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De Burgemeester Brunsbrug over de Oude Rijn bij Herwen (foto: Theo Lieven te Pannerden). 
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CARNAVAL 
 
AERDT - De Aerdtse carnavalvereniging "De Vrolijke eilanders" kan terugzien op een buitengewoon 
geslaagd feest. De grote zaal van de schuttersver. Eensgezindheid was te klein om de feestvierenden te  
bevatten. Om zes uur had de prins met zijn gevolg een bezoek gebracht aan het sanatorium te Zevenaar en  
het was inmiddels 11 minuten over half acht geworden, toen hij zijn entree maakte in de feestzaal. 
Omstuwd door de Raad van Elf, de dansmarietjes en narren, en onder het geknal van de nodige voetzoekers 
werd de prins in zijn boot binnengeloodst. De heer J. v.d. Weijer heette prins Hein I welkom en  
overhandigde hem de sleutel. Nadat de prins zijn proclamatie had voorgelezen, waarbij de Alaafs niet van de 
lucht waren, werd het feest voortgezet. Een tiental prijzen waren beschikbaar gesteld voor de mooiste  
costuums. De prijzen vielen als volgt: 1. Indiaanse groep, 2. Spaans echtpaar, 3. geit, 4. "Ik zuuk mien wief", 
5. Sneeuwpoppen, 6. Soekarno, 7. ruimtevaarders, 8. Groep oude wieven, 9. Twee varkens, 10. Twee  
Turken met baard, 11. Twee Duivels, 12. Twee zeelui, 13. Chinese dames, 14. Kangaroe, 15. Ku Klux Klan. 
 
   Uit: De Gelderlander d.d. 24 mei 1958 (collectie: A.Th.M. Hendriksen te Aerdt). 
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OP DE KAART IN RIJNWAARDEN 
 
door Dick Nieuwland 
 
 
Het landelijke thema voor de Nationale Open Monumentendagen 2009 is "Op de kaart". Dat heeft  
de werkgroep Open Monumentendagen weer aan het denken gezet. Zoals ieder jaar bestaat de  
werkgroep weer uit leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Lobith, Heemkundekring 
Rijnwaarden en de gemeente Rijnwaarden. En gezamenlijk kwamen wij tot de volgende conclusie. 
Kijkend naar de kaart in onze regio loopt er een grote, dikke streep door het gebied: de landsgrens. 
 
Deze grens met de Bondsrepubliek Duitsland is voor ons het plaatselijke thema geworden. En we 
gaan daar invulling aangeven op een bijzondere locatie. Opnieuw dit keer niet in een horecalocatie, 
maar in het gebied. De boerderij van Jos en Ans Lamers aan de Ossenwaard nummer 4 wordt de  
centrale plek van ons evenement "Op de grens". Wat is er allemaal te beleven? 
Ten eerste is er een tentoonstelling van historisch kaartmateriaal van onze gemeente in het algemeen 
en natuurlijk van de Ossenwaard en de Houberg in het bijzonder. Wist u dat ook aan de Duitse zijde 
van de Oude Rijn (de brug bij de Hut) nog een stuk Nederlands grondgebied ligt, alleen bereikbaar 
vanuit Duitsland? Het woongebied nabij de voormalige papierfabriek wordt in het Duits "Hauberg" 
genoemd. In Nederland schrijven we de "Houberg", maar één letter verschil! 
 
Op verschillende tijden die we nog vast gaan stellen kunt u een rondwandeling maken van ongeveer 
2 kilometer. U loopt daarbij vanaf de boerderij van de familie Lamers naar de brug over de Oude 
Rijn en vanaf dat punt volgt u de Nederlands-Duitse grens. De grensstenen onderweg zijn daarvan 
het bewijs. De wandelingen worden geleid door mensen die meer weten te vertellen over het leven 
op of bij de grens. Sommigen hebben er jeugdherinneringen, anderen hebben er misschien wel  
beroepsmatig mee te maken gehad. En natuurlijk waren er ook mensen die blij waren met de grens, 
want aan de grens viel ook nog wel wat te verdienen. 
 
Via de Nederlandse boerderij op de Houberg lopen wij terug naar de oever van de Oude Rijn. We 
proberen hier een oversteek mogelijk te maken. Het is nog niet 100 % zeker dat ons dat ook gaat  
lukken, maar we doen ons best. We zijn dan niet de eersten die hier een oversteek maken, want van 
ouds lag er een veer tussen de Ossenwaard en de Houberg (zie De Waordsman 2008/4). 
 
Wat we tijdens de tentoonstelling en misschien ook in de wandeling naar voren willen brengen, is  
het gewone leven in ons gebied, aan de grens. Dus niet alleen persé daar aan de Houberg, maar ook 
in de Ossenwaard. En daarvoor hebben we misschien wel úw medewerking nodig. Alleen diegenen 
die daar gewoond en geleefd hebben kunnen ons verhalen vertellen over het gewone leven en de  
alledaagse dingen. 
 
Vandaar onze oproep: 
Mensen die ons willen helpen om het gewone leven in kaart te brengen, willen wij vragen om zich 
bij ons aan te melden. Het gaat er niet om dat u spontaan een verhaal moet vertellen, maar wij  
willen in een hopelijk gezellig gesprek met andere mensen die wat over het gebied weten terug  
kijken naar misschien wel uw jeugdjaren en uw bezoek aan tante Mien of ome Dorus, die wel eens 
meer meenam over de grens dan alleen zijn pruimtabak. Daar gaat het om. 
 
Denkt u ons te kunnen helpen, neemt u dan s.v.p. contact op met mevrouw Wil Neerincx-Barthen 
(tel. 543000) of mevrouw Joke Barthen-Beekhuijsen (541389). Samen met de vertegenwoordiger 
van de gemeente verzorgen zij dit onderdeel van de Open Monumentendagen 2009. 
 
Wij hopen dat u ons meehelpt om 12 en 13 september 2009 tot een succes te maken. 
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EREPENNING HEEMKUNDEKRING RIJNWAARDEN 
 
door Maria Snip-Janssen 
 

 
     Op vrijdag 3 april 2009 werd Jo Notten onder valse voorwendselen naar 
     de jaarvergadering van de Heemkundekring Rijnwaarden gelokt. Dit om 
     er zeker van te zijn dat hij zou komen. Hij kwam onder het mom van een 
      "kwisje" over tekeningen van zijn hand en Jo stelde nog wat onbekende 
      werken van hem beschikbaar. En na de verplichte agendapunten was het 
      dan zover. Veel leden waren er niet naar de jaarvergadering gekomen, 
      waarschijnlijk door het vroege tijdstip. Maar door de aanwezigen werd 
      met veel enthousiasme aan de kwis meegedaan. De heer R. Peters ging 
      tenslotte met de prijs (een fles wijn) naar huis. 
 
 
 
 
 

 
Tot zijn grote verbazing  
werd Jo naar voren gehaald 
en geprezen om zijn inzet 
voor de Heemkundekring en 
voor het verenigingsblad. 
Hij is al jarenlang bode van  
De Waordsman in Herwen 
en vaste schrijver/tekenaar 
voor De Waordsman. De 
Heemkundekring is daarom 
erg blij om zulke mensen in 
z'n midden te mogen hebben. 
 
 
       Een hoekje getekend bij de gebroeders Bach van het poldergemaal 

         te Pannerden tijdens de tocht 'Dwalen door het dorp' in 2006.  
 
 

Daarom werd hem dit keer de 
erepenning van de vereniging 
omgehangen en daarbij nog 
een lekker drankje aangereikt. 

 
 
 

Langs deze weg wil ik namens  
de Heemkundekring Jo Notten 
nogmaals van harte feliciteren 
met zijn verdiende onderscheiding. 

 
 

  (foto: Popko Snip te Lobith). 
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WINTER OP DEN RIJN 1928-1929 (2) 
 
door Maria Snip-Janssen 
 
 
Inleiding 
 
Zoals in de vorige aflevering over de fotoverzameling van kapitein H. Mooren al aangeduid, bevat  
de uitgave het meest over Emmerich. Met een totaal van 21 foto's heeft hij de kritieke situatie op de 
Rijn en op de kade vastgelegd. Een aantal daarvan volgen nu en de overige komen later aan bod. 
 
 
Emmerich 
 
Hier is wel het meest door de scheepvaart geleden; vele schepen konden niet tijdig genoeg  
geborgen worden, waardoor, tengevolge van den noodtoestand vele gezinnen met hun hebben en 
houden van boord trokken, omdat het daar te gevaarlijk werd. De schipper en zijn bemanning  
bleven aan boord en wachtten in angstige spanning de komende dingen af. 
Plotseling gebeurde er iets, dat voor allen als een waarschuwing was. Het geheele ijsdek verschoof 
voor de stad eenige meters, waardoor alle trossen afknapten als stroohalmen. De trossen die om 
boomen gelegen waren, sneden deze af. Hierna is het dek ongeveer 14 dagen zoo blijven zitten. 
Eerst toen bleek recht duidelijk, welk enorm gevaar dreigde, wanneer werkelijk de geheele rivier  
zou verschuiven en het ijs gaan kruien. Onmiddellijk werd gemeenschappelijk overleg gepleegd. 
De zwaarste trossen werden van de sleepbooten gehaald en groote vrachtauto's brachten eveneens 
dikke sterke trossen van Duisburg aan. 
 
Op foto 15 ziet men 2 ledige schepen die boven de stad aan Biermanshof lagen en met horten en  
stoten naar beneden waren gekomen om ten slotte het toch weer hoogerop te gaan zoeken; 7 á 8  
personen aan boord en niemand in staat hen te hulp te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. EMMERICH.  De twee ledige schepen  "Madonna"  en  "Methilde"  5 á 6 M. 
boven water en op de wal, alleen gescheiden door een laag ijs. 
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16. EMMERICH.  Sleepbooten 
trachten hunne schepen door het 
reeds zware drijfijs te trekken  
om in veilige have te brengen 
(Foto op 3 Februari 1929). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. EMMERICH. Gezicht op de 
rivier met drijfijs op 3 Februari 
1929. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. EMMERICH. De schepen  
die geen ligplaats meer in de ha-
ven konden vinden, vluchtten 
naar de Germania-fabriek onder 
aan de stad. 
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19. EMMERICH. De overgang 
over den Rijn beneden aan de 
stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. EMMERICH. Eenige Rijn- 
sleepbooten tot werkeloosheid 
gedoemd. Voor een varensman 
inderdaad een treurigen aanblik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. EMMERICH. Twee Fransche 
sleepboten. Het voorste Rijnschip 
is de hier omschreven "Potgieter". 
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Op verschillende foto's is afgebeeld een groote dikke boom, die in de nabijheid van de havenkop 
staat (bedoelde foto's komen in een volgende aflevering). Om deze boom werden eerst een aantal 
mijnstutten geplaatst om het insnijden in den boom door de trossen te voorkomen. Hier werden de 
trossen der schepen om heen gelegd. 
 
Toen alles goed en wel gemeerd lag, viel eenige dagen later de dooi in en gelijk hiermede steeg de 
spanning tot het uiterste. Vele kapiteins en schippers kwamen in geen 3 á 4 dagen uit de kleeren. 
Groote ijsdammen schoten soms weg tengevolge waarvan een plotselinge stijging of daling van  
water en ijs ontstond. Een der schepen genaamd "Potgieter", zie foto No.21, heeft het wel erg te  
verduren gehad; meerdere malen kwam het omhoog te zitten; lange heipalen werden onder het  
schip gelegd; door het hierlangs af te laten glijden, gelukte het, het vaartuig weder in 't water te 
brengen. Voorwaar geen gemakkelijke taak wanneer men bedenkt dat het groote schip afgeladen 
was. 
In 't laatst kwam dit schip nog te hangen op een meter breede muur van ijs doordat zijn kimgang er 
achter was blijven haken. Gelukkig viel het in water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. EMMERICH. Eenige Rijn- 
schepen gemeerd met zware 
trossen en de ankers uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. EMMERICH. Een schip dat 
warmpjes in een koude massa zit. 
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24. EMMERICH. Hetzelfde  
schip van foto 23, doch nu 
aan wal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25. EMMERICH. IJsbrekers. De 
sleepboten "Westri" en"Wingie". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. EMMERICH. Gezicht op 
eenige schepen, thans goed en 
wel geborgen in de haven. 
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WIJLEN KAPELAAN HARRIE FIERKENS 
 
door Toon Hendriksen 
 
 
In mei van dit jaar was het 50 jaar geleden dat de jonge kapelaan Harrie Fierkens in zijn standplaats 
Haaksbergen plotseling overleed. Vooraan op het kerkhof in Herwen bij de Calvariegroep is zijn 
grafzerk te vinden in de rij van andere priesters uit de H. Martinusparochie van Herwen en Aerdt. 
 

 Henricus Petrus Eduardus Fierkens werd geboren op 11 juni 
1928 op de boerderij bij het Huis Aerdt. De tegenwoordige  
Molenhoek behoorde toen nog tot het dorp Aerdt. Hij was de 
vijfde in de rij van negen kinderen in het gezin van Henricus 
R.J.E. Fierkens en Maria E. Hoogveld. 
Na de lagere school ging hij naar het Klein Seminarie in  
Apeldoorn. Het was een echte roeping. Door de oorlogsituatie 
brak in 1945 een epidemie uit met tuberculose, waardoor hij 
met meerderen van zijn klas besmet raakte. Het seminarie was 
door de Duitsers bezet en de studenten waren tijdelijk onder-
gebracht in het parochiehuis van Heino (Overijssel). 
 

