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De parochiekerk van Herwen en Aerdt liep Zondagavond nagenoeg vol met gelovigen, die de inwijdings-
plechtigheid wilden bijwonen van het nieuwe orgel. 
Onder het plechtig Lof wijdde pastoor Poodt het orgel in en hield een feestpredicatie met als tekst: Looft  
den Heer met zang en orgelspel. Hij ontvouwde de betekenis van de muziek in het algemeen in het 
mensenleven en in het bijzonder die van het orgel, het volmaaktste instrument. Hij dankte de milde gevers,  
die reeds onder pastoor Terwisscha van Scheltinga gelden bijeen brachten voor het orgel. Helaas heeft 
bedoelde pastoor het orgel niet meer mogen zien. Pastoor Poodt dankte de bouwers voor het keurige werk. 
Het kerkkoor voerde onder leiding van de heer F.B. Mulder op magnifieke wijze enkele meer-stemmige  
gezangen uit. Het orgel, gebouwd door de Fa. B. Pels en Zn, Lier-Alkmaar, werd na afloop bespeeld door  
Dr. P.J. de Bruin, adviseur dezer firma. Z. Eerwaarde gaf summier een uitleg van de mogelijkheden en  
demonstreerde een en ander. Beter kennismaken met een orgel is voor leken wel niet mogelijk. Hij speelde 
vervolgens enkele werken van Vivaldi, Loeillet en Caesar Franck. Hierdoor konden we de schone en volle 
klanken beluisteren, die het orgel bezit. Het volume is juist afgestemd op de kerk. Ook de opbouw en  
afwerking van het orgel verdienen alle lof. Tot slot werd door allen het "Aan U, o koning der eeuwen"  
gezongen. De parochiekerk van Herwen en Aerdt is een prachtig kerkmeubel rijker geworden. 
     
    Uit: Liemers Lantaern d.d. 12 mei 1951 (collectie F.J.M. Staring te Zevenaar). 
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OPROEP VAN HET BESTUUR 
 
 
Een gebrek aan een fatsoenlijke eigen ruimte is een belangrijke reden waarom veel activiteiten van 
de Heemkundekring op een dood spoor zijn beland. Een definitieve oplossing voor dit ruimtegebrek 
(waaraan wél wordt gewerkt) laat nog op zich wachten. Intussen is er een voorlopige oplossing …. 
 
Voor de komende tijd heeft de vereniging de beschikking gekregen over een grote ruimte in het  
Salt-gebouw. Dit biedt de mogelijkheid voor (her)start van de volgende werkgroepen.  
* Archeologie (met zo nodig ook veldonderzoek) 
* Familiegeschiedenis en stamboomonderzoek 
* Veldnamen (onderzoek naar namen en locaties) 
* Bierhuizen/restaurants/logementen 
* Geboortekaartjes en bidprentjes 
* Krantenknipsels (van lokaal heemkundig belang) 
* Historische foto’s en dia’s 
 
Uitzoeken, digitaal archiveren en toegankelijk maken van materiaal wat de vereniging al bezit, is bij 
alle werkgroepen een belangrijk onderdeel van het werk. Ter ondersteuning van dit algemene doel 
daarom een aparte werkgroep: Digitale documentatie. 
 
Wij denken aan 5-6 personen per groep, waaronder een iemand, die misschien wat meer deskundig  
is en wat extra tijd heeft (bijvoorbeeld voor archiefonderzoek elders). De precieze tijdsinvestering is 
moeilijk aan te geven, maar wij denken aan enkele uren per 1 à 2 weken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Op 29 oktober 1961 was de grote dag van het gouden jubileum voor de zusters in Herwen. 
    Hulde werd gebracht door onder meer de schutterijen uit de beide dorpen Herwen en Aerdt. 
 
Wie kunnen wij enthousiast maken voor heemkundig en geschiedkundig interessant  
vrijwilligerswerk? 
Meldt u aan bij Maria Snip-Janssen (secretaris): tel. 0316-543203, e-mail p.snip@chello.nl 
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… EN DAAROM LIMER-ICK 
 
door Frans Staring 
 
Met de overdracht van documentatie onder beheer van oud-burgemeester mevrouw Ch. Scheurer  
aan het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg kwam een dichtbundel van J.J.H. Cornielje uit 
1999 te voorschijn. Hij, oud-gemeentesecretaris van de vroegere gemeente Herwen en Aerdt, oud-
burgemeester van de voormalige gemeente Angerlo, hield zich na zijn pensionering bezig met de 
ontwikkeling van het Rhederlaag bij Giesbeek en publiceerde in 1997 het rijk geïllustreerde boek 
'Het Rhederlaag, een creatie', waarin hij een historische beschrijving geeft van dat recreatieproject.  
Jozef Cornielje schreef tot vorig jaar wekelijks een, op de (regionale) actualiteit geïnspireerde,  
limerick in het 'Wijchens Weekblad Wegwijs'. Geboren en getogen in Spijk verloochent hij zijn  
afkomst niet. 
In de bundel is het hoofdstuk 'Dialect' geschreven in het 'Spieks', het dialect van zijn geboorteplaats.  
De hierna volgende limericks zijn overgenomen uit zijn bundel   '… en daarom limer-ick'. 
 
   Van harte durf ik te beweren 
   Rijnwaarden blijft mij inspireren 
   vooral het aspect 
   van het dialect 
   het SPIEKS dat ik heb mogen leren                        
    JC 02-12-99            
            Een foto op de achterzijde 

 een gebruik uit aloude tijden 
       deze blik 
       dat ben ik 

        helaas … het was niet te vermijden 
Durp 

 
  Veul minsen hebben goed ien de gaote 
     dat ze hun durp nie motten verlaote 

       ze weten vuruut 
    wat un pien ut duut 

   as ze mit gin mins plat kunnen praote 
 
 

   Gedichten ien ut plat               Spieks dialek 
 
  Un gedich in ut dialek gif 'n raor effek    Ik bun nog gek op dialek 
 wat ut minste trek is ut plaotselijk aspek          beschouw da niet as un gebrek 
         zelfs un komiek                  praot zuwat 

    uut 't kleine Spiek        altied plat 
is zo ien 't plat gebek dai de lachspier verrek       ofschoon ik mien soms wel versprek 
 
 

 Tussen Rien en Elterberg 
 
        Aon de Spiekse diek bun ik geboren as dwerg 
       ver van de bewoonde wereld, mar da's nie erg 

           lèfde intens 
     vlak aon de grens 

en keek op tegen Elten as tegen un berg 
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WINTER OP DEN RIJN 1928-1929 (1) 
 
door Maria Snip-Janssen 
 
 
Inleiding 
 
Ingenieur Jan Visser van Rijkswaterstaat verschafte de Heemkundekring Rijnwaarden een overdruk 
van 'een prachtige verzameling foto's van den winter 1928-'29 van den toestand op den Rijn en het 
gevaar dat hierdoor voor de scheepvaart ontstond'. Het betreft een uitgave van de 'Nederlandsche 
Vereeniging van Gezagvoerders bij de Binnenvaart' te Amsterdam. De foto's zijn gemaakt door de 
'Kapitein H. Mooren te Rotterdam', voorzien van een korte toelichting, beginnende bij Gorinchem  
en eindigende met twee foto's van de rivier te Ruhrort bij Duisburg. 
 
Het boekwerkje telt 24 pagina's, waarvan er op twee de toestand te Lobith wordt weergegeven. De 
helft van de verzameling handelt over 'den noodtoestand' in Emmerich waar 'wel het meest door de 
scheepvaart' werd geleden. Daarover staat meer in de eerstkomende editie van De Waordsman. Nu 
volgt hetgeen in de beschrijving over Lobith wordt verhaald, welk hier letterlijk is overgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaande foto toont U de krachtige sleepboot "Agnard" 
 waarop de heer H. MOOREN kapitein is. Zijn eerste reis na den winter. 

 
Lobith 
 
Te Lobith hebben zich geen noemenswaardige bijzonderheden voorgedaan. Er volgen hier een 4-tal 
foto's, te Lobith genomen, de Nos. 11, 12, 13 en 14. 
Zooals de foto's 12, 13 en 14 te zien geven, was het ijs reeds aardig aan het kruien gegaan;  
wanneer men bij foto 13 bedenkt dat de waterstand zeer laag was, is het duidelijk dat bij een  
hoogen stand de ramp niet te overzien zou zijn geweest. 
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11. LOBITH.  De sleepboot  "Francisca-Maria"  bezig met ijsbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. LOBITH.  Een kijkje in het poolgebied te Lobith. 
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13. LOBITH.  Hoe het ijs tegen den dijk opgeworpen werd. 
De kleinste van dit vijftal heeft het schijnbaar niet voorzien op zoo'n koude zitplaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. LOBITH.  Het kruien van het ijs tijdens de dooi. 
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LOBITH'S MANNENKOOR (2) 
 
door Joke Barthen-Beekhuijsen 
 
 
Met het lezen van het krantenbericht over het Lobith's Mannenkoor in de vorige Waordsman wist ik 
dat ik een foto had van dat koor, compleet met de namen daarbij. De oprichting van het koor was op 
12 november 1923. De foto is gemaakt in de tuin van de pastorie te Lobith bij gelegenheid van het 
12½-jarig bestaan in mei 1936. Alle koorleden dragen een medaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De namen corresponderen met de nummers op onderstaand silhouet, uitgetekend door Jo Notten.  
1- Jan Seegers, 2- W. Buil, 3- C. Selten, 4- H. ten Vaarwerk, 5- H. Braam, 6- Th. Langenhof, 
7- B. Jansen, 8- Bert Jansen, 9- J. Luub, 10- B. Ikink, 11- J. Driessen, 12- J. Braam, 
13- W. Kuppens, 14- H. Gerritzen,  15- B. de Ponti, 16- H. Mulder, 17- J. Wolf, 18- A. van Burck, 
19- B. Braam, 20- R. Buser, 21- W. Buser, 22- J. Buil, 23- H. Derksen, 24- W. Winters, 
25- B. Wesselkamp, 26- B. Seegers, 27- H. Rutten, 28- A. v.d. Dungen, 29- H. Römer, 30- T. Ruig, 
31- C. Dietz, 32- H. Janssen, 33- G. Pastoor, 34- J. Mulder, 35- Th. Pastoor, 36- J. Publiekhuijsen, 
37- H. Mulder, 38- G. Muskens, 39- Hub Mulder, 40- M. Bakker (dirigent), 41- J. Hendriks, 
42- Th. Naterop, 43- F. de Langen, 44- R. de Bruin, 45- J. Driessen, 46- Th. Teunissen, 47- J. Buser, 
48- H. Beekhuijsen, 49- G. Lensink, 50- W. Janssen, 51. W. Publiekhuijsen, 52- V. Kempkes, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53- B. Wegman. 
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OORLOGSDAGBOEK 
 
door Mark Slinkman 
 
 
"De pannekoeken waren schier nog grooter en nog lekkerder dan voorheen" 
 
Kort na mijn benoeming tot burgemeester van Rijnwaarden ontving ik van mijn goede vriend  
Willem Coops inzage in het oorlogsdagboek van zijn grootvader, Jan Christian Coops1. Deze was in 
januari 1945 over het Eiland als line-crosser naar bevrijd gebied ontkomen en had zijn belevenissen 
in Herwen en Tolkamer op schrift gesteld. Dit wekte uiteraard mijn belangstelling. Het dagboek  
bevestigt goeddeels de feiten zoals Ben Janssen ze heeft beschreven in zijn beide boeken over de 
oorlog op het Eiland, en geeft onder andere een mooi beeld van het leven op Vierkenshof in de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
 
 

Het dagboek begint op het Huis Groot Zande onder Keppel. Hier woonden de ouders van de  
schrijver, het bejaarde echtpaar Coops-von Weiler tot Poelwijk2. Beiden hadden de nodige banden 
met de Liemers. Caroline Coops stamde zelf uit een Liemerse familie; de Von Weilers hadden zich 
al eind 18e eeuw op het Huis Poelwijk onder Zevenaar gevestigd. Mr. Jacobus Pieter Coops, op zijn 
beurt,  had in Leiden gestudeerd met, en onderhield sindsdien hechte vriendschapsbanden met Frans 
van Nispen tot Pannerden, burgemeester van Pannerden tussen 1902 en 19283. Deze vriendschap  
had zich doorgezet in de volgende generatie, want ook beider dochters, de ongehuwde Jijs Coops4  
en Willy van Nispen5, echtgenote van wederom een burgemeester van Pannerden, Gellius Cremers6, 
waren bevriend. 
Het was dan ook niet onbegrijpelijk Groot Zande waar het gezin Cremers aan dacht toen de  
evacuatie van Pannerden onvermijdelijk was geworden. De familie Coops moet vreemd hebben  
opgekeken toen de auto van de Duitse generaal Harmel7 het grind van de oprijlaan opknerpte. Nog 
hoger zullen ze de wenkbrauwen hebben gefronsd toen uit dit voertuig van de vijand Willy Cremers 
tevoorschijn kwam. Met haar vijf kleine meisjes, de jongste net een half jaar oud, en ongetwijfeld 
alle bagage die ze uit haar huis mee had kunnen nemen. Ze had de auto mogen lenen van de  
generaal, die zijn intrek in haar huis had genomen. 
 
