Geschiedenisspecial
Speciale uitgave - augustus 2021

Dorpskrant Tricht in samenwerking met het
Historisch Genootschap Tricht
Ter introductie
Er verandert nogal wat in ons
dorp. De veranderingen aan het
spoor, door de aanleg van een
derde spoor dwars door Tricht,
zijn het meest zichtbaar. Zoals
de tunnels ipv de overweg bij de
Lingedijk en de nieuwe rondweg
met ondertunneling ten noorden
van ons dorp. En natuurlijk op
29 juli de definitieve afsluiting
van de overweg Nieuwsteeg.
Auto's zullen daar nooit meer
het spoor kruisen. Gelukkig eind
december, het langzaam verkeer
wel. Dan wordt de nieuwe voet/
fietstunnel in gebruik genomen.
Strijd
Deze derde tunnel onder het
spoor door heeft actieve
inwoners (verenigd in de
werkgroep spoor) en de
gemeente (destijds de gemeente
Geldermalsen) heel wat strijd en
tijd gekost voordat de minister
akkoord ging met een extra
tunnel. Na lang aandringen van
inwoners en gemeente is er ook

ervaring mee opgedaan vanwege
Corona. Alle kinderen blijven
voortaan tussen de middag op
school. Daarmee verdwijnt de
'overblijf' zoals velen die gewend
waren.
Geschiedenisspecial
Al met al voldoende aanleiding
voor de redactie van de
Dorpskrant Tricht en het
bestuur van het Historisch
Gemaal de Neust
Genootschap Tricht om met
Ook het gemaal bij de Neust
deze historische special te
aan Middelweg is in opdracht
komen. Met verhalen over die
van het Waterschap Rivierenoverblijf, het spoor en het water
land de afgelopen twee jaar
grondig vernieuwd. Inmiddels is in ons dorp en meer. Daarvoor
de Appeldijk sinds 29 juli weer is in de archieven gedoken en
kwamen we ook verhalen tegen
voor autoverkeer geopend.
van de inmiddels overleden
School Tricht-Buurmalsen
inwoners Jan Heijmans Sr, Dirk
Basisschool Op 't Hof is vorig
jaar gefuseerd met basisschool Jan van de Koppel en Anthonie
Dekker. Ook anderen leverden
de Malsenburg uit buurdorp
(oude) verhalen, foto’s en
Buurmalsen. Samen gaan ze
afbeeldingen. Speciale dank aan
verder in Tricht, nieuwbouw
Wim van den Bosch, Marco van
staat in de planning maar hoe
der Schagt, Dikkie de Keijzer en
precies en wanneer is nog niet
duidelijk. Wel hebben ouders al Nel Wierks.
ingestemd met de invoering van
De redactie
een continurooster. Hier was al
een experimentele trillingswerende ondergrondse wand
geplaatst bij de Nieuwsteeg.

Deze special is een speciale uitgave voor de senioren
in Tricht en de donateurs van het
Historisch Genootschap Tricht.

Op aanvraag is een digitale editie verkrijgbaar
bij het Historisch Genootschap Tricht (rita@boerrookhuiszen.nl).
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Hooglandscheweg op de fiets in gebruik genomen
Op 29 juli is de Hooglandscheweg, de nieuwe rondweg ten noorden van ons dorp, officieel in
gebruik genomen. Dorpsgenoten Gerrit en Jantine van Loenen en Albert en Geertje Lentink
bedachten de naam. Daarmee
is door de naamgevingscommissie van de gemeente West
Betuwe, waarin ook het
Historisch Genootschap
Tricht vertegenwoordigd was,
voor een historische naam
gekozen. De naam refereert
namelijk aan de wetering met
die naam waar de rondweg
overheen gaat. Deze wetering
vormt ook de natuurlijke
grens tussen de grondgebieden van de dorpen Tricht en
Buurmalsen en stamt al uit
de Middeleeuwen.
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De Hooglandsche Wetering
Een wetering is een (gegraven) watergang.
Vooral bij polders was het graven van een
wetering belangrijk voor de afwatering van het
gebied. De Hooglandse wetering stamt al uit de
Middeleeuwen toen het gebied rond Tricht werd
ingepolderd en zorgt al eeuwenlang voor de
afwatering van het gebied ten noorden van de
Linge richting de Linge. Het is waarschijnlijk
uitgegraven in een rivierbed (misschien van het
vroeger riviertje de Meer) dat dicht slibde en is
uitgebaggerd tot de huidige wetering.
Oude benamingen
Op oude kaarten zijn verschillende namen voor
deze watergang terug te vinden. Zo staat er
rond 1700 Spijkse Wetering. Op een kaart uit
1867 is Hoogveldsche Wetering te lezen. Op
latere kaarten staat Hooglandsche Wetering.
Sluisje en gemaal
Bij de uitmonding van de Hooglandsche Wetering in de Linge
staat een gemaal. Dit gemaal werd tussen 1925 en 1930
aangelegd aan de noordzijde van de Lingedijk. Op deze plaats
bevond zich volgens oude kaarten reeds eerder een sluisje.
Vandaar dat de plek nog steeds aangeduid wordt met bij 'het
sluisje'. Noordelijk van Buurmalsen gaat de Hooglandsche
Wetering over in de Assche Wetering.