In 1946 lag hij een jaar lang thuis op bed om van de TBC te genezen en verloor daardoor een jaar 
van zijn studie. Helaas keerde in 1949 de ziekte terug en werd hem in Berg en Bos bij Bilthoven aan 
de hartzijde een long afgenomen. Zijn herstel heeft ruim een half jaar geduurd. Al met al raakte  
Harrie vier jaar studie ten achter, waardoor hij al 30 jaar oud was toen hij op 20 juli 1958 tot priester 
werd gewijd. Zijn eerste heilige mis in de parochiekerk van Herwen en Aerdt was op 27 juli 1958. 
Als neomist (pas gewijd priester) werd hij tot kapelaan benoemd in de Veldmaat te Haaksbergen bij 
pastoor J.H. Brandsma, oprichter van de parochie van de H. Bonifatius en Gezellen. 
Het zilveren jubileum van de Bonifatiusparochie zou in mei 1959 gevierd worden. De festiviteiten 
werden echter overschaduwd door het plotseling overlijden van kapelaan Fierkens. Op 5 mei 1959 
kwam hij 's avonds rond 23.00 uur thuis van een vergadering ter voorbereiding van het 25-jarig  
bestaan van de parochie en het 25-jarig ambtsjubileum van pastoor Jetze Hyltjes Brandsma. Kort 
daarna werd hij op zijn kamer dood aangetroffen. 
Kapelaan Fierkens had zich veel moeite getroost 
voor een prachtig jubileumfeest. Met die gedachte 
wilde pastoor Brandsma de geplande feestelijkheden 
twee weken daarna dan ook niet afblazen. 
 
Harrie Fierkens werd op 9 mei 1959 in Herwen 
begraven. Later in dat jaar werd de bedrijfsnaam 
van de "Gebroeders Fierkens" in Herwen gewijzigd 
in "Firma Fico".  Stef, Jan en Richard Fierkens 
hebben die naam gekozen als eerbetoon aan hun 
broer Harrie die op het seminarie de bijnaam "Fico" 
kreeg. Dat hield verband met zijn activiteiten als 
boekbinder. Hij restaureerde oude, kapotte boeken 
voor de missielanden. Dat werk deed hij al thuis, 
waar hij bijvoorbeeld voor de parochie de zang- 
boeken van de koorzangers nakeek en repareerde. 
 
 

Met dank aan de familie Fierkens te Herwen.  
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DE BURGEMEESTER BRUNSBRUG OVER DE OUDE RIJN BIJ HERWEN 
 
door dr.Ben Janssen 
 
 
Inleiding 
 

Plannen voor restauratie van het gedenkteken 
aan de oprit van de brug over de Oude Rijn bij 
Herwen zijn aanleiding voor dit artikel 
(met dank aan mevrouw Triny Leemans-Bruns 
te Overasselt voor informatie en foto’s). 
  
Over de eerste vaste verbinding van het Gelders 
Eiland met de Liemers zijn foto's gepubliceerd 
in De Waordsman 1996/4 met de opschriften: 
"Brug over de Oude Rijn te Aerdt" en "Nieuwe 
brug over ouden Rijn te Aerdt". 
Over het tweemaal opblazen in de periode  
1940-1945 is uitvoerig bericht in ‘Oorlog over 
het Gelders Eiland’ (1995). En over de relatie 
van het oude Aerdtse veer en de nabij gelegen 
brug bij Herwen zijn we geïnformeerd met het 
artikel van Toon Hendriksen/Ben Janssen in het 
Jaarboek voor de Achterhoek en Liemers 23 
(2000). 

 
 
Korte schets van de voorgeschiedenis 
 
De eerste officiële pogingen om een vaste overbrugging te realiseren dateren uit 1924. Weliswaar 
bestond het verlangen daartoe al sinds de inlijving van delen van het Gelders Eiland door Nederland 
in 1817, maar het in 1816 gesloten Grenstractaat met Pruisen verbood elke mogelijk belemmering 
van de afvoer van via de Wildt in de Oude Rijn afstromend Duits opperwater. Ook de vrije afvoer 
van Rijnwater over de Spijkse overlaat via Candia mocht op geen enkele wijze gehinderd worden.  
In 1922 werd dit verdrag echter zodanig gewijzigd dat bruggenbouw mogelijk werd. De grote motor 
achter de bouw van een brug was de nieuwe burgemeester Willem Bruns, die in 1924 mr.Charles 
Govert Schattenkerk was opgevolgd. 
In 1925 vroeg de gemeente Herwen en Aerdt een provinciale subsidie aan. Na een langdurige stilte 
adviseerde de provincie maar eens aan te kloppen bij het Ministerie van Waterstaat. Ook daar was 
weinig beweging, maar dat kwam op gang nadat ook de buurgemeenten Zevenaar en Pannerden en 
enkele polderbesturen op de trommel gingen slaan voor een hoogwatervrije verbinding. Zelfs werd  
er overwogen een niet hoogwatervrije verbinding (strekdam) aan te leggen, maar dat ouderwetse  
idee wist de gemeente snel te ontmantelen.  
Een positieve invloed ontstond tijdens de crisisjaren dertig met veel werkloosheid. Allerlei grote  
projecten werden door de overheid gestimuleerd. Na veel geschrijf wist burgemeester Bruns in 1936 
het belangrijkste werkverschaffingsproject voor de gemeente binnen te halen, namelijk de bouw van 
een vaste brug over de Oude Rijn bij Huis Aerdt, ter plaatse waar eens de Domeinen voornemens 
waren een pontveer in te richten. 
Rijkswaterstaat ontwierp een brug met een lengte van 185 meter, rustend op tien gemetselde pijlers. 
De breedte was 10,5 meter. Voor een aannemingsprijs van ƒ 189.500,- werd de bouw ervan gegund 
aan de firma Haitsma uit Harlingen. Hier was het maken van een toegangsweg aan de Babberichse 
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kant bij inbegrepen. Daar moest een dam worden opgeworpen tot aan de voormalige Liemerse  
Overlaat bij de "Mariahoeve". Er is heel wat te doen geweest voordat de handtekeningen werden  
geplaatst die de totstandkoming van de beide toegangswegen zeker stelden. Ondertussen ging het 
werk aan de brug weliswaar langzaam, maar gestaag verder en ze was zelfs eerder klaar dan de  
beide opritten. 
Eind 1938 was de kale brug gereed en kon men alle aandacht vestigen op het realiseren van de  
toegangswegen. Maar dat had letterlijk en figuurlijk heel veel voeten in de aarde. Er trad vertraging 
op als gevolg van financiële problemen bij de gemeente Zevenaar die de aanleg van de nieuwe weg 
Babberich-Aerdt een lage prioriteit toekende, zodat daar het werk stil kwam te liggen. In mei 1939 
werd uit het ingestelde Werkfonds (plan 1189) een budget van ƒ 90.000,- ter beschikking gesteld,  
dat in de loop van het jaar werd verhoogd tot ƒ 170.000,-. De realisatie was nu in zicht, maar er  
verschenen oorlogswolken aan de horizon. 
In augustus 1939 mobiliseerde Nederland en trad de Staat van Beleg in werking. Het in werking  
getreden Militaire Gezag verbood uit strategisch oogpunt verdere werkzaamheden. Daar lag nu  
eindelijk de brug waarop de inwoners zo lang gewacht hadden. Ook de toegangswegen waren klaar, 
maar tussen brug en weg gaapten twee diepe afgronden, die niet gedempt mochten worden.  
Smeekbeden hielpen niet, alhoewel de minister van Oorlog erkende dat de 'plaatselijke bevolking 
zwaar gedupeerd werd'. Het afwerken ervan werd geweigerd. De minister was van mening dat de 
genomen militaire maatregelen noodzakelijk waren voor de bescherming van Nederland en daartoe 
behoorden ook de bewoners van het Gelders Eiland. Er kwamen dus ook geen vergoedingen of  
schadeloosstellingen. 
 
De barre winter van 1939-1940 die de bevolking teisterde, had ook een goede kant. Kruiend ijs en 
hoog water legden de pontveren stil. De bus mocht uit politieke overwegingen niet meer over Elten. 
Ze reed nu tot Huis Aerdt. Daar stapten de passagiers uit, klauterden door het gat, over de brug en 
liepen een kilometer naar de dijk bij de "Mariahoeve" waar een andere bus gereed stond om de rit 
naar Zevenaar te vervolgen. 
Op het Gelders Eiland ontstonden voedseltekorten en gebrek aan brandstoffen. Met steun van de 
Commissaris van de Koningin en van Rijkswaterstaat wist burgemeester Bruns de minister te  
bewegen een provisorische verbinding toe te staan, zodat het autoverkeer over de brug kon. Op  
donderdag 15 februari 1940 kwamen genietroepen de laatste hand leggen aan de brugverbinding. De 
opritten waren hard bevroren. Over het open stuk aan de Aerdtse kant werd een houten noodbrug  
geslagen en aan de Babberichse kant legde men dikke balken over het gat. Nog dezelfde dag was  
autoverkeer mogelijk. Op 10 april 1940 werd de brug feestelijk geopend door burgemeester Bruns 
met als opluistering een vrije dag en een glaasje ranja met peperkoek voor de schoolkinderen.  
Precies één maand later werd de nieuwe brug opgeblazen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De opening op 10 
april 1940 werd 
opgeluisterd door 
schoolklassen uit 
de gemeente.  
Hier een foto van 
de Lobithse 
schoolkinderen. 
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De brug over de Oude Rijn bij Herwen vernield op 10 mei 1940. 

 
In de ochtend van de tiende mei vielen Duitse troepen Nederland binnen en omstreeks 03.40 uur in 
de morgen bliezen soldaten van het 22e Grensbataljon het voorbereide object 2174 (de brug) in de 
lucht. Deze brugvernieling werd op een "nette" manier gedaan, een brugdeel was bij de pilaar  
afgebroken en recht omlaag gevallen, zodat direct gebruik niet mogelijk was. Het herstel van de  
brug vond vrij snel plaats. De gemeente Zevenaar verleende in juli 1940 haar medewerking door het 
aanleggen en bestraten van de brugweg vanaf Babberich. Begin februari 1941 werd de herstelde  
brug vrijgegeven voor het verkeer. Gedurende de bezetting vormde het de vaste verbinding met het 
Gelders Eiland. Vlak voor de bevrijding, op 29 maart 1945, bliezen terugtrekkende Duitse troepen  
de brug op, maar deze keer was de destructie een totale. Ze hadden springstoffen aangebracht aan 
beide zijden van de middelste pijler en aan de binnenzijde van de beide landhoofden. De ravage was 
enorm. De schade werd geraamd op ƒ 100.000,-. 

 
De toestand van de brug na het opblazen door de Duitsers in 1945. 
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Na de bevrijding moesten de mensen weer gebruik maken van het aloude Aerdtse veer. Maar dat  
was slechts een veer voor voetgangers en fietsers. Vrachtvervoer moest over het Berghse Hoofd in 
Pannerden. Gelukkig niet lang, want in juni 1945 werd voor ruim ƒ 28.000,- naast de opgeblazen 
brug een houten noodbrug gelegd van 320 m3 gevorderd hout met een maximaal draagvermogen  
van 4.000 kg. Dit betekende dat al het zware vervoer over Elten moest, hetgeen herhaalde malen tot 
problemen met de Engelse bezettingsautoriteiten leidde. Dit had weer tot gevolg dat op 15 december 
1947 de grensovergangen aan de Eltenseweg en naar Babberich gesloten werden. Al het zware  
verkeer moest nu ook over het Berghse Hoofdse veer in Pannerden. 
 
In 1946 waren door Rijkswaterstaat al plannen gemaakt om de Oude Rijnmond te sluiten, waardoor 
er geen grote kosten aan het bouwen van een nieuwe brug over de Oude Rijn nodig zouden zijn. 
In april 1947 werd wederom melding gemaakt van toekomstige afsluiting van de Spijkse overlaat, 
waardoor de behoefte aan een brugverbinding kwam te vervallen. De voorgenomen grenscorrectie 
bij Elten maakte het bovendien niet noodzakelijk om de brug met spoed te herstellen. Maar de  
houten noodbrug raakte spoedig overbelast. 
Op 25 april 1947 drong burgemeester J.N.M. Daalderop (per 1 juni 1946 benoemd in Herwen en  
Aerdt) er bij het districtscommando van de Rijkspolitie op aan dat de noodbrug permanent bewaakt 
zou worden door de plaatselijke politie in verband met de maximale belasting van 2.400 kg asdruk 
met een totaal gewicht van vier ton. Door het intensieve verkeer nam de kwaliteit van de brug af en 
het toegelaten draagvermogen moest naar 3.200 kg worden teruggebracht. Omdat chauffeurs zich 
hier niet aan hielden, werd een vaste politiebewaking ingesteld. De passagiers van de streekbus 
moesten uitstappen en lopend de brug passeren, hetgeen ongemak en vertraging tot gevolg had. Een 
definitief herstel van de vernielde brug zat er voorlopig ook niet in. Burgemeester Daalderop  
verklaarde geen verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele ongelukken. Met het aantal hem ten 
dienste staand politiepersoneel ontbrak het aan de benodigde controlemiddelen. 
 
In november 1947 kreeg men de beschikking over Bailey-brugslagmateriaal van het Engelse leger.  
In die maand werd begonnen met de montage van een zigzag lopende ijzeren brug. Half maart 1948 
kon deze brug in gebruik worden genomen. Volgens deskundigen moest die minstens tien jaar mee 
kunnen. 
 