 



 
12 
 

De Coopsen verblikten of verbloosden niet en namen de zes evacuées uit Pannerden gastvrij op. 
Zestien weken later schreef Willy in het gastenboek van Groot Zande:  
'Toen wij op 24 september 1944 van huis en hof verjaagd en van alles beroofd onze toevlucht tot  
de oude vrienden mijner ouders namen werd ik met mijn 5 kleine dochtertjes op Groot Zande  
ontvangen. Met groote dankbaarheid zullen wij ons leven lang de gulle gastvrijheid gedenken die 
wij in deze moeilijke oorlogsmaanden tot den dag van heden hebben mogen genieten'8. 
De Cremersen waren zeker niet de enige 'gasten'. Ook zoon Jan Chris was onder het ouderlijk dak 
teruggekeerd met zijn vrouw Renée9 en zijn kinderen Cordula en Wolter. Hun huis in Doetinchem 
was door de bezetter gevorderd. Ook de moeder van Renée, mevrouw De Jonge-Storm Buijsing, 
zou naar Groot Zande vluchten toen haar huis in Zutphen in september 1944 na het exploderen van 
een munitietrein onbewoonbaar was geworden. Daarnaast vonden onder andere een familie  
Wentholt en mevrouw Van der Feltz er onderdak10. De laatste was een dubbelgangster van  
Koningin Emma, hetgeen haar er niet van weerhield energiek verstoppertje te spelen met de  
aanwezige kinderen11. Tenslotte verbleef de broer van Renée Coops, Hank de Jonge12,  eind 1944  
tijdelijk op Groot Zande. 
 
De zwagers hadden die decembermaand dringende zaken te bespreken. Jan Chris Coops verwachtte 
een oproep om voor de Organisation Todt als dwangarbeider te worden ingezet, om stellingen te 
graven die de Geallieerden tegen moesten houden. Hank had de aan alle studenten voorgelegde 
loyaliteitsverklaring niet getekend en vreesde ieder moment daarvoor opgepakt te zullen worden. 
Ze deelden hun zorgen met een bezoekende neef, Scato Lewe. Die bood uitkomst. 
Uit de mémoires van Hank de Jonge: 'Eind december [1944, M.S.] arriveerde bij de familie Coops 
een neef, Lewe van Aduard, die een geallieerde stafkaart bezat van het gebied rond Lobith. Hij 
ging van daar uit door de linies en kende mensen, die hem daarbij konden helpen. Dat werkte zeer 
op mijn verbeelding. Ik haalde Jan Chris over samen een poging te wagen'13.  
Na veel wikken en wegen besloten Jan Chris en Hank uiteindelijk begin januari 1945 om de sprong 
te wagen. 
 
Dinsdag 9 januari 1945. 
's Morgens naar kantoor en enige boodschappen gedaan. Met Hank in grooten tweestrijd of wij 
ons plan om het bezette gebied te verlaten zullen uitvoeren of niet. 's Middags nog eens met Vader 
en Moeder gepraat, maar nog niet kunnen besluiten. Er moest voor den volgenden dag gezaagd en 
gekloofd worden, maar veel hebben wij er niet aan gedaan. Na het eten weer van gedachten  
gewisseld en eindelijk hakte ik den knoop door en namen wij het besluit om morgen naar Lobith te 
vertrekken. Vader had een flesch Madeira klaar gezet en toen werd het besluit meteen beklonken. 
Wij gingen niet te laat naar bed, de kinderen sliepen natuurlijk vrij vast en gingen gewillig weer 
slapen na de vereischte pottenzetterij'. 
 
Woensdag 10 januari 1945. 
'Het is helder vriezend weer. De laatste hand wordt gelegd aan het aankleden en inpakken.  
Uitgebreid ontbijt en extra sneden roggebrood voor de fietstocht. Wij namen zoo min mogelijk  
mee, omdat Scato Lewe, die ons een paar dagen voor is gegaan ons verteld had, dat men maar  
weinig mocht meenemen. Van de meiden namen we geen afscheid, omdat we meenden dat die met 
ons vertrek niets te maken hadden. 
Ellen van Nispen14 was met de kinderen Cremers gaan wandelen, dus die behoefden we niet meer 
gedag te zeggen. Jijs ging nog vlug even naar Kleinholte om mijn lage schoenen op te halen die 
nog niet verzoold bleken te zijn. Ook stopte Jijs mij nog een lekkere vooroorlogsche zeep in de 
hand die ik dankbaar aannam. 
Eindelijk tegen kwart voor elf namen we afscheid van de heele familie. Eerst Willy Cremers, die  
net tevoren van Vader hoorde dat wij zouden vertrekken. Zij was erg aardig en wenschte ons veel 
succes toe. Toen kwamen Vader, Moeder en Jijs aan de beurt. Vader was het meest uit zijn doen 
geloof ik. En toen de kindertjes. Cordula wou mij geen zoen geven en de Wolle [Wolter, M.S.]  
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glimlachte als steeds, dat vrolijke ventje. Renée, de flinkste van allemaal, voor wie mijn vertrek 
naast dat van Hank het zwaarst moet zijn geweest, hield zich kranig, altijd lief en vastberaden. 
In de gang nog even een paar handen gedrukt en toen gauw de fietsen gepakt en weggereden. Op 
het grint voor het huis nog een laatste blik naar Vader, die in de sèrre stond en naar Renée en de 
anderen in onze kamer en toen over de gladde besneeuwde weg richting Keppel. 
Voor de Hummelsche weg kwamen we Ellen met de kinderen Cremers tegen, die, geloof ik, wel in 
de gaten hadden, dat wij voor iets langeren tijd dan gewoonlijk den weg op reden. Voorbij de  
Hummelsche weg stonden een paar moffen met Todt kerels boomen op karren te laden. Hank vond 
dit al niet erg lollig, maar we reden gewoon door en er gebeurde niets. 
(…) Vanaf de watermolen in Keppel in de richting Wehl was de weg niet gesneeuwploegd, dus hier 
moesten we langzaam aan rijden, temeer daar Hanks voorwiel twee banden over elkaar had,  
hetgeen voor hem zwaar trappen was. In Wehl rechtsaf naar Loil en Didam. Het Stilliwald zag er 
vrij kaal uit, maar door de zon op het besneeuwde land was alles zo mooi, dat ik steeds maar moest 
denken dat dit een goed voorteeken vormde voor ons. In Didam gingen we op Babberich aan. De 
weg werd hier smaller en minder begaanbaar. Bij de werken van den autosnelweg, die tusschen  
Didam en Babberich onzen weg moet kruisen, stapten we af om eens even te loopen. Trouwens, er 
was langzamerhand zooveel sneeuw tussen de spaken en jasbeschermer van mijn fiets gekomen, dat 
het tijd werd daar wat uit te prutsen. 
Het loopen verveelde ons al gauw en zoo fietsten we weer verder naar Babberich. Hier had Hank 
dorst. Een café, dat gesloten bleek, gaf Hank melk. Aan den overkant was een kapper waar we bij 
de kachel kropen om onze beurt af  te wachten. Dit duurde erg lang en en attendant aten we onze 
door Moeder gebakken boterhammen, belegd met schijven ei op en toen ging de kapper zelf eten. 
Dit leek ons een geschikt oogenblik om weer weg te gaan, nadat men ons gewaarschuwd had voor 
SS contrôle op den weg naar Herwen. Voorzichtig vroegen we hier en daar den weg; overal liepen 
Todt kerels en gravers, maar we reden door langs een geheel open weg naar Herwen. Op de  
Aerdtsche brug stond een schildwacht, maar die bewaakte vermoedelijk alleen de lading dynamiet 
onder de brug'. 
 
Verwacht had kunnen worden dat het plan mede was voorbereid met Gellius Cremers, die immers 
met grote regelmaat vanuit Herwen naar zijn gezin in Laag-Keppel kwam fietsen. Ondanks diens 
vertrouwdheid met, en connecties in het gebied hadden Jan Chris en Hank aan Cremers echter niets 
verteld. Het reisplan was blijkbaar geheel ontworpen op basis van informatie die ze van Scato  
Lewe15, hadden ontvangen. Heel veel meer informatie dan de naam Van Ophuizen was dat  
overigens niet geweest16. Cremers was dan ook zeer verbaasd ze aan zijn noodverblijf in de pastorie 
van Herwen te zien verschijnen. Achteraf gezien had het tweetal Cremers beter dadelijk in  
vertrouwen kunnen nemen, want hij wist voldoende van de line-crossing af om ze de weg te wijzen 
naar Vierkenshof. Zijn dienstbode, Marietje, bleek daar zelfs in de kost te zijn. Het lijkt erop dat Jan 
Chris en Hank veel geluk hebben gehad; het is moeilijk voorstelbaar dat de poging succes had  
kunnen hebben zonder de familie Volman. Met het oponthoud van een paar dagen hadden ze  
duidelijk niet gerekend. 
 
'In Herwen leek het ons niet gek even Gellius Cremers op te zoeken, die bij den pastoor woont. Hij 
was gelukkig thuis en nam ons mee naar zijn geïmproviseerd gemeentehuis. Daar ontvingen we  
glazen water, kopjes koffie en boterhammen met spiegeleieren. Heerlijk. Gellius was verrast ons te 
zien en wij bespraken met hem de kansen van onze onderneming. Een ondergeschikte van hem,  
Jacobs17, die wel wat met de ondergrondschen te maken had, deed niet erg enthousiast maar  
Gellius legde ons uit hoe wij bij de boerderij van Volman in Tolkamer moesten komen en zoo  
vertrokken wij, na onze spiegeleieren, geheel verkwikt over den dijk van Herwen naar Tolkamer. 
Vierkenshof genaamd, moesten we hebben. Na aangebeld te hebben deed een der dochters ons open 
en zij vond het goed, dat wij onze fietsen in de varkensschuur zetten. Toen dit gebeurd was moesten 
we naar den ondergrondschen man van Ophuizen, die een paar honderd meter verder bij Stuit 
woonde. Deze man, doof maar fel, keek ons aan en ondervroeg ons hoe wij aan zijn adres kwamen.  
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Scato had ons zullen inleiden, maar hiervan herinnerde hij zich weinig. Wel wist hij vrij zeker, dat 
Scato de tocht goed volbracht had. Na ons in een boekje ingeschreven te hebben en nagevraagd te 
hebben of wij heusch wel goed waren, zegde hij ons toe, dat wij nog een paar dagen geduld moesten 
hebben, maar  dat wij stellig wel met een vertrouwden schipper mee zouden kunnen. 
Wij weer terug naar Volman. In een ijskoude "mooie" kamer gelaten legden wij bij stukken en beten 
uit dat we graag onderdak zouden hebben en dat wij misschien wel een paar dagen zouden blijven. 
Dit werd goed gevonden door Dies18, de op één na oudste dochter en toen kwamen de drie zoons,  
Gerrit19, Berend20 en Theet21 met ons kennis maken. 
Wij werden toen naar de keuken meegetroond waar een oude moeder22 vlakbij de kachel zat, terwijl  
de jongste dochter, Riek23, aan een geleend spinnewiel zat te spinnen. Mies24, de oudste, zorgde voor 
het eten en nadat eenige bezoekers langzamerhand waren afgedropen, gingen we met z'n allen eten.  
Eigen gebakken brood, 2 soorten worst, thee enz. Wij werden blijkbaar direct in den familiekring 
opgenomen. Om half elf gingen Hank en ik naar bed in een ijskoude kamer. Samen in 1 bed! De  
familie moest toen nog een rozenkransje bidden. 
Wij pakten onze koffertjes een beetje uit, trokken eerder kleeren aan dan uit en sliepen niet dan na 
wederzijdsche stompen in'. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 11 januari 1945 en volgende dagen. 
'Aangezien Hank aan de muurkant sliep, lag het voor de hand dat ik het eerst opstond. De ruiten  
waren dik bevroren en het waschen was niet bepaald prettig. In de keuken gekomen stonden er al 
weer heerlijke boterhammen met worst klaar en toen ik daarvan genomen had legde Mies een  
heerlijke groote pannekoek op mijn bord. Dat was nog eens een ontbijt! Zoo was het iederen  
ochtend. De boerderij bevatte heel veel prachtige koeien, 4 paarden, varkens, kippen en honden.  
Een mooie premiemerrie bleek een ontsteking aan de rechterachtervoet te hebben en aangezien dit 
niet werd vertrouwd, ging Gerrit er direct op uit om een veearts uit Didam of Zeddam te halen. 
Hij bleef tot 's middags half vijf uit maar de veearts uit Didam was er gelukkig bij en hij constateerde 
een gevaarlooze ontsteking, die met warme sodabaden moest worden verholpen'. 
 
Op de grote boerderij van de familie Volman was er heel de oorlog aan eten nog geen gebrek  
geweest. Dat was op Groot Zande wel anders. Uiterste spaarzaamheid van voedsel was het onvermij-
delijk gevolg van de grote hoeveelheid gasten die continu op het buitenhuis verbleef, alsook van de 
nog onverminderde batterij aan huispersoneel en tuinlieden. Daarnaast waren vader en moeder  
Coops zo zuinig als maar mogelijk was, om met regelmaat een zending voedsel naar hun in  
Amsterdam wonende dochter Bellie25 en haar gezin te kunnen sturen.  
 

Vierkenshof 



 
15 

Het overvloedige voedsel bij de Volmannen vergde dan ook enig wennen. (Dat gold overigens ook 
voor de familie Cremers, die na het vertrek van Groot Zande op een boerderij kamers huurde. Ook zij 
waren aan weinig gewend geraakt en met name de kindermagen konden de rijke boerenkost  
aanvankelijk niet verdragen26). De schaarste heeft Jan Chris merkbaar aangedaan, het gehele - lange - 
dagboek door wordt met grote regelmaat en bijzondere aandacht over eten gesproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  De familie Volman-Groen met kinderen en schoonkinderen. 
 
