e gevechtsgroep op 3 oktober bevel om op te rukken naar
Opheusden om een sectie van de frontlijn van de
43ste Britse divisie over te nemen.
De aflossing werd, net als vrijwel alle troepenbewegingen op het "Eiland" 's nachts uitgevoerd. Het terrein was hier al net zo vlak als
overal elders op het'"Eiland"."De Néder-Rijn en
de Waal kwamen dichter bijeen, zodat zij slechts
een 4 km van elkaar verwijderd waren. Een dubbele spoorweg, die van oost naar west liep, onderbrak het vlakke terrein. De spoordijk stak
meer dan 5 voet (ca. 1.50 m - red.) boven he_t
omringende land uit.
Ten noorden van de spoorweg was het voornaamste
afwateringskanaal (de Linge - red.) van het
"Eiland", tien voet breed (ca 3 m - red.) met
in begin oktober een diepte van ongeveer 3 voet
(ca 0,90 m). Opheusden, een stadje (l) van ongeveer 100 bakstene'p gebouwen, lag tussen de
Neder-Eijn en de spoorweg. Het was vanuit het
oosten via 2 wegen te bereiken: één langs de
dijk, terwijl de andere tussen de spoorweg en
het afwateringskanaal liep.
Juist ten oosten van het stadje kwam de laatste
18

weg uit op een noord-zuid lopende weg met een
brug over het afwateringskanaal die de spoorrails bij een stationnetje kruiste. Zoals verwacht kon worden boden de heuvels ten noorden
van de rivier de Duitsers een uitstekende gelegenheid om beide wegen te observeren.
Een merkwaardigheid wat betreft de geallieerde
frontlijn was dat hij op het westen gericht was;
de Amerikanen vochten hier in de richting van
de V.S.!
Toen hij zijn posities betrok, plaatste kolonel
Sink zijn 2e bataljon langs de zuidelijke oever
van de Wederrijn vanaf Heteren naar het westen
tot Opheusden. De sektie van het derde bataljon

liep door Opheusden over de spoorlijn naar de
Vaal in de omgeving van Dodewaard. De G-compagriie lag ten noorden van de spoorlijn met de
B-batterij van het 81ste. (luchtdoelartillerie red.), De I-compagnie lag ten zuiden ervan en
de H-compagnie was reserve. Het 1ste bataljon
werd regimentsreserve. De Britten zeiden, dat
de frontsectie rustig was eri dat er geen moei-

lijkheden te verwachten waren.
De Britse inlichtingendienst rapporteerde bij
het overdragen van alle mogelijke nuttige informatie1; aan de Amerikaanse divisie, dat de
Duitse 363ste Volksgrenadier-Divisie ergens
ten oosten van Arnhem lag. Hij was gereorganiseerd als Volksgrenadier-eenheid na bij Avranches

uiteengeslagen te zijn er men geloofde, dat die
nu weer gereed voor de strijd was.
Zonder dat dit, bekend was aan de Engelsen en
zonder dat dit bekend was aan de 101ste werd
aan deze Duitse divisie de opdracht gegeven,
het "Eiland" te zuiveren. Hij trok al achter

de Duitse linies naar het westen, naar Hhenen.
Hier was de brug over de Rijn gelukkig opgeblazen.
De eenheden moesten met een pontveer de rivier
oversteken, noodzakelijkerwijs een langdurige
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operatie. Dat was .misschien de reden van het bi.1
stukken en brokken inzetten van de eenheden. De
kansen lagen voor de 101ste in het gevecht dat volgde
toch al ongunstig. Waren de Duitsers in staat geweest
de divisie als een eenheid te gebruiken dan zou
het nog veel erger geweest zijn. Nu werd telkens
een regiment naar voren gezonden , om vervolgens
vernietigd te worden.
De mannen van het 506e hadden geen idee van wat
er hun te gebeuren stond,toen in de vroege morgen
van 5 oktober de Duitsers de linies van het derde
bataljon begonnen af te tasten. Om 06.00 uur zagen
de mannen fakkels van de struikeldraden afgaan,
die de Genie vlak voor de bataljonsposities geplaatst had. Dit duidde op het lanceren van een
aanval op grote schaal. Gelijktijdig rapporteerde
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het tweede bataljon toenemend artillerievuur. Het
d*rde bataljon hield de eerste aanval staande.
Maar een tweede, met,meer artilleriesteun,dwong
majoor Horton om de H-compagnie in te zetten en
een oproep om hulp naar achteren te zenden.
Kolonel Sink en zijn S 3 (officier operaties red.)
begaven zich in allerijl naar het gebied.
Toen hij zag dat er meer troepen nodig waren, gaf
Kol.
Sink bevel dat het 47ste Tank Squadron en
zijn eigen 1ste bataljon, minus één compagnie, in
aktie gebracht moesten worden.
Die ene compagnie moest in reserve gehouden worden,
omdat het 2e bataljon steeds ernstiger rapporten zond. Een compagnie SS-troepen kwam, in
wat een afleidingsaanval moet zijn geweest, om
08.30 uur over de rivier om hun posities aan te
vallen. La,ter volgde er nog een halve compagnie.
Beide werden met zware verliezen 'teruggedreven.
De rest van het 1ste bataljon werkte zich naar
voren en leed onderweg verliezen door de Duitse
artillerie. De A-compagnie bereikte Opheusden het
eerste, en zijn pelotons werden toegevoegd, één
aan de G-compagnie rechts en twee aan de -H-compagnie links.
De Duitse artillerie zette zijn vuur op Opheusden
voort. Kort na 10.00 uur werd majoor Horton getroffen en stierf een paar uur later. Majoor
Robert P. Harwick nam zijn plaats als bataljonscommandant over.
Vroeg in de middag lanceerden de Duitsers nog een
infanterie-aanval, ondersteund door tanks. Die
werd afgeslagen met de hulp van de accurate ondersteuning van het 321ste (Afd.Glider Veldartillerie),
waarvan negen vooruitgeschoven observatieteams
bij het 506e waren. In de loop van de gevechten
gedurende die dag vuurde het 321ste 1700 granaten
af. Het Britse 78e Regiment Veldartillerie deed
ongeveer hetzelfde.
Laat in de middag vielen de Duitsers weer aan.
Deze keer in het gebied van de I-compagnie ten
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/e had the situation well in hand. The 363rd Volksgrenadiers Di

zuiden van de spoorlijn. Eerst hield de I-compagnie
stand. Maar de compagnie lag ver uit elkaar en kon
de Duitsers er niet van weerhouden dat ze langs'de
oevers van de Vaal om zijn flank heen trokken. Een
wanhopige tegenaanval herstelde later de linies.
De verliezen van het 506e regiment waren die dag
6 officieren en 86 manschappen.
In de loop van het gevecht werd de B-compagnie van
de Genie weer:in de strijd geworpen om als infanterie te vechten. Er werd een Britse anti-tankeenheid gebruikt en een squadron gepantserde huzaren, evenals twee batterijen v,an het 81ste.
Die avond besloot kolonel Sink om het hele derde
bataljon ten zuiden van de spoorlijn te brengen, en
om het hele eerste bataljon in de linie in Opheusden
zelf te plaatsen. Het 5e bataljon van de Duke of
Cornwall's Light Infantry (Eng. -red.) was naar
voren gebracht om hem een nieuwe reserve te geven.
Deze verplaatsingen werden uitgevoerd onder dekking rvan de duisternis. Maar toen de H-compagnie
terugtrok om de linies op orde-te brengen, hadden de Duitsers het geluk om van deze gelegenheid
gebruik te kunnen maken door over de spoorrails
te trekken tot in het gebied rond het kleine
spoorwegstation, dat was gesitueerd waar de weg
de spoorlijn kruist.
Bij het eerste daglicht kreeg de G-cie bevel
om in westelijke richting langs de spoorlijn aan
te vallen om hen er uit te gooien. Deze compagnie
trok zonder problemen zo'n zeshonderd yards
(550 m) voorwaarts, tot ze frontaal op het
957ste Regiment Infanterie stootte;, dat langs
dezelfde spoorrails naar het oosten aanviel met
een bataljon aan elke kant. Na een bittere worsteling in het open terrein trok de G-cie terug
naar zijn oorspronkelijke linies, waar het derde
bataljon erin slaagde om de rest van de dag stand
te houden.
De zakem kwamen er voor het 1ste bataljon, dat
in Opheusden zelf vocht, ongunstiger voor te
staan. De A-cie, net ten noorden van de spoorlijn,
24

werd teruggedrongen naar de oostelijke rand van
het dorp. Zijn commandant, Luitenant Williarn C.
Kennedy, werd gewond en werd vervangen door
Lt. Anthoriy N.Borelli, De mannen van het 50ée
hadden die dag te lijden onder wat zij beschouwden als het zwaarste artillerievuur van de veldtocht in Holland. De 32iste vuurde die dag 2600
granaten ten antwoord af. De luchtdoelbatterijen
van het 81ste werden als grondtroepen gebruikt,
met hun 50 mitrailleurs pal op de hoofdverdedigingslinie. De antitank-batterijen stonden zo
dicht op de frontlinie dat, toen een Duitse
aanval een gedeeltelijke terugtocht noodzakelijk maakte, één kanon achtergelaten moest worden.
Het werd de volgende dag heroverd.
In de vroege namiddag werd het 5e bataljon
Duke of Cornwalls' Light Infantry ingezet op
de linker-flank van het 1ste bataljon. Al aanvallend slaagde het erin om ongeveer 300 m van
het verloren terrein terug te winnen voor het
tot staan werd gebracht. De vijand deed een .tegenaanval, maar.de geallieerde linie hield ferm
stand.
Later die dag werd het 3de bataljon van het 32?ste
(Regiment Glider Infantry) aan.het 5Q6e" toegevoegd.
Liever dan te proberen dit bataljon tussen de
bestaande frontlinie in te persen, werd besloten
het een nieuwe verdedigingspositie, 1200 yards
(ruim l km) naar achteren, te doen innemen.
Ónder dekking van de duisternis zouden het 1ste
bataljon, van het 506e en het Duke of Cornwall
bataljon, die het beide zwaar te verduren hadden
gehad, uit de strijd teruggetrokken worden. Het
3e bataljon zou terugvallen en een nieuwe positie
innemen als het zuidelijk gedeelte van de nieuw
opgezette linie. Deze manoeuvre zou ervoor zorgen
dat er geen geallieerde troepen meer in het dorp
Opheusderi waren'en dat het dorp opengesteld kon
worden voor Typhoons en artillerie.om de volgende
25
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kaart 55
dag zoveel Duitsers als mogelijk was uit te schakelen.
Het bevel tot de terugtocht dwong het 1ste bataljon het probleem onder ogen tezien wat ze met
de 1,20 ernstig gewonde manschappen aan moesten.
Gedurende de dag waren ze behandeld in de hulppost, die kapitein Joseph Varren, de bataljonsofficier van gezondheid, ingericht had in de
windmolen aan de oostelijke rand van het dorp.
Ze lagen nu in de kelders van de huizen langs
die laatste straat en hoopten dat hun bataljon

daar tenminste zijn greep op kon behouden.
Het was niet zo moeilijk om hen die konden
pen eruit te krijgen. Ongeveer vijftig van
werden in de late namiddag in twee groepen
de sloten geëvacueerd. Maar met de anderen
het moeilijk.
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kaart 56
Nadat de duisternis de weg over de dijk gedeeltelijk "bruikbaar maakte, stuurde majoor Louis
R.Kent, de regimentsarts, alle transportmiddelen
waar hij de hand op kon leggen naar voren: zes
jeeps en een ambulance. Deze haalden twintig van
de patiënten op brancards weg; ongeveer vijftig
werden achtergelaten. Zes gevangen genomen Duitse
artilleristen werden gedwongen dienst te doen als
brancarddragers en zij zorgden voor nog drie.
De rest moest er uitgehaald worden door de nietgewonden, twee inan per patiënt, waarbij ze hun
M l geweer als "draagstoel" gebruikten. Er kwam
maar één voertuig naar voren om de frontcompagniën te helpen en enkele door bemanningen bediende wapens werden er op geplaatst. Al het andere moest gedragen worden toen het vermoeide bataljon terug begon te trekken, waarbij l peloton
tijdelijk achtergelaten werd om de terugtocht te
dekken.
/
,.
n ,\
(.wordt vervolgd;
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Oproep!
Een van de doelstellingen van onze vereniging
is het bewaren van bodemvondsten in de streek
zelf. Zoals bekend beschikt de H.K.K.en O.
daartoe over een depot (een voormalig ketelhuis) aan de Constantijn Huygensstraat 13 in
Kesteren. Daar worden de vondsten door de leden van de archeologische werkgroep ook gedetermineerd, geïnventariseerd en gedocumenteerd.
Het depot is toegankelijk voor iedere belangstellende in de archeologie van de MiddenBetuwe. Van deze mogelijkheid wordt geregeld
gebruik gemaakt door amateur- en beroepsarcheologen. Vondsten uit het depot zijn
reeds herhaaldelijk te zien geweest op tentoonstellingen. Bit biedt de gelegenheid ook
anderen kennis te laten nemen van het ongeschreven verleden.
Om de vaste jaarlijkse lasten en de inrichting te kunnen financieren is in 1974 het
Depotfonds ingesteld. Veel personen en instellingen hebben door schenkingen en renteloze leningen deze financiering ondersteund.
Het doel: een overzichtelijke en doelmatige
opberging van de vondsten, komt in zicht.
Er wordt naar gestreefd om nog dit jaar de
definitieve inrichting van het depot klaar te
krijgen. Daarvoor zal een financiële aanslag
op het depotfonds nodig zijn. Deze mag echter
niet ten koste gaan van de basis waaruit de
jaarlijkse lasten worden voldaan. Daarom doet
het bestuur een beroep op allen die geïnteresseerd zijn in de voorgeschiedenis van de MjLdden-Betuwe en die het belang van het depotfonds onderkennen, mee te helpen het doel te

bereiken. Dit kunt U doen door het nemen van
één of meer, op naam gestelde, renteloze obligaties van ƒ 50,-. Mogelijk heeft U relaties
die eveneens bereid zijn iets voor het fonds
te doen.
Ieder die obligaties wil nemen (schenking mag
natuurlijk ook; anderen gingen U voor!) kan
daarvoor bij de bestuursleden terecht.
Gelden voor obligaties of schenkingen kunnen
ook worden overgemaakt op postgironummer
886843 t.n.v. de RABOBANK "Kesteren-Opheusden"
te Kesteren ten gunste van rekeningnr.3319»53«943
t.n.v. J.T.M.van Broekhuizen, inz. Depotfonds
H.K.K.en 0.
Obligaties of kwitanties zullen .U dan per kerende
post worden toegezonden.
Vij hopen dat deze oproep grote weerklank vindt,
in het belang van de streek, en dat velen, zowel
leden als niet-leden, onze actie zullen ondersteunen.
Het Bestuur