Erfgoed
Het huidige gemaalgebouw staat aan de noordzijde van de Lingedijk en ligt iets meer landinwaarts
ten opzichte van de overige bebouwing aan de dijk. Het gebouwtje vertoont, net als het inmiddels bij
de Neust vervangen gemaal, invloeden van de Amsterdamse School en wordt gezien als cultureel
erfgoed. Het gemaal is nauw verbonden met de geschiedenis van de waterhuishouding in het
Lingegebied. Het heeft een architectuurhistorische waarde gekregen als voorbeeld van een gaaf
bewaard klein doch representatief gemaal. En een stedenbouwkundige waarde vanwege de relatie
met de Linge en het omringende gebied. Het gebouw wordt gezien als een belangrijk onderdeel van
het dijkbeeld. Daarnaast is het van cultuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld
van een klein gemaal uit het interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog
(van november 1918 tot september 1939).
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Hoe de trein Nederland veroverde
Eind dit jaar zijn, als alles volgens planning verloopt, de talrijke en langdurige werkzaamheden aan
en rondom het spoor in ons dorp verleden tijd. Hoewel 'het spoor' met het verdwijnen van de
overwegen aan de Lingedijk en de Nieuwsteeg danig van gezicht veranderde, is en blijft het spoor al
sinds 1866 beeldbepalend. Een goede reden om eens in de verre en nabijere geschiedenis van het
Trichtse spoor te duiken.
Stoom
De uitvinding van de stoommachine in 1765 maakte uiteindelijk het reizen per trein mogelijk.
Vooral de snelheid was een groot voordeel al zag niet iedereen dat direct in. In die tijd werd er heel
anders gereisd. Grote afstanden werden te voet, per koets of trekschuit afgelegd. De trekschuit
werd door paarden getrokken. De Engelsman Richard Trevithick kwam in 1804 op het idee om
ijzeren wielen onder een stoommachine te plaatsen en deze op een rails te laten rijden. Het duurde
echter nog een tijdje tot men het nut hiervan inzag, pas in 1825 werd de eerste spoorlijn aangelegd
in Engeland.
Tegenstand
Ook in Nederland verzetten politici en schippers zich tegen de nieuwigheid van het reizen per trein.
Ze waren bang om werk te verliezen aan deze nieuwe manier van transport. Boeren waren
bovendien bang dat hun vee zou schrikken en artsen vreesden voor de volksgezondheid door de
'hoge' snelheid (35 kilometer per uur) van de trein. Daar zouden mensen niet tegen kunnen. Velen
dachten dat niemand er gebruik van zou maken. In 1830 werd de spoorlijn tussen Liverpool en
Manchester in gebruik genomen. Ook in Duitsland en België gingen treinen rijden. Dan kon
Nederland toch niet achterblijven. Koning Willem I, die regeerde van 1815 tot 1840 en heel wat
meer macht had dan onze huidige koning, besluit dat de Nederlandse overheid gaat meebetalen.
Daarmee worden ook ondernemers over
• de streep gehaald om te investeren.
Groei spoorwegnetwerk
•
Het gaat echter niet hard. In 1860 ligt er pas 325 kilometer spoor. De regering besluit een
staatsspoorwegnet aan te leggen. En dan gaat het wel snel. In 1885 ligt er al 2.610 kilometer spoor
en rond 1900 is het spoorwegnet zoals we dat nu kennen al goedzichtbaar en overal zijn stations
gebouwd, ook in Geldermalsen. Door de trein kunnen voor het eerst in de geschiedenis grote
groepen mensen op pad. Nederland ontdekken werd zo bereikbaar voor bijna iedereen.
Wederopbouw
Na de Tweede Wereldoorlog is ruim 60% van alle baanvakken onbruikbaar en zijn 220
spoorbruggen verwoest, waaronder de spoorbrug over de Linge tussen Geldermalsen en Tricht.
Veel treinen zijn beschadigd of verdwenen.
Met behulp van de Amerikaanse Marshall
hulp wordt het spoorwegnetwerk weer
opgebouwd en grotendeels geëlektrificeerd.
De laatste stoomlocomotief verhuist in 1958
naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. In de
loop der tijd kwamen er nog meer spoorlijnen
bij, ook speciale voor de hoge snelheidslijn
richting Brussel en Parijs en de Betuweroute
alleen voor het goederen vervoer tussen
Rotterdam (en Amsterdam) richting
Duitsland en nog verder Europa in.
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Het spoor in Tricht
Tricht kreeg in 1866 met de gevolgen van dit nieuwe vervoermiddel te maken. De grootste
verandering voor Tricht was in 1866 de aanleg van de spoorlijn die midden door het dorp kwam te
lopen en de bouw van de eerste spoorbrug over de Linge, tussen Tricht en Geldermalsen. De brug
was in 1867 gereed en het geheel maakte onderdeel uit van het traject Utrecht - Waardenburg van
de Staatsspoorwegen. In 1868 werd deze spoorlijn in gebruik genomen. Deze doorsneed ook het
voetpad dat vanaf de Bulkstraat naar de Kerk in de Kerkstraat liep, wat hierdoor in onbruik raakte.
Wel kwamen er twee overwegen, aan de Lingedijk en op de Nieuwsteeg.
De brug over de Linge
Deze bestond uit 4 vakwerk
bruggen van ongeveer 39
meter per stuk en een kraan
brug van ongeveer 7 meter.
Die kraanburg werd in 1883
vervangen door een vaste
brug. In dat jaar werd ook de
lijn Dordrecht - Geldermalsen
(de huidige Merwedelingelijn)
in dienst genomen. Met de
opening van de lijnen Utrecht
– 's-Hertogenbosch – Eindhoven in 1869 en Lage
Zwaluwe – Dordrecht in 1872
werden de grote rivieren (Lek,
Waal en Maas) overbrugd en
waren de spoorwegnetten in
het Noorden en het Zuiden
met elkaar verbonden.
Opgeblazen
Op 17 april 1945 werd de spoorbrug door
de Duitse bezetters opgeblazen. Bijna
heel Tricht moest hierdoor van tevoren
evacueren. Door de explosie sneuvelden
veel ramen en sommige panden werden
ontzet. In de nacht van 17 op 18 april
zijn ook wissels, seinhuizen en een
locomotievenloods nabij station
Geldermalsen vernield.
De vernielde spoorbrug werd na de oorlog
vervangen. Eerst door hulpbruggen zodat
het treinverkeer herstelt werd. De eerste
ballasttrein reed al op 29 juli 1945.