 
'Intusschen hadden we om twaalf uur warm gegeten, bestaande uit aardappels, groente en een schaal 
gebakken spek + een schaal met gekookt spek. Hank en ik werden er in den beginne wel eens bijna 
beroerd van, maar ondertusschen aten we al die dagen zooals nooit tevoren. Behalve de familie  
Volman waren er nog een nichtje uit Nijmegen, kind van 6 jaar, Jetje27 genaamd, en een getrouwd 
paar Eisveld (Jan en Tante Marie). Jan Eisveld, een Stan Laurel figuur, veerman van het Aerdtsche 
veer, die nu de familie V. dagelijks met dorschen en melken helpt. Verder was de dienstbode Marietje 
van familie Cremers ook bij V. in de kost, dus een heele partij bij elkaar. Het weer werd steeds  
kouder en tegen den avond gingen we meestal even bij van Ophuizen informeeren of er nu al een 
nacht voor de onderneming was vastgesteld. Eerst zouden we vrijdag of zaterdag gaan, maar dit liep 
op niets uit'. 
 
Zondag 14 januari 1945. 
'Het was bar koud. De familie Volman was in 2 groepen naar de mis en terugkoomend kwamen er 
goede nieuwsberichten los over een nieuw Russisch offensief. Berend had bij iemand kunnen  
luisteren. 's Middags kwamen er menschen op bezoek en werd er lekker gegeten. Een meisje 
Derksen28, verpleegster, dochter van een goede buur van Volman, liet ons merken, dat zij ook graag 
naar Nijmegen wilde oversteken. Dit brachten wij aan van Ophuizen over, die trachten zou het  
meisje een plaats in een boot aan te wijzen, maar toezeggingen kon van Ophuizen niet doen. 
's Avonds was de kachel in de mooie kamer aan en zoo gingen we daar zitten. Riek aan de piano en 
Gerrit viool. Op een gegeven moment speelde ik viool, wat wel leuk was. Berend, die fluit en ocarino 
kon spelen was naar Wehl toe. Hij bleef daar overnachten tot maandag'. 
 
Maandag 15 januari 1945. 
'Langzamerhand begonnen Hank en ik ernaar te snakken dat de onderneming nu maar eens zou  
gebeuren, vooral nadat ik zondag 14 januari 's middags met Gerrit den Bylandt en Kiefwaard was 
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gaan bekijken. Daar hadden we n.l. booten gezien en gemerkt, dat afvaren op zich zelf best te doen 
zou zijn. In een felle blauwe lucht vlogen er veel vliegtuigen over, die ons bij de steenfabriek van 
v.d.Poll op den Bijlandt nog dwongen dekking te zoeken toen zij door het dak van de fabriek schoten. 
Even verder op weg naar de Kiefwaard lagen Gerrit en ik nog een paar maal op den buik voor  
granaten, die bij den Millingschen werf in het water en op het land insloegen. 
Maandag zochten we Hendrik van Ophuizen nog eens op, die hoopte ons morgen te kunnen  
ontschepen. Hoewel wij weer hoop kregen, dat het nu toch heusch gauw zou gebeuren, stapten we 
niettemin een beetje ontmoedigd weer naar de Volmans terug'. 
 
In de paar dagen op Vierkenshof waren zowel Hank als Jan Chris, volkomen vreemden toch voor de 
Volmannen, geheel en al behandeld als oude vrienden. Toen van Ophuizen op 16 januari toch nog 
onverwacht kwam melden dat het zover was, was het afscheid van de familie dan ook roerend. Een 
dankbare Hank: '…dierbaar afscheid van onze gastheren en gastvrouwen, die ons bijna in hun gezin 
hadden opgenomen…'29. 
 
Dinsdag 16 januari 1945. 
'Vandaag is het een beetje nevelig en zoo stonden we welgemoed op. De pannekoeken waren schier 
nog grooter en nog lekkerder dan voorheen. Wij bleven den heelen dag in een vrij belangrijke  
spanning of vanavond van Ophuizen ons zou komen halen. 's Middags kwam Ans Derksen, de  
verpleegster, nog even aan om te vragen of zij ook een jodinnetje30 zou mogen meenemen. Wij  
brachten dit verzoek later aan v.Oph. over, hij bleek toen al door Ans D. te zijn bewerkt. Tegen het 
avondeten vermoedde ik, dat v.Oph. ieder oogenblik zou komen en de boterhammen met kaas en 
worst gingen er allemaal vlot in. Daarna gingen Dies en Mies extra boterhammen en roggebrood 
voor ons maken. Timmerman Korreling31 kwam toen met zijn vrouw op bezoek. 
Om 10 voor half 8 belde v.Ophuizen aan. "Opschieten" waren zijn woorden. Theet rukte mijn  
tabakszak uit de hand om hem gauw te vullen en zoo schoten wij vlug de jassen aan. Het afscheid 
was te snel om te beseffen welke dank wij aan de Volmans verschuldigd waren. 
Een flinke handdruk van ieder gaf ons de zekerheid hoe vurig allen hoopten, dat de sprong, die wij 
gingen wagen, ook gelukken zou. Even later glibberden wij over de gladde dijk naar Tolkamer. Van 
Ophuizen geleidde ons, maar na een minuut floot hij 3x scherp en gaf ons een teeken even te  
wachten. Direct doemde een lange, magere gestalte met een transportfiets onder den dijk op, die het 
geleide van v.Oph. overnam. Er werden bijna geen woorden gesproken, maar des te grooter waren 
de passen van den onbekenden langen man met schipperspet op. Hank met zijn jasje van een zijner 
pakken over zijn regenjas heen en ik steeds glijdend met mijn spijkerschoenen over het beijsde pad'. 
 
'Het pad ging naar den Bijlandt, over de bekende vaste ijzeren brug, langs de steenfabriek van 
v.d.Poll, waar wellicht een duitsche post zou staan. Wij zagen niets en gleden verder, bijna buiten 
adem, tot het huis van van Raaij aan den Rijn. Hier moesten wij even buiten wachten, tot wij  
binnengeroepen werden. Een onbeschrijfelijken indruk maakte deze binnenkomst op ons. 
Een groep donkere kerels met baarden van eenige dagen en snorren, in een groote kamer walmend 
van vetlucht, afkomstig van sudderend vet op de kachel. Een paar jonge vrouwen in trainingsbroeken 
vulden het gezelschap aan. Wij kregen een stoel en zetten onze koffertjes dichtbij ons in de buurt. 
Langzamerhand kwamen er meer gasten binnen, tot er ongeveer 16 man waren. Van Ophuizen was 
intusschen ook binnengekomen en hij gaf ons den indruk, dat hij de leiding van het geheel had. Om 
halfnegen gingen ongeveer 9 man de deur uit om de booten, waarmee wij zouden varen, van het land 
over den dijk, over prikkeldraad het water in te trekken. Tegen 9 uur waren allen weer terug en 
kwam nog een laatste figuur met Eden Hat binnen. Deze zou ook meevaren. Klokslag 9 uur werd 
door alle mannen afscheid genomen van de achterblijvende v.Raaijs en zo ging een stoet van 11 man 
onder geleide van v.Ophuizen en een paar jonge vrouwen over den dijk in een niet te donkeren nacht 
naar de booten. Het duurde eenigen tijd voordat de booten bemand waren en afscheid genomen was 
van v.Ophuizen en de begeleidende vrouwen. Toen werd een oogenblik stilte verzocht door 
v.Ophuizen om zoals hij zei "een woord tot God te richten".' 
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De boten waarmee gevaren werd, waren volgbootjes van schepen die door het oorlogsgevaar niet 
meer konden varen. Hank de Jonge: 'Onze boot werd geroeid door Piet van Raay, scheel als een  
marmot en een stoere man met anderhalve tand in zijn mond, goedlachs en vriendelijk. Zijn broer, 
Hent (plaatselijk dialect Haant) was de stuurman. Jan-Chris en ik lagen op de bodem. Piet roeide 
keurig, zonder veel lawaai'. 
Diverse malen was men gedwongen de andere oever op te zoeken als bij het passeren van een  
boerderij of steenfabriek het praten van de daar ingekwartierde Duitse soldaten gehoord kon  
worden32. 
 
'Om ongeveer 21.20 werden wij afgeduwd en zoo roeide Piet van Raaij ons de rivier op. Onze boot 
was bemand met: Piet van Raaij, de roeier, schipper, Hent v.Raaij aan het roer, verder Hank en ik  
en (16) Draaisma, Tromp en van Swelm. In de kleine boot, die achter ons zou blijven varen, zaten 
Willy van Raaij, roeier, schipper en Willy Hoogenkamp, twee onverschillige jonge kerels en Senders 
+ Bus. Wij roeiden eerst naar het midden van de rivier, maar ter hoogte van Millingen gingen we iets 
meer naar den linker oever om zeker te zijn, dat we bij den Kop van Pannerden niet den Rijn maar de  
Waal zouden afzakken. Op dit moment begon de engelsche artillerie met granaten te werken over  
onze hoofden heen in de richting Millingen'. 
 
'Intusschen waren de Nijmeegsche zoeklichten aan gegaan, zodat het er niet bepaald donkerder op 
werd. Ter hoogte van het Fort van Pannerden gekomen, ontstond er in de buurt van Gendt een brand, 
die het verder gaan in gevaar dreigde te brengen, omdat wij wisten, dat er langs de rivier overal  
duitsche posten moesten staan. Wij zochten toen een krib aan den kant van Fort Pannerden op, om 
ons zo onzichtbaar mogelijk te maken. De kleine boot kwam langszij om te overleggen of we wel  
verder zouden gaan. Toen de brand minder werd, zagen we nog twee V 1's, die in de richting  
Nijmegen vlogen. Wij gingen weer verder en kwamen nu in de groote bocht naar links, die ons den 
weg naar Erlecom en de Canadeezen zouden wijzen. Wij waren weer goed en wel midden op de  
rivier, toen er lichtkogels verschenen. Dit maakte het geheel niet veiliger en de intense kou die wij  
ondervonden, maakte dat ik lag te rillen. De bodem van de boot was bedekt met bevroren sneeuw en 
door de lichaamswarmte begon de sneeuw te dooien onder mij, zoodat ik behalve koud ook nog nat 
werd. Intusschen roeide Piet van Raaij maar door, tegen een flinke hooge golfslag op. De  
steenfabrieken waar wij langs kwamen moesten wij goed in de gaten houden om zeker te zijn niet te 
vroeg aan land te gaan, maar voor ons, die de situatie niet kenden, was het moeilijk, omdat de meeste  
fabrieken hun schoorstenen al kwijt waren. Goed half twaalf zei Hent, dat wij Erlecom reeds voorbij 
waren en aangezien we een krib verder al in het zoeklicht zouden zijn gekomen, werd besloten bij de 
krib daarvoor aan land te gaan. Witte doeken werden klaar gehouden, maar wij zagen of hoorden 
niets en zoo werd besloten de booten aan de krib te meren en aan wal te gaan. Wij pakten ons  
hebben en houden bij elkaar en na eenig geaarzel of het met het oog op mijnengevaar wel  
verantwoord zou zijn landinwaarts te gaan, gingen de eersten voorop in de richting van een laan,  
die parallel aan de Waal leek te loopen. Over een besneeuwd terrein kwamen wij na 300 m. in de 
laan. De weg was van bevroren modder en water en dus spiegelglad'. 
 
Ik sluit het citeren van het - veel langere - dagboek hier af, nadat Hank en Jan Chris het Eiland  
verlaten hebben.  
 
Het gezelschap liep na het aan land gaan al snel in de armen van een Canadese patrouille en werd in 
veiligheid gebracht.  
 
Jan Chris Coops kreeg na zijn oversteek een functie als kapitein bij het Militair Gezag in zijn  
woonplaats Doetinchem. In november 1945 keerde hij uit dien hoofde terug naar Vierkenshof om de 
levensgevaarlijke situatie rondom de vele landmijnen in de bermen langs de wegen te inspecteren33. 
Hij zal toen ongetwijfeld de bewoners van Vierkenshof bezocht hebben. Ook in later jaren maakte hij 
bij gelegenheid graag een omweg om de Volmannen op te zoeken. 
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De nachtelijke oversteek over de rivier had een diepe indruk op hem gemaakt. Ieder jaar werd de dag 
van de behouden overvaart daarom in zijn gezin gevierd met een plechtig diner. Midden op de tafel 
werd dan een spiegel gelegd, om het water te verbeelden. Daarop kwam een klein bootje te 'drijven', 
terwijl aan de rand met kleine kerststerretjes het geweervuur werd nagebootst34.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jan Chris Coops en Hank de Jonge op pad. De foto beziend, lijkt het ongelooflijk 
 dat het tweetal onderweg niet aangehouden is. 
 