ARCHEOLOGISCHE
VERKENNINGEN
A.Datema, Kesteren.
De archeologische werkgroep van de H.K.K.en 0.
heeft ook in de achter ons liggende maanden niet
stil gezeten. Praktisch iedere zaterdagmiddag is
de "harde kern" present en gaat op pad. De gehele
streek (het gebied tussen Rijn en Waal) wordt
dan met wisselend succes verkend. In Opheusden
of liever Dodewaard (U begrijpt het:"op de grens"
van beide dorpen) werd een reeds bekende bewoning
uit de Bronstijd verder onderzocht. Dit was mogelijk
door ruilverkavelingsaktiviteiten (nieuwe sloten
etc.). Talloze scherven uit genoemde tijd werden
geborgen, alsmede twee bronzen sikkels, die d.e
vondst van het seizoen waren. Te zijner tijd zal de
heer J.Jager een artikel hierover in de Tabula
publiceren. Bovendien wordt door ons medelid,
dhr. J. Mulder, een onderzoek ingesteld naar de
geologische opbouw van dit gebied. De resultaten
zullen hun weg ook vinden naar de Tabula. Dicht
in de buurt van deze vindplaats werd een tot ,nog
toe onbekende bewoningsgrond uit dezelfde tijd
ontdekt.
Heel anders was het te Deil. Daar werd naar de
juiste ligging van het verdwenen kasteel
REYNESTEIN gezocht. We hebben goede redenen om
te kunnen zeggen dat de juiste plaats is gevonden. Dit mede naar aanleiding van oude kaarten, die ons ter hand gesteld waren, en de fundamenten van kloostermoppen die opgespoord werden. Later gaan we met het onderzoek verder.
Ook Wadenoyen is de laatste tijd een gewild
reisdoel geweest, mede door de ontdekking

(door de heer J. Buys) van vele Romeinse bewoningsresten op een heel groot terrein. De
wakarcheologen Prof. J.E. Bogaers, Drs.
R. S. Hulst en Dr. J.K. Haalebos "bezochten deze
nieuwe vindplaats. Is het misschien "VADA",
waarover Tacitus het in een van zijn werken
had? Veel is hier geborgen, zoals terra
sigillata met stempel en versiering, fibulae
(= sierspelden) etc.
De Strijwaard te Opheusden leverde uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd materiaal op, terwijl
er ook enkele scherven van middeleeuws materiaal
gevonden werden.
Daar tussendoor moest een tentoonstelling ingericht worden t.b.v.onze zustervereniging te
Oosterhout. Hierdoor gingen enige werkavonden
en zaterdagmiddagen voor het archeologisch werk
verloren.
Te^Culemborg, in de buurt van de weg S 101,
werd het onderzoek naar de al eerder gevonden
IJzertijd-bewoning voortgezet. Daarover later
meer in de Tabula.
Bezoek aan de zandwinningen in de uiterwaarden
van Dodewaard en verder oostwaarts•leverden
niets op dan het genieten van de mooie natuur,
en dat is ook wat waard.
We zullen U in de komende Tabulae op de hoogte
houden van de resultaten van de archeologische
werkgroep.
Heeft II iets te melden voor onderzoek of iets
dergelijks, belt U dan: 08887-1354
of: 08306-22452

Waar lag

Vada?
J.J.

Jager, Geldermalsen

In zijn beschrijving van de Batavenopstand,
(69 - 70 n.Chr.), vermeldt Tacitus (Hist.IV,20)
dat Civilis op één dag 4 Romeinse versterkingen
aanviel! Arenacum, Batavodurum, Grinnes en Vada.
Algemeen wordt aangenomen dat de eerste drie
versterkingen gelegen waren bij de tegenwoordige plaatsen Rindern, Nijmegen en Rossum. Omtrent de ligging van Vada is bekend, dat het
dicht bij Grinnes gelegen moet hebben, immers
beide plaatsen werden tegelijk door Cerialis
ontzet. Verder lag het ten zuiden van een rivier, want de Bataven vluchtten over die rivier
het vrije gebied in, waarbij Civilis zijn paard
in de steek liet en zwemmend de overkant bereikte. Ook neemt men gewoonlijk aan dat Tacitus
de vier plaatsen in volgorde van oost naar west
noemt (Hettema: De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd).
Als het er dan op aan komt, op grond van deze
gegevens Vada te lokaliseren, blijkt er geen eenstemmigheid te bestaan.
KERN (Tijdschrift Aardrijkskundig Genootschap
1904) houdt Ravenswaaij voor Vada;
KROON (Oudheidkundig Jaarboek 1938) houdt het op
Afferden;
BIJVANCK (Nederland in de Romeinse Tijd) geeft
de voorkeur aan Heerewaarden en oppert de
mogelijkheid, dat Grinnes bij Gorinchem en
Vada bij Dordrecht gelegen heeft.
BLOK ten slotte (lezing voor de Historische
Kring Vest-Betuwe) vindt de naam Vada terug
in het tegenwoordige Wadenoijen.

Keus genoeg, kan men zeggen, als men dit rijtje
mogelijkheden bekijkt. Toch valt één ding op:
Blok introduceert hier een nieuw element: de afleiding van de naam Wadenoijen uit Vada.
Als Wadenoijen nu ook aan de andere vereisten
voldoet zijn we misschien iets verder.
"Dicht bij Rossum": van de 5 genoemde plaatsen
ligt Heerewaarden het dichtst bij Rossum. De
daarop volgende plaats is Vadenoijen.
"Ten zuiden van een rivier": (Bijvanck zegt ten
zuiden van de Waal). Ook dat klopt. Het tegenwoordige Wadenoijen ligt ten zuiden van de
Linge. We weten dat de loop van de rivieren
in de Romeinse tijd anders was dan tegenwoordig.
De Waal liep ten noorden van de plaats waar nu
Tiel ligt en meanderde via de huidige Dode
Linge en Linge naar het westen. Dat de hoofdstroom van de Waal in de Romeinse tijd die weg
volgde is bevestigd door een aantal vondsten
van Romeinse schepen in de Avezathen.
"Ten westen van Rossum". Het tegenwoordige dorp
Wadenoijen ligt iets ten oosten van Rossum.
Als de versterking Vada enkele kilometers ten
westen-van het huidige dorp gelegen heeft,
was dat ten westen van Grinnes.
Uit het vorenstaande blijkt, dat Wadenoijen voldoet aan de geografische normen, afgeleid uit
het verhaal van Tacitus en dat het bovendien op
grond van de taalwetenschap mogelijk is de naam
Wadenoijen uit Vada af te leiden.
Vanzelfsprekend komt dan de vraag naar voren wat
archeologisch van Wadenoijen bekend is. Tot voor
kort was daar maar één antwoord op: niets!
Toen de Provinciaal Archeoloog, Drs. R. Hulst,
voor enige jaren in Geldermalsen een lezing hield
over de loop van de rivieren in de Romeinse tijd
werd na afloop van de lezing door hem met een
aantal amateurs nog wat nagekaart. Hij vroeg ons
toen of we onze aandacht eens wilden besteden
aan de driehoek Tiel-Waardenburg-Geldermalsen,
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het gebied ten zuiden van de Linge en ten noorden
van de Waal. Voor hem was dat gebied, archeologisch gezien, een witte vlek op de kaart.
Wij hebben ons in de daarop volgende jaren met
die streek bezig gehouden en ontdekten dat deze
toch niet helemaal wit was.
In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden worden
Romeinse scherven uit Waardenburg en Tuil bewaard,
alsmede een altaar uit Zennewijnen. Ook in Meteren
(op meerdere plaatsen),in Est en in Ophemert zijn
vondsten gedaan. Wadenoijen was er echter niet
bij, ondanks naarstig speuren op omgeploegde akkers , langs nieuw aangelegde sloten en op gerooide boomgaarden.
Het keerpunt kwam in het najaar van 1980. Jan
Buij s vond Romeinse scherven op een maisveld in
Wadenoijen. De vindplaats ligt op een grote stroomrug langs de Bommelweg.
Bij nader onderzoek bleek, dat ook aan beide zijden van het maisveld de oppervlakte bezaaid lag
met scherven, bijna alle van Romeins aardewerk.
Voor zover nu bekend, strekte de bewoning zich
uit over een oppervlakte van ongeveer 600 bij
200 meter. Het zal ons echter niets verwonderen
als het bewoningsgebied nog veel groter is.
De Provinciaal Archeoloog bestudeerde de vondsten bij Jan Buijs thuis; het grootste gedeelte
van het materiaal is Homeins, een klein aantal
scherven is inheems en tenslotte zijn enkele
scherven Merovingisch.

Met betrekking tot de vraagstelling van dit artikel weten we nu, dat er in ieder geval in
Wadenoijen in de Romeinse tijd een behoorlijke
burgerlijke nederzetting is geweest. Van een
militaire nederzetting (en dat was Vada) is echter
nog geen spoor gevonden.

Jan Buijs wilde verder met zijn onderzoek en
riep daartoe de hulp in van Jan Bervaes, aan de
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lezers van de Tabula wel bekend door zijn ontdekkingen bij het bestuderen van luchtfoto's
("Een historische Kring in Kesteren1.', "Merm en
Aam" enz.).
De hoop was, dat bij het bestuderen van luchtfoto's in of bij het betreffende gebied structuren ontdekt zouden worden, die mogelijk aanwijzingen konden bevatten omtrent militaire
bewoning.
Op de in eerste instantie beschikbare luchtfoto's werd helaas niets gevonden.
Begin mei van dit jaar werd ik op een zaterdagmorgen door Jan Bervaes opgebeld. Hij vertelde, dat hij een nieuwe serie luchtfoto's
had van een wat wijdere omgeving van Wadenoijen
en dat hij daarop interessante dingen had gezien.
We maakten een afspraak en gingen later op de
ochtend op de betreffende plaats kijken. Op de
luchtfoto zijn 2 maal 2 evenwijdig lopende
rechte lijnen waar te nemen. Op het terrein is
op die plaats alleen een greppel te zien. Een
nader onderzoek van het perceel zal tot het
najaar moeten wachten, als het wederom braak
ligt. - Het betreffende perceel heet "De Prinkel",
grenst aan de Linge en ligt op korte afstand van
het punt'waar een Romeins schip gevonden is. De
afstand tot de hiervoor genoemde burgerlijke
bewoning zal ongeveer 2 kilometer zijn.
We hebben dezelfde dag nog in alle daarvoor in
aanmerking komende naslagwerken gezocht, naar
een naamsverklaring van de naam "Prinkel", maar
nergens hadden we succes.
Een week later werd ik weer door Jan Bervaes
opgebeld; hij had een brainwave gehad en er was
een brief voor me onderweg. In de brief zat een
overdruk van een artikel, dat handelde over de
bouw van Romeinse versterkingen en daarin was
de volgende zin onderstreept:"In het midden was
het hoofdkwartier, de PRINC(K)lPIA...".
11

Zou de naam Prinkel daaraan ontleend kunnen zijn?
Wij weten het niet; in het najaar kunnen we misschien ter plaatse nog aanwijzingen vinden, maar
het is bijna te mooi om waar te zijn.
Indien één van onze lezers iets meer weet over
perceel en naam "Prinkel", dan houden we ons aanbevolen voor een berichtje. Mochten we er helemaal
naast zijn met onze speculatie dan is dat nog geen
ramp. We beginnen dan vrolijk aan een nieuw object.
Dat is juist het leuke van onze hobby!

Een zilveren denarius
A. Datema, Kesteren
De jongens Koops te Kesteren lieten mij een muntje zien, dat ze in de omgeving van Villa Maria
aan de Benedeneindsestraat in Kesteren hadden
gevonden. Het is een zilveren denarius. Het geldstuk is erg afgesleten en geslagen in het jaar
191 na Christus.
De heer S.M. van Ommeren heeft de munt als volgt
gedetermineerd:
Voorkant: beeltenis van het hoofd van keizer
Commodus (180-193 na Chr.)
Opschrift: ... L AUEEL.COMM.AUG.P.FEL.
De eerste drie letters zijn afgesleten, zodat er
stond: L.AEL.AUREL.COMM.AUG.P.FEL.
L. = Lucius
AÏÏG. = Augustus
AEL.= Aelius
P. = Pater
AUREL.= Aurelius
FEL. = Felix
COMM. = Commodus
Het opschrift aan de keerzijde luidt:
P.M.TEP. XVII. IMP. VIII. COS. VII

'

,

12

P. = Pontifex
M. = Maximus
TEP. XVII = voor de 17de maal Tribunicia
Postestate
IMP. VIII s= voor het 8ste jaar keizer
COS. VII = voor de 7de maal consul
Rechts bevindt zich een ster in het veld.
Op deze keerzijde treft men bovendien aan: Pides,
staande naar links, die een standaard vasthoudt,
lijkend op een knoestige stok, terwijl door de
linkerhand de hoorn des overvloeds vastgehouden
wordt.

Uit de geschiedenis van

tienden n
A. Pouwer, Kesteren
Bevolking en landbouw in 1830Om enig inzicht te geven in het leven in Menden
zoals dat er een honderdvijftig jaar geleden
uitzag, willen we deze keer enige cijfers geven.
Deze hebben betrekking op de bevolking en een
deel van de landbouwaktiviteiten. Daar het bekend zal zijn dat het grootste deel van de bevolking zijn bestaan moest vinden in de landbouw kunnen deze gegevens dit nader toelichten.
Omdat we in de eerste plaats Lienden als gemeente willen bezien en verder bepaalde onderdelen
wa"t*nader willen preciseren, hebben we de gegevens ook gegroepeerd per buurtschap of dorpspolder. In de volgende tabel geven we eerst het
totaal voor de gehele gemeente en daarna voor
de onderdelen. Eerst de aantallen personen, daarna die van de paarden, de koeien, de schapen, de
wagens en de rijtuigen.
We krijgen nu een indruk van het aantal personen
dat voor het grootste deel moest leven van de opbrengsten van de grond in Lienden. Precies is
dit niet, daar er altijd wel enige overschrijding van de gemeentegrenzen geweest zal zijn
"van beide kanten", door werkzaamheden, grondbezit en inkomsten van elders. Dit geldt ook voor
de afzonderlijke dorpspolders en buurtschappen,
maar gemakshalve nemen we aan, dat de overschrij-
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gemeente of
aantallen
deel ervan • personen paarden koeien schapen wagens rij tuiin 1830
gen

gemeente
Menden

2445

410

dorpspolder
Lienden

688

78
129

id.
id.
ld.
id.
id.