Nieuwe spoorbrug
In 1946 kwam een geheel
andere stalen brug afkomstig
uit de lijn Schaesberg
Eijgelshoven (in Limburg) en
gebouwd in 1929). Restanten
van de oude brug werden
gebruikt om een dijklichaam
aan te brengen vanaf station
Geldermalsen tot aan de
Linge.
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Voetbrug vervangt
voetveer
Nadat in 1946 de nieuwe brug
was aangelegd werd er een smalle
voetbrug naast gemaakt. Deze
voetbrug werd op 20 april 1946
officieel in gebruik genomen en
deed jarenlang dienst. De klok bij
de brug, een geschenk van de
bevolking van Tricht aan het
gemeentebestuur van
Buurmalsen, werd op 12 april
1949 op het straatverlichtingsnet
aangesloten.

Spoorverbreding
De Limburgse brug deed
dienst tot zomer 2010 toen
een betonnen spoorbrug met
een brede fiets/voetbrug
werd aangelegd. En dit jaar
is uitgebreid met een extra
brugdeel ten behoeve van de
treinen van en naar
Dordrecht.

De nieuwe fiets/
voetgangersbrug

Protestontbijt Lingedijk

Protest
Toen de plannen voor de spoorverbreding bekend
werden ontstond er een periode van jarenlange
protesten. Met een actieve ’Werkgroep spoor’ en ’Trilvrij
Tricht’ dat op eigen initiatief onderzoek deed naar
trillingsoverlast.
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Overwegen die verdwenen uit ons dorp
Met de komst van de spoorbaan kwamen ook de overwegen in het leven van de Trichtenaren. Aan
de Lingeldijk en de Nieuwsteeg. In de loop der tijd veranderde het uiterlijk daarvan. Ook was er het
nu uitgestorven beroep van overwegwachter.
Op de foto links (uit 1960) van de
overweg aan de Lingedijk is de
laatste overwegwachter J. v/d Linden
te zien. Als er een trein in aantocht
was, ging de bel luidruchtig over.
Achter de bel, die links van het
seinhuis staat, is nog een opbergkist
voor gereedschap zichtbaar. In het
wachthuisje stond een ouderwetse
houtkachel. Andere Lingedijkoverwegwachters waren Willem van
Eck en Kranenburg onder andere
ook Job. v/d Veen en G. van
Doesburg uit Geldermalsen en Bart
van Hilten uit Buurmalsen. Op de
achtergrond ook het inmiddels
gesloopte witte dubbele woonhuis
dat jarenlang pal naast de spoorbrug
stond.