Een schoonheid was de brug niet, al evenmin de praktische berijdbaarheid ervan, omdat je niet kon 
bevroeden wie er van de andere kant kon komen. Je had daar geen zicht op. Ook de beide fietspaden 
waren angstaanjagend, omdat naast het smalle houten plankier slechts een ijzeren gaas tot vangnet 
diende. Velen stapten af en gingen lopend met de fiets aan de hand over de brug, angstig in de  
diepte kijkend of biddend in de hoogte. Maar zolang de Spijkse Overlaat niet was gesloten, kon er 
geen nieuwe brug gebouwd worden. En die sluiting was niet vóór 1957 te verwachten. 
In 1957 werd de halve sluiting van de overlaat voltooid en kregen de bruggenbouwers weer moed en 
hernamen het initiatief. Een onderzoek naar de kwaliteit van de baileybrug had uitgewezen, dat die 
aan het einde van zijn Latijn was en herstel of vervanging vele tonnen zou kosten. 
 
Oplossingen worden vaak op de werkvloer gevonden en het was de Technische Dienst van de  
gemeente Herwen en Aerdt die met drie eenvoudige schetsjes de autoriteiten van waterstaat en  
provincie wist te overtuigen. De oplossing lag namelijk niet in de nieuwe brug met meerdere pijlers, 
maar de aanleg van een aarden tussenstuk dat daartoe moest dienen, zodat de Oude Rijn in twee  
armen onder de beide brugdelen door kon stromen. 
 
Rijkswaterstaat rekende het model door en de lage kosten gaven de doorslag in een tijd van  
bestedingsbeperking. Vanaf dat moment verliep alles over rolletjes. Technisch onderzoek had  
uitgewezen dat de nog intact zijnde delen van de oorspronkelijke brug te restaureren waren. Het  
vernielde deel moest worden opgeblazen en kon dan dienen als fundament voor het dijklichaam dat 
de overblijvende brugdelen moest verbinden. 
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Op 19 mei 1958 maakte eenheden van het 41e Geniebataljon hun kwartier bij de brug. Zij moesten  
de baileybrug afbreken en daarvan een noodbrug maken. Verder moesten ze de oude pijlers  
opblazen en tegelijkertijd de restanten van de betonnen brug met grote nauwkeurigheid laten vallen 
op de tevoren vastgestelde plaats. 
 

Vier militairen bij Baileybrug 
 in Aerdt verdronken 

 
Aldus de kop in De Gelderlander van 24 mei 1958. 

 
Tijdens de sloop vond er op 23 mei  
1958 een dramatisch ongeluk plaats.  
Een van de boten waarmee soldaten  
werden overgezet, maakte water en  
zonk. Hierbij verdronken vier soldaten 
van het Geniebataljon uit Nunspeet,  
allen dienstplichtige militairen in de  
leeftijd van 21 jaar. Het waren J.J.M. 
Guntlisbergen uit 's Hertogenbosch,  
Ph. Leydeckers en K. Dekker uit Den 
Haag en J. Hietveld uit Vorden. 
Zij werden decennia later herdacht met 
een klein monument op de grasweide  
bij de rotonde voor Huis Aerdt. 

 
Nadat die opruimingswerkzaamheden waren voltooid, vorderde de bouw en aanleg van de nieuwe 
verbinding vrij snel. Nog voordat het werk gereed was, werd bij raadsbesluit van 22 september 1958 
aan de brug de naam "Burgemeester Brunsbrug" gegeven. Dit als hommage aan de man die als  
hoofd van de gemeente de grote promotor was geweest tot opheffing van het isolement waarin de 
beide Eiland-gemeenten tot 1939 verkeerden. 
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Burgemeester Bruns (1880-1942) 
 
Wilhelmus Joseph August Maria Bruns was geboren in Ammerzoden op 4 september 1880 als zoon 
van Johannes Gerardus Bruns en Maria Euphemia Banning. In 1906 werd Willem Bruns benoemd 
tot gemeentesecretaris van Herwen en Aerdt onder burgemeester C.G. Schattenkerk die sinds 1900 
de gemeente bestuurde. Hij trouwde op 7 januari 1920 met een dochter van een steenfabrikant, in dit 
geval met Maria Paula Carola Hubertine van de Loo (*1885), dochter van wethouder Willem van de 
Loo. Haar roepnaam was Paula. Zij woonde met haar ouders in het Hoekhuis te Lobith, dat in die  
tijd verbouwd werd tot Johannagesticht (ziekenhuis). Het huwelijk vond in Nijmegen plaats, omdat 
vader Willem van de Loo niet met pastoor Van Loon door één deur kon. 
Met het vertrek van Charles Govert Schattenkerk naar Tiel deed Willem Bruns een goede gooi naar 
het burgemeesterschap en werd in 1924 benoemd. 
 
Het geslacht Bruns  
 
Johannes Gerardus Bruns was geboren te Amsterdam op 22 april 1836 als zoon van Wilhelmus 
Bruns en Maria Sabine Elisabeth Heuveldop. Hij werd officier van gezondheid (militair arts) en 
trouwde te Vught op 26 november 1874 met Maria Euphemia Banning. Zij was geboren te Utrecht 
op 2 februari 1848 als dochter van Adrianus Banning en Christina Meulman. Na zijn pensionering 
vestigde hij zich in Ammerzoden, daarna in Eersel bij Eindhoven. Daar overleed hij op 2 juli 1897. 
Zijn weduwe Maria Banning hertrouwde op 2 mei 1899 te Ammerzoden met de gemeentesecretaris 
Martinus Karel Hoogen. Hij was geboren te Oeffelt op 20 november 1852 als zoon van Bernardus 
Hoogen en Anna Maria Laarakkers. Hij was van 1882-1917 gemeentesecretaris en van 1900-1919 
burgemeester van Ammerzoden. Maria Banning overleed op 60-jarige leeftijd te Ammerzoden op 3 
oktober 1908. 
Burgemeester Hoogen hertrouwde te Wamel op 27 maart 1926, hij was 73 jaar, met de 54-jarige  
Cecilia Geertruida Elsen uit Wamel. Zij was geboren te Leeuwen op 11 september 1854 als dochter 
van wethouder Gijsbertus Elsen en Christina Schoenmakers. Zij was weduwe van de grondeigenaar 
Wilhelmus Hermanus de Jong (*1850), met wie ze sinds 1876 gehuwd was geweest. Martinus 
Hoogen overleed te Ammerzoden op 27 maart 1926. Cecilia Elsen overleefde hem ruim tien jaar en 
stierf te Ammerzoden op 5 januari 1937. 
 
Het geslacht Van de Loo 
 
Wilhelm Eduard Hubert van de Loo (*1845) was uit de tak Asperden (Gerardus van de Loo *1775) 
van dit verbreide en zeer invloedrijke geslacht in de landen van Kleef, Geldern en het aangrenzende 
Limburgse gebied. 
Wilhelm was geboren op de Asperdense molen als vijfde kind van meelfabrikant en burgemeester 
Johann Wilhelm Lambert van de Loo (1805-1883) en Wilhelmina Maria Theresia Janssen (1813-
1891). Het echtpaar had veertien kinderen waarvan er twee jong overleden. 
Hun zonen: 
1. Gerhard Frans Hubert van de Loo (1834-1911) was aanvankelijk steenfabrikant, maar werd wijn-
handelaar te Nijmegen. Hij was getrouwd met Aleida van Heukelum (1832-1911), dochter van de 
Gelderse baksteenpionier Hendrik van Heukelum. 
2. Johan Peter Hubert van de Loo (1832-1883) werd steenfabrikant te Spijk. Hij was getrouwd met 
Adelheid Carolina Witthoff (1835-1900). 
3. Carl Gustav Hubert van de Loo (1841-1897) werd meelfabrikant en volgde zijn vader op. Hij was 
gehuwd met Jeanette Arntz (1847-1918). 
4. Wilhelm Eduard Hubert van de Loo (1845-1928); volgt hierna. 
5. Carl Josef Aegidius van de Loo (1849-1918) was eerst steenfabrikant, maar werd wijnhandelaar in 
Nijmegen. Hij was getrouwd met Beatrice van Heukelum (1853-1907), een kleindochter van de  
baksteenpionier Hendrik van Heukelum. 
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6. Aegidius Peter Hubert van de Loo (1854-1927) volgde een universitaire opleiding en werd  
geneesheer te Kevelaer. Hij was gehuwd met Anne Cavadino (1868-1939).  
7. Hugo Frans Maria van de Loo (1856-1904) werd steenfabrikant te Spijk. Hij was gehuwd met  
Octavie Jansens (1852-1913). 
 
Willem van de Loo (*1845) diende in zijn jongelingsjaren als 'einjährig Freiwilliger' bij het 4e  
Westfaalse Garde Infanterie Regiment no.17. Hij nam als 'Gefreiter' deel aan de Frans-Duitse oorlog 
(1870-1871). Hij werd steenfabrikant te Spijk bij Lobith. Willem trouwde op 2 mei 1877 te Vrasselt 
(Pruissen) met Anna Maria Catharina Cürten. Zij was geboren op "Haus Hövell" te Vrasselt op 30 
mei 1852 als dochter van de grondeigenaar Franz Cürten en Margaretha Effertz. 
In 1885 werd Willem van de Loo (*1845) op zijn verzoek tot Nederlander genaturaliseerd. Hij was 
zeer betrokken bij het politieke en culturele leven van zijn woonplaats. Hij was gemeenteraadslid  
van Herwen en Aerdt van 1889-1919 en vanaf 1911 tevens wethouder. Van 1885-1891 en 1896- 
1919 was hij president van het aloude en eerbiedwaardige schuttersgilde "Eendracht Maakt Macht" 
te Lobith-Tolkamer. Willem, bijgenaamd "den Onkel", woonde in het huis "Hoek" (later Johanna 
Gesticht) te Lobith en daarna in een huis te Tolkamer (later de winkelpanden van bakker Lutjenhuis 
en slager Peet). 
Over Willem van de Loo wist burgemeester H.H. Christjani in 1880 te berichten, 'dat gemelden  
Heer als zeer fatsoenlijk bekend staat, gehuwd is en vrouw en zes kinderen heeft, terwijl zijne  
financiële positie vrij gunstig is en na het overlijden zijner schoonouders beduidend zal verbeteren'. 
 
Anna Maria Cürten overleed te Tolkamer op 1 december 1912. Zij werd op het parochiekerkhof te 
Lobith begraven. Willem van de Loo vertrok in 1919 naar Kleef en overleed er op 27 februari 1928. 
Het echtpaar kreeg dertien kinderen waarvan er vier jong overleden: 
1. Maria Margaretha Wilhelmina Hubertina (1878-1951), religieuze, Zusters O.L. Vrouw van 
Amersfoort. 
2. Franciscus Josephus Wilhelmus Hubertus (1879-1860), advocaat en procureur te Kleef, trouwde 
met Adelheid Maria Antonia Warlimont. 
3. Cecilia Maria Gerarda Hubertina (1880- ?), verpleegster. 
4. Maria Helena Franziska Huberta (1882-1955), religieuze, Zusters O.L. Vrouw van Amersfoort. 
5. Wilhelmine Caroline Hubertine (1883-1957), religieuze, overste Zusters O.L. Vrouw van  
Amersfoort. 
6. Maria Paula Carola Hubertine (1885-1957), trouwde met Wilhelm Joseph Augustus Maria Bruns, 
secretaris en burgemeester van Herwen en Aerdt. 
7. Felix Aegidius Hubertus (1886-1959), priester, officiaal Aartsbisdom Utrecht. 
8. Leonie Carola Hubertine (1887- ?), trouwde Joseph Ernest Johannes van de Loo, steenfabrikant  
te Brummen. 
9. Carolus Friedrikus Hubertus (1889-1959), koopman te Wyler, trouwde met Clara Wilhelmina 
Susanna van Dreveldt. 
 
Het echtpaar Bruns-van de Loo 
 
Het echtpaar Bruns-van de Loo dat in het oude pand van Heistermann aan de latere Dorpsdijk te  
Lobith woonde, kreeg drie kinderen: Triny, Gerard, ook wel Broer genoemd, en Iet. 
 
Op 13 december 1921 werd te Lobith Catharina Maria Euphemia (Triny) geboren. Zij werd de  
volgende dag gedoopt in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Lobith 
met als peetouders Felix van de Loo en Catharina van Romunde. Zij trouwde te Nijmegen op 22  
november 1958 met de jurist Bernardus Josef Petrus Maria Leemans. 
Op 5 september 1923 werd Gerardus Wilhelmus Leonardus Maria (Broer) geboren. Hij werd pas op 
9 september gedoopt en had als peetouders Leonardus van Romunde uit Utrecht en Leonie van de 
Loo uit Nijmegen. Hij overleed op 22 oktober 1996 en werd te Lobith in het familiegraf bijgezet. 



 
22 

 

Op Nieuwjaarsdag 1926, het jaar van de grote overstromingen, werd Maria Francisca Clara (Iet)  
geboren. Haar peetouders waren Franz van de Loo en Clara van de Loo-Dreveldt uit Wyler. Zij 
trouwde te Nijmegen op 19 februari 1955 met Karel Henri Maria van Waijenberg. Zij wonen in  
Culemborg. 
 