Ingen
Ommeren
Meerten
Aalst
Mars

816
281
428
150
182

1191 515

262
343
129
168
125
164

40

60
49
54

83
226

43
26
43
94

202

19

39
57
19
34
25
28

4
4
4
2

5

dingen van de grenzen van de gemeente en die van
de omliggende gemeenten in de gemeente Lienden
elkaar opheffen.
De gemeente Lienden is bij benadering 4000 ha
groot en had omstreeks die tijd een bouwlandareaal van ca. 1250 ha, dat beteeld werd met de
toen gangbare landbouwgewassen. In hoofdzaak waren dit tarwe, rogge, haver, gerst en wat peulvruchten.
In het aantal personen zijn zowel mannen als
vrouwen, jong en oud inbegrepen. Een verdere
splitsing zou de afzonderlijke groepen op kunnen leveren, maar is voor ons doel hier niet
nodig.
Het totale aantal paarden kan als volgt omschreven worden: 3 hengsten, 54 ruinen, 262 merries
en 91 veulens.
Dat voor de koeien als: 3 stieren, 157 ossen,
551 koeien en 480 kalveren.
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Voor de schapen is geen verdere onderverdeling
bekend.
De wagens omvatten 133 boerenwagens, 50 karren

en 19 rijtuigen.
Onder de niet nader uitgewerkte opgaven komen
nog voor 25 ezels en 679 varkens.
Verder twee zeilschepen en 34 roeiboten, waarvan vrij veel in de Mars. (Kans op overstroming
bij dijkdoorbraak!).

Zonder in details te treden zijn naar aanleiding
van de hier genoemde gegevens de volgende opmerkingen te maken:
1.Per persoon is in deze gemeente ongeveer 1.60 ha
kultuurgrond aanwezig, waarvan ca. 0,50 ha bouwland. Uit de gegevens van de bodemkartering en
de hoogteligging is op te maken dat het bouwland ongeveer de oude weg van Kesteren, over
Aalst, Lienden, Ommeren en Ingen volgde, met
meer of minder grote uitstulpingen naar beide
zijden van de weg; bijv. de Boutenburg (ten
westen van Aalst gelegen) was toen al bouwland.
Door de lage ligging en de zwaarte van de grond
voor bewerking was een vrij groot gedeelte van
Ommeren, Ingen en de Mars slechts bruikbaar als
weiland.
2.De zwaarte van de grond was, bij de toen aanwezige technische mogelijkheden, een beperkende
faktor voor het gebruik als bouwland. De grens
zal, mede afhankelijk van andere faktoren, duidelijk beneden 60% afslibbare delen gelegen hebben. De meestal lagere ligging van deze zwaardere gronden (komgronden) en de slechte ontwatering in die tijd had tot gevolg dat deze
slechts als weiland (en vaak slecht) bruikbaar
waren (b.v. het "veld" tussen ommeren en Ingen).
3.De hoeveelheid beschikbaar weiland en de aantallen paarden, koeien en schapen laten zien
dat de kwaliteit van het weiland te wensen over
liet, daar we niet aan een grootvee-eenheid per.

Kuif
ha toekomen, (ca. 1500 grootvee-eenheden op
ca. 2500 ha weiland! Rekening is hierbij gehouden met water, wegen, dijken, bebouwd e.d.).
4.De hoeveelheid wagens laat zien dat per 3 volwassen paarden ongeveer 2 wagens, karren of rijtuigen aanwezig waren.
5.ïïit de opsomming per dorpspolder of buurtschap
blijken de verschillen in bewoning en landbouwaktiviteiten. Hier komen we een volgende keer
op terug met de oppervlakte per gebied.
Tenslotte willen we opmerken, dat met deze momentopname slechts een inzicht in een deel van het
leven in Lienden weergegeven is, voornamelijk
wat betreft de aantallen inwoners, de veestapel en het gerij. In een volgende bijdrage
hopen we voor een klein deel van Lienden, per
buurtschap of dorpspolder, terug te komen op
personen en verhoudingen, vergezeld van de
nodige toelichtingen. Daar het in deze kleine
bijdrage moeilijk is een breder overzicht te
geven, verwijzen we naar aanvullende informatie, die hieronder genoemd is.
Literatuur1. A. Pouwer - Enkele grepen uit de geschiedenis van de landbouw met betrekking tot de Neder-Betuwe.
"Van scherven en schrifturen. 1977 Historische Kring Resteren en Omstreken.
2. "Bodemkaart van Nederland" Blad 39 West en
Oost.Ehenen
Stichting voor Bodemkartering,
1973 Vageningen.

Bydragen tot de geschiedenis van

eteren

V. Enige 'bijzonderheden uit de geschiedenis van de
Rooms-Katholieke Parochie van Heteren.
ir. V.van de Vesteringh
De voorreformatorische Roomse Kerk van Heteren
ging, evenals op zoveel andere plaatsen in Nederland, bij de Reformatie omstreeks 1600 over
op de aanhangers van de nieuwe leer en werd toen
de Gereformeerde (Hervormde) Kerk van Heteren.
Van de oude kerk is nu alleen nog de toren over;
het kerkgebouw is in het begin van de vorige eeuw
wegens bouwvalligheid afgebroken. De buitendijkse
ligging, met gevaar van overstroming door en ijsgang in de Rijn, is hieraan zeker schuldig.
Het moet een tufstenen kerkje geweest zijn, wat
nu nog aan de oostmuur van de toren bij de Hervormde Kerk te zien is. De tufstenen muur dateert
men op de 12de eeuw, terwijl de stenen toren er
later (iste helft van de 14de eeuw) tegenaan gebouwd is. Van dit oude kerkje bestaan, voor zover bekend, geen afbeeldingen. Misschien heeft
het kerkje er ongeveer uitgezien als het oude
kerkje in het Benedendorp van Oosterbeek.
De oudst bekende vermelding van de kerk van Heteren is te vinden in een oorkonde uit 1292,
waarin de gebroeders Rudolf en Hendric Koe het
Kapittel van St. Marie te Utrecht verzoeken om
heer Godefridus met de kerk van Heteren te begiftigen.
De kerk was gewijd aan St.Willibrordus. In de
kerk waren twee vicarieën aanwezig, namelijk
een vicarie op het altaar van Onze Lieve Vrouwe
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en

het St. Catharina vicarie. Over hun

stichting e.d. is weinig bekend. Zulke altaren en de missen die erop gelezen werden,
werden oorspronkelijk vaak bekostigd uit de
opbrengst van landerijen. Omdat er vicarie-

land van de Rode Toren was en de collatie berustte bij de bewoners van de Rode Toren lijkt
het erop,dat de bezitters van dit kasteel (dat

lag aan de oostgrens van het kerspel of dorpsgebied van Heteren) zeer nauw verbonden waren
met beide vicarieën.
Vanaf omstreeks 1600 tot het begin van de 19de
eeuw moesten de roomse gelovigen van Heteren
het zonder eigen kerkgebouw stellen. Of er ve-

len met de Reformatie meegegaan zijn en hoevelen er echt katholiek gebleven zijn, is onbekend. De traditie verhaalt dat alle gelovigen met de pastoor tot het nieuwe geloof overgingen. Dit lijkt wel wat overdreven, omdat er
later toch vrij veel rooms-katholieken in Heteren blijken te wonen.

Dit zal ook zeker een gevolg zijn geweest van
het feit, dat deze streek al vanaf zeker 1651

bediend werd vanuit kasteel Grunsfoort bij
Renkum, dat roomse bewoners had gehouden. In
1729 werd het Betuwse gedeelte van de Statie
Vageningen-Renkum afgescheiden en werd de
Statie Heteren-Indoornik opgericht. Dat de
kerk op het grondgebied van Indoornik gebouwd
werd en de pastoor er ook woonde, kwam omdat
de Heer van Indoornik katholiek was.
In en na de Franse tijd begon er op sociaalcultureel en.op godsdienstig terrein een nieuw
klimaat te heersen. In het dorp Heteren en er
omheen woonden in 1808 zo'n 450 mensen, waar-

van er 20? rooms waren. Omstreeks 1795 werden
er in Heteren 196 roomse inwoners geteld.
Ondanks het gemis van een kerkgebouw waren de
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katholieke gelovigen van Heteren toch niet helemaal van kerkdiensten verstoken. De traditie
verhaalt dat "men een priester die in de Steeg,
thans (= vorige eeuw) bewoond door G. van de
Vestrik (zie noot l), dienst deed, betrapt
heeft en gevankelijk heeft weggevoerd naar Eist
en daar geworpen is in het papenhok. Be familie
van hem die den priester verraden heeft, dragen
nog den naam van Verklikkers".
Als dit waar gebeurd is, is het waarschijnlijk
dat deze diensten plaatsvonden toen de Steeg
nog roomse bewoners had. Dit moet dan vóór ca.
1763 geweest zijn, toen het huis bewoond werd

door de katholieke familie Heyendaal.
Later werden er door de pastoor van Indoornik

op zon- en feestdagen missen gelezen op de
Bouwweert (een verdwenen boerderij op de uiterwaarden) of ook wel op de hofstede het Heetveld.
(in de 18de eeuw was het weiland het Heetveld,
waarop later een hofstede gebouwd werd, in bezit van de familie Lippis, vermoedelijk familie
va.n pastoor Lippirts of Lippitz van Indoornik
(1729-1742).
Omstreeks 1700 richtten de roomse gelovigen van
Heteren en Driel een verzoek tot de overheid om
de schuren, waarin ze hun godsdienstoefeningen
hielden, te mogen vervangen door een kerk en
eveneens om een woning voor hun pastoor te mogen bouwen op de grens van Heteren en Driel.
noot l) G.van de Vestrik = G. van de Westeringh
(Westrin(n)k, Vestrik). Deze schrijfwijze zal
wel op een vergissing berusten, enerzijds vanwege onbekendheid van de pastoor van Indoornik
met de bewoners van de Steeg in Heteren, anderzijds omdat de naam Vesterik van de roomse
steenbakkez- uit Heteren hem wel beter bekend
geweest zal zijn.-
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Als plaats gaven ze een stukje land bij de
Aanval aan. Het verzoek werd afgewezen, ondermeer omdat de katholieke gelovigen in beide
dorpen reeds gelegenheid hadden om hun godsdienstoefeningen te houden,
dat bovendien de roomse kerken van Eimeren en
Indoornik slechts op ongeveer l uur gaans
lagen,
dat door het oprichten van een katholieke
kerk de kans groot was, dat vele roomse gelovigen, die in de meeste steden geen burgerrecht meer hadden (d.w.z. dat ze er geen bedrijf, handel of openbaar ambt mochten uitoefenen en geen stemrecht hadden),hier naar
toe kwamen omdat op het platteland gemakkelijker in het onderhoud voorzien kon worden
(hetgeen in het Land van Maas en Vaa] duidelijk gebleken was), en dat hierdoor een te
grote uitbreiding van de roomse bevolking,
die toch al niet onaanzienlijk was, t.o.v.
het gereformeerde volksdeel gevreesd werd.
In 1906 werd in Heteren uit eigen fondsen
een kapel opgericht, die toegewijd was aan
St.Hubertus. Dit moet een gebouw zonder toren
("een net kerkje") geweest zijn. Later was de
kapel ook voorzien van een orgel. De steenbakker J.van Geyn schonk bijna alle stenen. Deze
kerk stond, evenals nu, aan het eind van de
Onze Lieve Vrouweatraat onderaan de dijk.
De kerk was eigenlijk te klein gebouwd. In
185é werd hij afgebroken en vervangen door
een nieuwe kerk. Eind 1858 kon er ook een orgel aangekocht worden en in 1859 werden er
twee klokken gewijd. De roomse kerk van Heteren was toen een bijkerk van Indoornik en werd
bediend door de pastoor van Indoornik. In 1891
werd Heteren een zelfstandige parochie en werden er wederom een nieuwe kerk en pastorie gebouwd.
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De volgende geestelijken (pastoors, priesters, bedienaars) van de vóór-reformatorische roomse
kerk van ïïeteren zijn "bekend:

Godefridus, 1292 (?)
Barneyer (Bannier) Potter, 1494
Bruno Henrickss, 1513
Michiel van Bomswinckel, deken, 1532
Henrick Sluier, 1543
Vilhelm van den Geyn, vóór 1550
Johan Schetter, 1577
Floris Engelschen, vice-curiet, 1573
Jacolms Henrici van Vageningen, 1586
Herman van Hoemen (Heumen), 1587 (overleden)
Nioolaas Valcke, "de duijvelsbander", 1597
Gemengde huwelijken tussen rooms-katholieken en
gereformeerden waren in Heteren na de Reformatie
niet zeldzaam. Aantekeningen over de gezindheid
van een der ouders bij de doop van een kind geven dit duidelijk aan. Ook het feit dat b.v.
veel inschrijvingen van ondertrouw in het kerkeboek van de ene kerk en de inschrijvingen van
het huwelijk in dat van de andere kerk gedaan
werden, wijzen hier maar al te vaak op. Het
volgende voorbeeld moge aantonen dat een gemengd huwelijk in het kleine Heteren van toen
toch weieens stof deed opwaaien.
Jan Glover was diaken (armenmeester) in de gereformeerde kerk van Heteren. Het gerucht werd
levendig dat hij een huwelijk met een roomse
vrouw overwoog. Zoiets was natuurlijk onverenigbaar met zijn diakenschap. Hij werd dan
ook afgezet en, voordat hij trouwde, ook geëxcommuniceerd. Zoiets was in die dagen niet
ongebruikelijk.
Gezien de vele gemengde huwelijken in die tijd
zal er tegen dit huwelijk als zodanig waarschijnlijk niet zoveel bezwaar bestaan hebben,
maar het had wel consequenties voor het uit-
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oefenen van een kerkelijk ambt. (Evenals een
al dan niet gemengd huwelijk dit ook nu nog
kan hebben voor kerkelijke ambsdragers l)
Op l augustus 1784 werd het huwelijk tussen
Johannes Glover en Villemina Zanders voltrokken. Dit vond plaats in de plaatselijke (gereformeerde) kerk, waarvan hij als lidmaat geschrapt was, en het werd door de plaatselijke
predikant voltrokken.
Het huwelijk werd "in tegenwoordigheid van een
grote samengevloeide menigte roomsgezinden
bevestigd".
W.B. In november 1980 was het 50 jaar geleden
dat de huidige kerk ingewijd werd, ter gelegenheid waarvan deze bijdrage geschreven werd.
De heer A.G. Steenbergen, parochie-archivaris
van Wageningen, was zo vriendelijk het concept door te nemen en van enige aantekeningen
te voorzien.