Overweg Lingedijk

Overweg Nieuwsteeg medio 1950
Eerder al verdween de overweg
op de Ganzepanpanweg. De
overweg op de Langstaat blijft
gewoon bestaan, net als die op
de Oude Hoevenseweg ter
hoogte van de Leidsche
Hoeven en die op de Zeedijk
op de grens met Culemborg.
Het wachten voor de overweg
bomen is in Tricht dus zeker
nog geen verleden tijd.

Overweg Nieuwsteeg met op de achtergrond de later door de
windhoos vernielde boerderij van de familie van de Water

pagina 8

Geschiedenisspecial

Augustus 2021

Werken aan het spoor
Tijdens de werkzaamheden van de
Lingense Allinatie aan het spoor
hebben we kunnen zien dat er,
ondanks de vele machines en kranen
die er gebruikt zijn, nog best veel
mankracht aan te pas komt. Werk
aan het spoor vergde vroeger nog veel
meer mankracht. Op de foto uit circa
1910 is te zien hoe met man en
macht gewerkt wordt om een wissel
op zijn plaats te krijgen. De grote
palen aan de linkerzijde van het
spoor zijn van de telefoon- en
telegraafpalen. Helemaal links staat
een machineloods van de
Spoorwegen. Aan de overzijde van de
Linge is de woning van kapper Van
den Bosch te zien. Over de kappers
vonden we in een krantenartikel uit
2003 het onderstaande verhaal.

De (dorps)kappers van den Bosch
(op basis van een krantenartikel uit 2003)
,,Een ouderwetse herenkapper, waar je zonder afspraak terecht kan. En waar het, als je even moet
wachten, goed toeven is. Want dan is er altijd wel iemand behalve de kapper om te praten over de
politiek, de voetbal of dorpsgebeurtenissen. Een kapper ook die op zijn vrije dag of 's avonds bij zijn
zieke klanten langsgaat om ze toch te kunnen knippen. Maar ook een moderne dames- en heren
kapsalon waar je op afspraak terecht kan. Een kapsalon van een kapper die je regelmatig in het
dorp tegenkomt als hij op weg is om een van zijn vaste klanten, die zelf niet meer in staat is om naar
zijn salon te komen, op te halen of weer naar huis te brengen. Dit typeert vader en zoon van den
Bosch.''

Zo werden Gerrit van de Bosch
en zijn zoon Ben getypeerd in
een krantenartikel dat in april
2003 verscheen.
Gerrit van de Bosch vestigde
zich in 1960 in Tricht als
'dorpskapper'. Destijds was de
laatste actieve kapper van Tricht
er al mee opgehouden. De uit
Benthuizen afkomstige Gerrit
vulde die leegte. Hij kocht het
pand Lingedijk 118. Dit was
gebouwd vóór 1850 en is, voor
zover bekend, sinds eind jaren
twintig van de vorige eeuw jaar
als woonhuis gebruikt.
Vanzelfsprekend werd door de
kapper naast als kappersruimte
ook een gedeelte van het pand
als woonhuis gebruikt. De
resterende ruimte was tot 1985
verhuurd. In 1985 is dit
verhuurde gedeelte door zijn
zoon Ben omgebouwd tot
kapsalon en Kapsalon Ben v/d
Bosch was een feit. Want twee
van de drie kinderen van het

echtpaar van de Bosch volgden
hun vaders voetsporen.
Zoon Ben werkte na zijn
kappersopleiding eerst als
kapper in IJsselstein tot hij zijn
eigen salon opende. Na een
paar maanden al werd hij
bijgestaan door zijn zus
Rianne. Moesten de klanten
eerst via de zaak van vader
binnen komen, met een
verbouwing en uitbreiding in
1987 kreeg de salon een eigen
ingang. De vaste klantenkring
groeide en het kappersteam
werd uitgebreid.