Burgemeester Bruns, die nog zoveel plannen had met zijn gemeente, moest ondervinden dat de  
Duitse bezetter het heft in handen kreeg en hij uitvoerder moest worden van Duitsgezinde  
autoriteiten. Gelukkig was het personeel op het gemeentehuis onder leiding van secretaris Huib  
Mulder uit het goede hout gesneden. Maar de spanningen vraten aan Bruns gestel. Hij kreeg  
hartklachten en moest regelmatig de hulp van zijn vriend dokter Reijers inroepen. Sinds november 
1940 was hij vaak niet meer in staat de vergaderingen van B. en W. bij te wonen. Daarbij kwam nog 
dat zijn enige zoon Gerard in Arnhem in het ziekenhuis in Arnhem werd opgenomen met een zeer 
ernstige darmontsteking. Het werd hem allemaal teveel. In 1942 werd Willem Bruns opgenomen in 
het St. Elisabeth Gasthuis te Arnhem waar hij op 12 april 1942 overleed. Zijn begrafenis op 16 april 
op het R.K. kerkhof te Lobith geschiedde onder grote publieke belangsteling. Om kwart voor tien 
arriveerde de lijkwagen uit Arnhem bij het gemeentehuis aan de Transeedijk. Daar vandaan vertrok 
de stoet voorafgegaan door de veldwachters Smits en De Groot. Er waren talrijke kransen, onder  
andere van het gemeentebestuur, diverse verenigingen en ook een van de Ortskommandant. 
De stoet trok richting Johanna Gesticht (ziekenhuis) en sloeg daar linksaf richting woning van de 
burgemeester. Bij zijn huis aangekomen werd de ambtsketen op de kist gelegd en voegden zijn  
weduwe en kinderen zich in de stoet die bij het Gildehuis werd opgewacht door de geestelijkheid.  
De plechtige uitvaartdienst werd gecelebreerd door zijn zwager mgr.prof.dr. Felix A.H. van de Loo, 
officiaal van het aartsbisdom Utrecht, samen met H.M.L.M. van de Loo, pastoor te Arnhem, en 
J.W.L.G. van de Loo, pastoor te Etten (beiden waren zonen van zijn jongste zwager Carl van de Loo 
en Beatrice van Heukelum). 
Op het zijaltaar werd een H. Mis van Requiem opgedragen door een neef van burgemeester Bruns. 
De ter aarde bestelling geschiedde enkel volgens de kerkelijke ritus. Op verzoek van de overledene 
werden er geen toespraken gehouden. 

In de Wahalto van zaterdag 18 april 1942 verscheen een "In 
memoriam". 
'In het St. Elisabethsgasthuis te Arnhem overleed op 12 april 
j.l. de Edelachtbare Heer W.J.A.M. Bruns, in den leeftijd van 
61 jaren, sedert 1924 Burgemeester der gemeente Herwen en 
Aerdt. 
De overledene was voor zijn Burgemeesterschap reeds  
secretaris dezer gemeente sedert 1906; daarvoor was hij  
ambtenaar ter secretarie in Ammerzoden. Tijdens zijn  
Burgemeesterschap werden verschillende voor de gemeente 
belangrijke werkzaamheden tot stand gebracht, waarvan  
vooral mogen worden vermeld de bouw van den brug over den 
Ouden Rijn te Aerdt, met toegangswegen, waardoor de  
rechtstreekse verbinding met Zevenaar tot stand kwam en de 
gemeente uit haar isolement werd verlost; de verhooging en 
beklinkering van den ‘s Gravenwaardsedam met watervrij-
making van den ’s Gravenwaardschen polder; aansluiting bij 
het waterleidingbedrijf Oost-Gelderland, waarvoor de werk-
zaamheden thans in uitvoering zijn; verbetering, beklinkering 
en rioleering van wegen.  
Als voorzitter van de Woningbouwvereeniging 'De Goede  
Woning' werd door hem veel gedaan voor de verbetering van 
de woongelegenheid. Onder hem heeft de vereeniging ongeveer 
vijftig woningen gebouwd, terwijl reeds weer gronden zijn  
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aangekocht voor den aanbouw van nogmaals vijftig woningen. Tevens was de overledenen oprichter 
van het Ziekenfonds Herwen en Aerdt en Eerelid of Beschermheer van verschillende vereenigingen. 
Zijn heengaan wordt in de gemeente diep betreurd. Zijn gedachtenis zal steeds in eere worden  
gehouden'. 
In hetzelfde blad volgde een reportage van de uitvaart waarbij vooral gelet werd op wie er waren en 
wie er kransen hadden meegebracht. 
'Om ongeveer kwart voor tien kwam het stoffelijk overschot per lijkwagen uit Arnhem voor het  
gemeentehuis, alwaar zich reeds veelen hadden verzameld en de stoet werd samengesteld. Direct 
achter de beide gemeenteveldwachters, die de stoet openden, werden de kransen mede gedragen, 
waaronder kransen van de Ortskommandant, Gemeentebestuur, Gemeentepersoneel, Landrat en 
Schulrat uit Wezel, Burgemeester van Elten, Luchtbeschermingsdienst, Slagersvereeniging,  
Spidovereeniging, Lobiths Mannenkoor, Schutersgilde E.M.M. Lobith, Schuttersvereeniging  
Eensgezindheid Aerdt, Schutterij E.M.M. Spijk, Burgemeester Bruns-Brug Comité, Lobithsche  
Autobusdienst, Gemeentewerklieden, Woningbouwvereenigingen, Lobithsche Stoomboot Mij.  
Commissie Schouw Grenskanaal, diverse scholen, bedrijven en tal van andere diensten der  
gemeente. 
Onder de autoriteiten en andere belangstellenden die in den stoet meegingen, merkten wij o.a. op  
de waarnemend Burgemeester, de Secretaris, Wethouder Hendriks, de leden van den voormaligen 
Raad, de Landrat en Schulrat uit Wezel, Burgemeesters der gemeenten Elten, Pannerden, Zevenaar, 
Duiven, Westervoort, Didam, Elst, Dr. Reijers, Dr. Ploegmakers, Inspecteur der Belastingen te  
Tolkamer, Brigadecommandant der Marechaussee, Vertegenwoordigers van Kerkeraad en  
Diaconie der N.H. gemeenten Lobith en Herwen en Aerdt en Pannerden en van de Geref. Kerk te 
Tolkamer, deputaties van de Brandweer, Luchtbeschermingsdienst, Scholen, Ziekenfonds,  
Polderbesturen, Schuttersvereenigingen, Ambtenaren van de Stroomdienst en de Velddienst, Lob. 
Autobusdienst, Boerenleenbank, Scheepswerf, Lobiths Mannenkoor, Wandelvereeniging Sparta,  
Katholieke Actie en vele anderen’. 
De weduwe Paula Bruns-van de Loo bleef achter met drie kinderen. Zij bleef in Lobith wonen tot 
1948. Zij overleed te Nijmegen op 16 juli 1975 en werd begraven bij haar echtgenoot in het familie-
graf op het oude kerkhof bij de Lobithse kerk. 
 
 
Opening van de nieuwe brug in 1958 
 
Tijdens het werkbezoek van de Commissaris van de Koningin in Gelderland aan de gemeente  
Herwen en Aerdt op vrijdag 14 november 1958 opende mr.H.W. Bloemers de gerenoveerde brug 
over de Oude Rijn. De Commissaris koos die morgen voor de route over het door Nederland  
geannexeerde Elten en naderde, begeleid door een politieagent op een motor die hem bij de afslag in 
Elten had opgewacht, het gemeentehuis aan de Transeedijk waar hij door burgemeester J.N.M.  
Daalderop en zijn beide wethouders werd verwelkomd. Hierna volgde een werkbespreking, eerst met 
het College van B. en W. en daarna met de voltallige raad. 
Aan de orde kwamen de bestemming van het landgoed "De Bijland" tot watersportcentrum (zie De 
Waordsman 2004/2), de uitbreidingsplannen van Lobith-Tolkamer, de drinkwatervoorziening van  
de dorpen Herwen en Aerdt, scholenbouw en gymnastieklokaal, de ontsluiting van de gemeente  
door de aanleg van de weg Huis Aerdt naar Spijk (Batavenweg). Daarna was er een kwartier  
vrijgemaakt voor inwoners van de gemeente die eventueel op audiëntie bij de Commissaris wilden. 
Na afloop van dit intermezzo stonden bezoeken gepland aan de nieuwe huishoudschool te Lobith,  
de steenfabriek van Terwindt & Arntz te Spijk en de dijkwerken van Rijkswaterstaat te Tolkamer. 
Na afwikkeling van dit drukke programma was er ruim drie kwartier uitgetrokken voor een lunch 
van de Commissaris met het College van B. en W.  
Het middagbezoek was aan de scheepswerf "De Hoop", waarna om drie uur het gezelschap op weg 
ging voor het hoogtepunt van de dag, de officiële opening van de Burgemeester Brunsbrug over de 
Oude Rijn. Bij de brug was een ereboog opgericht, voorzien van de Nederlandse en de Gelderse  
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driekleur (blauw-geel-zwart). Een groot aantal genodigden, waaronder de familie Bruns, alsmede 
veel inwoners stonden te wachten. Bij de aankomst loste de schutterij "Vrede en Vriendschap" uit 
Herwen saluutschoten. Officieren, vendeliers en tamboers van de schutterij "Eensgezindheid" uit  
Aerdt vormden de erewacht en de LEO-harmonie uit Lobith-Tolkamer zorgde voor de muzikale  
omlijsting. 
'Voor de vierde maal in 35 jaar krijgt Herwen en Aerdt vandaag opnieuw een vaste verbinding met 
het overige deel van  Nederland', sprak burgemeester J.N.M. Daalderop. Hij vervolgde met: ‘Wijlen 
burgemeester Bruns heeft met zijn medewerkers jarenlang geijverd voor deze verbinding, wel zeer 
goed beseffende dat de ontwikkeling van ons gebied nimmer mogelijk zou zijn, indien het niet onder 
meer zou kunnen beschikken over goede verkeersmogelijkheden. Zijn moeite, zorgen en werk,  
waarop wij na 1945 gemakkelijk konden voortborduren, verdienen vastgelegd te worden, niet alleen 
in het donkere en voor velen ontoegankelijke archief maar ook naar buiten en voor ieder zichtbaar'. 
Na de openstelling van de brug ging het gezelschap te voet over de brug en werd aan de andere zijde 
welkom geheten door de burgemeester F.J.W. van Gent van de Gemeente Zevenaar en zijn College. 
 
Als herinnering aan de man die zozeer voor deze brugverbinding had geijverd, werd er een sobere 
bronzen plaquette geplaatst met de afbeelding van de voormalige burgemeester Willem Bruns. 
 

De plaquette werd aangebracht in een  
bij de brug staande forse houten pilaar 
door zijn weduwe mevrouw M.P.C.H. 
Bruns-van de Loo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar bovenstaande foto was het kunstwerk vervaardigd 
door de edelsmid F. Zwollo jr. uit Oosterbeek. 
Namens de familie Bruns sprak schoonzoon K.H.M. 
van Waijenburg een woord van dank voor de wijze 
waarop men de gedachtenis van de oud-burgemeester 
van Herwen en Aerdt wilde herdenken. 
 
De Gelderlander van 15 november 1958 wijdde een lang artikel aan deze feestelijke gebeurtenis. 
'In zaal Reintjes te Herwen sprak burgemeester Daalderop tot besluit van deze plechtigheid een  
uitgebreid dankwoord aan G.S., de ministeries van Financiën en Wederopbouw, de Provinciale  
Waterstaat en de Genie, alsmede de gemeenteadministratie en de technische dienst, de rijkspolitie  
en de aannemers Schippers en Van der Vlies. Hij besloot met: ‘Het begin is er nu. De eerste schakel 
in de weg die wij ons wensen ten behoeve van de ontsluiting van dit al te lang geïsoleerd gebleven 
gebied is er. Moge deze schakel spoedig gevolgd worden in het belang van de sociale, economische 
en culturele ontwikkelingen van het eiland'. 
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De plechtigheid werd o.m. bijgewoond door de gedeputeerde Boshouwers en de heren ir. Mols, en  
ir. Rieuwerts de Vries van de prov. waterstaat, door majoor W. Bijl de Vroe, districtscommandant 
van de Rijkspolitie en de Landdrost van Elten, dr.A.A. Blauwboer met zijn secretaris de heer  
Welling, alsmede door de leden van de raad van Herwen en Aerdt en burgemeester Van Gent van 
Zevenaar’. 
 