Voornaamste geraadpleegde bronnen:
1. Eijksarchief Gelderland, o.a. Rechterlijk
Archief Overbetuwe; Verpondingskohiez- (1649).
2. V. Wijnaendts van Resandt: De vicariën in

Gelderland (1943).
5. De monumenten van Geschiedenis en Kunst,
deel De Betuwe (1968).
4. Bijdragen en Mededelingen Ver.Gelre, diverse delen.
5- Registerboek van de Parochie Indoornik.
6. A.J.van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden (1839-51).
7. J. S.van Veen, R.K.geestelijken in Geldei'land.
en verder: aantekeningen van A.G.Steenbergen
en schrijver.
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GEGEVENS uit het
OUD ARCHIEF ClassisNUMEGEN
J.J.Evers.
ACTE VAN COLLATIE DES LEERAAR AMPTS TOT HEETEEEN.

Also bij vertreck van Dominus Theodorus.Bernhard
Wilhelmus.Elsnerus na Zeijst den Kerkendienst van
de Gereformeerde Gemeente te Heeteren is komen te
vaceeren en nodig is dat deselve plaats wederom
met een bequaem en Godvrugtig Leeraar worden
voorsien, so is ,t dat ik Johan Engelen secretaris der stad Nijmegen als Collater van de pastorij tot Ileteren, lettende op de goede getuige nisse gaven geleertheid en andere qualiteiten
van J.D.F, van Leenhoff S.S.M, candidaat aen
denselven de pastorij van Heteren op de emolumenten so als daer gevonden worden conferere
gelijk ik doe kracht deses, authoriserende den
Eerwaarde kerkenraad der gemeente van Heteren
over sulks volgens kerken ordeninge voort te
vaeren en hier omtrent bij den Eerwaarde Classis
van Nijmegen verder tedoen als nae deselve vereischt word ten einde alles sijn volkomen beslag bekome moge.
Ten waere den Kerkenraed tegen ,t leven off
leer van der voornoemden persoon iets wettigs
wiste intebrengen.
In waerheid.s oirconde dese eijgenhandig beteeckend,
den 16 Junij l? honderd vijff en veertigh.

Johan Engelen
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ACTE DES: EERVAARDE KERKENRAEDS YAN HEETEHEN
NOPENS DE BEROEPING VAM DNG. J.D.F. VAM LEENHOFF
DEN I DECEMBER 1745-

Artikel I
Na aanroeping van des Heeren naem zijn in de
vergadering tegenwoordig bevonden,
Dng. H. de Kruijff als visitator van het beneden
district.
De leden des kerkenraeds,
Hendrik van Lonkhuijsen ouderling
Villem Louwerensen
"
Geurt Speijers diaken
Jacob Hendriksen "

Artikel II
Is ingegeven de Collatie van den Weiedelen Heer
Johan Engelen secretaris der sta,dt Nijmegen,
geconfereert aen Dng J.D.F, van Leenhoff ss.min.
Candidatus, met versoek van beroepinge daer op
te doen.
Artikel III
Waerop de visitator en de leden des Eerwaarde
Kerkenraeds na overweging van het regt van collatie en berigt van de kerkelijke en classicale
attestatien, met eenparige stemmen hebben beroepen, gelijk beroepen mits desen den gemelden
Dng. J.D.F.van Leenhoff wenschende dat sijne
komste in de gunste en vreese des Heeren zij,
dat Jehovah gijn Eerwaarde met den geest der
wijsheijdt en des raedts vervulle, en sijn Eerwaarde zijn mag als een ligtende fackel in desen
tabernakel, als een brandende seraphijn in desen
tempel om eijndelijk den loon eens getrouwen
leeraers te kunnen ontfangen om des gesalfden
wille.

Artikel IV
Hierop is de Eerwaerde vergadering
dende aegenwensch gescheijden.
Hendrik van Lonckhuijse, als
Willem Louwerensen
als
Geurt Speijers
als
Jacob Hendriksen
als

met een bidOuderling
Ouderling
Diaken
Diaken

PASTORIE GOEDEBEN TOT HETEREN MET DERSELVER
OMLANDING.
Vooreerst tien mergen wijlant binnen dijkx,
omlant Oostwaert Dus Timmer V.d.m. tot Mourick.
Arien Verheijen en Cornelis Clasen. Westwaerts
Jan van de Wal, de erfgenamen van Willem
Bebber, en Derk Tonissen.
Zuijdwaerts de erfstraat van het Weerbroek, en
Noordtwaerts des ïïeeren straet.

Ten Tweeden
Drie mergen bouwlandst genaamt de "Lange Beemt"
omlant Oestwaerts Hendrik Evers en Juffer
Judith Bongers, Westwaerts de vicarij van
Heelsum, de Vrouwe van Mierlo ende "pasthorijen"
acker van Heeteren, Zuijdwaerts de kinderen
van Gerrit van Kampen, en Noortwaerts des
Heeren Straet.
Ten derden,
Enen halven mergen boulandt genaemt "Klaeskens
acker, omlant Oostwaerts de voornoemde Lange
Beemt, Westwaerts des Heeren straet, Zuijd en
Noortwaerts, de Vrouwe van Mierlo.

Ten Vierde
Twee mergen soo weijlant als tabaxlant, omlant
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Oostwaarts Juffer Judith Bongers en Peter van
Hien, Westwaerts de Heer van Trines, Zuijdwa.erts Gerrit van de Westeringh, en Noortwaerts de Erfstraet.
Ten vijfden
Agt mergen weijlant buijten dijks, omlant
Oostwaerts en Westwaerts sijn Excellentie den
Graeff van den Bergh, Zuijdwaerts den bandijck,
en Noortwaerts voornoemde Graeff, en de Heer
professor Hendrik Cannegieter.
Ten sesden
Enen halven morgen pasthorij huijs, hof, en
boomgaart, naast de kerk gelegen.
Ten sevenden

Twaalv gulden jaarlijks vicarij geld, gaande
uit het land van de Heer Wijnkoper Nuijs.
Ten agsten
Aan supplement geld jaarlijks eene summa van
Twee hondert guldens.
J.D.F. Leenhoff V.B.M. tot Heeteren
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CURSUS
VOOR

O U D - SCHRIFT
BEGINNERS

Het bestuur van Oud-Wageningen heeft de Volksuniversiteit van Wageningen gevraagd te overwegen
een cursus oud-schrift voor beginners te orgarniseren.
Ieder die een oud archief heeft bezocht weet, dat
het schrift van de l6e-18e eeuw anders is dan het
schrift van nu en dat het daardoor moeilijk te
lezen valt. Hoe ouder de documenten zijn, hoe
moeilijker het wordt om ze te ontcijferen. Vandaar dat het volgen van een cursus om dit oude
schrift te leren lezen zeer nuttig is voor een
archiefbezoeker.
Het bestuur van de Volksuniversiteit, is in een
voorlopige opzet van de cursus geslaagd en heeft
het bestuur van Oud-Wageningen gevraagd hoe
groot de belangstelling is. Hierbij wordt ook
gedacht aan belangstellenden buiten Wageningen.
De voorlopige opzet is als volgt:
Cursusleider is de heer J. den Draak van het
Rijksarchief te Arnhem. Hij heeft grote ervaring
in het geven van deze cursus.
De cursus zal op 6 zaterdagochtenden (van 2-Jr uur)
plaats vinden.
Gedacht wordt aan l ochtend per wintermaand
(oktober-maart).
De kosten bedragen ca ƒ 75»- (incl. fotocopieën)
per cursist.
Aan de cursus kunnen ongeveer 15 tot 25 personen
deelnemen.
U kunt zich voorlopig schriftelijk opgeven bij:
A.C.Zeven, Dassenboslaan 6, 6705 BT Wageningen.
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De Slag by Opheusden
(ve r v o l g )

uit: R e n d e z - v o u s with Destiny
Met een omweg arriveerde het bataljon om on- •
geveer 04.00 uur in een boomgaard achter Tien-

hof, juist 1200 yards (ca l km) ten westen van
Hemmen en streek daar neer voor een welverdiende rust. De vier compagnieën bivakkeerden

in een gebied dat ongeveer vierkant was, met
de Staf-cie (Headquarterscompagnie) het dichtst
bij het front en de C-cie het verst er vandaan.

De verliezen in de strijd bedroegen die dag
voor het 506ét 11 officieren en 91 manschappen.
En het gevecht was verre van beëindigd.
Voor die nacht brachten de Duitsers een vers
bataljon naar voren en net bij het aanbreken
van de dag lieten ze het in oostelijke richting aanvallen langs de spoorlijn. Nadat het

door een dun bezette sectie van de nieuwe linie
was gebroken, stortte het zich rechtstreeks
op de achterhoede van het regiment en koerste
daarna om de een of andere reden enigszins
naar het noorden. Dit betekende dat het naar

het gebied koerste waar het 1ste bataljon
slechts twee uur tevoren voor rust was neergestreken. Schildwachten ontdekten de opruk-

kende troepen, maar in het vage licht waren
ze er niet zeker van of het Britten of Duitsers

waren.. De groep kwam dichterbij; er ratelde

ACTION ON 6 OCT. '1944
«LtS

57.

een machinegeweer en het hele bataljon kwam in
beweging.
Gelukkig hadden de mannen zelfs in hun uitgeputte toestand loopgraven gegraven. Er heerste
grote verwarring toen elke groep de identiteit
en de bedoelingen van de andere probeerde te
weten te komen.. Het woord "overgave" ging door
beide groepen. Gedurende deze periode werden de
mortieren naar achteren gezonden.. Bij de stafcompagnie waren ze zo dicht bij dé Duitsers dat
ze van geen nut geweest zouden zijn.
Tenslotte begon de toestand duidelijker te worden; eerst voor de mannen van het 506(e, waar
het gemopper uitliep op: "Ze willen dat wij ons
overgeven." Men begon te vuren. Iemand van het
hoofdkwartier (de staf) zond dit bericht uit:
"Er zit hier een troep moffen en die worden

niet verondersteld hier te zijn. We hebben
rust." De C-cie werd onmiddellijk met spoed
om de linker flank gezonden. Op dat moment bestond die uit luitenant Albert N. Hassenzahl
en zesentwintig man.
De Duitsers stuurden ook een compagnie naar
hun linkerkant. Maar mortieren van het 506e
vingen hen op midden in het open veld en braken de manoeuvre af. Tegen die tijd was de
C-compagnie tot staan gebracht door Duits mortiervuur. Luitenant Hassenzahl vroeg mortiervuur op de Duitse posities en kreeg het. Nu
kon hij weer vrij voorwaarts . gaan en voltooide een draai van 180 graden en viel de
vijand in de rug aan.
De Duitsers waren al in verwarring. Hun toestand- werd nog verergerd door de nadering
van het 2e bataljon van het J27ste "keepsake
white" in de richting van hun rechter flank,
en de reserve-compagnie van het 3e bataljon
van het 52?ste op hun linkerflank. Het 2e
bataljon had vlakbij gebivakkeerd en had het
lawaaj. van het vuren gehoord.
Toen hij de Duitsers zo in het nauw gedreven
zag, liep kapitein Varren, de dokter, brutaalweg met 'grote stappen hun linies binnen en
hielp er door zijn aanwezigheid aan mee de
indruk te wekken dat het gevecht voorbij was..
De Duitsers gaven zich over; er werden meer
dan tweehonderd gevangenen gemaakt en er lagen meer dan vijftig lijken op het veld.
Het 1ste bataljon van het ^06e telde twee
doden en vijf gewonden in dit gevecht op de
vroege morgen. Onder de gevangenen was de
Duitse majoor, die het bevel voerde. Op hem
werd een kaart gevonden waaruit bleek dat van
hem verwacht werd, dat hij zijn bataljon rechtstreeks door de Amerikaanse linies moest brengen
en oprukken naar de Nijmeegse brug.

DIS f as/r ION or
UNITS AS Of T OCTOUH «4*

Pet accent werd nu verlegd van het 506e naar
het 327e regiment, dat binnenkort de gehele verantwoordelijkheid voor dit gebied zou krijgen.
Het was in Veghel gehouden tot de morgen van
6 oktober en toen naar voren gebracht met het
907e (Afd. Glider Veldartillerie - red.) om
Britse eenheden in de omgeving van Eist te
vervangen. Maar rond het middaguur werd, met
het oog op de verliezen die het 506e bij Opheusden leed, de opdracht gewijzigd en het 2e
en Je bataljon werden tijdelijk toegevoegd aan
het 506e regiment. Laat op die middag werd aan
kolonel Allen van het 3e bataljon verteld dat
hij verantwoordelijk zou zijn voor de noordelijke helft van een nieuwe verdedigingslinie,
1200 yards ten oosten van Opheusden, die die
nacht opgezet zou worden. Zijn gebied liep
over 2000 yards vanaf de Nederrijn naar het
zuiden tot en met de spoorlijn.
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Het

kasteel

HEMMEN
• C. B. Troost

Samenvatting van de lezing over het kasteel en
zijn bewoners door Mevrouw A.M.C, van Lynden van den Bosch, bijgestaan door haar man,
Mr. G.A.P. Baron van Lynden, gehouden voor de
Werkgroep Streekgeschiedenis Zetten en Omstreken van de Historische Kring Kesteren en Omstreken op 21 mei 1981 te Zetten.