Inmiddels zijn de ouders van
Ben overleden en woont Ben
met zijn jongere broer Wim in
het ouderlijk huis. De
'ouderwetse' salon van zijn
vader gebruikt hij als
muziekstudio, want naast
kapper is Ben ook een fervent
muzikant. Hopelijk kunnen we,
als de Coronamaatregelen
afnemen, weer genieten van
zijn optredens als slagwerker
bij Harmonie OZOD en als
toetsenist bij andere optredens.
,,Terwijl de traditionele
uitstraling van zijn
herenkapperszaak juist de
charme van kapper van de
Bosch senior was, bediende
de moderne kapsalon van
zijn zoon een bredere
klantenkring. Dames, heren,
jong, oud, klassiek, modern,
voor ieder wat wils.''
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Het nachtelijk neerklappen van de Lingedijk-spoorbomen
Ik ben zo'n veertig jaar, van 1946-1986, medewerker geweest van de Fruitveiling Geldermalsen.
Kantoor/administratief. Uiteraard heel anders dan nu. In het begin was alles handwerk met een
schrijf- en een telmachine. Ik heb vele veranderingen/automatiseringen/verbouwingen meegemaakt
en enkele fikse branden. Gewerkt onder drie directeuren. En dan denk je ook aan je collega's uit al
die jaren en als uitschieters aan de gehouden Kerstveilingen met onder andere in 1983 Mr. Pieter
van Vollenhoven, die toen hij aankwam Henk Mus van muziekvereniging Prinses Marijke zijn
excuus aanbood dat hij ze had laten wachten in de kou en wat verlaat was. Ook enkele Volks
kerstzangavonden georganiseerd en een keer met organist Feike Asma. Meestal ging ik heen en
terug naar de veiling per fiets na het Voetpad over de trappen en de luchtbrug bij het station tot in
1973 de tunnel kwam. Dat was korter en bij slecht weer veel prettiger. Een winter ben ik bij NSvolkstuintje van Kees Hol bij de brug naar beneden gegaan en de bevroren Linge over gelopen.
Welke winter? Niet die van 1891, die ook streng geweest moet zijn.
Maar terzake. Vooral in mijn beginjaren was het in de nazomer en herfst met de pruimen, het
zomerfruit en het eerste hard fruit vaak lange dagen maken ook wel tot in de nacht. En dan lag
buiten alles stil en verlaten en ging je over de trappen en het Trichtse Voetpad op de fiets naar huis.
Over de voetbrug en stoppen voor de gesloten overweg aan de Lingedijk.