 
Slot 
 
Na 1958 heeft de brug, met name het wegdek, door wegverbeteringen enkele renovaties ondergaan. 
Daardoor zakte de herdenkingsnaald met de beeltenis van burgemeester Bruns bedenkelijk scheef. 
Het is hoog nodig dat hier een kleine renovatie plaats zal vinden, opdat de passant weer kan zien dat 
hij de "Burgemeester Brunsbrug" over gaat. 
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DE LIEMERS 'N STUKJE "BUITENLAND" 
VOOR EIGEN LANDGENOTEN! 

door Jan Wanders 
 
 
De redactie van de Liemers Lantaern in Zevenaar ontving in 1953 van mevrouw C. Wanders-Visser 
(mijn tante) een "schetsje" over haar kennismaking met de Liemers, getiteld 'De Liemers een stukje 
"buitenland" voor eigen landgenoten!'.  
Catharina Visser werd geboren te Venhuizen bij Enkhuizen in Noord-Holland op 8 juli 1920. Zij  
was vanaf oktober 1940 tot februari 1941 in dienst bij de familie H. Goris (later S. de Jong-Goris) in 
Herwen op boerderij "De Berkhaag" (weer later café "De Lange Jan" aan de Molenstraat). Zij leerde 
Bernardus Wanders kennen, geboren Ooij-Zevenaar (vlak bij de Buitenmolen) op 3 augustus 1919. 
In Herwen kreeg zij onderricht van pastoor C. Terwisscha van Scheltinga om katholiek te worden. 
Ze werd vervolgens gedoopt te Venhuizen en trouwde daarna in april 1941 in de Martinuskerk te 
Oud-Zevenaar. Gedurende de oorlogsjaren woonde het echtpaar Wanders-Visser in Oud-Zevenaar 
aan de Oud-Zevenaarseweg. Maar toch miste ze de frisse wind langs de IJsselmeerdijk tussen Hoorn 
en Enkhuizen. Daarom keerde ze terug naar West-Friesland. Haar man was daar ook goed thuis, al 
bleef hij een echte Geldersman. Hij overleed daar in 1980.  Met een abonnement op het streekblad 

"Liemers Lantaern" hielden zij zich op 
de hoogte van het nieuws uit de streek 
van Bernard Wanders. Op 28 december 
1952 schreef Catharina Wanders-Visser 
al eens aan de redactie over de mooie  
tijd in Herwen en Oud-Zevenaar. 'U 
zult wel nooit hebben gedacht, dat Uw 
stukjes in de Liemers Lantaern hier met 
heel veel aandacht worden gelezen om 
maar niet te zeggen van verslonden!'. 

      Waarna zij vervolgde:  'Ik zwierf graag 
       daar rond. Het is daar zo wonder mooi! 

De lucht is zo zacht en zo licht en die 
mooie korenvelden met de paadjes er  

 Catharina Wanders-Visser in 2008 op bezoek in Herwen door, zo lief en bekoorlijk en de mensen  
 bij Truus de Jong-Goris (foto: collectie Jan Wanders). zijn er goed en hartelijk'. 
 
 
Over "huus uut kèren, tuiten wassen en sukeruven varen" en nog wat 
 
'Als men gaat emigreren moet men eerst de taal van het nieuwe land leren. Maar weet U wel, dat je 
daarmee in ons eigen land ook lelijk in de knoop kunt raken?De eerste dagen in Herwen op de  
boerderij voelde ik me ook echt een vreemde eend in de bijt. Als we allen aan tafel zaten, de boer  
met vrouw en knecht, de kinderen en ik en ze praatten met elkaar dan wist ik meestal niet eens 
het onderwerp waarover ze spraken! En met het werk gaf het 
soms ook moeilijkheden. Gelukkig was de vrouw des huizes 
iemand, die het zotte van de situatie wel inzag en ze lachte 
maar als ik er weer eens niets van snapte. 
Ik herinner me, dat ze 's morgens vroeg of ik het "huus wou 
uutkère". Daar stond ik met 'n groot vraagteken op 't gezicht. 
Maar er werd me een bezum in de handen geduwd en op de vloer 
gewezen. 't Was vloervegen! En later was het nog gekker: 
"De tuiten wassen"! Maar dat meende ik al eerder te hebben 
gehoord, tuiten, ja tuiten, wat was dat ook alweer? 
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O ja, kippen noemen ze tuuten, maar 
tuuten en tuiten verschilt toch weer. 
En kippen wassen dat is toch te gek, 
die wilde dingen, die 's avonds in de 
bomen vlogen! 
En met loden schoenen ging ik maar 
weer vragen. Het was melkbussen 
boenen! Zo ging het bijna de gehele 
dag. Op 't laatst had ik net 't gevoel 
of ik niet helemaal normaal was. 
Steeds maar weer met een vragend 
gezicht: "ik begrijp U  niet", "wat 
bedoelt U"? 
"Waar ow", zei de boerin, die met 
een pan hete melk aankwam, maar 
ik bleef gewoon staan! 
Met een paar dagen ging het al beter 
en begreep ik dat "waar ow",  
"pas op, of kijk uit" betekent en 
"suukeruven varen"  suikerbieten rijden 
was. Het had mij ook al verwonderd, 
dat de boer en zijn knecht gingen varen, 
want 'n behoorlijke brede sloot, zoals 
ze bij ons overal hebben, had ik er niet 
ontdekt. En in de Oude Rijn had ik 
nergens een schuit of praam zien liggen! 
Maar er waren in 't begin nog meer 
dingen, waar ik mee te kampen had. 
Bijvoorbeeld het fornuis! In Enkhuizen 
was ik bij een dokter geweest en men 
had daar centrale verwarming met 
oliestookinrichting. 's Morgens zette ik 
'n handle in de huiskamer op gewenste 
temperatuur en de hele dag hoefde ik 
nergens meer naar te kijken. 
Koken deed men op gas. Nooit vermoed, 
dat fornuis aanmaken zo moeilijk was. 
De goedhartige knecht, die mij 
's morgens in de vroegte zag soebatten 
zei, door een rookgordijn heen, dat ik 
wel het verkeerde stro zou gebruiken. 
Wanhopig vroeg ik hoeveel soorten 
stro er dan wel waren…. 
Het bleken er niet minder dan vier te zijn.   
Dat is voor iemand, die uit een bloemkool en tulpenstreek komt heus iets, wat hij moet leren en ik 
weet nog niet welk van de vier soorten de roggestro is, om over 't fornuis aanmaken maar niets  
meer te zeggen. 
Toch was het een heerlijke tijd, daar in die witte boerderij aan dat eenzame landweggetje en de  
mensen waren er vriendelijk en dat is veel waard, want vriendelijkheid is soms "petuun" op deze  
wereld!'. 
 
Uit: Liemers Lantaern d.d. 21 maart 1953 (collectie Jan Wanders te Herwen). Tekeningen van Jo Notten te Herwen. 
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HET ERFKAMERLINGSCHAP (6) 
 
door Frans Staring 
 
 
Steenwaard en Houberg 
 
Anno 1810 werd het Koninkrijk Holland opgeheven en samengevoegd met het Franse keizerrijk (zie 
De Waordman 2009/1). Bij keizerlijk decreet van 10 oktober 1810 werden alle domeingoederen tot 
keizerlijke kroondomeinen in Holland verklaard. En daarmee kwam ook het rentambt Steenwaard 
tussen Herwen en Elten gelegen rechtstreeks onder Frans bestuur. 
Blijkens gebezigde teksten in de notariële archieven uit 1811-1812 behoorden de Steenwaard en de 
Houberg, net zoals Herwen, Aerdt en Pannerden, tot het 'Canton Bemmel, Arrondissement Tiel,  
Departement van den Boven-IJssel', of in het Frans zoals toen was voorgeschreven, 'dans le Canton 
de Bemmel, Arrondissement de Tiel, Departement de L'Issel Superieur'. In die periode rekende de 
burgemeester van de 'Mairie Herwen' de dorpen Herwen, Aerdt en Pannerden, de Steenwaard met  
de Houberg en Lobith met de omliggende gebieden tot zijn ressort. De kwesties met de 'maire' van 
Elten (burgemeester J.W. Mosterd) over Lobith vormen een verhaal apart. Behalve Lobith met de 
gehuchten wilde de burgemeester van Elten ook Grondstein, Steenwaard en de Houberg toegevoegd 
zien aan het Departement van de Lippe, waarmee dat alles tot de 'Mairie Elten' zouden behoren. 
De aanpraken die de burgemeester van Elten maakte leidden in 1812 tot uitvoerige verhandelingen 
tussen de onderscheidene autoriteiten. Een feitelijke beslissing kwam er niet. Die werd overgelaten 
aan de Franse keizer in Parijs. Maar die had intussen wel iets anders aan zijn hoofd dan een lokaal 
geschil over de grensscheiding tussen de twee gemeenten Herwen en Elten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De (Oude) Rijn 
omtrent 1650 met 
zicht op Hoog en 
Laag Elten (naar 
een anonieme 
prent opnieuw  
getekend door Jo 
Notten in 2006). 

 
Na de val van Napoleon in 1813 werden Lobith en de buurtschappen weer Pruissisch, terwijl de 
Steenwaard en de Houberg tot de gemeente Herwen bleven behoren. Uit de hoofdelijke omslag (een 
vorm van gemeentelijke belastingen) uit 1814, 1815 en 1816 blijken er op het Erfkamerlingschap 
drie hoofdbewoners te zijn. Genoemd worden Frederik Sanders, Willem Martinus Bichon (schoon-
zoon van de weduwe Hendrina Janssen-Brouwer), en Gradus Jansen. Vanaf 1817 worden in de  
belastingkohieren van de gemeente Herwen en Aerdt onder het Erfkamerlingschap alleen de twee 
laatste personen vermeld. Door het in 1816 gesloten grenstractaat met Pruissen werd de Steenwaard 
afgescheiden van de rest van het Erfkamerlingschap. Daarna komt Frederik Sanders niet meer voor 
op die lijsten. De Houberg en de gronden gelegen tussen de Oude Rijn en de Ossenwaard maakten 
sindsdien deel uit van de gemeente Herwen en Aerdt. Sedert 1985 is dat de gemeente Rijnwaarden. 
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Frederik Sanders 
 
In 1792 was Frederik Sanders pachter van de Steenwaard tot Martini (11 november) 1794 met een 
optie om de pacht met vier jaar te verlengen (zie De Waordman 2008/3). Uit de doopinschrijvingen 
van zijn kinderen kan worden geconcludeerd dat hij in 1783 als pachter op de Steenwaard kwam. 
Ook na die termijn pachtte hij opnieuw. Dat blijkt uit een declaratie die hij bij het rentambt indiende 
'wegens in 1809 verrichte werkzaamheden bij het repareeren van de dam op de Steenwaard'. 
 
Voor Jean La Roux, 'Griffier bij het Vredes Gerigt van het Canton Sevenaer, wonende te Sevenaer, 
Departement van den Boven-IJssel, waarnemende de functien van Notaris, werd op 11 september 
1811 een openbare verpachting gehouden door mr.H. Ribbers, 'Rentmeester van den Steenwaard,  
als daartoe door den Hoog Edele gestrengen Heer Intendant der Keizerlijke Kroongoederen in  
Holland' gemachtigd. Dat vond op die dag plaats 'des voormiddags ten Elf uren op het Huis den 
Steenwaard'. Aan de meestbiedende werd in pacht aangeboden 'den Bouwhof de Steenwaard met 
deszelfs Schuur, Bergen en daar onder gehoorende Bouw en Weijdelanden nabij Elten gelegen, de 
Weijdelanden aanvang nemende met Petri (22 februari) en de Bouwlanden met Mei 1812, en zulks 
alles voor den tijd van zes agter een volgende Jaren'. De akte vermeldt alleen Frederik Sanders als 
gegadigde en door hem ingezet op 2.000 gulden, welk bod hij met 4 maal 20 gulden verhoogde. Na 
aandringen bood hij 2.100 gulden en voor dat bedrag werd Sanders in zijn pacht gecontinueerd. 
De landerijen tot de bouwhof behorende werden nog eens afzonderlijk omschreven als 'bestaande  
het Bouwland in het Steenwaardsche Bouwland, de zoogenaamde Polweide en het Rijgerbroek, te 
samen groot 38 morgen drie hond, en de Weijdelanden in de Koe en Paarde Weijden, benevens den 
Dam, het onderste gedeelte van den Kleefschen Meeuwenpol, de Peuterswaard, de Lage Weide en 
Rietbaan, te samen groot 35 morgen 3 hond, voorts de Visscherij en Jagt, zoo en in dier voege zulks 
alles door den tegenswoordigen Pachter in Pagt gebruikt wordt'. 
 
Frederik (Fredericus) Sanders was geboren te Niel in Pruissen op 7 oktober 1752 en was gehuwd  
met Geertruida (Gertrudis) Nass. De oudste dochter Theodora werd te Niel geboren op 10 mei 1782. 
De oudste zoon Hendrik (Henricus) werd R.K. Elten gedoopt op 24 november 1783. Daarna werd  
op de Steenwaard geboren en R.K. Elten gedoopt dochter Petronella op 15 januari 1787. Nadat zijn 
vrouw was overleden, hertrouwde Frederik Sanders te Elten op 10 mei 1791 met Antonia Bouman, 
geboren in Elten, uit welk huwelijk drie kinderen voortkwamen: Gertrudis, gedoopt R.K. Elten op  
13 februari 1792, Anna Arnolda, gedoopt R.K. Elten op 8 oktober 1793 en jong overleden, Johannes 
Arnoldus, meestal vermeld als Arnold, geboren op de Steenwaard op 8 oktober 1800 en een dag  
later R.K. Elten gedoopt. Frederik Sanders en zijn gezin bleven op de Steenwaard tot mei 1822.  
 