Over de bouwgeschiedenis van het kasteel is
helaas weinig bekend. In de oorlog was het archief van Hemmen in het Rijksarchief te Arnhem
om gesorteerd en gecatalogiseerd te worden.
De toenmalige archivaris heeft de familie Van
Lynden verzocht het archief weer op te halen
omdat het daar, bij de Rijnbrug, in geval van
oorlogshandelingen kwetsbaarder zou zijn dan
in het rustige Hemmen. Achteraf bezien was het
in Arnhem nog veiliger geweest.
Een gelukje is er nog te vermelden en wel dat
na het springen van de brandkast het Leenactenboek, waar geen belangstelling voor was, eruit
is gevallen. Later is de brandkast op dit boek
gevallen en zo is het voor verbranden gespaard
gebleven.
Na de oorlog, bij de opruimingswerkzaamheden,
kreeg de heer Robbers, die in dienst was van het
Lyndense Fonds, de opdracht om alle papiersnippers groter dan 2 vierkante cm in een veilingkist te doen. Hierdoor zijn er, na op .het

Rijksarchief uitgezocht te zijn, nog enkele
fragmenten bewaard gebleven
Nu de familie Van Lynden: hiervan is niet met
zekerheid te zeggen dat de eerste Heer van Hemmen in 1359 op het kasteel kwam. Deze Steven
van Lynden kwam van Lienden. Over de naam Van
Lynden is nogal verschil van mening ontstaan,
of het nu Van Lijnden, Van Lienden of Van
Lynden is. In de naam was een dubbele i. Om
vergissingen te voorkomen met de u en de n
werd één i langer geschreven en ontstond de ij
uit ons schrift. Dit doet zich ook wel voor in
het oude duitse schrift. Maar in de Franse tijd
begon de verwarring: de Fransen kunnen niet
overweg met de ij en hebben er een y van gemaakt. De tak, die in Den Haag aan het hof verbleef, hield deze"deftige" y aan. Er werd immers aan het hof, tot koningin Emma', steeds
frans gesproken. De laatste Heer van Hemmen
had nog wel puntjes op de ij, die ook. nog op
de fruitkisten van het Lijndense Fonds staan.
De overgrootvader van de huidige Heer G.A.F,
van Lynden is door een slordige Franse ambtenaar ingeschreven met een y en zo zijn de puntjes er af gevallen, zeer tot spijt van het huidige geslacht.
De eerste Heer van Hemmen, Steven van Lynden,
trouwde met Elisabeth, dochter van Borre van.
Doornick. Deze was erfdochter van Hemmen, Boelenham en de Mussenberg, drie namen die nog
altijd bestaan.
In 1360 begint dus de bewoning van het kasteel
Hemmen. Het huis zal er in de 14e eeuw beslist
niet uitgezien hebben zoals het in 1520 door
Rademaker getekend was. Het is, zoals elk kasteel, ontstaan uit een kleine kern en er zijn
in de eeuwen dus stukken in allerlei stijlen
aangebouwd. Aan de hand van geschiedkundig onderzoek en verbeterd perspeptief is door de

heer Bastelaere nu een verantwoord beeld geschilderd.
Het Geslacht van Lynden is opgetekend in een
boek, geschreven door Butkens en later door
VJittert van Hoogland.
Over de betekenis van de benamingen Heer,
Vrijheer en Baron is ook enige verwarring
ontstaan. Zo is de titel Baron ontstaan uit
het Spaans, waar men de letters u en b op dezelfde manier uitspreekt. Zo betekent baron of
varon niets anders dan: man, heer. De naam
Baron van Hemmen kwam voor het eerst voor bij
Dirk van Lynden, tweede Heer van Hemmen.
In de middeleeuwen werd er nog wel eens gevochten. Vanneer je Gelderse geschiedenis
schrijft en je houdt het papier bij een punt
vast dan druipt het bloed er uit. Zo is bij een
van die gevechten het kasteel de Boelenham verbrand. "Dit stond ongeveer tegenover het station
Hemmen-Dodewaard. Nu staat er een moderne boerderij uit de jaren '20, maar daarvoor heeft er
een veel ouder huis gestaan en daarvoor het
kasteel.
Als U in Hemmen ter kerke gaat dan zijn alle
plaatsen vrij. Alleen,uit traditie, is de eerste bank voor de dominee zijn vrouw en kinderen.
Dan zijn er nog twee eigen banken: als je de
kerk in komt, staat rechts in het koor de bank
voor de Heer van Lynden en nu dus voor het
Bestuur van het Li jndense'. Fonds. De tweede bank
is voor de heer en mevrouw Tap van de Boelenham, omdat deze de enige vrije boerderij is
die dat recht heeft. Alle andere boerderijen
behoren tot het goed. In latere tijden is er
nog een andere bank bijgekomen, de zogenaamde
burgemeestersbank, maar dit is geen eigen bank.

'Als
derde Heer van Hemmen komt Jan, de 2e zoon
van Dirk van Lynden, omdat de eerste zoon naar
de Mussenberg is gegaan. Na Jan komt er weer een
Dirk; deze was Ridder in de orde van de Olifant
van Oostenrijk. HoeJ komt Oostenrijk aan de orde
van de Olifant? Een van die vraagtekens der geschiedenis! De Heer van Hemmen, Dirk, kocht van
zijn broer, die als 3e zoon de Boelenham'had
gekregen, deze terug, zodat deze weer ;bij Hemmen hoorde. Dan komt er een zoon Jasper en-dan,
als zesde Heer van Hemmen, Arnoud. Al deze namen komen nog in de familie Van Lynden
voor.
Balthasar, de zoon van Arnoud en de zevende
Heer van Hemmen, krijgt van Karel V permissie
om Hemmen, dat een leen was van de keizer van
Duitsland, te verkopen aan zijn jongere broer
Dirk. De reden hiervoor is niet te achterhalen.
Hier verspringt er geen generatie. Deze
Dirk tekent mede de Unie van Utrecht in 1579»
aan het begin van de 80-jarige oorlog (15681648). Omdat er geen zoon meer is wordt zijn
dochter Anna erfdochter. Deze trouwt met een
neef van het geslacht, Frans genaamd, en wordt
zijn tweede vrouw. Zijn eerste vrouw was in
het kraambed gestorven.
Hun zoon Dirk werpt een interessant licht op
het geheel: hij trouwt met Hellwig Vijgh uit
Tiel. De Vijghenfamilie was al protestant geworden en zo komt Hemmen eigenlijk naar de
nieuwe leer toe; niet met moord en doodslag
of beeldenstorm, maar we stellen ons voor dat
de Heer van Hemmen met meneer pastoor een gesprek had en zei:"Ik zou toch wel willen, dat
U ook in de richting van de nieuwe leer ging",
en zo is het dan in goede harmonie overgegaan.
Op het predikantenbord, in de consistorie van
.
de kerk, staat ook de lijst van pastoors vermeld, zover het Archief van het Bisdom Utrecht
die kon vinden.
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herbouwd kasteel 1757
Dan komt de tweede zoon van Dirk, Frans, als
elfde Heer van Hemmen. Zijn oudste broer is dan
al gestorven. Hij is er bij als in 1678 de Vrede
van Nijmegen met Lodewijk IV van Frankrijk getekend wordt. Dan verandert Hemmen van Duits leen
in Gelders leen. Gelderland was tot 1543 een hertogdom en is toen door Karel V onderworpen en
als laatste landsdeel onder zijn vaandel gevoegd.
Toch bleef Gelre zijn rang van hertogdom behouden
en Hemmen bleef een Hoge Heerlijkheid die het
halsrecht had, d.w.z. dat men recht mocht spreken
en ter dood veroordelen. Op oude kadastrale kaarten treft men de naam Galgenveld aan. Daar heeft
een galg gestaan en kon een vonnis voltrokken
worden.
Met de twaalfde Heer van Hemmen, Dirk Volter,
gaan we de internationale geschiedenis in. -Hij

wordt als edelman toegevoegd aan de Engelse
vrouw Mary van Stadhouder Villen III.
De Engelsen, die per se door een protestantse
koningin geregeerd wilden worden (Mary was erfdochter en protestant) hebben Villem III en
Mary te hulp geroepen en na een gewonnen strijd
begon de glorieuze tijd in de Engelse geschiedenis met als the King and Queen, Villiam and
Mary.

Frans Godert van Lynden, de IJe Heer" van Hemmen,
trouwde geld, d.w.z, regentenadel. Dit waren
.vaak zakenlui die in de handel veel geld hadden
verdiend. En als je nu een kasteel bezat dat
een restauratiebeurt nodig had, dan was het
gemakkelijk om met zo iemand te trouwen en je
huis op te knappen.
Deze Frans Godert werd burggraaf van Nijmegen,
hetwelk hem het recht gaf om op het Valkhof zijn
intrek te nemen. Zijn zoon Villem Frans Godert,
die leefde van 1729 tot 1787 als 14e'Heer van
Hemmen, liet in 1757 het huis moderniseren en
daarvoor is het tot op het fundament afgebroken.
Om zelf te kunnen wonen heeft men op de hoek
van de Veldstraat-Boelenhamsestraat het huis
Klein-Hemmen laten bouwen. Dit is helaas met de
oorlog verdwenen en nu is dit perceel gereserveerd als nieuw kerkhof. Het hekwerk, dat hiervoor staat, is de oude ingang naar de moestuin
van het kasteel.
Op de restanten van het kasteel bouwde men een
statig herenhuis, dat daar tot begin 1945 heeft
gestaan. Omdat het kasteel omgracht was en het
moeilijk was met de karossen en rijtuigen bij
het nieuwe huis te komen, heeft men aan de voorkant een gedeelte van de gracht gedempt en kon
men mooi om een grasveld en vijver rondrijden
en weer afrijden.
Deze Villem van Lynden was ook als gecommitteerde van de ïïoogmogende Heren Staten-Generaal aan10

wezig bij het werk van de nieuwe Psalmberijming die zij bevolen hadden. Mogelijk staat
daarom een regel van een berijmde psalm boven de ingang van de kerk: "Hier wordt de rust
geschonken". Er zijn enkele drukken van dat
Psalmboek waar zijn portret in staat.
Deze Heer van Lynden was ook gouverneur van de
prinsjes, kinderen van Stadhouder Willem V.
Willem V had, in verband met de rumoerige tijd,
(het liep tegen de Franse revolutie) namelijk
zijn intrek genomen op het Valkhof om in tijd
van nood gemakkelijk over de grens te kunnen.
Toen de 14e Heer van Hemmen stierf, volgde
zijn broer hem op als burggraaf. Hij was reeds
burgemeester van Nijmegen. Het was toen zo dat
de burggraaf ook het postmeesterschap bezat en
door zijn toedoen is, met goedvinden van Willem Y,
het postmeesterschap overgedragen aan de stad.
Hierdoor kwamen de inkomsten van de post ten
goede' aan raadsleden en burgemeester. Als dank
hiervoor heeft men toen bij de beste zilversmid
van Nijmegen, de beroemde Jan Willem Pas, een
zilveren koelvat en een wasbekken laten maken
en dit aan de opvolger, zijn broer, geschonken omdat de toenmalige Heer van Lynden was
gestorven vóór het vat en bekken klaar waren.
Zo kwam het toch naar Hemmen.
Tijdens de Franse tijd werd het burggraafschap opgeheven. De Heren van Hemmen hebben
echter altijd in Hemmen gewoond en gingen af
en toe een tijdje naar Nijmegen. Het vat heeft
tot in de oorlog in Hemmen gestaan. Het is nu
in bruikleen afgestaan aan het museum in Nijmegen.
De 15e Heer van Hemmen, Frans Godert, trouwt
met een meisje Munter. Deze had een ziekelijke
broer, die veel op het kasteel logeerde. Hij
was vrijmetselaar en sprak de wens uit, na
zijn dood achter het koor begraven te willen
11
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net vóór 1940
liggen "onder de drup van het dak en dus dicht
bij de zelfmoordenaars en gevangenen", die immers in de middeleeuwen niet in "gewijde grond"
"begraven mochten worden. Aan deze C. Munter bewaart een steen tegen de buitenmuur van het koor
de herinnering met de tekst: "De gedachtenis des
rechtvaardigen zal tot zegening zijn (Spr.X:7)".

De l6e Heer van Hemmen wordt door de democratisering de 1ste burgemeester van Hemmen.
Daarna komt de laatste Frans Godert, de 17e
Heer van Hemmen, die trouwt met een Van Hogendorp en van hen is er in de kerk een zandsteen
ingemetseld, waarop staat:
"Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle
dingen; Hem zij de Heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. "
(wordt vervolgd)
12

Un d a g j e m a r t e
i n Tiel.
H.K. Budding
Vroeger ha un dagje marte in Tiel vur veul
minse de zelfde betijkenis as tiggewoordig
vèrtien daag nur Spanje. Ut klink un tietje
gek mar toch is ut zo. Vur twee jonges ut
Kestere wier ut un belevenis, dasse noot zouwe
vergète. Ins heb ik da verholtje is opgeschreve
en nouw umgewaarkt in ut Bètuws dialec. Dit
ütslui-tend vur de Historische Kring. En da ut
aarug moejelik is da hoef ik jullie niej te
vertell(e. . . .
Zo on ut end van de veurige eeuw mochte twee
jonges ut Kestere, met un boer, die ze in de
koonbaaw geholpe hadde met bijnde, un dagje mee
nur de mart in Tiel. De nach vur ut gebeure
deeje de jonges, doch ok hullie moeders, gin
oog dich. Zowa elk half uur stonde ze on de
bedstee urn te vrage of moeder der eige niej
verslape zouw, want de boer zouw ummers niej
wachte. Ge begrep dasse blij ware da ut maarge
wier. Ze mokten un stikkezak met brood klór en
zwaajden de jonges gendag, diej op un hollende
draf en veuls te vroeg op de boerderij on gonge.
O ja, ik zouw has vergète dasse ieder twee eente meekrege. Ut kon er wel af vur un keer.
Dor ze as kijnd in huis ware bij den boer,
spande ze ut pèrd vur de sjees, zoda tie zo
in kon stappe. Ze gonge over den aawe Broekdijk
en de Pottem over IJzendoorn. Hier wieste de