 
Noten 
 
1. Jan Christian Coops, Verzekeringsinspecteur Hoofdagent Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, geboren op 31  
maart 1910 te 's-Gravenhage, overleden op 22 februari 1985 te Warnsveld. 
2. Mr Jacobus Pieter Coops, advocaat, geboren op 2 mei 1875 te Den Helder, overleden op 18 juli 1957 te Laag-Keppel op 82-jarige 
leeftijd, zoon van Jan Christian Coops en Johanna Elisabeth Kakebeeke, gehuwd met Jkvr Caroline von Weiler tot Poelwijk, geboren 
op 9 augustus 1883 te Zutphen, overleden op 23 november 1975 te Warnsveld, dochter van Jhr Frederik Eduard von Weiler tot  
Poelwijk en Jkvr Isabella Anna Mock. 
3. Burgemeester in Oorlogstijd, dr G.B. Janssen, uitgeverij Fagus, Aalten 1997, blz 10. 
4. Johanna Elisabeth (Jijs) Coops, geboren op 24 oktober1907 te 's-Gravenhage, overleden op 3 april 1989 te Middelburg.  
5. Jkvr Wilhelmina Louise Hubertha Maria van Nispen tot Pannerden, geboren te Pannerden op 16 juni 1910, overleden te Groesbeek 
op 26 augustus 1996. 
6. Gellius Lodewijk Godfried Marie Cremers, burgemeester van Pannerden, geboren te Roermond op 2 februari 1896, overleden te 
Pannerden op 24 april 1947. 
7. Burgemeester in Oorlogstijd, blz 100. 
8. Archief Familie Coops, gastenboek "Groot Zande", mr W.J.C. Coops, Zutphen. 
9. Jkvr Renée Ducoline de Jonge, geboren op 9 mei 1920 te Zutphen, overleden op 27 april 2007 te Zutphen, dochter van Jhr  
Bonifacius de Jonge, advocaat, en Anna Maria Storm Buijsing. 
10. Het Huis Groot Zande, zijn bewoners en bezoekers, ongepubliceerd manuscript, mr W.J.C. Coops, Zutphen. 
11. Het Huis Groot Zande, zijn bewoners en bezoekers, ongepubliceerd manuscript, mr W.J.C. Coops, Zutphen. 
12. Jhr Mr Willem Hendrik ("Hank") de Jonge, geboren in Zutphen op 22 september 1917 en overleden op 1 maart 2008 te Zutphen, 
zoon van Jhr mr Bonifacius de Jonge en Anna Maria Storm Buijsing. 
13. La Joie de Vivre, Jhr Mr W.H. de Jonge, Uitgeverij Boekenbent, blz.110. 
14. Jkvr Ellen Ottine Marie Josine van Nispen tot Pannerden, zus van Willy Cremers-van Nispen die mede voor de kinderen Cremers 
zorgde, geboren Pannderden 1924. 
15. Mr Scato Ludolf Berend baron Lewe van Aduard, geboren Zetten 15 december 1919, zoon van Everard Joost baron Lewe van  
Aduard en Jkvr Maria Sophia Françoise van Lidth de Jeude. 
16. La joie de vivre, blz 110. 
17. Cornelis Martinus Jacobs, geboren te Wijchen op 29 april 1923, overleden 1965. 
18. Bernardina Jacoba Maria Volman, geboren te Wehl op 10 september 1912, overleden.  
    N.B. de leeftijden van de meisjes heeft Jan Chris Coops niet goed ingeschat. 
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19. Gerardus Antonius Volman, geboren te Wehl op 13 juni 1904, overleden. 
20. Bernardus Theodorus Volman, geboren te Wehl op 18 maart 1909, overleden. 
21. Theodorus Jacobus Volman, geboren 1 november 1917, overleden 8 januari 1993. 
22.Aleida Maria Mechelina Volman geb.Groen, geboren Wehl 4 januari 1874, overleden Tolkamer 17 maart 1946. 
23. Maria Theodora Volman, geboren te Wehl op 15 augustus 1910, overleden. 
24. Mechelina Henrica Maria Volman, geboren 20 augustus 1914. 
25. Isabella Anna (Belke) Coops, geboren op 14 maart 1906 te ’s-Gravenhage, overleden op 13 december 1996 te Haamstede, gehuwd 
met ds Johan François van Royen, predikant, geboren op 10 mei 1909 te ’s-Gravenhage, overleden. 
26. Burgemeester in Oorlogstijd, blz 138. 
27. Alida Helena Maria de Rooden, dochter van Johannes Wilhelmus Bernardus de Rooden en Theodora Berdina Maria Volman,  
geboren te Groesbeek op 20 mei 1938. Ietje trouwde met Leon Dietz en is dus een tante van de echtgenote van schrijver dezes. 
28. Ans Derksen, geboren ’s-Gravenwaard 1915. 
29. La joie de vivre, blz 110. 
30. Het kan haast niet anders of dit betreft Doris Bloch, het veertien jaar oude meisje dat was ondergedoken op Geerlingshof; zie  
Oorlog over het Gelders Eiland, blz 156. 
31. Dit moet Caerteling zijn, mededeling dr G.B. Janssen. 
32. La joie de vivre, blz 111. 
33. Oorlog over het Gelders Eiland, blz 247. 
34. Mededeling van zijn dochter, mevrouw Cordula W. van Lennep-Coops, november 2008. 
 
 
 
 

HEIMWEE 
 
door Jo Notten 
 
 
Op 17 januari 2009, tijdens de pronkzittingsavond van de carnavalsvereniging "De Clusenarren", 
ontving Gerrit Gasseling de "Onderscheiding van Verdienste". Al vele jaren heeft hij zich ingezet 
voor zijn geboorteplaats Herwen en in het bijzonder voor de Herwense carnavalsvereniging. 
Zijn dankwoord besloot Gerrit (optredend als Gert van Herenaerdt) met een gedicht, dat in de hierna 
volgende tekening is opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links op de tekening is het geboortehuis van Gerrit Gasseling aan de Herwensedijk 2 weergegeven.  
Het schilderstuk van Tonny Ros op de voorkant van deze Waordsman geeft dat huis weer vanuit een 
andere hoek. Dat was een cadeau van de kinderen Gasseling aan hun ouders bij gelegenheid van hun 
40-jarig huwelijksfeest op 27 januari 1977. Johannes Gasseling, geboren te Etten (Gld) op 12 juni 
1906, trouwde in 1937 met Maria Wilhelmina Roording, geboren in Herwen op 20 februari 1914. 
Het huis op de tekening en op het schilderij, dat nu thuis bij Gerrit Gasseling in Zevenaar hangt,  is 
het geboortehuis van de familie Roording. 
 
Rechts op de tekening is de parochiekerk van Herwen en Aerdt afgebeeld, en waar, tot omtrent 1975, 
de pastorie, het huis van juffrouw Heisterman, de tussenbouw, het zustershuis en de oude school 
stonden. 
Pastoor J.H. Breuking verhaalt in "De kroniek voor het St. Michaels-Gesticht" (1973)  het volgende: 
'Half mei 1974 zal het Michaël-Huis worden gesloten. De meeste bejaarden gaan naar Lobede, de 
meeste zusters naar Geleen. Maar zij zullen blijven voortleven, die arme dienstmaagden, in de 
harten van alle inwoners van Herwen en Aerdt, omdat zij meer dan zestig jaar zoveel goeds hebben 
gedaan'. 
'De oude school, gesloopt in 1969, maakte plaats voor het huis van de heer R. Fierkens'. 
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HET ERFKAMERLINGSCHAP (5) 
 
door Frans Staring 
 
 
Een stijfselfabriek op de Houberg 
 
Met de aankoop van het Erfkamerlingschap in 1792 door de Rekenkamer van Gelderland werd dat 
gebied een eigen rentambt (zie De Waordman 2008/1). Kort daarna begon de zogeheten Franse Tijd. 
In 1793 vielen de legers van Napoleon de Zuidelijke Nederlanden binnen en veroverden Brabant.  
Op 10 januari 1795 waren de Fransen over de Waal en de Prins van Oranje vluchtte naar Engeland. 
Nadat door representanten van 'het volk van Gelderland bij Landschapsresolutie binnen Nijmegen 
den 6 Februarij en volgende daagen des Jaars 1795' als enigste regel werd erkend, dat  'een vrij volk 
desselfs oppergezag uijtvoert', werd er op 28 februari daaraanvolgend met het 'trecken der klok tot 
Elst voor 't Amptshuijs in de opene Lugt' een nieuw tijdperk ingeluid en was het 'eerste Jaar der  
Bataafse Vrijheid' aangebroken. De Bataafse Republiek moest evenwel in 1806 plaats maken voor 
het Koninkrijk Holland, dat op zijn beurt in 1810 werd opgeheven. Nederland ging deel uitmaken 
van het Keizerrijk Frankrijk. 
Door het Franse regime werd het oude bestuurlijke systeem gewijzigd. Provincies verdwenen en 
daarvoor in de plaats kwamen, naar Frans voorbeeld, Departementen waarvan de grenslijnen niet 
meer overeenstemden met die van de aloude gewesten. Het Hertogdom Berg (niet te verwarren met 
het oude graafschap Bergh) wilde het Erfkamerlingschap onderbrengen in het Departement van de 
Lippe. Gelderland, dat grotendeels onder het Departement van de Boven IJssel ressorteerde, was  
daar tegen. In verband met de precaire situatie gelastte de rentmeester van het rentambt Steenwaard 
de pachters van de Steenwaard en de Houberg niemand enige aanwijzing te doen over de grenzen 
van dat territoir. In een brief aan de Prefect van het Departement van de Boven IJssel d.d. 20 mei 
1813 beschreef hij de hele gang van zaken toen het Erfkamerlingschap andermaal onderwerp was 
van politiek gekrakeel. 'Met deze zaak is het aldus gelegen. Zedert Eeuwen was dit Territoir een 
Twist-appel tusschen de aangrenzende Gouvernementen', aldus de rentmeester. Sedert het jaar 1616 
werd het toen gesloten "grote compromis tussen Gelre en Cleve", waarbij het Erfkamerlingschap als 
neutraal gebied werd beschouwd, vanuit Gelderland angstvallig nagekomen. Met die houding kwam 
de stijfselfabriek van Peter Janssen op de Houberg in 1806 tussen twee vuren te zitten. 

 
 
 
 
 
 

 
In de verhandelingen van de Rekenkamer te Arnhem wordt op 27 april 1793 aangetekend, dat aan 
Peter Janssen toestemming was verleend 'om in de heerlijkheid Steenweerd eene Stijfselfabrijk op te 
rigten tegen jaarlijksche recognitie (heffing) van 7 guldens'. Toegevoegd werd, 'doch is deze acte, 
om zeker verschil met de Admiraliteit van Amsterdam, niet uitgegeven, maar alleen tot informatie 
geregistreerd'. 
Een jaar later volgde een andere beslissing van de Edelmogende Heren. Aan Peter Janssen was het 
oprichten van een stijfselfabriek vergund 'in de heerlijkheid Steenweerd, onder voorbeding van des 
Kamers ongehoudenheid tot het verpleegen van de bedienden in die fabrijk, welke onverhoopt tot 
armoede mogten vervallen'. Met deze op 4 april 1794 genoteerde uitspraak wilden de bestuurders in 
Arnhem voorkomen dat er aanspraken konden worden gemaakt op armenzorg. 

Terwijl in de stukken van de Gelderse Rekenkamer steeds wordt gesproken over " Peter Janssen", 
geeft de handtekening d.d. 1 september 1806 zijn naam als "Pieter Jansen". 
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Over de activiteiten van de fabriek wordt verder weinig vernomen. Blijkbaar waren er aanvankelijk 
geen problemen met de afzet van de producten. Immers, 'de Goederen van deesen Heerlijkhijt  
hebben een vrijen ingang in Gelderland en Holland, mits versien zijnde van een certificatie van de 
goederen'. Nog bij notitie voor de Rekenkamer d.d. 25 juni 1792 werd gesteld, dat de marktschipper 
die op zaterdag van de Houberg naar Arnhem voer, de goederen welke 'door hem ingelaaden op den 
Steenwaerd, den Ossenwaerd of in het generaal binnen Gelderland gegroeit zijn, om die dus van  
inkomend regt alhier te bevreiden'. 
 