In zijn 'Boek inhoudens de namen der huishoudende ingezetenen van de R.C. Gemeente van  
Pannerden', noteerde pastoor J.A. Godschalk anno 1822: 'den 8 Mei zijn Fredericus Sanders en  
Antonia Bouwman Echtgenoten uit Elten in Pannerden komen wonen'. Kort tevoren, op 9 februari 
1822, had het echtpaar bij twee verschillende obligaties geld opgenomen en daarvoor tot hypotheek 
en onderpand gesteld "De Aalborg of Berghse weide" en de "Bemdijksche weide", beide onder 
Groessen in het Broek gelegen, respectievelijk aangekocht in 1801 en in 1809. In 1831 werden de 
twee geldleningen afgelost, waarna de schuldeisers verklaarden het recht van hypotheek op te heffen 
met betrekking tot de door 'Frederik Sanders, landbouwer, en diens huisvrouw Antonia Bouwman,  
te zamen wonende op de Steenwaard in de Gemeente Elten', verleende hypotheekstellingen. 
Blijkbaar waren de geldleningen nodig vanwege de aankoop van de 'Bouwhof, Huibert Boddestede 
genaamd', gelegen op de Pannerdensewaard, waarvan de akte op 25 september 1822 passeerde te 
Bemmel voor notaris Ph.A. van Rees. De bouwhof te Pannerden ruilde Frederik Sanders in 1831, 
toen aangeduid als steenbakker, met notaris J.N.W.A. van Hugenpoth te Arnhem voor de op het 
Spijk gelegen hofstede genaamd Dijkmanshof, welke hij had toegedacht aan zijn jongste zoon  
Arnold Sanders. Zijn schoonzoon Willem Hooijman, getrouwd met Theodora (Dorothea) Sanders, 
die sinds 1826 de Huibert Boddestede bestierde, kon niet als pachter in Pannerden blijven. 
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Pastoor Godschalk noteerde in 1826 'den 2 Mei zijn Wilhelmus Hooijman en Dorothea Sanders  
echtelieden uit de Gemeente van Emmerik hier komen wonen met 8 kinderen', en in 1835 'den 30 
April zijn de echtelieden W. Hooijman en Dorothea Sanders met hunne kinderen weder van hier 
gaan wonen te Hutum onder de Parochie en de oude Kerk te Emmerik, En hun Vader F.  Sanders is 
te gelijk van hier vertrokken naar Zeddam. Gaarn had W. Hooijman hier gebleven, maar hij kon de 
plaats Bodestede door zijn Schoonvader aan J. Baron van Hugenpoth verkocht niet van Hem  
pachten, omdat zijn boer G.Th. Peters op de Raaijhof dezelve er bij moest hebben'.  
Frederik Sanders overleed  te Zeddam, waar twee van zijn kinderen woonden, op 22 januari 1845. 
 
 
Nasleep 
 
Met het genoemde grenstractaat van 1816 werden de bewoners van de Steenwaard Pruissische  
onderdanen. Wie Nederlands staatsburger wilde blijven, diende binnen vier jaren te verhuizen naar 
een woonplaats binnen Nederland. Dat feit kwam naar voren in 1851 toen er verkiezingen werden 
gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. 
Op 1 februari 1851 werd te Lobith een voordracht opgemaakt 'ter vervulling der Vacerende post van 
Gemeente Raads Lid, door het aftreden van G. Reinholt'. Eén van de drie kandidaten was Johannes 
Arnoldus Sanders, 50 jaren oud, geboren te Elten, Rooms Katholiek, woonplaats Spijk, gehuwd en 
landbouwer van beroep. In de gemeenteraadsvergadering van 21 mei 1851 werd 'lectuur gedaan van 
een Extract uit de besluiten van Heeren Gedeputeerde Staten d.d. 29 April', waarbij J.A. Sanders als 
raadslid was benoemd 'en wordt besloten hem ter vergadering te doen binnen geleiden'. 
 
Met de nieuwe gemeentewet van 1851 werden leden van de gemeenteraad rechtstreeks gekozen. Het 
kiesrecht was evenwel voorbehouden aan personen die een zekere welstand kenden, gerekend naar 
het totaal dat een Nederlandse man, ouder dan 23 jaar, aan belasting betaalde (o.a. grondbelasting).  
De opgestelde lijsten met de namen van kiesgerechtigden werden op 12 juli 1851 ter inzage gelegd. 
Hoewel de termijn tot het indienen van bezwaren al was verstreken, werd nog op 23 augustus 1851 
geageerd door Cornelis van der Meulen te Lobith tegen het voorkomen van J.A. Sanders te Spijk op 
die lijsten. Zijn 'reclame' ging gepaard met een melding d.d. Elten 22 augustus 1851, dat Sanders in 
1822 'von Steinwardt weg und Bauman in demselben Jahre auf Steinwardt eingezogen' was. 
De burgemeester antwoordde hem dezelfde avond nog en lichtte tegelijk Sanders in 'als zijnde niet 
bevoegd om als Kiezer op de Lijst te worden geplaatst op grond dat door wijlen Uw vader of door  
U te laat is gebruik gemaakt van het Regt U bij Art.40 van het grenstractaat van 1816 toegekent 
door in stede van in 1821 in 1822 de Steenward te hebben verlaten'. De gemeenteraad, inclusief het 
raadslid J.A. Sanders, in vergadering bijeen op 27 augustus 1851, wilde geen uitspraak doen en  
stelde dat adressant zijn bezwaren te laat had ingediend, maar liet hem de vrijheid gebruik te maken 
'van de bevoegdheid een ieder toegekend bij Art.15 der algemeene kieswet'.  
Op 13 september 1851 maakte de burgemeester de nieuw gekozen leden van de gemeenteraad  
bekend. J.A. Sanders was daar niet bij. Uit een schrijven van Van der Meulen d.d. 23 september 
1851 kan worden afgeleid dat hij nog wel op de lijst van bevoegde kiezers in de gemeente stond. 
'Den Heer Burgemeester der Gemeente Herwen en Aerdt. Bij visie van de Lijst der Kiezers tot leden 
van den Gemeente raad is door mij onder anderen bevonden dat den Heer J.A. Sanders te Elten  
geboren /: Koningrijk Pruissen :\ als bij Grenstractaat van 1816 overgegaan. Bij art.40 van gemeld 
Grenstractaat (Staatsblad 1850 No.10) is bepaald, "dat de Inwooners, die door de eene of andere 
bepaling van den eene tot den anderen Staat zullen overgaan, van domicilie kunnen veranderen  
binnen het verloop van vier Jaren". Daar nu den overgang van Steenwaard alwaar zijn Ed. Vader 
destijds als pachter woonde, in februarij 1817 heeft plaats gehad, zoo dat die overgang van  
domicilie in 1821 had moeten geschieden, en niet in 1822 toen zijn Ed.  met deszelfs Vader die  
woonplaats heeft verlaten, en dierhalven mijns erachtens niet op de lijst der Kiezers kan blijven 
staan. Met alle achting heb ik de eer te zijn, Van der Meulen kiezer'. 
               wordt vervolgd. 
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DE RUNDERPEST OP HET GELDERS EILAND IN 1753 EN 1768 
 
door Mark Slinkman 
 
 
'… en in den kerspel Aardt nog eenig vhee overgelaeten …'. 
 
 
In het Gelders Archief in Arnhem bevindt zich het uitgebreide en eeuwenoude archief van het Hof 
van Gelre en Zutphen. Dit archief is weliswaar vele tientallen meters lang, maar bestudering van de 
inventaris leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat voor iedere bewaarde map met documenten een 
veelvoud aan stapels papier verloren is gegaan. Tussen 1700 en 1800 waren er maar liefst 48 jaren 
dat de runderpest in de Nederlanden huishield en onze voorouders teisterde. Van niet meer dan een 
handjevol jaren is hierover enig Gelders materiaal bewaard gebleven, betreffende onder andere  
Herwen, Aerdt en Pannerden. Daarover het een en ander in het navolgende. 
 
Tegen ziekte stond de medische wetenschap in de achttiende eeuw nog praktisch machteloos. Dat 
gold voor kwalen van de mens zelf, maar evenzeer voor zijn vee. Tegen ziektes als miltvuur,  
tongblaar en rotkreupel was letterlijk nog geen kruid gewassen. De schade die het boerenbedrijf  
door deze epidemieën opliep kon enorm zijn, en een welvarende boer in korte tijd letterlijk aan de 
bedelstaf brengen. 
 

 
 

Gods slaande hand over Nederland, door pest-siekte onder het rund vee. 
 
Onderstaande brief uit 1757 van mijn 'oom' Hendrick Slinckman1 aan zijn pachtheren, de regenten 
van de Arnhemse Sint Nicolai Broederschap, geeft een tekenend beeld van de enorme economische 
schade die de runderpest in onze streken heeft aangericht in de achttiende eeuw. Hendrick Slinck-
man boerde onder Elden, in de Laar en op Rijkerswoerd, maar had de nodige verwanten in Aerdt. 
Zijn moeder was de Aerdtse smidsdochter Aleyda Voss. 
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Reg. Den 6 dec 1757 
Aan de WelEdelen en Agtbaeren Heeren Huysmeesteren 
van St Nicolai Broederschap binnen Arnhem 
 
WelEdelen en Achtbaere Heeren, 
Geeft met schuldig respect te kennen Hendr. Slinckman, pagter van UwEd. en Achtb. bouwinge  
onder Elden in den Overmaet gelegen, hoe dat hij suppliant in de gepasseerde winter en laest aff  
gelopene somer deses jaars het ongeluk heeft gehad genoegsaem al sijn vhee door de thans  
grasseerde sieckte onder t selve te verliesen, als hebbende door de selve neegen en vijfftig stuck  
ossen als koeyen verlooren. Dat daer en boven deese somer al syn gebouwde koorn door een  
swaere hagelslag ten eenemael geruineert en bedorven is geworden, soo danigh dat hy van het  
selve niets heeft kunnen profiteren oft genieten, door al het welke den suppliant in eene seer  
ongeluckige staet is geraeckt. 
Waerom hy supliant de vryheyt neemt sig tot UwelEd en Agtb te wenden, op het aller ootmoedigste 
versoekende dat UwelEd en Agtb, met hem mededogentheyt neemende, ten oorsaecke van de hier 
voorens hem overgekomene calamiteiten chariteit willen oeffenen, met hem in deese bedroefde  
omstandigheyt eenige remissie aen syn pagt te verleenen. 
T Welk Doende, 

Hendrick Slinckman2 
 
De runder- of veepest behoorde tot de meest gevreesde ziekten onder het vee. 
In 1713 bereikte deze ziekte ons land voor het eerst, na vanuit het gebied rond de Kaspische Zee 
langzaam maar zeker naar het westen te zijn opgerukt. Gelderland en de plaatsen op het Gelders  
Eiland behoorden tot de eerst getroffen gebieden.  
Er was in onze provincie een continue aanvoer van grote aantallen Deense en Duitse ossen, die op de 
Gelderse landerijen een seizoen lang werden 'vetgeweid' voor ze voor de slacht verhandeld konden 
worden op de Hollandse markt3. Daarnaast waren er de gewone veemarkten, waar runderen uit  
wijdverbreide gebieden van herkomst en bestemming elkaar besmetten konden.   
De eerste pestgolf was omstreeks 1720 uitgewoed, na in vele streken tot driekwart en meer van de 
rundveestapel te hebben vernietigd4. In Hongarije brak de pest in 1740 andermaal uit. Tengevolge 
van de Oostenrijkse Successieoorlog trokken vanaf dat jaar door heel Europa de legers van de  
strijdende partijen rond. Door het vee, dat de troepen als levende proviand meevoerden, verspreidde 
de ziekte zich andermaal over heel Europa.  In 17445 bereikte de runderpest wederom de  
Nederlanden6. Pas in 1765 leek de ziekte ten tweeden male te zijn bedwongen, om al in 1768 de kop 
wéér op te steken. Deze derde golf woedde achttien jaar lang, tot 1786. In 1798 tenslotte brak  
tenslotte de vierde golf uit7. 
 
 
Symptomen 
 
De runderpest is een virusziekte, en kent vier fasen. Zij begint met een incubatieperiode waaraan 
geen externe symptomen verbonden zijn. Besmet vee kon in deze periode ongemerkt zorgen voor 
een brede verspreiding van het virus onder het overige hoornvee. Vervolgens begint de volgende  
fase, waarin de ziekte zich uiterlijk manifesteert. Het geïnfecteerde dier vertoont een snel  
verergerende algemene malaise, wordt koortsig en stopt na verloop van tijd met eten.   
In de derde fase houden ziekte en koorts aan, en het dier wordt daarenboven getroffen door pijnlijke 
ontstekingen aan de slijmvliezen8. De zweren in de bek, magen en darmen9 maken de opname en 
verwerking van voedsel al snel te pijnlijk, waardoor een snelle verdere verzwakking volgt.  
Afscheiding loopt uit de bek en de neus en bevordert zo de besmetting van andere runderen. 
In de laatste, dodelijke, fase slaat de ziekte verder op het maagdarmstelsel en zorgt voor kolieken en 
ernstige uitdroging tengevolge van aanhoudende diarree10. Ook in deze dunne mest is het pestvirus 
actief en besmettelijk. 
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Het is geen toeval dat juist in het najaar de sterfte vele malen hoger was dan in het voorjaar en de 
zomer. Het vee werd dan op stal gezet, waardoor het contact tussen de dieren sterk werd  
geïntensiveerd11. Etend uit troggen en drinkend uit kuipen, waarin de zieke dieren hun slijm achter 
hadden gelaten, en staand op stro waarin de besmette mest zich ophoopte was het voor een gestald 
rund bijna onmogelijk om de pest níet op te doen. 
 