De voetbrug
werd op 20 april
1946 officieel in
gebruikt
genomen. Met
achter de
genodigden
(waaronder
wethouder M.
Heikoop en
waarnemend
burgemeester J.
de Ridder
Harmonie OZOD.
Voorop loopt J.A.
Heijmans,
rijkspolitieman,
de vader van Jan
Heijmans.
Tja, de overwegwachter was er wel maar in zijn 'wachtlokaal' kennelijk even weggezakt (zoals Harry
ook wel eens in de Nieuwsteeg). Dit was niet te verwonderen want het 'hok' was klein en bij zo'n
snorrende kachel (zullen wel kolen geweest zijn) was het hem niet euvel te duiden. Ik leerde deze
situatie kennen. Je keek eerst de lijnen en de seinen af. En dan? Bij de eerste spoorboom nabij het
hok beurde ik deze een eindje omhoog zodat ik eronder door kon en liet de boom weer zakken. Ik
stak schuin de overweg over en herhaalde deze handeling bij de tweede boom en liet met een klap
ook deze boom neervallen. En dan ging meestal de deur open en werd er geroepen: ,,Jan, doe
voorzichtig. Er kan een trein komen. Ik heb wel eens terug geroepen: ,,Ik heb al een kaartje.'' Alles
ging er gemoedelijk aan toe. Dat wachthuisje is ook verdwenen. Niet gesloopt, overgenomen en
neergezet als berg- en schuilruimte in een boomgaard in de Middelweg.
Tricht en de Nederlandse Spoorwegen, een belangrijke noord-zuid-rail/spoorverbinding
(spoorwegstaking september 1944) met op 17 april 1945 de vijf bogen brug door de bezetter
opgeblazen. Een nieuwe brug en in april 1946 de fietsvoetbrug eraan gebakken. Nu het actuele
probleem van het vervangen/renoveren van de ruim zestig jaar oude spoorbrug en de aanleg van
een derde lijn. Toekomstmuziek.
Jan Heijmans, Tricht, begin januari 2008.
Die door Jan Heijmans genoemde toekomstmuziek is inmiddels bijna helemaal
werkelijkheid geworden.
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Het leven van plattelanders rond 1600
A. Dekker
Hoe was dat vroeger allemaal? Slechter? Beter? De mens wil soms wel eens weten hoe bepaalde
dingen gebeurden in vroeger eeuwen, hoe men een paar honderd jaar geleden over bepaalde
onderwerpen dacht. Soms kan daar een duidelijke uitspraak over gevonden worden in oude
geschriften.
Van Buchell
Zo'n geschrift is b.v. het
dagboek van een adellijke heer
die geboren werd in 1565. Hij
heette Aernout van Buchell. Zijn
grootvader was Emond van
Buchel, die heer van Crayesteyn
in Tricht was. Zijn kleinzoon
woonde niet in Tricht; hij bracht
het grootste deel van zijn leven
in Utrecht door, dat toen - eind
16e eeuw - beslist geen grote
stad was. Hoewel van Buchell
dus een adellijke stedeling was
en het tot advocaat gebracht
had, had hij vrij veel
belangstelling voor het
platteland en zijn bewoners. Uit
de aantekeningen blijkt hoe
bijgelovig men in die tijd was.
Bijgeloof
Van Buchell vertelt dat
alleen, doch te midden van hun
Toen de liefde niet wederzijds
Walraven van Brederode
pachters en boeren en dat was
bleek, werd hij krankzinnig.
gehuwd was met de weduwe van Na zijn dood werd zijn lijk
geen aangenaam gezelschap. De
Assendelft. Op de schoorsteen
stedelingen, hoe onbeschaafd
geopend en bevonden de
van hun huis lag een
ook nog in die tijd, waren
medici dat zijn hart gebarsten
ooievaarsnest. Plotseling stierf
heiligen in vergelijking met het
was van liefdesverdriet.
het wijfje voordat de eieren
landvolk. Te Woudenberg had
Zonderlinge kwalen, maar ook
uitgebroed waren. Het mannetje zonderlinge remedies. In 1593
Van Buchell" de ondraaglijke
vloog toen weg. En wat zei
manieren en zeldzame
werd in Utrecht een
mevrouw van Brederode toen?
misdadiger onthoofd. Een man buitensporigheden der boeren
"Nu weet ik zeker dat ik geen
gade geslagen".
die aan epilepsie leed snelde
erfgenamen meer zal krijgen".
naar het schavot en dronk
Drank
Eerder had zij meegemaakt dat driemaal een handvol bloed als In 1592 en 1594 verscheen een
twee ooievaars op haar huis
geneesmiddel.
ordonnatie der Staten tegen de
verjaagd waren door een ander
misbruiken van het landvolk. In
Landvolk
stel. Kort daarop verloor zij een Men geloofde nog vast in witte
31 artikelen staan de zonden
proces.
wijven die zuigelingen kwamen der plattelanders vermeld. We
Kwalen en remedies
lezen in die ordonnatie de
stelen en in kabouters die 's
Uit 1595 worden enkele
straffen voor dood geslagen,
nachts het werk deden. "Dat
doodsoorzaken vermeld. Een
geweldplegingen, verwondingen
zijn geen fabeltjes" vermelde
vriend van de dagboekschrijver Van Buchell dan nog. Maar als met messen, wapens en allerlei
stierf aan de tering. Hij had,
huisraad, afdreigingen op de
Van Buchell, de adellijke
volgens Van Buchell, te warme
openbare weg, godslasteringen,
stedeling die rechten
wijn gedronken en daardoor
beledigingen, overspel,
gestudeerd had, er zo over
longen en lever bedorven. Ene
dacht, wat moeten we dan van schaking, verkrachting, valse
jonker Van Brakel stierf na een de plattelanders verwachten?
munterij, brandstichting en
ziekte van enkele dagen.
Over die dorpelingen vertelt de vechtpartijen. Dat alles moet
Doodsoorzaak te veel moerbeien dagboekschrijver niet veel
dus in de dorpen zijn gebeurd.
gegeten. Een rijke jonge inwoner goeds. De adelen waren heren
En dan was het nog niet eens
van Delft was hevig verliefd op
kermis! Was die er wel dan
en meesters op het platteland.
een jongedame in Alkmaar.
Zij leefden daar natuurlijk niet werd er ontzaglijk veel
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gedronken en de gevolgen
Straf en verbanning
bleven niet uit. De plattelanders In 1594 werd het verboden
bezochten niet alleen de kermis onder kerktijd op de kerkhoven
in hun eigen dorp, doch ook die te dansen, te kaatsen of te
in de verre omtrek. Zo kwam er kolven, 'liedekens en andere
haast geen eind aan hun
saken te verkopen, en andere
buitensporig gedrag. Het
lichtveerdige bedrijven' uit te
drinken, liever zuipen, was een
oefenen naast het drinken. Zo
nationale zonde; alleen de
leefden de plattelanders rond
Duitsers bleken ons te
het jaar 1600. Nu is nog niet
overtreffen. Van Buchell vertelt
gesproken over het leger
van een man die een vaatje bier bedelaars en vagabonden die
in één teug leeg kon drinken. Er rond zwierven. Dat werd soms
moet een kerel geweest zijn die
zo erg dat een klopjacht werd
een beker wijn verzwolg waar
georganiseerd. Dan werd
hazelnoten in dreven. Een ander gehoord van strenge straffen
dronk een beker leeg waar een
en verbanningen.
kurk in dreef. Een zeshoekige
Reizen te voet
daalder en zelfs een levend visje Reizen deed men vaak te voet
in een beker drank naar binnen en veel verder dan wij denken.
werken schijnt ook te zijn voor
Wel graag in gezelschappen en
gekomen.
met een gids met het oog op
Eerder verschenen in De Spits, zomer 1989.
Gebaseerd op: Schetsen uit de middeleeuwen
door Dr. Mr. S. Muller Fzn. 1914

Augustus 2021

die benden bedelaars en ander
tuig. Wie het betalen kon,
reisde per wagen. De vering van
was lang niet volmaakt en de
wegen waren niet best. Daar om
verdiende het reizen per schip
de voorkeur. Men kon dan
rekenen op betrekkelijke
veiligheid en vaak aangenaam
gezelschap. Alleen, het reizen
duurde wel vrij lang.
Wolven kwamen overal voor. In
1598 verrotten in de Betuwe de
'valdvruchten': door een
pestgolf ontbraken de arbeiders
om ze te plukken. Water- en
muizenjaren teisterden ook
regelmatig de boerenstand.
Is het gek dat in die dagen
geen dichters leefden die de
lof van het platteland
bezongen.