Per 6 augustus 1806 had Peter Janssen & Compagnie, 'wonende aan den Houberg, zich hebbende 
aangegeven als stijfselmaker', het patent verkregen om binnen het Koninkrijk Holland zijn bedrijf  
uit te oefenen. Daartoe had hij 'tot de afgifte van de Patenten' ook de eed vanwege de 'ordonnantie 
op het gemaal' afgelegd. Vervolgens verklaarde de ontvanger 'van 's Lands Regt op de Waag te  
Arnhem', met goedkeuring van de Raad van Financien, 'te hebben geaccordeerd voor een somme  
van dertig gulden, wegens de vrije levering van stijfsel die uit het pakhuis en schuur van R.J.  
Bouricius in de Weverstraat en aan den Oude Kraan te Arnhem gedurende den Jare 1806 zal  
worden uitgeslagen'. Het accoord werd evenwel door de "Commis Generaal" verworpen 'uit hoofde 
deszelfs Fabriek was staande op den Houwberg onder het gebied van het Erfkamerlingschap van  
den Steenwaard'. Volgens deze hoge ambtenaar moesten over deze producten invoerrechten worden 
betaald, omdat 'die stijfsel gelijk deed zijn aan Buitenlandsche stijfsel, belast met zes guldens van 
elke honderd ponden'. Hij had dan ook meteen de nodige orders gegeven 'om deswegens attent te 
zijn'. Het gevolg was dat 'vijftig vaten stijfsel door den marktschipper van den Houwberg G.  
Janssen aangebragt' en afkomstig uit de fabriek van Peter Janssen werden vastgehouden, tegelijk 
met 'eene partij Granen, die de Commissen geoordeeld hadden voorzigtigheidshalve insgelijks te 
moeten aanhouden'. Op verzoek van de schipper werd de partij graan tegen betaling van borgtocht 
weer vrijgegeven, in afwachting van een besluit van de minister. De Commis Generaal in Arnhem 
wilde nadrukkelijk weten 'of de granen op het Erfkamerlingschap van den Steenwaard gewassen als 
buitenlandsche producten moeten worden aangemerkt, dan wel als binnenlandsche'. De kwestie  
over de stijfsel was volgens hem van een geheel andere aard. Hem was verteld, dat 'de voornoemde 
G. Jansen en Comp. op den Houwberg bij hunne Fabriek een handmolen hadden om Granen te  
breken, die zij ook wel te Elten deden malen'. Mede door dat feit moest 'de aldaar gemaakte stijfsel 
onder de buitenlandsche produkten' worden gerekend. 
Gedateerd te Arnhem op 24 september 1806 ging er een schrijven 'Aan den Minister van Financien 
van Zijne Majesteit den Koning van Holland'. Uiteengezet werd waarom de 'vijftig vaten stijfsel  
toebehoorende en komende uit de Fabriek van Peter Janssen en Co staande aan den Houberg op  
het Erfkamerlingschap van den Steenwaard, zoo door Schipper Gradus Janssen van gedagte  
Houberg waren aangebragt', waren vastgehouden. De stijfsel uit de fabriek van Janssen moest 
'geconsidereerd worden gelijk te staan aan buitenlandsche Stijfsel, vermits op den Steenwaard 's 
Lands Middelen niet wierden geïnnet'. Van ouds was het Erfkamerlingschap vrijgesteld van het  
betalen van belastingen en om de situatie met dat gebied duidelijk te maken, 'zal het noodig weezen 
dat wij terug gaen tot aan de origine van het Erfkamerlingschap'. Aan de minister werd verhaald  
dat 'Keijzer Lodewijk de 4e bij de Giftbrief, gedagtekent Francfort 19 Meert 1339, Grave Reinald 
van Gelre tot de Hertoglijke Waardigheid verheffende, onder meer andere privileges aan denzelven 
geschonken tot vergrooting van deszelvs vorstelijke Hofstoet, vier Hoofd ampslieden benoemt heeft, 
drukkende zijne keizerlijke Majesteit zich deswegens uit in de volgende bewoordingen: "voirt meer 
voor een Hertochdom en Prinsdom dienst te gebruijken, nae gelijcken anderen onss ende de Rijcks 
Princen vier Ampsluden nae beschreven ende den Erfgenamen, als met namen Jacob van Mierlaer 
voir sijn Haeffmeijster, Evert van Ulft voir sijn Maerschalck, Willem van Broeckhuijsen voir sijn  
Kamerling, ende Derck van Lijnden voir sijn Schenck". Zo voortgaande kreeg de minister de hele 
historie van het Erfkamerlingschap uiteengezet. Ook na de Franse Revolutie was men in Gelderland 
trouw gebleven aan het gesloten compromis uit 1616 'en bijzonder na 1795 scrupuleus geweest om 
deze zaak te roeren, uit hoofde van de politieke betrekkingen met Z.M. den Koning van Pruissen,  
vermijdende alles wat aanleiding zou kunnen gegeven hebben, om het Pruissisch Ministerie hier  
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over in beweging te brengen, daar de ondervinding van Jaaren herwaards geleeraart had, dan men 
aan het Pruissisch Hof niets liet schapperen om de oude quaestie weder te berde te brengen en zoo 
mogelijk de Territoriale Souverainiteit aan zich te trekken'. Evenwel, zonder betaling 'van 's Lands 
recht op het Gemaal' moest de stijfsel van gezegde fabriek gelijk worden gesteld aan buitenlandse 
stijfsel. Ook het feit dat door de nabijheid van de Rijn het heel gemakkelijk zou kunnen zijn om de 
Steenwaard te gebruiken buitenlandse stijfsel belastingvrij in te voeren. 
Het antwoord van de minister d.d. 14 oktober 1806 werd op 18 oktober besproken in de Raad van 
Financien te Arnhem. De strekking was enerzijds niet te tornen aan de bijzondere status van het  
Erfkamerlingschap en anderzijds 'de Trafiekanten P. Janssen & Comp' niet te belemmeren 'in het 
voortzetten van derzelver bedrijf'. Het advies was een overeenkomst aan te gaan waarbij 'gemelde 
Trafiekanten P. Janssen & Comp' met het jaarlijks betalen van een zeker geldbedrag gelijk werden 
gesteld 'als van Inlandsche Frabrikeurs of Trafiekanten'. Hierop volgde een rekest van 'P. Jansen en 
Comp. om effect der resolutie van den Minister van Financien d.d. 14 October 1806', waarbij  
verzocht werd 'tot eene onderhandeling over eene billijke transactie' en teruggave te bereiken van de 
nog steeds vastgehouden vaten stijfsel. Vervolgens stelde de hierboven genoemde Bouricius zich 
borg voor de levering van nog eens 84 vaten stijfsel 'als gemelde P. Jansen naar Arnhem staat te  
vervoeren'. De Raad van Financien bleef evenwel van opvatting dat er gesjoemeld kon worden met 
'het regt op 's Lands impost op de waag van zoodanen Stijfsel als hij aldaar aan den Houwberg zou 
komen aan te voeren'. Gewezen werd op het 'locale en territoriale van gemelden Houwberg, en dat 
aldaar, schoon tot de Domeinen van dit Koningrijk behoorende geene 's Lands Schattingen geheven 
wierden, als zijnde zulks altijd een differentiaal point met die van Cleve gebleven, waar aan meer 
gemelde Houwberg gesitueerd is, om die redenen en bijzonder omdat ons toescheen, dat het met  
's Lands financieele belangens niet kon stroken, dat men van daar waaren als inlands aanvoerde, 
zonder gesubjecteerd te zijn aan 's Lands inkomende regten en alleen maar bij accoord een regt op 
de waag zoude verschulden'. Het verzoek tot goedkeuring van bedoeld akkoord met P. Janssen werd 
om de uiteen gezette redenen afgewezen, dat in een uitvoerige verhandeling van 26 november 1806 
op schrift werd gesteld en aan de minister werd toegezonden. 
 
De Minister van Financien gaf d.d. 4 december 1806 te kennen dat de Raad in afwachting van een 
nader besluit zich niet moest bezig houden met de territoriale en financiële kant 'van den gemelde 
Houwberg' en dat zijn aangegeven maatregel bedoeld was 'om de Fabrikanten P. Jansen en Co in 
hun bedrijf op eene billijke wijze te faciliteren'. Daarop besloot de Raad de voorlopige schikking 
goed te keuren, die werd vervat in een elf artikelen tellende overeenkomst. De belangrijkste punten 
waren: Peter Janssen mocht uit zijn fabriek 'aan den Houwberg geen Stijfsel in dit Koningrijk'  
aanvoeren dan alleen naar Arnhem. De stijfsel moest gemaakt zijn 'van graan op derzelver Molen in 
of bij die zijne fabricq staande of elders binnen dit Koningrijk gebroken en gemalen en zonder dat 
die met eenige andere Stijfzel zal mogen vermengt worden'. In Arnhem moest de aangevoerde stijfsel 
meteen naar de waag gebracht worden om aldaar gewogen te worden, 'zullende door hun elke 100 
pond verschulden impost op de waag, invoege aldaar geheven wordt met het wikloon, aanstonds 
moeten worden betaalt'. Omdat Peter Janssen het recht van patent op 6 augustus 1806 voor het  
lopende jaar al betaald had, moest hij dadelijk over 1807 'en wijders telkens voor den ingang van elk 
volgend Jaar diergelijke betaling gedurende deeze Concessie voor het regt van het Patent voor elk in 
te gaane Jaar' aan de ontvanger betalen. Voorts moest hij onder ede verklaren zich te zullen houden 
aan alle voorschriften die in het akkoord waren opgenomen. En aldus werd deze overeenkomst door 
Peter Janssen getekend op 21 februari 1807, was getekend, 'Pieter Jansen'. 
 
Na het overlijden van Peter Janssen werd het hernieuwde akkoord volgens beschikking van de  
minister opnieuw getekend op 31 maart 1809 door zijn weduwe Maria Hendrina Brouwer 'benevens 
desselve zoon Peter Janssen, ons tot naarkoming van dit contract met solemneele Eede en door  
ondertekening deezes te verbinden, Arnhem den 31 van Lentemaand 1809', was getekend, 'Maria 
Hendriena Brouwer, weduwe P. Jansen, Pieter Jansen'. 
           wordt vervolgd. 
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EEN VOS VERLIEST WEL ZIJN HAREN …  
 
door Toon Hendriksen 
 
 
Inleiding 
 
Het gedrag van een mens kan afgeleid zijn van karakter, afkomst, tijdgeest en milieufactoren. Het is 
niet alleen van deze tijd, dat er mensen zijn die de gevestigde orde geweld aan doen. Hun gedrag 
komt in opspraak met de geldende normen, waarden en gebruiken. Men wil nog wel eens zeggen 
(vooral tegen kinderen): "Pas netjes op en laat ik geen klachten van je horen". Als er wel klachten 
komen, dan is die persoon al gauw het zwarte schaap van de familie of de buurt. Zo'n persoon hoeft 
geen crimineel te zijn, maar door het gedrag brengt zo iemand zijn naaste omgeving in verlegenheid 
en in opspraak. 
Over zo'n mens, afkomstig uit Aerdt, gaat deze verhandeling. Een persoon van goede komaf, zonder 
criminele bedoelingen, die zich als een flierefluiter gedroeg. Een man die overal lak aan had, zijn 
eigen lijn trok en op enkele standpunten (stand, geloof en mobiliteit) zijn tijd ver vooruit was. Zijn 
nageslacht komt niet meer voor op het Gelders Eiland, wel dat van zijn broers. 
Opgemerkt dient te worden, dat dit verhaal zeer zeker niet bedoeld is om de huidige nazaten van zijn 
broers in diskrediet te brengen, maar wel om te tonen dat er in de persoonlijke omstandigheden van 
een mens niets nieuws onder de zon is. En dat het heden voortkomt uit het verleden. 
 
 
Vos en Voss 
 
De familie Voss, waarvan heden ten dage nog steeds nazaten in Aerdt wonen, mag zich tot de  
oudste families van het dorp rekenen. Reeds in de zeventiende eeuw (voor zover na te gaan)  
woonden en werkten er al leden van deze familie in Aerdt. Hun naam wordt verschillend vermeld, 
namelijk Vos en Voss. Ook nu zal de naam verschillend gebezigd worden, dus als Vos en als Voss. 
Het verschil wordt gemaakt door de schrijfwijze in de geboorte-akte, dat weer maatstaf is voor de 
spelling van de naam in de huwelijksakte. 
De hoofdpersoon in dit verhaal was de oudste uit het gezin van Lambertus Voss en Johanna Beenen. 
De echtelieden Lambertus Vos en Joanna Behnen waren op 22 februari 1813 te Herwen getrouwd  
en een dag later vond het kerkelijk huwelijk plaats in de schuurkerk bij het Huis Aerdt. Dat Bart 
Voss en Hanne Beenen elkaar al goed kenden, blijkt uit het feit dat zes en een halve maand later hun 
zoon Jan werd geboren. Na hem volgden er tot en met 1837 nog acht kinderen. Het hele gezin telde 
zes jongens en drie meisjes, van wie er vijf jong stierven. Slechts de oudste vier zonen bleven in  
leven. 
De oudste, Johannes Vos, werd op 7 september 1813 in Aerdt geboren. Hij komt in diverse registers 
het meest voor als Johannes /Jan Voss. Zijn spoor eindigt met zijn emigratie in 1882. 
De tweede zoon, Albertus Vos, werd geboren te Aerdt op 23 februari 1815 en huwde te Bergh op 24 
februari 1844 met de in Didam geboren Johanna Hermina Gies. Ze gingen boeren op de "Pauwel 
hofstede" in Greffelkamp onder Didam (thans Foxheuvelstraat 1). 
De derde zoon, Willem Voss, werd geboren te Aerdt op 19 februari 1820 en huwde te Herwen en 
Aerdt op 14 februari 1855 met de in Aerdt geboren Johanna Wilhelmina Driessen van het veerhuis. 
Willem trouwde bij Mientje Driessen in en werd daar landbouwer, veerman, kastelein en koetsier 
(thans Aerdtsedijk 8, familie Stienezen). Willem Voss behoorde tot de notabelen van de gemeente 
Herwen en Aerdt. 
De vierde zoon, Theodorus Voss, die Derk of Dei werd genoemd, werd te Aerdt op 12 september 
1822 geboren en huwde te Didam op 5 januari 1867 met de te Didam in de buurtschap Dijk geboren 
Maria Margaretha Egging. Zij namen het oudershuis, de Goris hofstede genaamd, over en boerden 
daar verder. Hun nakomelingen wonen nog in Aerdt met de naam Voss. 
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Goris hofstede 
 
De naam voor deze hofstede gaat terug op de familienaam Goris. De hofstede wordt ook aangeduid 
als "Gorissenhofstede". In 1678 blijkt de eigendom toe te horen aan de echtelieden Rijck de Beijer  
en Mechtelt Fierkens voor de helft, 'soo sij met Reijnier Maschop tot Out Sevenaer eijgendomlick 
besitten onder den kerspel Aert groot int geheel ongeveer eenen morgen drie hont'. Reinder Massop 
was in 1655 getrouwd met Uland (Ulent) Goris, dochter van Arndt Goris en Hendriksken Fierkens 
uit Pannerden, gedoopt te Huissen op 21 mei 1630 en overleden te Oud-Zevenaar op 10 juli 1692. 
Het kohier vanwege de inkomsten uit onroerende goederen in het Kwartier van Nijmegen vermeldt 
voor het kerspel Aerdt d.d. 29 september 1649 Arndt Goris met 'een mergen bouwlandt ende 4 hont 
boomgaert', getaxeerd op 36 gulden en '2 mergen 4 ½ hont bouwlandts inde groote Loo', geschat op 
de som van 11 gulden. Het ligt voor de hand, dat de erfgenamen van Arndt Goris diens bezittingen 
hebben verkregen. Waar Rijck de Beijer en Mechtelt Fierkens te Pannerden op een pachthoeve van 
het Huis Bergh woonden en Reinder Massop met Uland Goris onder Oud-Zevenaar, zal de hofstede 
in Aerdt verpacht zijn geweest. 