 
De pest in Herwen en Aerdt 1768 
 
De overheid was ten zeerste geïnteresseerd om meer over de ziekte en haar verspreiding te weten te 
komen, om zo een geneesmiddel mogelijk dichterbij te kunnen brengen. Tijdens de uitbraak van 
1768-1769 werd daarom voor het eerst systematisch geïnventariseerd hoe de ziekte zich openbaarde 
en verspreidde12. Daarom kennen we ook de gevolgen van de pest in het richterambt Herwen en  
Aerdt in deze jaren.  
De richter J.G. Gunther, hoofd van het dagelijks bestuur, bemerkte al in mei 1768 dat de ziekte  
'sterk begint te grasseren'. Al snel was heel buitendijks Herwen besmet, net als 'den Ossenweerth'. 
Op 31 mei waren al zestig runderen gestorven. Herwen binnen de dijken was op dat moment echter 
nog vrij van ziekte, net als 'heel het kerspel Aarth'. Ook Pannerden 'aen dese kant van het Canael' 
had tot dan toe nog niets te lijden gehad. Dat zou snel veranderen, want van alle kanten rukte de 
ziekte op. 'Tot Elten en op het Lobith' ging de pest al hevig te keer. In de 'Lijmers'  was het raak op 
de 'Loowarth aen dese seyde van den Rhijn tegens over Angeren'. Ook Angeren zelf was besmet,  
net als het Pannerdense territoir aan de Betuwse kant van het kanaal. 
 
Tussen 20 augustus en 8 oktober 1768 stuurde richter Gunther met grote regelmaat een bericht naar 
Arnhem, waarin hij de aantallen gestorven en genezen runderen opgaf. In mooie tabellen werden de 
‘koeyen, ossen, runder en kalver’ gespecificeerd (zie De Waordsman 2001/2). Achter de fraai  
gekalligrafeerde letters en aantallen ging een ramp van de eerste orde schuil voor de bevolking. In 
ruim zes weken tijd bleken in Herwen en Aerdt 342 runderen te zijn gestorven. Slechts in 61  
gevallen had een rund de ziekte overleefd. 
Begin oktober leek de ziekte uitgewoed te zijn, maar al snel bleek dat er te vroeg was gejuicht: 
'Nae dat de besmettelijke siekte onder het rundvhee in den richterampte van Herwen en Aardt  
sedert ’t begin van de maand october deses jaars 1768 eenige weeken gecesseert en in den kerspel 
Aardt nog eenig vhee overgelaeten hadde heeft sig hetselve alsnu wederom geopenbaart en sijn tot 
den 11 Decbr wederom gestorven en gebeetert'.  
 
Het waren nog maar kleine getallen die richter Gunther half december aan Arnhem doorgaf;  
18 sterfgevallen en 5 genezingen in twee maanden tijd. Er was eenvoudigweg geen vee meer over 
om nog ziek te worden. De boeren in het richterambt Herwen en Aerdt hadden zes op iedere zeven 
runderen verloren13. 
 
 
Medicijnen 
 
Bij het constateren van de ziekte in de stal stelde de boer natuurlijk alles in het werk om zijn zieke 
beesten te genezen. Professioneel opgeleide veeartsen kon hij niet te hulp roepen; die waren er  
eenvoudigweg nog niet in de achttiende eeuw14. De veehouder was voor actie bij het bestrijden van 
de pest in eerste instantie aangewezen op zichzelf. Daarnaast overlegde hij met zijn buren en  
dorpsgenoten om ervaringen uit te wisselen. 
Proefondervindelijk probeerde men de pest een halt toe te roepen. De 'medicijnen' die men binnen 
deze volksgeneeskunde ontwikkelde en op de dieren uitprobeerde bestonden meestal uit vieze  
drankjes. Daarin waren dikwijls de meest onwaarschijnlijke ingrediënten verwerkt. Verschillende 
recepten zijn overgeleverd, waaronder een drankje van een mengsel van drie eieren met hun schaal, 
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een handvol roet en een flinke scheut raapolie. Het toedienen van dergelijke viezigheid zal de  
misère van het pijnlijdende vee met de bek vol open zweren alleen maar hebben vergroot. 
Het werd als zeer opmerkelijk ervaren, dat temidden van het kreunend loeien van de pijnlijk  
stervende koeien en ossen, de paarden geheel en al ongedeerd bleven. Niet zonder logica zocht men 
dus naar een manier om de immuniteit van de paarden over te brengen op het rundvee. Plaatselijk 
zette men de koeien daarom om en om tussen de paarden. Paarden zijn er natuurlijk altijd minder  
dan koeien. Daarom verzamelde men ook de paardenmest wel en strooide deze kwistig op het stro 
waarop de koeien stonden. Ook droegen de boeren hun stoelen wel van de keuken naar de deel om 
daar met alle knechts en zonen in het huishouden een aantal pijpen te roken in de hoop met  
tabaksrook de besmette lucht te zuiveren. Tenslotte werden de (schijnbaar) gezonde dieren ook wel 
haastig uit de besmette stal verwijderd en elders ondergebracht. Met deze laatste methode werd af  
en toe wel succes geboekt. Het moge echter duidelijk zijn dat de besmetting zich op deze wijze des  
te sneller kon verspreiden. 
 
 
De pest in Pannerden 1753 
 
Door zo’n clandestiene evacuatie verspreidde zich ook vanuit Pannerden in 1753 de runderpest. De 
boosdoener, als men hem zo mag noemen, heette Jan Dormans. Hij was zelf geen boer, maar  
speculeerde mee op de lucratieve markt van de vetweiderij. Hij kocht en verkocht vee, dat 's zomers 
op door hem gepachte weiden graasde, om in het najaar te kunnen worden verkocht in Holland.  
Begin april 1753 stonden tien van zijn runderen op stal bij Derck Leijgraeff te Pannerden. Hoe de 
ziekte op de plaats van Leijgraeff belandde is niet na te gaan. Aangezien het op dat moment de  
enige besmette stal in de omtrek was, is het niet onwaarschijnlijk dat een door Dormans aangekocht 
en vet te weiden rund de ziekte onder de leden heeft gehad. 
Hoe dan ook, de eerste klappen vielen aan de kant van Derck Leijgraeff. Binnen een mum van tijd 
waren vijftien van zijn koeien aan de ziekte gestorven en de overige waren alle ziek. Binnen een 
maand waren ook die allemaal dood. Waarschijnlijk enigszins in paniek probeerde Dormans nog te 
redden wat er te redden viel van zijn investering en haalde zijn eigen vee van stal. Ontzet meldde de 
ambtman van Pannerden aan de autoriteiten in Arnhem dat Dormans 'sigh niet heeft ontsien, de  
beesten die in gemelten stal stonden daer uijt te drieven, en aldaer op de weijden te jagen'15. 
De runderen waren uit hun isolement en de pest kon zich verder verspreiden. Meer daarover hierna. 
 
 
Overheidsmaatregelen 
 
De overheid stond tegenover de runderpest even machteloos als tegenover epidemieën onder de  
bevolking zelf. Voor bestrijding miste men de kennis, maar wel werd met man en macht geprobeerd 
om de verspreiding tegen te gaan. Verschillende maatregelen werden afgekondigd, gericht op het 
tegengaan van het verspreiden van de besmetting door het vervoeren van vee te verbieden, zoals we 
nu gebieden met moderne epidemieën nog steeds (proberen te) isoleren.  
Allereerst werd daarbij gedacht aan het stoppen van de veetoevoer naar de Republiek. Op 29  
december 1766 vaardigden de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden een plakkaat uit waarin 
ze een algemeen importverbod instelden voor alle provincies tot 1 april 1767. Ieder ingevoerd rund 
waar men beslag op zou kunnen leggen zou ten behoeve van de armen worden geslacht, degene die 
het dier had ingevoerd zou daarnaast een boete van tweeduizend guldens verbeuren. De motivatie 
voor deze vergaande maatregel was duidelijk: 
'… het soude kunnen koomen t' gebeuren dat door den invoer van besmet rundvee van buiten uit  
landen alwaar die siekte nog aanhoud of opnieuw is ontstooken door eenige baatsoekende  
menschen de voorsz. besmettelykheid in deese landen opnieuw wierd overgebragt'16. 
Dit diende koste wat kost te worden voorkomen. Wie de tweeduizend guldens niet kon betalen werd 
gestraft met geseling in het openbaar, gevolgd door eeuwige verbanning.  



 
35 

 

Er werden ook plakkaten uitgevaardigd die de handel in huiden en vlees, alsook het vervoer van  
mest aan banden legden, nadat men had ontdekt dat de besmetting zich ook via deze verspreiden  
kon. Ook de inwoners van Pannerden kregen in 1753 opdracht om hun gestorven vee 'met haare  
vellen' te begraven17. Toch kon hiermee een nieuwe uitbraak meestal niet worden voorkomen. Het 
was de boeren natuurlijk niet om verspreiding van de ziekte te doen, maar door de nood gedwongen 
moesten zij toch regelmatig de verboden overtreden. Ze waren voor het dagelijks brood nu eenmaal 
sterk afhankelijk van hun vee, onder andere door de verkoop van melk, kaas en boter. 
 
Ook probeerde men dikwijls om ziek vee snel te slachten om het vlees nog te kunnen verkopen.  
Dat brengt ons terug bij Jan Dormans. Hij moest voortvarend handelen, nadat de pest zich had  
geopenbaard. Wilde hij zijn nog gezond ogend vee snel Pannerden uit hebben, dan moest hij de al 
ziek geworden dieren zo snel mogelijk kwijt zien te raken. Twee of drie aangetaste dieren werden 
dan ook in allerijl geslacht, waarna hij het vlees 'onder verscheijden armen luijden heeft laeten  
uijtdeelen'18. Uit de overgeleverde stukken blijkt niet dat de Pannerdense armen hun neus ophaalden 
voor het met de pest besmette vlees. Integendeel, men zal Dormans waarschijnlijk zeer dankbaar  
zijn geweest. In plaats van overvloedig rundvlees aten de onvermogenden immers doorgaans droog 
varkensspek van de zolder en ook dan nog niet eens alle dagen. Over gezondheidsklachten is niets 
bekend. 
 
 
Handhaving  
 
Het afkondigen van maatregelen was één, het handhaven ervan een tweede. Het overheidsapparaat 
was immers maar gering van omvang. Een schout of richter had doorgaans maar een paar  
ondergeschikten om hem te ondersteunen bij de wetshandhaving. Deze werden doorgaans 
"armenjagers" genoemd, omdat hun voornaamste taak bestond in het oppakken van landlopers en 
zigeuners.   
In Pannerden was het niet anders gesteld dan elders. De ambtman kon onmogelijk alles in de gaten 
houden. Allereerst waren er de dorpen zelf, waarbinnen verreweg de meeste huishoudens wel over 
stalruimte met één of meer koeien beschikten. Rondom de kern lagen vervolgens de boerderijen,  
verspreid over honderden hectaren agrarisch gebied en door vele met geboomte en hagen beschutte 
wegen, weggetjes en (kerke)paadjes met elkaar verbonden. Het was volstrekt onmogelijk om onder 
die omstandigheden alle beweging van vee, vlees, huiden en mest adequaat te controleren19. Toch  
liet men het er, gezien de rampzalige effecten van de runderpest, niet bij zitten en er werd met man 
en macht geprobeerd de plakkaten te doen naleven. Velen konden echter straffeloos met hun rund-
vee aan de wandel gaan. 
 
Bovengemelde Jan Dormans was wat dat wandelen betreft in Pannerden de grootste plaaggeest van 
de autoriteiten. Millingen en Pannerden hadden in april 1753 een gezamenlijke bestuurder in de  
persoon van ambtman A. van der Horst. In een reeks van brieven aan de Gelderse Raden vroeg Van 
der Horst om toestemming om diverse maatregelen te nemen, omdat zijn gewone bevoegdheden te 
kort schoten bij de aanpak van de epidemie. Het zag er aanvankelijk nog niet al te duister uit. De  
stal van boer Leijgraeff was dan wel uitgestorven, maar daarnaast was het aantal ziektegevallen  
beperkt. Bij Geurt Goris waren weliswaar alle koeien ziek, maar er was er nog géén gestorven. Bij 
Arent Otten ten slotte was één rund ziek. Als deze drie besmette bedrijven geïsoleerd konden  
worden, konden de gevolgen voor de heerlijkheid nog meevallen. 
De acties die Jan Dormans nam om zijn eigen vee te evacueren leidden echter tot een snelle  
verspreiding van de ziekte, zij het buiten Pannerden. Hij had namelijk het plan opgevat om zijn  
koeien over te brengen naar het van ziekte vrije Millingen.  
Van der Horst zond prompt en zonder daartoe de bevoegdheid te hebben een instructie aan de  
veerman van het Millingse veer om geen vee van Dormans over te zetten, maar hij was te laat. Er 
waren inmiddels al enige koeien in Millingen aangekomen. Deze kwamen in een weide van zekere 
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Jorden van de Pavordt te staan, die al korte tijd later de beloning voor zijn gastvrijheid ontving: elf 
van zijn 'melckbeesten' stierven aan de pest. 
De grootste angst van Van der Horst was echter dat Dormans ook zijn andere koeien over zou zetten 
en deze zou vervoeren naar de weide die hij van 'Sijn Excellentie' de graaf van den Bergh had  
gepacht. Die weide grensde aan de Millingse grote meent, 'waer genoegsaem alle de beesten deeser 
Heerlijkheijt bevonden worden'. Niets minder dan directe infectie van heel de Millingse veestapel 
dreigde! Onmogelijk zou het zijn, aldus Van der Horst, om groter 'ruwinne aen de ingeseetene toe te 
brengen'. Fijntjes wees hij er op dat de Millingse bevolking nu al te arm was om de belastingen 
(kwartierslasten) ten volle te voldoen. Zoals voorspeld kon worden, vond hij met dit argument de 
Raden aan zijn zijde en werd hij alsnog geautoriseerd om alle veevervoer tussen Pannerden en  
Millingen te voorkomen. Dit ongetwijfeld tot de woede en frustratie van Dormans, die zijn eigen  
belang met de redelijkheid verwarde, en zelfs in Arnhem een contra-verzoek indiende om zijn vee 
tòch over te mogen zetten 'tot voorkoming van desselfs schade'20. 
 