Trigt

T wagt

Dese navolgende persoonen te citeeren
op vanavond de klocke thien uuren
uijt name vande Hooge Overigheijt
dat sij sullen hebben te compareeren
in het schoolhuijs alhier, en versien
te zijn met noodig geweer en
vervolgens te patroullieere ende
behoorlijcke wagte te houden door het
dorp met vier manschap en alsoe
teelkens malkander af te lossen
om het uur.

+ Aart de Kemp corporaal
+ de Weduwe van Maas van Spaanje
+ de Weduwe vam Peter van Oort
+ Hendrick Storm
+ Ocker Janse Sterck
+ Aaldert Janse Kievidt
+ Van Bergen den tabackverkoper
+ Roeloff Janse van Est
+ Huijbert van Trigt niet gecompareert
+ Hendrik Remmetde
+ Willem Gerritszoon Coedam
+ Loeff van Uijterecht

Van deze
geschiedenisspecial zijn
een aantal extra
exemplaren gedrukt. Deze
zijn verkrijgbaar op het
redactieadres Hoge Bulk
7, bij de Kapsalon van de
Bosch en Kaashandel Jan
van de Broek. Let op:
op = op.

In de collectie van het Regionaal
Archief Rivierenland te Tiel is een
bijzonder stuk te vinden van het
dorpsbestuur van Buurmalsen en
Tricht. Een oproep en lijst van
mensen te Buurmalsen en Tricht die
verplicht waren de wacht te
betrekken tegen 'heidenen en
vagebonden'. Opvallend is dat zowel
mannen als vrouwen werden
opgeroepen.
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De Bulkstraat van toen tot nu
Tot aan de windhoos van 1967,
die toen over ons dorp ging,
bestond de Bulkstraat uit
burgerhuizen, boerderijtjes,
een smederij, een bakker en
een slager. Vanaf de Lingedijk
gezien stond er in de stoep een
huisje, de bewoner daarvan is
honderd jaar geworden. Vanaf
daar lag een sloot tot ongeveer
1960, toen is die gedempt en
werd er riolering ingelegd. Het
is nu een grasveld met bomen.
Links van die sloot keek je op
vier huizen, nu Roemershof. En
in wat nu de Moerkensgaard is,
stonden drie huizen. De rest
was landbouwgrond. Vanaf
1950 is dat met huizen
bebouwd.

naar de inmiddels
gerealiseerde ruilverkaveling
buiten het dorp. De smederij
en de overige huizen
waaronder ook enkele
boerderijen werden verbouwd
tot grandioze woonhuizen. De
bakker en de slager verdwenen,
zoals meerdere
middenstanders in het dorp
verdwenen. Er kwamen
mensen van buitenaf wonen,
het verkeer nam toe. Nu wonen
er nog slechts twee bewoners
die tussen 1940 en 1947
geboren zijn.
Dikkie de Keijzer