jonges nog wel de weg, doch in Echeld begon
un nijje wereld vur ze. Ze keke dan ok de oge
ut, toe ze ut kesteel zage. Vroeger ha ter op
de plots wor nouw de boerderij van hullie boer
was ok een geston, mar die was ter niej meer.
Mins wa was tiej wereld groot. Mar gelukkig da
ten boer goed de weg wies. Hoe dichter ze bij
Tiel kwame, hoe drukker of ut wier. Wa stonde
hier veul huize!
Di is de Voterstrot, vertelde den boer toe ze
dur deur reeje. Mar hoe de jonges ok keke, water zage ze niej. Of ut moes de pomp zijn die
op ut pleintje stond. De boer broch ut span in
un stalling en toe gonge ze op der gemak ut brood
opète. De jonges krege ieder un stuiver van de
boer, zoda ut bezit opgelope was tot zeuve eente. Zo rijk ware ze nog noot gewes. De boer,
diej nog wa te verapstukke ha in Tiel, liet de
jonges op de mart alleen. "Zürg dagge urn twee
uur bij de stalhaawerij zij", zeej tiej.
Op de mart was ut knap druk. Zo was_ut in
Kestere nog noot gewès. Der was ok van alles
te koop en te zien. Ongemaark gong de tijd
deur. Ze bekeke un horlogiemaker, un kjal diej
druppels verkoch tigge kiespijn en efkes lóter
bij un boer un wurmke ut zun kies peuterde, un
tent diej smèr tigge rummatiek verkoch, wa zo
goed was, da un glad kreupele na insmère gewoon wegliep, mar da tie nur un half uur weer
kreupel terugkwam en ut spelleke herholde.
Ze bekeke un brillekjal, die zun brille onprijsde as de beste van de wereld en ze vur un
prijs kon verkope van un daalder, umda tie nog
noot in Zwitserlaand gewes was. "Ik wil wel un
bril", zeej un kjal, "mar ik gif oew niej meer
dan vijf en twentig stuivers". Hij paste der
un por op en zeej:"deze lek me wel". "Mins, ik
kan niks van de prijs doen", zeej de koopman,
mar umda de gij ut zij, vurüt gif dan mar een
vijf en twentig. Agge un gulde der onderhouw
wor ut un knaak", zeej de koopman en liet ut
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urn zien. Die kjal is zeker nog noot nur school
gewes, doch een van de jonges. Mins, wan stomme kjal! Met ondach hattie de verkoop gevolg.
En net toe diej tugge de kjal wouw zegge, ge
betol gin kwartje te veul, toe gebeurde der iets.
Met un wijd gebór holde de kjal un dikke knip
ut zun boks um de koopman te betóle, toe un
gaawdief de knip greep en der mee vandeur wilde gon. Doch aarug wijd kwam tie niej. De Kesterense stook zien been ut en dor lag de dief
langut op de grond. Drie kjalles grepen um beet
en de aandere jong greep um de knip af, die um
on de verbosde boer teruggaf. "Gif diej vent
mar is hier", heurde ze un barse stem zegge.
Un grote'pliesie greep de dief vas en zeej:
"Allemol diej ter bij wure meej nur ut bro".
"Ge mot de bril nog betóle", riep de koopman
tigge de boer. "Da kom strakjes wel", zeej de
pliesie. En dor gong ut in optoch op ut bro on.
Bekijks hadde ze zat!
Achter -un hoge bank op ta bro zat un aandere
pliesie. "Heddem weer un keer te pakke, Janse?"
vroeg tie. "Wa is ut deze keer, beroving?" De
grote veldwachter bevestigde ut. "Goj um mar in
de kas", beval de pliesie, die we "Snor" zulle
noeme. En tot de minse:"Vie hattie deze keer te
pakke?" "Men knip", zeej de kjal van wie de knip
afgegrepe was. "Hoe hiette gij?" "Van de Wal."
"Was oew beroep?" "Boer." "Wór komde vandon?"
"Van de mart." "Ja, da wit ik," zeej de 8nor,
"mar wör wonde?" "Agge da gelijk gevrage ha,
hak ut gelijk gezeed; wel, in Avezöt," zeej de
boer. "In welke strot?" "Niej in un strot, mar
on un weg, de Dijkweg." "Is un strot bij jullie
gin weg?", vroeg de Snor. "Neeje, want de strot
lig vul wijjer op, die go nur Geldermalse, snap
te?", zeej ten boer. "Ik snap veul, mar jouw
niej", zeej de pliesie en vervolgde:"welk nummer?" "Twentig." "Zeg is, hoeveel zatter in de
knip?" "Zatter?", vroeg de boer un bietje verbösd, "ut zit ter ummers nog in." "Ja, das wór
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ok," grijnsde de Snor. "Mar worum motte 'da wete?",
vroeg de boer. "Vel, da wil de rechter wete as tie
de straf bepol." "Zeuventig gulde." "Is ta alles
wagge bezat?" "Da hek ummers nog," zeej de
kjal. "En wak nog meer hè hang ik gin mins 6n
de neus. Trouwes, ze hebbe al is meer geprebeerd urn dor achter te komme." "Wie?", vroeg
de Snor. "Bij de rechbank." "Zo, weilis gezüte?" "Ja," knikte de boer. "Worveur?" "Vur
de rechter op un benkske." "Zeg, as ge iemand
beduuvele wil, doe ut dan de rechter .of oew
vrouw mar." "Da kan niej, men vrouw, want die
is ter met de knech vandeur", zeej de boer.
"En toe ik vur de rechbank moes komme, wilde
ze de helf van ut graaj en men cente hebbe."
"En kreeg ze ut?" vroeg de Snor. "Kunde begrijpe, dor was ik vul te glad veur, snap te."
"Dor zèk glad van overtuig", grinnikte de Snor.
"Zeg is, wie verhinderde de dief da'ttie dur met
jouw knip vandeur gong?" "Die jonges", zeej de
boer, en wees de Kesterense jonges on. "Das
zeker wel un goeje fooj werd gewes?", liet de
Snor hüre, "hedde al wa gehad van urn?" En toe
trok de boer weer zun dikke knip en gaf elke
jong un kwartje. "Gullie kreg un bol", zeej tie
tigge de drie kjalles. "Zun fooj zulde elke dag
niej krijge, jonges", zeej te Snor. "Neeje menheer" , zeeje ze.
Hij schreef de name op en wor ze wonde, ok van
de aandere en toe konde ze gön. Bij de deur zeej
ten boer:"Ik hè tur toch nog drie kwartjes on
verdiend", en trok grüts de bril vur de dag.
"Hij kan toch wel telle", doch de Kesterense
jong. Ze zochte de stalling op, wör den boer
met angs en zwete stond te wachte. "Tis al drie
uur", zeej tie un bietje verwijtend, "ge zul
strakjes wel mee motte melke." Doch toe die ut
verhol van de jonges ha gehürd, toe glom zun
gezich. Der was heel wa te vertelle gewes, toe
ze over de Echelse kamp en Liende weer op huis
on gonge. ledere jong met twee en dartig cente,
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want ze hadde niks kunne kope. Zo hadde ze ondanks ze mee moeste melke un onvergètelukke dag.
P.S. Avezot en de naam Van de Wal is gefingeerd,
doch het verhaal heeft zich werkelijk afgespeeld.
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M A N N E N E I L AIMD

Herinnering winter_i945
E.v.d.Born
Je leek me nog jong toen ik jou daar zag sjouwen,
Vermoeid en bezweet in je Tommiecompie...
Klein van postuur en een kroes droeg je bij je,
Gek, dat ik dit nu, na jaren, nog zie...
i

Het was geen parade.-.dat zag ik heel duid'lijk...
Je bent toen,door Lent, richting Bemmel gegaan...
Trok je ten strijd' toen m'n ogen jou zagen?
Was je een "held" of waar dacht je toen aan??

Vriend van zo ver uit die moeilijke dagen,
Dank!... want je hebt dat voor ons toen gedaan...
Dwars door de bogen en festiviteiten,
Zie ik jou wéér door de Betuwe gaan!...

Bevrijdingsfeest
mei 1975
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De S l a g b i j O p h e u s d e n
(slot )

UIT: RENDEZ-VOUS W lTH DESTlNY

Om 21.00 uur gaf hij zijn orders uit aan het
bataljon, dat nu verzameld was bij "Groote
Hel". De A- en de B-compagnie moesten de linies betrekken met de A-cie in het noorden.
Er zou 500 yards open ruimte zijn tussen de
twee compagnieën,die alleen door vuur gedekt
zouden'worden. Be C-cie was in reserve.. Alle
posities moesten om 23-30 uur ingenomen zijn.
Het was een wilde nacht want de Duitsers hadden het gebied, dat de frontlijncompagnieên
moesten bezetten, al geïnfiltreerd. Kapitein
Robert J. Mac Donald, de commandant van de
B-compagnie, en zijn ordonnans T / 5 Lawrence
A. Harris liepen toen ze van een verkenning
terugkwamen in de armen van een Duitse patrouille. Kapitein Mac Donald vuurde er onmiddellijk op en doodde vier Duitsers, nam er
één gevangen en joeg de rest op de vlucht.
Een paar minuten later stootte Harris, toen
hij op zijn eentje een bericht wegbracht, op
nog een Duitse groep. Hij schoot er op los en
joeg die ook uit elkaar. Luitenant Clarence
J. Ryan, de officier operaties van de compagnie,
had een soortgelijke ervaring; hij gebruikte
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h-andgranaten.
Niettegenstaande dergelijke gebeurtenissen en
ondanks de Duitse artillerie, die een voortdurend vuur op het gebied onderhield, werden
de posities bezet. Er werden bevoorradingsen verbindingsdiensten ingesteld. Er werd verdedigend vuur uitgewerkt met de mortier-officier en de verbindingsofficier van de 321ste
afdeling artillerie. Tegen middernacht was het
bataljon klaar voor actie. Het hoefde niet
lang te wachten.
De volgende morgen, om 04-30 uur, werd er een
vijandelijke strijdmacht van ongeveer 300 man
gezien, die zich langs de spoorlijn naar het
oosten begaf, op naar de linkerflank van de
B-cie. Tegen het licht van brandende gebouwen
waren de silhouetten van de groep te zien,
dus was het veiliger niet te vuren, zelfs
toen ze dichterbij kwamen. Op vijfenzeventig
yards gaf luitenant John T. O'Halleran het
teken. Het hele linker peloton liet het vuur
losbarsten samen met een sectie zware machinegeweren. De Browning-schutters hadden een
"grote dag". Onder zware verliezen trok de
vijandelijke groep in verwarring terug.
Tegen het aanbreken van de dag nam het vijandelijke mortier- en artillerievuur weer toe
en rukte weer een Duits bataljon, ondersteund
door 4 tanks, op langs de spoorlijn (over de
rails). Weer openden de mannen van het 32?ste
met alles wat ze hadden het vuur op hen, maar
de tanks met hun zware, dicht opeen liggende
vuur maakten een verschil. Een groot deel van
deze nieuwe groep slaagde er in door te breken en voort te gaan naar het oosten. Hoe die
groep op het 1ste bataljon van het 506de stootte, ingesloten werd door dat bataljon en eenheden van het 32?ste en tot overgave werd gedwongen, is al verteld.
Het zware Duitse artillerievuur bleef aanhouden, maar er kwam geen nieuwe aanval vóór
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13.30 uur, toen een kleine strijdmacht optrok, weer tegen de linkerflank van de B-cie
en een grotere groep over de open ruimte tussen de A- en de B-cie oprukte. Ze bemerkten
dat de open ruimte een dodelijke val was. Gecombineerd vuur van artillerie, mortieren en
handvuurwapens, dat werkte volgens de plannen,
die de avond tevoren gemaakt waren, hakte hen
in de pan.
De kleinere groep, met ondersteuning van een
tank, slaagde er in een smalle positie ten
zuiden van de spoorlijn te betrekken. Zich realiserend dat een bajonet-aanval waarschijnlijk
werd, liet technisch sergeant James C.Single,
die de leiding van het peloton op de flank had
overgenomen toen de leider ervan gewond werd,
zijn mannen hiervoor gereed waken. De Duitsers,
die dwars over de spoorlijn naderden, werden begroet met een regen van handgranaten, die vijfendertig van hen doodden of verwondden en de overblijvenden dwong zich terug te trekken. Een
bazooka stelde de tank buiten gevecht.
In de late namiddag werd het duidelijk, dat de
vijand zich tegenover het bataljon aan het samentrekken was voor een nieuwe aanval. Het vuur
van 148 vuurwapens (kanonnen?) werd verenigd
om zijn formaties uiteen te slaan. Toen de_aanval een uur later kwam, was die in eerste instantie tegen de A-cie gericht. Kolonel Allen
liet de C-cie voor assistentie opdraven. De
linie werd gehouden.
Gedurende de dag werden er dergelijke aanvallen
gelanceerd tegen !het 3e bataljon van het 506e
in zijn nieuwe posities ten zuiden van de spoorlijn, maar zij werden afgeslagen. Bij het invallen van de duisternis werd het 1ste bataljon van
het 32?ste naar voren gezonden om het (3/506e)
af te lossen en de wisseling werd die nacht voltooid. De E-cie bleef in de linie aan weerszijden van de spoorrails in de positie, waar deze
die middag heengetrokken was. De rest van het 2e
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bataljon trok naar een reservepositie bij
Hien. Het hele gebied kwam onder verantwoordelijkheid van het 327ste.
Het 506e verloor die dag .nog 3 officieren en
95 manschappen. Sinds de landing was zijn officierssterkte met een derde gereduceerd en
de sterkte aan manschappen met een kwart.
Slechts wanneer men dit overdenkt in termen
van gevechtseenheden: geweergroepen met één
geweerschutter, mortieren waarvan geen mens
over was om ze te bedienen, kan de omvang van
het karwei dat de overlevenden moesten opknappen gewaardeerd worden.
Niettegenstaande de verliezen, die de Duitsers al rondom Opheusden geleden hadden, waren zij vastbesloten om door te breken en tussen 7 en 14 oktober waren er nauwelijks zes
uur achtereen te vinden, waarin de 363ste
divisie niet een of ander soort aanval tegen
de 327ste lanceerde. Maar de oorspronkelijk
gekozen posities waren ideaal voor een verdedigende aktie. De ondersteunende artillerie
was op tijd en krachtig. De mannen van het
327ste vochten goed. De 363ste divisie vernietigde zichzelf als het ware.'
Mist en slecht zicht weerhielden de vijand
ervan om op 8 oktober de aanvallen bij het
aanbreken van de dag zoals op de 7e te herhalen. Pas tegen 08,00 uur trok er een versterkte compagnie op tegen de posities van de
A-cie. Toen de rechterflank weer begon te
wankelen, werd het ondersteuningspeloton erheen gestuurd om te assisteren. Zelfs toen dat
peloton optrok, viel een vijandelijke patrouille van 20 man, die blijkba.ar de vorige nacht
posities hadden gekozen, de A-cie in de rug aan.
Een afdeling van de stafcompagnie hakte hen in
de pan. Intussen had zware artillerie en mortiervuur geholpen om de hoofdaanval af te
slaan. De vijand trok terug en liet vijftig
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doden op het slagveld achter. Om 10.00 uur
ging een formatie Typhoons aan het werk boven
Opheusden. Het resultaat ervan was dat de vijandelijke druk merkbaar afnam.
Er gebeurde verder niets tot midden op de middag, toen een patrouille van vijftig man met
vier tanks oprukte tegen de rechterflank van
de B-cie. De mannen werden door de open ruimte gelokt, waar machinegeweervuur van zowel
de. B- als de A-cie hen opving en vernietigde.
De tanks veroorzaakten zware verliezen in de
gelederen van de B-cie voor artillerievuur
heh terugdreef. Vroeg in die avond werd de
C-cie naar voren gezonden en verwisselde van
positie met de B-cie.
Gedurende de dag daalde er zwaar artillerievuur neer op de posities van het 1ste bataljon.
Tegen die tijd telde het 327ste onder zijn ondersteunende eenheden niet alleen de 377ste
(afd.. artillerie), de C-batterij van het 81e
en de C-cie van de genie, maar ook de 116e
afd. Royal Artillery (Brits), het 61ste Verkenningsregiment (Brits) en een eskadron van
het Scots Greys (Brits) Tank Regiment. Sterke
vijandelijke patrouilles zwierven die nacht
door het gebied, maar alle pogingen om in de
Amerikaanse linies binnen te dringen werden
afgeslagen.
De Duitse artillerie begon op 9 oktober in
een hoger tempo te vuren en er zat een gevoel
van verwachting in de lucht.. Om 17.00 uur
nam het vuur nog meer toe, tot een stadium
dat Britse waarnemers beschreven als het ergste sinds El Alamein. Men schatte dat er
2000 granaten in een periode van een kwartier
waren gevallen. De C-cie van het 1ste bataljon van het. 327ste lag zo zwaar onder vuur
dat men dacht dat de compagnie vernietigd zou
zijn en er werd een peloton van de A-cie^ ge-