 
 
 

Fragment van kaart nr. 22 uit de 
atlas van L. Reuvens (1869). 
Links bovenaan is een stukje van 
de Oude Rijn te zien. 
 
De Goris hofstede met het  
huidige adres Aerdtsedijk 53 is 
thans het eigendom van Theo van 
den Brink. 

 
Vóór 1700 komen er meerdere families Goris in Aerdt voor. Of een van hen in relatie staat met de 
hier bedoelde Goris hofstede, kan niet worden vastgesteld. 
Een Steven Goris, getrouwd met Aaltje Bus, dochter van Derck Bus en Aaltje de Beijer, komt in  
Aerdt voor sedert 1677. Blijkens de aantekening van de pastoor van Oud-Zevenaar werd Stephanus 
Goris op 25 juni 1698 door een soldaat (bombardier) doodgestoken. Hij werd daar twee dagen later 
ook begraven. Op 3 februari 1699 hertrouwde de weduwe Goris-Bus te Oud-Zevenaar met Bart 
Voss, ondertrouw N.G. Aerdt d.d. 31 december 1698. De bruidegom was een zoon van Gerrit Voss 
en Derrisken Janssen Suirmont, gedoopt N.G. Aerdt op 25 januari 1671. 
Met een gerichtelijke procedure d.d. 10 juli 1716 verweerde Bart Voss zich in naam van zijn vrouw 
'Aaltjen Bussen' tegen kwaadsprekerij (zie De Waordman 2002/2-3). In 1725 blijkt Bart Voss te zijn 
overleden. Op 3 mei van dat jaar kocht 'de weduwe Bart Vos, met name Aeltje Bus, cum tutore haer 
Soon Derck Goris, van haar schoonfamilie een stukje bouwland in Aerdt. In die tijd is de hofstede 
evenwel al het bezit van de echtelieden Jan Voss en Trijneken Everts uit Aerdt. 
Jan Voss blijkt een broer te zijn van de hiervoor genoemde Bart Voss. Bij boedelscheiding tussen de 
zes kinderen van Gerrit Voss en Derrisken Janssen d.d. 3 januari 1715 worden zowel de echtelieden 
'Bart Vos en Aeltjen Goris', als 'Jan Vos en Trijneken Everts' genoemd. Hun ouderlijke hofstede is 
later bekend als de "Hendrik Vossenstede" in Onder-Aerdt (thans familie Peters, Beuningsestraat 6). 
Hoe Jan Voss en zijn vrouw aan de Goris hofstede zijn gekomen, staat niet in de protocollen van 
Herwen en Aerdt. Bij de opmaak van de schade aan de landerijen, welke in 1702 door de Staatse 
troepen onder het kerspel Aerdt waren 'afgefourageert', wordt ook genoemd 'Jan Vossen hoffstadt, 2 
hondt' [een hond = 100 roeden]. Zij zullen die hofstede vóór dat jaar hebben verkregen. 
Als zoon van Gerrit Voss werd Jan Voss N.G. Aerdt gedoopt op 2 februari 1668. Hij trouwde in 
1692 met Trijneken Everts, dochter van Gerrit Ever(t)s en Iefken (Eva) Jacobs aan de Aerdtsedijk 
woonachtig (nu de nummers 14 en 16). 
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Nadat 'Jan Vos en Trinneken Evers Echtelieden voor eenigen tijdt deser werelt sijn koomen te  
overlijden, waar door haere goederen off nalatenschap is koomen te versterven op haere drie  
kinderen, met naemen Barthelt, Gerrien en Gertruijda Vos' werd d.d. 29 juni 1737 'de Hoffstede,  
genamt Gorissen Hoffstede', toegedeeld aan de zoon Barthelt. Dat alles 'met 't getimmer daar op 
staande, als Huijs, berg en schuer, met het Zant, soo als Echtelieden voornoemd stervende hebben 
naegelaeten'. Gertruijda Vos met haar man Gerrit van de Pol en Gerrien Vos met haar man Jan  
Willemsen kregen percelen elders in Aerdt gelegen. 'Wat aen belangt de Huijsraadt van peerden en 
beesten is ten deele vercogt aan Bardt Vos en ten deelen gedeelt, soo dat wij bovengenoemde Broer 
en Susters wegen onse Vaeder en Moeders nalatenschap sijn gescheijden en gedeelt'. 
Barthelt ofwel Bart Vos, zoon van Jan Vos en Catharina Everts, was op 16 juni 1702 te Zevenaar 
R.K. gedoopt als Lambertus. Hij trouwde R.K. Aerdt op 4 augustus 1736 met Maria Jansen uit  
Aerdt. Uit hun huwelijk werden zes kinderen geboren. Na het overlijden van Maria Jansen werd de 
boedel in 1755 getaxeerd. Toen waren er nog drie kinderen in leven, alle drie nog minderjarig, 'met 
naemen Elisabet Vos, Jan Vos en Catharina Vos'. Van hen bereikten Elisabeth en Johannes de  
volwassen leeftijd. Elisabeth trouwde eerst met Arend Wilting en daarna met Jan Spaan (zie De 
Waordman 2008/3). Bij boedelscheiding tussen Jan Voss en zijn zuster d.d. 8 september 1775 na  
het overlijden van hun vader werden de diverse percelen in Aerdt onderling verdeeld. Jan Voss  
verkreeg daarbij de 'Gorissen Hoffstede'. 
Jan Voss trouwde in 1776 met Wilhelmina Vos, gedoopt R.K. Aerdt op 24 november 1748 als  
dochter van Hendrik Vos en Helena Willemsen. Uit hun huwelijk waren drie kinderen: Lambertus, 
Helena en nog een Lambertus. De laatste werd gedoopt R.K. Aerdt op 3 maart 1784. 
Kort na het overlijden van haar echtgenoot droeg Wilhelmina Vos, weduwe van Jan Voss, in 1817 
haar helft in de eigendom over aan haar nog thuis wonende zoon Lambertus /Bart Voss. Hij was met 
zijn zuster Helena, getrouwd met Jan van de Sandt op Aerdenburg, gerechtigd in de wederhelft, elk 
voor een vierde part. Bart Voss nam dat jaar een geldlening op tot een bedrag van 4000 gulden, 
waarschijnlijk om zowel zijn moeder als zijn zuster hun aandelen in de boedel uit te betalen. Na het 
overlijden van Wilhelmina Voss-Vos op 29 juli 1823 liet Bart Voss in december 1823 zijn boerderij 
veilen. Daar die echter te weinig opbracht, werd de verkoop geannuleerd. Maar blijkbaar was er  
geld nodig, want op 5 januari 1824 verkocht Bart Voss het hele bedrijf aan de Arnhemse advocaat  
en notaris J.N.W.A. van Hugenpoth tot Aerdt (afkomstig van het Huis Aerdt). Bart Voss bleef er  
gewoon wonen en werd pachter. In 1835 deed notaris Van Hugenpoth de boerderij over aan zijn  
ongehuwde zuster freule Johanna Louisa van Hugenpoth tot Aerdt, wonende op het Huis Aerdt. En 
zij verkocht op 23 december 1839 de boerderij weer terug aan de pachter Bart Voss. 
Lambertus Voss overleed op 16 april 1846 op 62-jarige leeftijd en op 65-jarige leeftijd stierf zijn  
weduwe Johanna Beenen d.d. 11 september 1857. Ze lieten beiden het leven op de Goris hofstede. 
Met de dood van hun moeder werden de kinderen gezamenlijk eigenaar, van wie de jongste zoon 
Theodorus in 1863 de boerderij van zijn mede-erfgenamen kocht. Hij werd weer opgevolgd door  
zijn zoon Johannes Wilhelmus Voss, die in 1925 de eigendom verwierf. In 1939 werd de boerderij 
publiek verkocht. Eigenaren werden de gebroeders Van den Brink, waarna Hendrikus Theodorus  
alleen eigenaar werd, opgevolgd door zoon Theo die in 1989 met zijn gezin het nieuwe huis betrok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Luchtfoto omtrent 1977 van de 
  boerderij Aerdtsedijk 53 in Aerdt 
  (collectie: familie Van den Brink). 
 



 
30 
 

De koopman Jan Vos 
 
Geboren op 7 september 1813 werd Johannes Vos dezelfde dag R.K. Aerdt gedoopt. Zijn peter en 
meter waren grootvader Albertus Beenen en grootmoeder Wilhelmina Voss-Vos. Hij werd genoemd 
naar zijn andere grootvader Johannes Vos. Over de jeugdjaren van Jan is niets bekend. Ongetwijfeld 
zal hij gekeurd zijn voor de militaire dienst (Nationale Militie), maar daar zijn geen gegevens van. 
Aan de hand van de bevolkingsregisters kunnen we de levenswandeling van Jan door het Liemerse 
land redelijk volgen. 
Op 1 april 1838 gaat Jan op 24-jarige leeftijd naar Amsterdam. Hoe kwam een boerenzoon uit Aerdt 
in Amsterdam terecht? In het buitengebied van die grote stad zaten ook boeren. Was Jan daar in 
dienst als knecht? Of zat hij in de stad die ten opzichte van Aerdt zeer werelds was en waar hij  
overgeleverd was aan een totaal andere mentaliteit? Of had het toch met de Nationale Militie te  
maken? Militairen werden echter in die tijd niet echt uitgezonden naar de hoofdstad van Nederland. 
 
Zoals de gewoonte was in die tijd werden de jongens, jonge mannen, en meisjes zo snel het kon aan 
het werk gezet. Ze werden uitbesteed bij een ander om zelfstandig te worden, een vak te leren of om 
zich beter te bekwamen in een of andere vaardigheid. Immers, van een ander neem je meer aan en 
kun je meer leren dan thuis. In veel gevallen gold ook dat er thuis weer een mond minder te vullen 
was en het verdiende loon kon men thuis er goed bij gebruiken. Dat loon moest meestal worden  
afgedragen. Ook werden de kinderen, vooral de oudsten, thuis aan het werk gezet. Dat scheelde een 
knecht en ontlastte de ouders. 
Bij Jan Vos zal dat zelfde beeld van toepassing zijn geweest. Hij zal eerst als jongen thuis gewerkt 
hebben en vervolgens op een ander gestuurd zijn. Op 7 mei 1846 kwam Jan vanuit Elten weer naar 
zijn oudershuis in Onder-Aerdt, waar hij ruim 17 jaar zou blijven. Dit had waarschijnlijk alles te  
maken met het sterven van zijn vader, drie weken daarvoor. Jan werd toen dé landbouwer op de  
Goris hofstede en van 1850 tot 1860 stond hij als zodanig bij de gemeente ingeschreven. 
In het bevolkingsregister van 1860 tot 1870 volgen diverse veranderingen op het toenmalige adres  
in Aerdt, huisnummer B 68. Na het overlijden van moeder Voss-Beenen werd Jan als oudste het 
hoofd van het gezin. Inwonend zijn dan ook een nicht en een neef, kinderen van broer Albertus Vos 
uit Didam, namelijk Antonia Vos, geboren op 13 december 1844, en Lambertus Vos, geboren 4  
januari 1847. Nadat Theodorus Voss in 1863 de boerderij in eigendom had verkregen, vertrok de 
neef Lambertus Vos weer naar zijn ouders in Didam. Zijn zuster Antonia Vos bleef in Aerdt. Zij 
komt in dit verhaal nog vaker voor. 
 