 
De pest in Lobith en Spijk 1753 
 
De centraal geleide en militaristische Pruisische staat, waaronder het Kleefse Lobith ressorteerde, 
kon in geval van nood aanmerkelijk meer mankracht mobiliseren dan de arme Van der Horst. In 
1753 bemerkten de boeren van Herwen en Aerdt dan ook dat 'die van het Cleefse' alle wegen lieten 
bezetten door soldaten, zodat er geen vee meer op Kleefs grondgebied kon komen. Voor vele boeren 
was dit een groot probleem. De grens tussen Gelderland en Kleef mocht dan wel vanouds dwars  
over het Eiland lopen, maar daar stoorde de bevolking zich in de praktijk niet veel aan, waar het  
kopen en pachten van weide en landbouwgrond betrof. Velen waren dan ook gewoon om hun vee 
vanuit Gelderse stallen op vlakbij gelegen Kleefse weiden te brengen en vice versa. Ook in pesttijd 
kon men het vee niet onbeperkt op stal houden. Aan het eind van de winter raakte onvermijdelijk  
het hooi en ander veevoer op en moest het hongerige vee wel naar buiten. Ten einde raad wendden 
de boeren zich tot hun richter met de vraag of deze wilde bemiddelen. Dat ging echter moeilijk.  
Afhankelijk van waar de pest het eerst toesloeg werden hetzij de Gelderse, hetzij de Kleefse grenzen 
snel en zonder pardon gesloten. 
Met het nodige begrip gingen de autoriteiten dan ook in op het verzoek van 'Land Rath Goor'. Goor 
had te Lobith van de 'Koninckycke Kriegs en Domainen Camer' instructie ontvangen om alle  
passages te sluiten. Dit was prompt geschied. Een laatste zwakke schakel tussen de Gelderse en 
Kleefse gedeelten van het Eiland echter was het 'Hoobergsen Veer'. Daarover had Gelderland  
jurisdictie en het verzoek was dan ook om de Houbergse veerman te instrueren dat geen vee meer 
mocht worden overgezet op Kleefse bodem. Een jaar later duurde de pest nog onverminderd voort  
en merkten de boeren tot hun voortdurende schade 'dat op het Cleefse overal wagten lagen, en selfs 
een huys beset was' 21. 
Zonder verzekeringen of welke compensatie dan ook was het ieder voor zich. De boeren moesten 
zich maar zien te redden. 
 
 
Bidstonden 
 
Buiten de handhaving stonden de Staten van Gelderland nog een laatste middel ter beschikking om 
de pest te bestrijden: het gebed. De scheiding tussen kerk en staat was immers nog niet aangebracht. 
Vanuit de gedachte dat het zondige leven van de mens God had bewogen om hem met de veepest te 
bezoeken, werd door de Staten opgeroepen tot een algemene boetedoening en bekering. 
Een plakkaat van de Landdag van 10 november 1769 droeg alle predikanten van de Nederduits  
Gereformeerde en Waalse gemeenten op om maandelijkse bidstonden te houden. Dit plakkaat zou 
pas in november 1772, drie volle jaren en zes en dertig bidstonden later, worden herroepen22. Ook  
de katholieken sloten zich aan, soms werd de H. Mis zelfs in de stallen opgedragen. 
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Conclusie 
 
Wie het nodige aan archiefonderzoek heeft gedaan, kent de frustrerende ervaring dat het vlijtig  
gevolgde spoor plotseling en onherroepelijk ophoudt. Zo verging het mij ook bij de vermeldingen 
van Pannerden, Herwen en Aerdt in het runderpestdossier. Onbekend zal daarom blijven of de  
Pannerdense families Goris en Otten uiteindelijk met de schrik vrijkwamen, of dat ook zij heel hun 
veestapel verloren. Ook weten we niet of elders in Pannerden en in Millingen dood en verderf is  
gezaaid door Dormans en zijn ziek rondzwervende kudde. Wat ik vond, is in het voorafgaande  
verwoord. 
 
 
Noten 
 
1. Henricus (Hendrick) Slinckman, zoon van Joannes Slinckman en Aleyda Voss, geboren circa 1688, landbouwer, vee- en hout-
handelaar, aannemer van publieke werken, buurmeester van Laar, rotmeester van Elden, erfpachter van Overbetuwe, pachter van de 
halve Bouwing van de Sint Nicolai Broederschap in de Overmaat in Elden, overleden te Elden op 27 januari 1763, begraven in de  
kerk van Elden. Hendrick trouwde (1) te Huissen op 15 februari 1722 met Wilhelmina (Willemijn) Burgers, dochter van Arnoldus 
Burchaerts of Burgers en Godefrida (Geertgen) Garritz, geboren te Haalderen, gedoopt te Hulhuizen op 15 oktober 1695, overleden  
te Elden in 1730. HIj trouwde (2) te Elden op 21 mei 1730 met Aertje Cornelisdr. Roest, dochter van Cornelis Roest en Beertje van 
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RECONSTRUCTIE PANNERDENSCH KANAAL (6) 
 
 
door Frans Staring 
 
 
In aflevering 4 in deze reeks (zie De Waordsman 2008/4) is een foto geplaatst van de doorlaatbrug 
over de groene rivier welke als eerste voorgespannen betonbrug in Nederland te boek staat. Van de 
werkzaamheden rond deze brug heeft Rijkswaterstaat meerdere foto's gemaakt. 
Voor deze editie heeft Theo Lieven vier foto's uitgezocht en op volgorde gezet, beginnende met het 
maken van de pijlers, het prepareren van de betonnen wegdelen, het plaatsen op de brugpijlers en  
als laatste de aansluiting ervan op de nieuw aangelegde Doornenburgseweg en Rijndijk (collectie 
Heemkundekring Rijnwaarden, met dank aan Lydia van den Bogaard-Kummeling te Pannerden). 
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OPRAKELEN VAN HET VERLEDEN 
 
door Jo Notten 
 
 
Herwensedijk 56 
 
Het afgebroken pand Herwensedijk 56 is op de kaart van Herwen uit 1782 terug te vinden onder de 
perceelnummers 83 en 147. Het bijbehorende kohier anno 1789 geeft als eigenaar Licentmeester  
G.F. Rappard. Het binnendijks gelegen deel van nummer 83 heet dan 'Kaatstede aan den Waaldijk', 
groot 5½ hond [een hond = 100 roeden], terwijl het buitendijkse gedeelte 2½ hond groot was. Het  
geheel buitendijks gelegen perceel 147 was 5 morgen groot. 
De 'Koninglijke Pruissische Licentmeester' Gerhard Friedrich Rappard woonde te Lobith-Tolkamer  
en hij had de hofstede bij een te Kleef op 15 maart 1772 gesloten boedelscheiding met zijn zuster  
Catharina Henriëtta Rappard, weduwe Hannis, verkregen uit de nalatenschap van hun ouders Peter 
Rappard en Henriëtta Johanna Rappard, overleden op 15 mei 1741, respectievelijk 10 mei 1764.  
Peter Rappard, eveneens licentmeester (ontvanger van belastingen), had de grond in 1732 in twee  
percelen en bij twee afzonderlijke akten aangekocht, geheten het 'Geerstuck' en de 'Boijenham en  
Kiewits'. Een te Herwen opgemaakte akte d.d. 31 mei 1791 omschrijft de hofstede als bestaande in  
een huis met 6 morgen en 148 roeden weide en bouwland 'het Geerstuk en Kiewit genaamd'. 
G.F. Rappard, geboren op 15 oktober 1719 en gereformeerd gedoopt te Lobith op dezelfde dag,  
overleed te Lobith-Tolkamer op 19 mei 1800. Uit zijn huwelijk met Jacomina Johanna Broekman  
zijn negen kinderen bekend, allen gedoopt in de gereformeerde kerk te Lobith, van welke kerk hij  
ook ouderling was. In 1800 waren nog slechts twee kinderen in leven, want zijn erfenis kwam toe  
aan twee zonen. Johannes Bernardt Judocus Theodorus, geboren in 1745, en meestal alleen vermeld 
als Johannes Bernardus, was tolontvanger te Zevenaar. De jongste, Adam Christiaan Friedrich,  
geboren in 1757, was net als zijn vader en grootvader licentmeester te Lobith. Hij overleed daar op  
19 juli 1801 en liet zijn echtgenote Margarita Jacoba Gervais en zes dochters na. 
Op 14 juni 1805 werd de nalatenschap van G.F. Rappard verdeeld tussen de weduwe M.J. Rappard- 
Gervais met haar zes dochters en J.B. Rappard, waarbij onder meer de 'Kaatstede aan den Waaldijk, 
bestaande in een Huijs met 534 Roeden bouwland binnen en 5 morgen en 214 Roeden Weideland  
buitendijks', werd toegescheiden aan de weduwe en haar kinderen. 
Met de instelling van het kadaster in 1832 werd de hofstede ten name gesteld van de 'Weduwe Adam 
van Rappard, rentenierster te Arnhem', onder de nummers C 118 weiland groot 3.71.50 ha, C 123  
bouwland 0.23.10 ha, C 124 boomgaard 0.12.60 ha, C 125 boomgaard 0.04.50 ha, C 126  tuin 0.11.00 
ha, C 127 huis en erf 0.08.80 ha en C 128 bouwland groot 0.51.60 ha. Pachter was toen Willem Raats.  
In 1837 verkochten haar erfgenamen deze percelen aan Hendrik Roelofs, klompenmaker te Herwen, 
en Wilhelma Dercksen. Zij (71 jaar) kocht de hofstede en hij (31 jaar oud) de buitendijkse weide.  
Op 26 april 1838 traden zij in het huwelijk. Wilhelma Roelofs-Dercksen overleed in 1853, waarna  
de weduwnaar hertrouwde met Catharina Bosman. Hij stierf op 1 april 1892 en zij op 10 juli 1894.  
De boedel ging naar hun vier nog in leven zijnde kinderen, elk voor een vierde gerechtigd in 'huis,  
erf, bouwland, weiland, rijswaard, boomgaard en tuin gelegen te Herwen'. Nadat in 1897 en 1898  
de twee dochters hun aandeel in de nalatenschap hadden ontvangen, bleef de hofstede het eigendom 
van de broers Henricus en Everardus Gerardus Roelofs, van wie de eerstgenoemde met Elisabeth  
Helmes trouwde. In 1927 overleed zowel Hendrik als zijn ongehuwde broer Evert Gradus Roelofs. 
Erfgenamen van de boedel waren de twee dochters van Hendrik. Catharina Christina Everdina  
Theodora trouwde Johannes Albertus Raaijmakers en Christina Catharina met Johannes Franciscus  
te Dorsthorst. Daarna werd in 1937 de hofstede toegedeeld aan het echtpaar Raaijmakers-Roelofs. 
Vanwege dijkverzwaring (zie De Waordman 2007/1) verkochten deze echtelieden in 1967 het huis 
met toebehoren aan Rijkswaterstaat en vestigden zich daarna in de Molenstraat te Herwen. 
 
Bron: aantekeningen van Frans Staring te Zevenaar en Herman Peters te Herwen. 
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Herwensedijk 56, omtrent 1950, waarvan de opstallen in 1972 werden gesloopt. 
Let op de waslijn rechts en langs het hofpad met de "bleik" links op de tekening. 

 
 
Maandag - wasdag 
 
Kijkend naar bovenstaande tekening, gaan mijn gedachten terug naar ’n maandag in het vroege  
voorjaar van 1950. ´s Morgens, vóór ik als tien-jarig jongetje naar school ging, was moeder al met  
de was bezig. Een grote ketel stond op het "vuur-duuveltje" (lage potkachel). Die werd half met  
water gevuld en dan ging de vuile was erin. Als ik om 12 uur weer thuis kwam was het geheel aan  
de kook. 
"Kom, help even", zei moeder, "dan doen we samen de was in de machine". Die machine, ´n soort 
houten ton, was eigenlijk een dom ding. Het binnenste deel kon een paar slagen linksom, dan weer 
rechtsom. Er zat al wel een wringer op, en als je er maar lang genoeg aan draaide, kreeg je vanzelf 
een lamme arm! 
"Als jij nou even de zeep in de machine doe, kan ik even naar de etenspot kijken", zei ze. En weg 
was moeder, mij achterlatend met een ijzeren "keukenrie:f" en een blok sunlight zeep (spreek uit: 
zunlig). Daar was je wel even mee bezig, en naar gelang het stukje kleiner werd: oppassen voor  
kapotte vingers! 
Na een poos in de machine te hebben gezeten, moest de was gespoeld worden. Dat gebeurde in  
grote teilen gevuld met pompwater, want er was toen nog geen waterleiding in Herwen. In het  
laatste spoelwater ging moeder ook nog even met 'n pöpke (Reckit) blauw door het water. Dat was 
om de was helderder te laten lijken! Met buurman-boer was afgesproken dat, als er geen koeien in  
de wei liepen, ze de was daar op de "bleik" mocht leggen. Dus sleepte je in manden de natte was  
naar de overkant van de dijk. Als het te snel droogde, werd met ´n gieter de was tussendoor nog  
weer nat gemaakt! Diverse kledingstukken moesten ook nog gesteven worden. Vooral van die stijve 
boorden kreeg je rode strepen in je hals. Tenslotte werd alles opgehaald om opgevouwen en vooral 
gestreken te worden. 
Maar vóórdat alles in de kast lag, was de week al weer bijna om. En… werd ’t wéér maandag! 
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