stuurd om het gat te dichten; maar toen het
artillerievuur ophield waren op twee na alle
mannen nog in leven en wachtten op het ogenblik om met schieten te beginnen.
Dat moment was niet ver af. Om 17.45
uur bewogen zich acht tanks en twee regimenten infanterie voorwaarts. Het zwaartepunt van de
aanval werd tegen het gebied van het eerste
bataljon in het zuiden gericht, waar het
1409e Vesting Bataljon en twee bataljons van
het 959e de aanvalsgroep vormden. De Britse en

Amerikaanse artillerie opende het vuur op hun
naderende voorttrekkende linies. In dit noodgeval werd om in de lucht ontploffende granaten gevraagd, die maar vijfenzeventig yards
voor de frontlinie moesten exploderen. De infanteristen openden het vuur met handvuurwapens zo snel en zo langdurig dat ze hun handen begonnen te branden aan de geweerlopen.
De eerste vijandelijke golf werd opgevangen

met enfilerend (in lengterichting gericht) vuur
tussen de A- en de C-cie en vernietigd. Maar
anderen bleven komen. Al het niet-vechtende
personeel werd aan het munitie dragen gezet,
zodat de mitrailleurs, geweren en mortieren
continu konden vuren.
In het gebied van het Je bataljon slaagden twee
hardrijdende tanks van de eerste aanvalsgolf
er in om over de foxholes van de voorpostenlinie te rijden, voordat er dragend bazookavuur op kon worden uitgebracht. Maar de geweerschutters hielden hun posities en stootten de
infanterie af. De A-cie van het 327ste vernietigde tenslotte een van de tanks en de andere trok zich terug.
Toen het donker werd, was de hoofdaanval met
zware verliezen voor de vijand gebroken, maar
de glidermannen zouden die nacht niet kunnen

gaan slapen. Fluitjes snerpten voor hun linies,
toen Duitse officieren kleine groepen organiseerden en die voorwaarts dreven. Schreeuwende
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Duitse soldaten naderden door het duister...
Wanhopig vechtend stopte het 327ste elke
groep, maar toen het 's morgens licht werd,
"bleek dat de Duitse lijken op minder dan een
armlengte van sommige foxholes af lagen..
Een kleine groep Duitsers viel vroeg in de
volgende morgen de noordelijke flank aan,
maar zij werden snel teruggedreven. De volgende groep die naar voren kwam deed dat onder dekking van een Rode Kruisvlag om toestemming te vragen, hun doden en gewonden
weg te halen. Velen van hen lagen uitgestrekt
op de velden tussen beide linies en hun kreten
vervulden de lucht. Kolonel Harper gaf zijn
toestemming (Kol. Joseph Harper was commandant
van het 327ste Glider infanterie regiment. Hij
had zijn stafkwartier in het Witte Huis in
Zetten DJV) (Keepsake).
De Duitse artillerie "begon weer zodra de velden ontruimd waren. Er was geen hoofdaanval,
maar verscheidene kleine patrouilles begonnen
de Amerikaanse linies af te tasten.
Uit angst voor een gepantserde aanval over de
dijkweg verplaatste het derde "bataljon een van
de 57 mm kanonnen van het 81ste om die weg te
dekken. Later werd er onder dekking van de duisternis een snoer van mijnen over de weg gelegd. Die nacht kwam de G-cie naar voren om de
E-cie af te lossen. De P-cie loste de C-cie af
en werd toegevoegd aan het eerste bataljon.
Verdere patrouille activiteiten en de onvermijdelijke artillerie karakteriseerden de morgen en middag van de volgende dag, de lle. Maar
om 18.00 uur werd er rook gelegd over de frontposities yan de A-cie in het noorden. Een half
uur later rukten er twee tirailleurcompagnieen
op, ondersteund door mitrailleurs, mortieren
en vier tanks. Artillerie en handvuurwapens
stopten deze aanval, behalve op de rechter-
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flank van de A-cie, waar Duitse artillerie met
een voltreffer twee lichte mitrailleurs buiten gevecht had gesteld. Er werd met spoed een
50 naar voren gestuurd om ze te vervangen. Een
van de tanks, die over de weg over de dijk naderden, raakte een mijn die die avond tevoren
gelegd was. Hij stond meteen stil maar bleef .
vuren tot het 57 mm kanon hem buiten gevecht
stelde. Toen de Duitse infanterie dichtbij
kwam, verlegde de compagnie al zijn vuur in
deze richting, met inbegrip van de kartetsen
van de 37 ers en de vijand werd tot stilstand
gebracht.
De 12e oktober was betrekkelijk rustig. Die
nacht loste het tweede bataljon het eerste af.
In het derde bataljon loste de B-cie de A-cie af.
Op de 13e werd de noordelijke flank weer aangevallen, maar met niet meer succes dan tevoren.
Tijdens zware regenval loste het tweede bataljon
van het 502e die nacht het tweede bataljon van
het 327ste af. Het tweede bataljon van het 327ste
loste op zijn beurt weer het derde bataljon van
het 327ste af, en trok daarbij van het zuidelijke naar het noordelijke deel van de frontlijn.
De Duitse aanval van de 14e was weer tegen de
noordelijke flank gericht, die nu door de G-cie
werd gehouden. Om 16.30 uur concentreerde zich
zwaar artillerievuur op zijn posities. Na J>0 min.
werd het vuur verlegd naar 200 yards achter de
linie van de compagnie en de Duitse infanterie
(elementen van drie compagniën die teruggebracht
waren tot ongeveer 70 man elk, door eerdere aanvallen) kwam voorwaarts. De E-cie assisteerde
bij het beschermen van de linker flank van de
G-cie en de mannen van de G-cie hielden hun eigen
rechter flank.. De vijand werd weer eens gedwongen met zware verliezen terug te trekken.
Op de 15e lanceerden de Duitsers weer een aanval
op compagnies-sterkte op de noordelijke flank.
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deze keer gesteund door zes tanks. De aanval
werd afgeslagen en de A-batterij van het
81ste, die kort tevoren naar deze sectie van
het front verplaatst was, stelde drie tanks
buiten gevecht.
Tegen deze tijd was de 363ste divisie feitelijk vernietigd. Daar zij alle hoop op een
doorbraak op "Het Eiland" opgaven, vielen de
Duitsers 2400 yards terug. Beide partijen beperkten zich vervolgens tot het patrouilleren
in het niemandsland dat aldus gevormd was.
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S p i e gels uit; de
Romeins e tijd.
Uit de publicatie: G. Lloyd-Morgan, 'The
Mirrors', including a Description of the
Roman Mirrors found in the Netherlands, in
other Dutch Museums. 1981.
De spiegels die uit de Romeinse tijd bewaard
zijn, zijn over het algemeen eenvoudig, maar
vertonen vele variaties in formaat, vorm en versiering. Zij konden aan de muur opgehangen worden of werden in de hand gehouden, al dan niet
met een handvat.
Het grootste aantal spiegels is afkomstig van
grafvondsten. Een concentratie langs de grenzen van het Romeinse rijk wijst op de koopkracht van militairen, ambtenaren en handelaren in dat gebied.
Het materiaal dat in ons land gevonden is kan
vergeleken worden met de vondsten die langs de
Rijn, in de provincie Neder-Germanië werden
gedaan.
Een van de belangrijkste verzamelingen van
spiegels bevindt zich in het Rijksmuseum G.M.
Kam (Kam, Gemeente-en Canisius-verzamelingen):
meer dan 10% van het totale aantal spiegels,in
Italië en de noord-westelijke provincies gevonden.
Het relatief grote aantal rechthoekige spiegels
en de varianten van de eenvoudige ronde vormen
in het museum Kam wijzen sterk in de richting
van fabricage in Nijmegen. Dit zou dan in de
eerste eeuw zijn begonnen, toen de plaatselijke
handel en de export naar Brittanöië tot bloei
kwam. In Keulen begint de fabricage waarschijnlijk in de tweede eeuw na Chr. en richt zich
meer op de luxueuze types, terwijl in Nijmegen
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de meer eenvoudige soorten werden gemaakt.
Samenvattend kan gesteld worden, dat er in de
provincie Neder-Germanië een belangrijke productie van en handel in spiegels was in de eerste
eeuwen na Christus.

Het

r a m p j a a r 1820.
Th. Essers, Driel

De toestand van den Rhyn by Arnhem.
Met deze voorvallen op de Vhaal, had het ys op
den Rhyn, tot by de Klingelenbeek omtrent een
uur beneden Arnhem, en wel juist ter plaatse der
verstopping, een aanmerkelyk schot ontvangen.
Het water teekende aldaar 21 voet 6 duim en
stond, van den Walburgschen Dam tot het Swaantje
onder Elden, op sommige plaatsen boven op den
dyk, die op dezen tyd aan den binnenkant eenige
verzinkingen leed, welke echter zonder gevolgen
bleven. Alhier zette zich in de rivier een vreeselyke ysdam, waardoor zulk eene geweldige opzetting ontstond, dat de hooge weg van Elden tot de
stad en de dyk van de dorpen Elden en Driel, tot
beneden de Herberg "De Koeweide" onder Driel,
sterk overliepen, zoodat men aldaar reeds op
dezen tyd eene doorbraak duchtte.
Al spoedig werd deze vrees verwezenlykt. De uitspoelingen in den dyk werden door den langdurigen
aandrang zoo groot, dat zy op den 25 en 26e tot
wezenlyke breuken overgingen. Die te Elden had
eene wydte van 44 roeden. Te Driel werden digt
by elkander 4 gaten in den dyk geslagen, waarvan de opening, binnen eene beperking van nagenoeg 260 ellen, 45 roeden bleek te bedragen,
zodat de Rhynstroom door deze gaten, ter wydte
van 89 roeden, zich in de Overbetuwe ontlastte
en men veilig besluiten kan, dat het water aldaar; by de ysverstopping, nog merkelyk hooger
dan zelfs te Nijmegen, moet gestegen zijn.
Door het overloopen van den grooten weg tusschen
'den Praast en Elden was de gemeenschap Pannerden
afgesneden. Ook het Ambt Lymers was door de werking der Overlaatskade grootstendeels overstroomd, en daardoor dezelfde gemeenschap bovenwaarts gestremd. (Dat de afvloeiing der watermassa's in die dagen niet optimaal was, lag
hierin dat men te maken had met aanslibbingen,
zandplaten etc; tegenwoordig is de rivier ge-

kribd, waardoor de rivier meer stroomsnelheid
en daardoor meer diepte heeft.) Immers, het was
zulk eene belemmering, welke aan den Boven Rhyn,
toen dezelve, ofschoon al vry hoog, nog slechts
zwak met ys bezet was, de gelegenheid benam,
om zich hooger op genoegzaam te ontlasten, waardoor als nu in tegendeel de afstrooming, met de
ysbezetting der benedenrivieren, het water dermate opzettede, dat het Rhynwater, tusschen 19
en 20 January, meer dan 6 voeten hooger rees,
de dyken van Pannerden en de Overbetuwe weldra
overliepen, en de Oosterholtsche Whaaldyk en
de Eldensche en Drielsche Neder-Rhyndyk, reeds
op den 23sten bezweken, waarby de Whaal èene
hoogte van 26 voeten aan het Nymeegsche peil,
en dus 18 duimen hooger teekende, dan toen de
doorbraak der eerste in 1809 voorviel, en de
Neder-Rhyn te Arnhem in dit jaar 21 voeten 8
duimen, en dus 11 duimen hoger aanwees, dan
men immer had waargenomen. Deze zwarigheden en
belemmeringen moesten ook thans nog te sterker gelden, omdat er byna geen tyd overig bleef
om de uitloozing genoegzaam voor te bereiden.
De snelheid, waarmede de aanwas van het vloedwater plaats vond, is volstrekt zonder voorbeeld. De tyd van 15 dagen, welke van 15 tot
JO January 1809, na de doorbraak van den
Whaaldyk onder Oosterholt, verliep om den hoogsten stand van het Overbetuwsche vloedwater te
bewerken, werd thans tot binnen de 3 dagen, van
23 tot 26 January, beperkt. Van daar derhalve
de onderscheidene doorbraken, welke op verschillende punten te gelyker tyd plaats grepen
zoo als op den 23sten in de Vhaal en NederRhyndyken onder Oosterholt, Elden en Driel, en
op den 26sten in die van de Linge en Zuider
Lek onder Langerak.
Veel noodlottiger waren de gebeurtenissen en
voorvallen langs de rivier den Rhyn, zoo aan
de boven als beneden oevers. Reeds op den 20
en 21sten geraakte het ys in den Boven Rhyn en