In hetzelfde jaar 1863, op 27 oktober, schoof Jan Vos een eind op langs de Aerdtsedijk. Hij ging  
wonen en werken bij zijn broer Willem en diens gezin op huisnummer B 18,  het veerhuis (thans  
Aerdtsedijk 8), en nicht Antonia ging op dezelfde datum met Jan-ome mee naar het veerhuis waar  
op allerlei terrein genoeg omhanden was. 
Na zo'n anderhalf jaar bij broer Willem geleefd en gewerkt te hebben had Jan het wel bekeken en op 
4 mei 1865 vertrok hij samen met zijn nicht Antonia naar Pannerden. Daar werden zij ingeschreven 
op huisnummer 83a (nu Veerdam 3). Jan zat daar als onderhuurder van veldwachter Derk Terhaerdt, 
eveneens afkomstig uit Aerdt, die de woning in huur had van Jonkheer Carel Everhard van Nispen 
tot Pannerden (zie De Waordman 2008/4). Jan verdiende in Pannerden de kost als koopman. Dat is 
een breed begrip. Was hij vee-koopman of ging hij met een of andere negotie langs de weg?  
Blijkbaar was er genoeg te doen, want behalve zijn nicht Antonia was er ook een dienstbode in huis. 
Geertruida Maria Berns was bij Jan Vos in dienst van 14 oktober 1865 tot 1 mei 1867. Met ingang 
van dezelfde datum kwam Johanna Catharina Kersjes als dienstmeid. 
De levenswandel van Jan Vos in Pannerden blijkt niet altijd even fraai te zijn geweest. Men placht  
te zeggen, dat hij dingen deed die door God verboden waren. Hierbij valt niet te denken aan ernstige 
criminele praktijden, maar aan zaken als ruzie maken, stropen, burengerucht, dronkenschap en het 
niet zo nauw nemen van kerkelijke regels (in die tijd zeer ernstig!). Zoals men dat zei: "Jan had de 
oren kort bij de kop" (driftig van aard). Hij ging zijn eigen gang en had overal lak aan. 
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Per 1 mei 1868 verliet Jan Vos het dorp Pannerden en trok via het Berghoofdse veer naar Ooij-
Zevenaar. Daar vestigde hij zich een dag later op boerderij "Lamers hofstede" of "Qualienhof"  
(thans Pannerdenseweg 20). En weer was nicht Antonia Vos haar Jan-ome gevolgd en ook de  
dienstbode Johanna Kersjes was met haar patroon meegegaan. De "Lamers hofstede" was destijds 
eigendom van de familie Wijers, die zelf als pachters op de Gelderse Waard boerden (nu Gelderse 
Waard 1, familie Uenk). De boerderij aan de Pannerdenseweg in Ooij was op 4 juni 1867 afgebrand, 
weer herbouwd, en werd toen door Jan Vos gepacht. In de gemeente Zevenaar had hij zich weer  
aangemeld als koopman, maar waarschijnlijk boerde hij op "Lamers hofstede". Als Jan in Ooij op  
de dijk stond, kon hij aan de overzijde zijn oudershuis aan de Aerdtsedijk zien. 
Dienstbode Johanna Kersjes vertrok op 3 juni 1869 weer naar Pannerden en werd op 18 oktober dat 
jaar opgevolgd door Wilhelmina Hendriks uit Pannerden, die op haar beurt d.d. 25 oktober 1870 
werd opgevolgd door Hendrica ten Braak. Laatstgenoemde hield het maar enkele maanden vol en 
vertrok op 10 november 1870 naar Wehl. Vanaf die tijd zaten Jan en Antonia met zijn tweetjes op  
de boerderij om vervolgens op 11 mei 1871 weer naar Aerdt te verhuizen. Daar vestigden beiden 
zich op de "Van de Sandts hofstede" (nu Beuningsestraat 1, families F. de Vries/Belle). 
Die boerderij stond toentertijd leeg na het overlijden van de ongehuwde Anna Catharina Beenen, die 
eerder samen met haar eveneens ongehuwde zuster Lamberta Beenen de boerderij bewoond had. 
Beiden waren zusters van zijn moeder en dus tantes van Jan Vos. Lamberta Beenen was in 1867 
overleden en op 1 december 1870 verkocht Catharina de boerderij aan haar neef Willem Voss op  
het veerhuis. Zij zelf overleed te Aerdt op 16 december 1870. Feitelijk was Jan Vos pachter van zijn 
broer op de "Van de Sandts hofstede" met het toenmalige huisnummer B 76 in Aerdt. Jan gaf als  
beroep maar weer op dat hij koopman was. Hij oefende op dit adres wel een landbouwbedrijf uit. 
Een jaar later, op 31 mei 1872, huwde Antonia Vos met de overbuurman, de smid Stephanus Lemm, 
en trok bij hem in op de "Spijkerhof" (thans Aerdtsedijk 32, familie Pelgrum). Vermoedelijk hebben 
zij elkaar in 1871 leren kennen en ze zullen dus niet lang verkering hebben gehad. Steven Lemm  
had lang genoeg gewacht op een vrouw en Antonia Vos kwam, zoals men dat wel zei, goed aan de 
gang. De familie Lemm behoorde tot de vooraanstaande families van Aerdt. Hij, de bruidegom, was 
bijna 53 jaar toen hij zijn ja-woord gaf aan Antonia Vos. Zij, de bruid, kende op dat moment nog  
een dankbare leeftijd van ruim 27 jaren en zo verschilden zij elkaar in leeftijd ruim 25 jaar. Als fijn-
smid creëerde Lemm allerlei nuttige producten voor het mensdom. Met zijn huwelijk kon hij aan de 
opbouw van zijn gezin werken, hetgeen aldus geschiedde. Blijkbaar had Antonia Vos wel iets met 
oudere mannen, daar zij zo'n 11 jaar met haar 31 jaar oudere oom Jan had opgetrokken. Anderzijds 
was in die tijd het leeftijdsverschil tussen man en vrouw doorgaans groot. 
Hoe Jan Vos zich intussen een jaar lang zonder huishoudster gered heeft, staat nergens vermeld. 
Maar op 20 maart 1873 kwam zijn overbuurmeisje Johanna van Wijk op 20-jarige leeftijd vanuit de 
gemeente Angerlo weer terug in Aerdt. Zij was op 18 november 1852 te Aerdt geboren op de Hank 
(thans Aerdenburg 3, familie Tinselboer), als onechte dochter van Johanna Catharina Lagee (ook  
wel geschreven als Lazee). Aanvankelijk heette zij dan ook Johanna Lagee. Toen haar moeder op 16 
oktober 1855 te Herwen en Aerdt huwde met de uit Sloten afkomstige schipper Albertus van Wijk, 
werd Johanna gewettigd en heette vanaf die datum Johanna van Wijk (zie De Waordman 2008/3).  
Na het overlijden van Albertus van Wijk in 1868 verhuisde moeder en dochter naar het huis B 74 in 
Aerdt (nu Aerdtsedijk 39, familie Wichmann) en dat stond tegenover de "Van de Sandts hofstede". 
Met haar terugkeer vanuit Angerlo in het voorjaar van 1873 was een overstap naar de huishoudhulp 
behoevende buurman snel gemaakt en zo kwam Johanna bij Jan Vos in dienst als huishoudster. 
Tussen de drukke werkzaamheden in de huishouding en op de boerderij was er voor Johanna ook 
nog wel tijd voor wat vertier. En dat had gevolgen! Op 8 april 1876 vertrok zij, waarschijnlijk met 
bevriende schippers, naar Antwerpen. Niet voor vakantie, want dat was in die tijd voor de gewone 
burger nog lang niet weggelegd. Op 13 april 1876 kwam in Antwerpen een zoon ter wereld. 
Blijkens de geboorte-inschrijving te Antwerpen kreeg het kind de namen Johannes Lambertus. Met 
die typische Voss-namen mag men één keer raden wie de vader zal zijn geweest. Johanna en haar 
Belgisch uitwerpsel kwamen terug in Aerdt en Johanna van Wijk nam haar taak weer op zich als 
huishoudster bij Jan Vos. 
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Op zaterdag 14 april 1877 brak brand uit op de pachtboerderij van Jan Vos. De hofstede was met riet 
en stro gedekt en stond binnen de kortste keren in volle vlam. De brandweer met de in Aerdt  
gestationeerde brandspuit was snel ter plaatse en kon al het vee en een gedeelte van de huisraad  
redden. De boerderij en de inboedel waren verzekerd. De oorzaak van de brand was onbekend, maar 
werd het eerst ontdekt aan het dak vlak bij de schoorsteen. 
De dienstdoende veldwachter maakte proces verbaal op en was van mening dat er brandstichting in 
het spel was. Hij had blauwe vlammen gezien op de kapspanten en uitte zijn verdenkingen tegen de 
burgemeester. Die vond zijn veldwachter wat overdreven. Immers hij, burgemeester, had tijdens de 
brand met Jan Vos staan praten en die had hem verteld dat hij papier- en zilvergeld in zijn matras  
had verstopt. Dat liet een brandstichter toch niet zitten! Bij een nadere inspectie werden waar het  
bed had gestaan de verwrongen rijksdaalders gevonden, maar van het papiergeld was niets meer 
over. Ook door het feit dat Vos zijn schade nog laag opgaf, was voor de burgemeester aanwijzing te 
over dat hij geen reden had gehad om zijn huis in brand te steken. En verder was de boerderij niet 
zijn eigendom. De veldwachter bleef bij zijn verdenking en rapporteerde rechtstreeks aan de officier 
van justitie. De houding van de burgemeester in deze kwestie leidde ertoe, dat ook de officier geen 
aanleiding zag om verder onderzoek te doen. 
Willem Voss als eigenaar van het pand was niet van plan de verwoeste woning te herstellen. Zoveel 
woonruimte had zijn broer niet nodig. Hoe Jan Vos na de brand woonde, is niet bekend. Mogelijk 
huisde hij in de schuur. De kadastrale opmeting na de brand vermeldt een verandering van huis en  
erf in schuur met erf. Blijkbaar werd het restant van de woning als zodanig ingericht. En misschien 
vertoefde Jan Vos wel regelmatig aan de overzijde bij de familie Van Wijk. De bevolkingsregisters 
geven geen bewoning op de plek van de verbrande hofstede in de daarop volgende jaren. Intussen 
had Jan Vos andere plannen. 
 
Op de zondagen 17 en 24 februari 1878 werd vanaf de kansel in de parochiekerk van Herwen en  
Aerdt het voorgenomen huwelijk van Johannes Vos met Johanna van Wijk afgekondigd. Op 4 maart 
1878 voltrok Derk Stokman, wethouder en tevens ambtenaar van de burgerlijke stand, het huwelijk 
op het gemeentehuis te Lobith. De bruidegom wordt vermeld als een koopman van 64 jaar oud en 
met de naam Vos, de bruid als een arbeidster van 25 jaren. Het buitenechtelijke kind van Johanna 
van Wijk werd bij dit huwelijk door Jan Vos erkend en het kind heette van toen af Vos. Getuigen bij 
het huwelijk waren de landbouwer Jan Derksen, de kleermaker Jan Peelen en de arbeiders Jan van 
Benthem en Bernard Hubers. Laatstgenoemde was veerknecht bij Willem Voss. Een ambtelijke  
bijzonderheid vormde de naam van de bruid, respectievelijk de moeder. In de huwelijksakte staat  
Johanna van Wijk met één voornaam, terwijl in de geboorte-akte van haar zoon zij de namen heeft 
van Johanna Christina. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend op 5 maart 1878 in de parochiekerk 
van Herwen en Aerdt door pastoor H.J. Terwindt. Voordat de huwelijksplechtigheid plaats kon  
vinden, was de pastoor daar nogal druk mee geweest. Het huwelijk was niet alleen omstreden  
vanwege het buitenechtelijk kind, maar ook vanwege het verschil in religie. De aanstaande bruid  
was lidmaat van de Nederlandse Hervormde Kerk van Herwen, Aerdt en Pannerden. De eerwaarde 
Hendrik Terwindt gaf Johanna van Wijk katholiek onderricht en leerde haar de catechismus. Hij 
doopte haar en zuiverde haar vanwege de geboorte van haar zoon. Hij nam haar de biecht af en gaf 
haar de heilige communie. Om het helemaal mooi af te ronden kreeg zij drie namen mee, namelijk 
Johanna Christina Josephina. Voor alle zekerheid waren de getuigen ook uit de kerkelijke omgeving 
afkomstig, te weten koster Gerardus Mulder en de op de pastorie inwonende Gerardus Jansen, de 
verbannen pastoor van Bimmen (zie De Waordman 1997/2). 
Pastoor Terwindt zal 's avonds tevreden aan zijn glaasje wijn genipt hebben. Hij had er een zieltje  
bij en er kon een mooi katholiek gezin ontstaan. Het is evenwel alleszins denkbaar, dat dit huwelijk 
nogal wat voeten in de aarde heeft gehad, zeker voor die tijd. Jan Vos was van gegoede, katholieke 
komaf. Zijn broers behoorden tot de notabelen van Aerdt. Zijn vrouw was van een beduidend andere 
herkomst, protestant, en met een onecht kind. Ook het leeftijdsverschil - 39 jaar - was zelfs in die  
tijd extreem. Dit en het eerder door Jan Vos vertoonde gedrag zullen een steen des aanstoots zijn  
geweest voor de familie Voss en de aanverwante families Van de Sandt, Van Embden en Lemm. 
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Op 14 maart 1878 werd Jan Vos overgeschreven van het adres B 76 (nu Beuningsestraat 1) naar 
huisnummer B 74 (nu Aerdtsedijk 39) en woonde hij met vrouw en zoon in bij zijn schoonmoeder 
Johanna Catharina van Wijk-Lagee (zie De Waordman 2008/3). 
 
Op 5 mei 1879 kocht Jan Vos van de landbouwer Gerhardus Reinholt op de "Jongbloedshofstee"  
(thans Aerdtsedijk 25, familie Peters van Neijenhof) de hofstede "Krommershof" (tegenwoordig 
Beuningsestraat 2, familie J. Goris). Gradus Reinholt had de hofstede in 1878 verkregen voor zijn 
vrouw Maria Sibilla Tangelder uit de nalatenschap van 'de echtelieden Jan Tangelder en Gerharda 
Vermaas, gewoond hebbende te Herwen en aldaar overleden'. Jan Vos moest voor de woning en 
ruim een halve hectare grond ƒ 2000,- betalen. Dat bedrag leende hij van Jonkheer Otto Carel Jan 
Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden, wonende te Zevenaar, en verstrekte daarvoor 
hypotheek op zijn gekochte hofstede. Het gezin Vos-van Wijk ging naar een huis verder in Onder-
Aerdt, inclusief schoonmoeder, die daar op 27 maart 1882 overleed. Intussen waren er nog twee  
kinderen geboren, Wilhelmina Johanna op 22 juni 1879 en Wilhelmina Antonia op 16 juni 1880. 
Financieel ging het niet zoals het moest lopen. De hofstede werd in 1882 bij executie verkocht en 
Jan Vos emigreerde met vrouw en kinderen naar Noord-Amerika. Het bevolkingsregister vermeldt 
de datum van 6 april 1882. Hij verbleef evenwel een week later nog in Arnhem, waar hij op 14 april 
1882 het overlijden aangaf van zijn een dag tevoren in de Willemstraat te Arnhem gestorven dochter 
Wilhelmina Antonia in de ouderdom van een jaar en negen maanden. Die aangifte van overlijden is 
het laatste levensteken van Jan Vos en zijn gezin in deze regio. 
 
Hiermee eindigt dit verhaal van een markante Aerdtse persoonlijkheid. Hoe het de familie Vos-van 
Wijk en hun eventuele nazaten in het land van de onbegrensde mogelijkheden is vergaan? 
We weten het niet. We zullen er het beste van hopen. 
 
    
   Een mens dient zich te schikken naar het lot 
   Dat voor die mens wordt bepaald door God 
   En begin je de levensweg te lopen 
   Dan moet je er maar het beste van hopen 
   Toch heb je heel veel dingen zelf in de hand 
   Want een ieder heeft talent in onderpand 
   Soms kom je in aanraking met zaken 
   Waardoor het leven in een andere richting kan geraken 
   Of je ontmoet net díe persoon naar je hart 
   Door liefde raak je dan wel eens verward 
   Daardoor ontstaat wel eens een wat andere situatie 
   Je moet dan wel doorgaan met een nieuwe creatie 
   Anderen mogen er geen oordeel over vellen 
   Laten die hun eigen levensboontjes maar pellen 
   Als jij voor je naaste je eigen hemeltje sticht 
   Komt jouw beoordeling vanzelf wel bij het uiteindelijk Gericht. 
 
 
Toon Hendriksen in Onder-Aerdt 
 
 
Bronnen: 
 
Bevolkingsregisters van de gemeenten Herwen en Aerdt, Pannerden, Zevenaar, Didam (O.V.D.),  Gezinsbladen Streekarchivariaat  
De Liemers en Doesburg, Archief Parochie Herwen en Aerdt. 
Aantekeningen van Frans Staring te Zevenaar, Mededelingen van dr.Ben Janssen te Zevenaar en van Henk Joosten te Babberich. 
Dr.G.B. (Ben) Janssen, In naam der wet, 2002. 
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RECONSTRUCTIE PANNERDENSCH KANAAL (5) 
 
door Frans Staring 
 
 
Het recht van veer en visserij 
 
Vanouds behoorden de heerlijke rechten in de "Vrije Heerlijkheid Pannerden", waaronder die van  
het veer en de visserij, aan het Huis Bergh. Met de verkoop in 1803 respectievelijk 1805 gingen die 
over op Carel Herman van Nispen en vererfden binnen de familie Van Nispen tot Pannerden. Na het 
overlijden van Jonkheer Frans Xavier Jacob van Nispen tot Pannerden werden in 1902 de goederen 
gelegen onder Pannerden en Doornenburg toebedeeld aan de jonkers Ernest Eduard de Kuijper en 
Robert Eduard Louis Marie de Kuijper, elk de onverdeelde helft. Vervolgens werd laatstgenoemde 
alleen eigenaar. Hij verkocht op 2 december 1918 alles aan Francois Wilhelm Johan Kuijpers,  
particulier wonende te 's-Gravenhage, die het op dezelfde dag weer doorverkocht aan Daniel Kok, 
makelaar wonende in Schiedam, als directeur van de Naamloze Vennootschap "Nederlandsche Land 
en Tuinbouwmaatschappij" te Schiedam. Het veerrecht over het Pannerdensch Kanaal behield hij 
evenwel aan zich (zie De Waordman 2008/1).  
 
Bij de verkoop door Jonkheer Robert Eduard Louis Marie de Kuijper was de koopsom berekend  
naar de grootte van de verkochte percelen. Nadat de doorverkopen hadden plaatsgevonden, bleek  
dat er een foutieve berekening was gemaakt. In de totale oppervlakte was de visserij meegerekend 
met een grootte zoals ook bij het Kadaster stond vermeld en wel de kadastrale percelen Pannerden  
A 477 visserij groot 1 ha 28 aren 47 centiaren, A 470 visserij groot 6 ha 30 aren 88 centiaren en C 
176 visserij groot 5 ha 48 aren 70 centiaren. Net als alle overige landerijen was dat verkocht voor 
2000 gulden per hectare. Misleid door de onjuiste teboekstelling in de kadastrale leggers verkeerden 
kopers in de mening dat werd overgedragen 'het volledige eigendomsrecht op de hierboven in het 
bijzonder bedoelde perceelen'. Het eigendomsrecht van die percelen water deel uitmakend van het 
Pannerdensch Kanaal kwam (en komt) toe aan de Staat der Nederlanden. In feite was voor veel geld 
alleen verkocht 'het heerlijk recht van visscherij op die perceelen water'. Op grond daarvan konden 
kopers de nietigheid van de aangegane overeenkomsten inroepen. Zij wilden evenwel een geding 
omtrent deze aangelegenheid voorkomen. 
Met een zogeheten akte van dading werd door de drie betrokken partijen een en ander rechtgezet. 
Aangezien de eerste koopovereenkomst was gesloten tegen een prijs van 2000 gulden per hectare, 
alles door elkaar gerekend, moest de koopsom voor de percelen water geacht worden te hebben  
bedragen 26.161 gulden. Jonkheer de Kuijper was bereid dit hele bedrag terug te geven 'tegen  
herstel in zijne rechten op de vermelde onroerende goederen, mits daar tegenover afstand worde  
gedaan' door de respectievelijke kopers. De juridische haken en ogen werden door de notaris in een 
tien kantjes tellende acte vastgelegd d.d. 31 januari 1920. Daarmee was Jonkheer de Kuijper weer in 
het bezit van het recht van visserij, terwijl hij het recht van veer over het Pannerdensch Kanaal nog 
steeds in bezit had. Die twee zaken verkocht de Jonker op 28 juli 1920 aan Wilhelmus Rutgerus  
Cornelissen, koopman wonende te Doornenburg. 
 
De koop door Cornelissen omvatte de volgende onderdelen, a- het huis met dijkhelling, kadastraal 
Pannerden B 1013-1014, samen groot 31 aren 30 centiaren, en Doornenburg kadastraal B 806, groot 
2 aren en 20 centiaren, benevens de rechten welke de verkoper kon doen gelden op de percelen te 
Doornenburg B 410-698, samen groot 42 aren en 20 centiaren, b- het recht van veer over den Rijn te 
Doornenburg (Pannerdensche veer) benevens het recht van visscherij in het Pannerdensche Kanaal 
vanaf den Peppelengraaf onder Doornenburg tot aan het punt van scheiding tusschen Waal en 
Rijn' (de Kop van Pannerden), verder 'een ijzeren pont, vier booten, kettingen, ankers en ander  
veergerief benevens het wachthuisje van den veerman op den dijk zonder den ondergrond en voorts 
een aanleg stijger (een zoogenaamde "Boom")'. 
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De koopsommen bedroegen voor het huis en de dijkhelling ƒ 7.000,-, voor de rechten van veer en 
visserij ƒ 14.000,-, en voor het roerende goed ƒ 12.000,-. Alle lasten voor de koper werden gerekend 
vanaf 1 januari 1921. Koper verkreeg eveneens het recht 'om voor zich en zijne rechtverkrijgenden 
gebruik te maken van de op- en afrit van het veer in voormeld Kanaal'. 
 
 
Cornelissen in Doornenburg 
 
Wilhelmus Rutgerus Cornelissen werd geboren in Doornenburg op 6 april 1885 als zoon van de  
tapper, herbergier Wilhelmus Johannes Cornelissen, afkomstig uit de gemeente Ubbergen, en zijn 
vrouw Johanna Maria Hermina Derksen, beiden wonende te Doornenburg in de gemeente Bemmel. 
Hij, toen genoemd caféhouder, oud 37 jaar, trouwde te Bemmel op 25 juli 1922 met de 34-jarige  
Josepha Christina Theodora Jansen, geboren te Doornenburg op 15 november 1897, dochter van de 
slager Matheus Jansen en Maria Theodora Elisabeth Kloppenburg te Doornenburg. Het echtpaar  
vestigde zich in Doornenburg op huisnummer E 240, later gewijzigd in E 266. Hun huwelijk werd 
gezegend met zeven kinderen, onder wie de zoon en hun latere opvolger Johannes Wilhelmus  
Cornelissen, geboren in de gemeente Bemmel op 10 november 1924. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij akte van 30 september 1950 vond in het kader van de verbetering van het Pannerdensch Kanaal 
een ruiling plaats van gronden. Koopman Wilhelmus Rutgerus Cornelissen stond af aan de Staat der 
Nederlanden de percelen 'wegberm, boomgaard, teelland, erf en verwoeste woning' te Doornenburg, 
kadastraal B 487-486-805-128-806-824, ter grootte van 1.26.59 hectare, benevens zijn rechten op de 
percelen dijkhelling en afweg, kadastraal Doornenburg B 698-410, respectievelijk groot 11.82 aren 
en 24.40 aren. Daartegen stond Rijkswaterstaat namens de Staat der Nederlanden af aan Cornelissen 
een perceel bouwterrein op de voormalige Sterreschans onder Doornenburg ter grootte van ongeveer 
19.34 aren, zijnde een gedeelte van het weiland en water, kadastraal Doornenburg B 802, zoals een 
en ander op het terrein was afgepaald. Het verschil in waarde van de geruilde grond werd door het 
Rijk aan Cornelissen vergoed, waarin een bedrag voor bedrijfsschade was inbegrepen. Tevens nam 
Rijkswaterstaat op zich het bouwterrein op te hogen 'tot 16.70 m plus N.A.P. en af te dekken met een 
kleilaag van 0.50 m dikte'. Op 3 april 1951 verkocht Wilhelmus Rutgerus Cornelissen, nu genoemd 
landbouwer en veehouder wonende te Doornenburg, het ter onteigening aangewezen perceel onder 
Pannerden gelegen, kadastraal B 1014 dijksglooiing groot 0.13.30 ha, door verkoper verkregen bij 
bovengenoemde acte van 28 juli 1920. 
 

De afbeelding links geeft een gedeelte van de kadastrale opmeting in oktober 1920 betreffende de                                
herbouw van het pand van W.R. Cornelissen aan de Rijndijk in West-Pannerden (Doornenburg),      
waarbij het oude kadastrale nummer B 699 werd gewijzigd in B 824.    
Rechts staat een uitsnede uit de kaart 'Pannerdensch Kanaal', Rijkswaterstaat 1914, met rechts de     
Sterreschans, waarbinnen met een lijn naar boven het 'Veerhuis' wordt aangegeven, in het midden    
de Stinzenhof van Pauwen en de voormalige Stoeterij West-Pannerden. 
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Gedeelte van het kadastrale plan, gedateerd 17 augustus 1948, waarbij wordt aangegeven welke  
huizen en landerijen aan de Doornenburgse kant moesten wijken voor de bochtverbetering in het 
Pannerdensch Kanaal. Middenin staat: 10 huizen, 5 noodwoningen, schuren, erven, teelland,  
bouwland, weiland, boomgaard, dijk en dijkhelling. Dat betrof de hele hoek tussen de schuine lijn 
langs de meetpunten 235-236-237-238 en de 'Rivier de Rijn (Pannerdens Kanaal)'. Rechts staat het 
uitgetekende bouwterrein op de voormalige Sterreschans, waarvan perceel B 907 aan Cornelissen 
werd toegewezen. Daarop is het huidige "Hotel-Restaurant Rijnzicht", Sterreschans 15, te vinden. 
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Na het overlijden van Wilhelmus Rutgerus Cornelissen te Doornenburg op 6 november 1953  
bevatte de boedel 'een woonhuis met café en tuin', gelegen aan de Sterreschans in Doornenburg,  
kadastraal Doornenburg B 907, groot 20 aren en 3 centiaren, 'het veerrecht over de Rijn, inclusief 
de daarbij behorende vier bootaken, een roeiboot, ankers, kabels en kettingen', hetwelk vervolgens 
toekwam aan Josephina Christina Theodora Jansen, weduwe van Wilhelmus Rutgerus Cornelissen, 
caféhoudster wonende te Doornenburg, Sterreschans. Bij die gelegenheid werd haar zoon Johannes 
Wilhelmus Cornelissen aangeduid als veer-exploitant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel-Restaurant Rijnzicht, 
aan de Sterreschans (foto:  
Theo Lieven te Pannerden.) 
 
Bronnen 
Notarieel Archief, Archief Gemeente Bemmel, Kadastrale registraties Doornenburg. 

Het maken van de stalen overlaat in de groene rivier werd op een aantal foto's vastgelegd, waarbij    
op bovenstaande foto helemaal links op de achtergrond de verdwenen huizen aan de Rijndijk in        
West-Pannerden nog te zien zijn (foto: Rijkswaterstaat, collectie Heemkundekring Rijnwaarden,      
met dank aan Lydia van den Bogaard-Kummeling te Pannerden). 
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Advertenties: info@heemkundekringrijnwaarden.nl 
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