de Whaal, van Emmerik tot beneden Nymegen, en
voorts in hetBannerdensche kanaal, in beweging.
Op den volgenden dag had zulks plaats te Arnhem en den omtrek. By het kruyen der rivier,
leverde zy het ontzettend gezigt van opeengestapelde ysschollen, welker aandrang niet dan
den hoogsten angst deed ryzen. Het water, aan
de peilschaal 17 voet 6 duim teekenend, wies
binnen 4 uren tyds tot op 19 voeten. Men vernam weldra eene verstopping benedenwaarts.
De sterke aanwas bleef voortduren, en in den
avond stonden de huizen aan de nieuwe en ook
grootendeels aan de oude Kraan, onder water.
Men hoorde aan de overzyde der rivier het akelig gekerm der vele ongelukkingen die, door de
vloed verrast, geene andere toevlucht vonden,
dan naar de bovenste verdiepingen hunner woningen. Zoo veel de nood slechts toeliet, werden verscheidene aken ter redding afgezonden.
Op den 23e verhief zich de rivier tot de hoogte van 20 voeten 6 duimen.
De toestand was allerzorgelykst. Het ys, nog
gestadig bewogen, ging tot Oosterbeek door,
doch zettede zich wederom vast. Den volgenden
dag vernam men het berigt, dat de oude Rhyndyk
naby de Landsluis te Pannerden was doorgebroken en ook de Duikerdijk eene aanmerkelyke
breuk geleden had. Nu werd de Binnenpolder van
Pannerden en Aerdt, met al deszelfs lage gedeelten, gansch en al overstroomd. Groussen,
Zevenaar en Lhoo ondergingen dit zelfde lot.
Ook de Duffelsche dyk was bezweken. Die van
Vestervoort bleef hoogst gevaarlijk. De veerdam aldaar werd bykans geheel weggespoeld, en
het was alleenlyk aan den onvermoeiden yver,
den moed en het eigen voorbeeld van velen, die
het gevaar trotseerden, toe te schryven, dat
de Vestervoortsche dyk door aanhoudende opkistingen behouden bleef. De aandryvirig en
aanspoeling van eene arbeiders hut tot aan de
stad, met eenen merkelyken val van het water,
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bewees het losgaan der rivier.
De Overbetuwse Rhyndyk te Elden kwam hierdoor
in het hoogste gevaar, met dit gevolg dat door
de onderscheidene uitspoelingen en gaten, onder Driel geslagen, eene volkomene doorbraak
te Malburgen ontstond, welke door eene tweede
te Driel, ter lengte van 40 voeten, gevolgd
werd. Deze toestand was boven alle beschryving akelig. Omtrent 50 morgens land werden
geheel bezand, en 6 morgens scheurden tot kolken en gaten. Meer den 1000 morgens te veld
staande winterkoren en raapzaad, behalve den
nog ongedorste voorraad,werden vernield.
Verscheidene huizen in den omtrek vooral der
Overbetuwe, spoelden door den aandrang van het
water geheellyk weg, of werden door de ysschotsen weggedrukt. Het aantal derzelve te
Driel alleen, die volstrekt onbewoonbaar waren, wordt op 30 begroot. Te Opheusden en Zetten was dit ongeval zeer aanmerkelyk. Ook een
groot aantal vee verdronk in den vlo.ed, zoo
als 12 stuks onder Driel, 19 stuks van den
bouwman Willemsen in de Laar, 10 stuks van den
bouwman Burgers op het Slop en 7 stuks van den
bouwman Jansen in of by Homoet.
De snelheid, waarmede het eene ongeval op het
andere volgde, liet bykans geene genoegzame
hulpmiddelen over, om op alle plaatsen den gewenschten bystand gelyktydig te verleenen. Vele
ongelukkigen, meestal op de daken gevlugt,
moesten have en vee aan de vloed ter prooye
geven. Ofschoon al zelve ter naauwer nood aan
de woede van den stroom ontkomen, hadden zy met
het gebrek aan voedsel te kampen.
Eene dadelyke hongersnood verdubbelde dezen
rampspoed; men viel, by het aanbod van levensmiddelen, met zulk eene gretigheid aan, dat de
redders zich naauwelyks in staat bevonden, om
de noodige orde van verzorging te bewaren.
Zelfs de huizen,^die bykans geheel onder water stonden, bevatteden nog eenige bewoners.
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By het vernemen van eenig gerucht, staken zy
de hoofden boven de strooyen daken uit, en
wierpen zich in de handen hunner verlossers,
wier vaartuigen naauwelyks genoegzaam van levensbehoeften voorzien waren om den schrikkelyken honger overal te stillen. Onder het dak,
krom gebogen, had reeds een grysaard van 80
jaren te Homoet, eenige uren lang, in het water gestaan, voor dat zich gelegenheid tot
redding bood. Even zoo verbeidde eene hoog
zwangere vrouw, onder Elden, het tydstip harer bevalling. Bykans wanhopende, verneemt zy
de stem van menschenvrienden, die haar ter
hulpe snellen, en slechts door een klein zoldervenster is de eenige ontkoming mogelyk.
Zelfs meldt het verhaal reeds de bevalling
eener vrouw, door den angst haar op het lyf
gejaagd, en zy zelve werd ter naauwer nood,
met haar pas geboren kind, in het leven behouden. Op eene andere plaats dienen boomstammen, van het ys doorsneden, tot dryvende
kasteelen, of wel de toppen der boomen tot
eene wykplaats, alwaar de ongelukkigen eene
mogelyke verlossing, of wel den dood tegemoet
zien.
Een herhaald bewys van hardnekkige gehechtheid aan huis en have levert het gebeurde te
Homoet. De menschenvrienden, met hun vaartuig
ter redding aldaar aanwezig, ontdekken eene
kleine hut, die bykans geheel onder water
stond en waartegen een ysberg was aangekruid,
welks geweld dezelve ieder oogenblik met vernieling bedreigde. Men spoedt zich terstond
derwaarts en roept met aanbieding van hulp.
Uit het strooyen dak steekt weldra een man het
hoofd en antwoordt, dat hy zich, met zyne
vrouw en vier kinderen, aldaar op de vliering
bevond.
Men dringt, dat zy in de aak zouden komen, tot
veilige overvoering. Zy weigeren. Men herhaalt
den aandrang; men bidt en bezweert hen, dat zy,
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in het hoogste gevaar van hun leven, aan dezen drang gehoor geven. Alles is echter vruchteloos.
Eindelyk roept de vader in aller naam, dat zy
liever met hunne woning vergaan, dan hunne bezitting zouden verlaten. Alle, zelfs de nadrukkelykste, bede bleef alzoo vruchteloos, en zo
men het gerucht gelooven mag, zoude deze woning
kort daarna door den ysstroom vernield zyn geworden en de hardnekkigen hun graf in de golven
hebben gevonden.
Eerst op den 27e, in den avond, nadat de doorbraak in den Drielsche dyk gevallen, de ysdam
beneden Westervoort los gebroken, en het water
uit den Rhyn met kracht in den Yssel gedrongen
is, doet zich het vertroostende uitzigt op, dat
de ramp van den watersnood hare grootste hoogte
bereikt heeft en de aanhoudende val der rivier
bevestigt deze verwachting.
Ofschoon al vele landbewoners van Heteren, Randwyk, Driel en Opheusden, door het vastzitten van
het ys, eenige dagen achter elkaar, zonder toevlugt, onder den blooten hemel moesten vertoeven, en de hope op redding zich eerst op den
28e verwezenlykte, had men echter de grootste
verpligting aan de onderscheidene schippers uit
Heteren en Gendt, byzonderlyk aan den veerman
Hendrik Sanders, die niets onbeproefd lieten om
de ongelukkigen te verkwikken; terwyl de goedwillige herberging en verpleging van 40,tot 50
menschen, gedurende 14 dagen, door den Heer
Bakker, op zyne lustplaats "De Oorsprong" te
Oosterbeek, de diensten der ingezetenen van
Belden en Wageningen, de onbezwekene trouw van
den Heer Jan Glover (Maire va.n Heteren) te Driel
en naderhand de belangelooze en treffelyke verzorging van meer dan 40 stuks hoornvee tot half
April door den Heer Schonk te Putten, den edelsten lof en dank verdienden en ook erkentelyk
verwierven.

Zo ooit, dan is het te Arnhem, alwaar de belangelooze goedwilligheid aanleiding vond, om zich in
al hare voortreffelykheid en nadruk te vertoonen.
Niet slechts de Heer Gouverneur der Provincie en
de stedelyke Burgemeesters, maar ook de ingezetenen zelve en de krygslieden, alhier in garnizoen, van den hoogsten tot den minsten rang,
snellen hulpvaardig toe, om waar het slechts mogelijk is, bystand en verlossing te bieden.
Naauwelyks heeft men, op den 23e, berigt van den
nood ontvangen, of de Heer Willem Knipscheer,
door een zestal schippers, Gysbert Rutgers, Jan
Wegman, Willem Eikhof, Hermanus Visser, Arend
Krepel en Geurt Bronkhorst geholpen, begeeft
zich met eene aak naar het overstroomde gebied
dat Overbetuwe heet, en redden onder doodsverachting mensen en vee.
Reeds in den aanvang van Pebruary, hield men
zich bezig tot het beringen der dykbreuk, tot
herstel der noodlottige dykbreuk, die dood en
verderf•zaaide.
By het aanleggen van den noodzakelyken ringdam
aldaar, besloot men tot het plaatsen van eenen
houtberm of soort van een krib, door het lage
en nog onder water staande binnenland, ter
breedte van 13 tot 14 voeten, terwyl men langs
dezen weg hoopten, de gezegde breuk eerlang
volkomen te heelen.
Ook alzoo dacht men de zomerkade van Mynerswyk en Malburgen, bykans geheel weggespoeld,
weldra 'geheel te herstellen, zoodanig dat men
de Betuwe en verdere benedenlanden wederom konde brengen tot eene waterhoogte van ruim l?
voeten peil, en daardoor alle gevaar voor het
vervolg verhoeden.
Ook de Betuwe dacht men reeds spoedig genoegzaam
te zullen beveiligen, door de beringing te
Oosterhout over de buitenlanden aan te vangen,
waardoor men dit geheele werk zeer merkelyk
oordeelde te zullen bekorten.
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(Overgenomen uit beschrijving van Ir.Beyerinck,
ingenieur der waterstaat toen ter tijd.
Het water, dat Driel overstroomde, stond in de
boerderij "Vredenstein", waar nu Holtslag
woont, 1,5 voet hoog, dit is ca. 46 cm).
Door de dijkdoorbraak van 1820 in Driel en elders in de Overbetuwe kregen de dorpsgenoten
en mensen in de plaatsen van Overbetuwe die
slecht bij kas waren, uit een landelijk bijeengebracht fonds van ƒ 100'.000,-, pootaardappelen en melkvee of soms geld als men vee
verloren had, waarvoor een verrekening en
restitutie plaats vond.
Gemeente Heteren.
Rekening en verantwoording wegens het employ
van den aan de Gemeente Heteren (volgens de
circumscriptie derselve dien in 1817 bestond)
verstrekten onderstand in melkvee en pootaardappelen uit het fonds der ƒ 100,000,-.
De .hoeveelheid der ontvangen pootaardappelen
beloopt veertienhonderd en tien spinten. Het
getal der ontvangen melkbeesten bedraagt zeven
stuks.
Aan de Gemeente zyri gene gelden overgemaakt om
te sub intreren voor pootaardappelen.
Aan de Gemeente is geremitteerd in plaats van
melkvee eene somma van negentig guldens.
Voorts zyn de namen der respective bedeelden,
met speciale opgaven van het geen aan elk hunner in natura aa,n pootaardappelen en melkvee
of wel in geldswaarde na dien is toegevoegd;
als mede is het bedrag der som door elk hunner
wegens elk dier respecten, te restitueren.
En het bedrag door elk hunner gedane restitutiën.
Aan den Heere Thesaurier van het Gouvernement
is door den Gemeente ontvanger ten behoeve van
het, fonds overgemaakt de somma van een honderd

vier guldens drie en zeventig: en een halve
cents.
Aldus opgemaakt door my Schout van
Heteren den 22e Maart 1820
Mr. Steven Roea
l Rynlandse Morgen = 700 roeden
100 roeden = l Hont = 142 vierkante meter
l Mud aardappelen = 70 kg- = 4 Schat = 20 Spint

l Spint = 3,5 kg
Oude geslachten van Priel.
Florissen (van den Dam) Saltussen, Verheyen,
Scheerder, Cobussen, Veyman, v.Elferen,
Bennik, Degen, Selman, v.Mullem, v.d.Dam,
Gielingh.

Namen der bedeelden van Priel.
Perk van Elferen
10 Spint pootaardappelen
Gradüs Jansen
10
"
"
Hend van Deelen
10
"
"
Villem Menting
10
"
"
Jan Hermsen
(Hamsche Boomgaard)
13
"
Giel Jansen
5
"
"
Steven Houtendorp
8
"
"
Hend Jansen
10
"
"
Villem Veyman
10
"
"
Boek 14 G. S.
Rijksarchief Arnhem

Rectificatie.
Pe redactie biedt gaarne excuses aan voor
het feit, dat in vorige Tabula's de naam van de
heer Essers helaas verminkt werd.
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Op 2 oktober jongstleden verloren wij
na een door hem moedig gedragen langdurig ziekbed onze goede vriend

Jan Bu'ys
Tot in de laatste dagen voor zijn over-

lijden bleef hij een stuwende kracht voor
onze vereniging.
Vanaf zijn toetreden tot de H.K.K.en 0.
op 18 mei 1972 bleek Jan een gedreven
amateur-archeoloog.
Daarnaast was hij voor diegenen die
zijn hobby deelden een man op wie men
kon bouwen, terwijl de niet-gravers in
hem een overtuigd en overtuigend pleitbezorger van de oudheidkunde vonden.
Jan heeft ons te vroeg verlaten.
Zijn naam zal echter veel en vaak in
onze vereniging met warme waardering ge:- M
noemd worden.
Zijn nabestaanden, onder wie in de eerste plaats Jans vader en moeder, wensen
wij van harte veel sterkte toe met het
geleden verlies.
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