Maar nu de Bulkstraat. Het
was er goed wonen. Je kende
elkaar allemaal. Je leefde
mee met het wel en wee van
de medebewoners. Je hielp
elkaar waar nodig was. Wij
als kinderen konden vrij op
straat spelen. De boeren
werden niet belaagd met
stikstofuitstoot of stankoverlast. Het was er goed
toeven in de Bulkstraat.
Tijden veranderen. Door de
jaren heen en door de
windhoos.
Van het achterste gedeelte
van de Bulkstraat
verdwenen de boeren, de een
saneerde, de andere ging
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Een stukje geschiedenis van 'de overblijf' op Op 't Hof
Tot ver in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het niet gebruikelijk dat kinderen op de
Trichtse basisschool tussen de middag overbleven. Weinig moeders werkten en de kinderen
gingen tussen de middag gewoon naar huis (of naar een grootouder of buurvrouw) om te
eten. Was de nood een keer echt hoog dan bleef een kind gewoon op school en lette een van
de leerkrachten op. Pas in februari 1987 werd met het officiële overblijven van start
gegaan. Er kwam een speciale “Overblijfregeling Op 't Hof” en er werden overblijfouders
ingezet.
Vergoeding
De jongste kinderen hadden de eerste jaren van 'de overblijf' tussen de middag nog anderhalf uur
vrij en met eten werd gewacht tot ook de oudere kinderen uit waren. Overblijfouders waren dan ook
ruim anderhalf uur nodig. Om de kinderen bezig te houden werden ook speelattributen voor binnen
en buiten aangeschaft. Dat werd betaald uit het overblijfgeld dat door ouders werd betaald. De
overblijfouders kregen ook altijd een vergoeding. Die vergoeding wisselde nogal eens en was eerst
ook afhankelijk van het aantal kinderen dat overbleef. Dat bedrag mocht ook niet te hoog zijn want
anders gold het niet meer als een vrijwilligersvergoeding en moest je het als overblijfouder aan de
belastingdienst als inkomsten opgeven.
Groei
De school had lange tijd een
klaslokaal beschikbaar als
overblijflokaal waar ook alle
spullen van de overblijf
bewaard werden. Bij slecht
weer kon daar gespeeld
worden. Het ging allemaal vrij
informeel, ook omdat er niet zo
heel veel kinderen overbleven.
veel informeler. Er werd vaak
met maar een overblijfouder
gedraaid. 's Ochtend werd
bekeken of er meer dan 12
kinderen waren en als dat het
geval was werd de reserve
ouder ingeschakeld. Het beleid
was 1 ouder op 12 kinderen.
Later werden de groepen een
steeds groter en vooral de
dinsdag en donderdag waren
het drukst, Er kwamen steeds
In het verleden zijn er door overblijfkrachten van Op 't Hof
meer overblijfkrachten. Waren
ook speciale cursussen gevolgd waarvoor zij een diploma
het in eerste instantie ouders,
ontvingen (juni 2003).
meestal moeder, later waren
het juist anderen. Wat een
vaatwasmachine aangeschaft uit de kas. later brachten de
logisch gevolg was van het feit
kinderen dit zelf mee. Er werd ook bijna niet meer binnen
dat steeds meer moeders ook
gespeeld. Alleen bij heel slecht weer is. Buiten hielden de
gingen werken en daardoor de
overblijfkrachten toezicht tot de leerkrachten op het plein
overblijf nodig hadden voor hun kwamen.
kinderen.
Toekomst
Met de groei van het aantal
De organisatie van het overblijven lag tot een paar jaar geleden in
kinderen veranderde ook de
handen van vrijwilligers. Daarna besteedde de school het
werkwijze. Zo zorgde de
overblijven uit aan een professionele organisatie, die ook met
overblijf eerst voor het drinken.
vrijwilligers werkte. Vanwege de lockdown en maatregelen in het
Ook werd er thee gezet en
kader van Corona werd overgestapt op een tijdelijk
konden kinderen heet water
continurooster, waarbij alle kinderen op school bleven tussen de
voor meegebrachte cup-a-soup
middag en daardoor ook om 14.30 uur in plaats van 15.00 uur
krijgen. Dat betekende na
de schooldag voor de kinderen eindigde. Komend schooljaar
afloop heel veel bekers
wordt dit continurooster permanent ingevoerd. Daarmee komt
afwassen, er werd zelfs een
een definitief einde aan de 'overblijf'.

pagina 14

Geschiedenisspecial

Augustus 2021

Er zijn meer straten en percelen grond in ons dorp en in het buitengebied die een
historische betekenis hebben. Dirk Jan van de Koppel deed hier onderzoek naar
.

Wat zegt een (perceels)naam?
door D.J. van de Koppel
Bij mijn poging zo veel mogelijk perceelsnamen vast te leggen denk ik wel eens: iedere naam heeft
een betekenis.
Dit geldt niet alleen voor perceelsnamen, maar ook voor namen van wegen en
watergangen.
Daarnaast
zijn er namen die ook in andere plaatsen
voorkomen.
Dijken en stegen
- komt in bijna alle plaatsen tussen
- te beperken tot het Lingebied het volgende. De Lingedijk
Om mij
Tiel en
- Asperen voor. Een Kerkstraat of Kerkweg is bekend in verschillende plaatsen. Een Bulk of
Bulksteeg komt onder meer voor in Deil, Buurmalsen, Tiel, Ingen en Tricht. Deze weg of steeg werd
- als veedrift bij het naar buiten brengen van het vee. Nieuwsteeg of Nieuwe Steeg komt ook
gebruikt
vaak voor. Dit is een verbinding tussen twee oudere wegen of een verbinding tussen twee plaatsen,

-

-

-

Koedam
In veel plaatsen komen we
wel eens een perceel tegen
met de naam Koedam of
Coudamme. In Buurmalsen,
Geldermalsen, Meteren en in
Tricht zelfs twee keer. Deze
percelen lagen altijd op
plaatsen waar vanouds een
afwateringssloot of wetering
liep. In Buurmalsen op de
kruising met de Assche
Wetering. In Geldermalsen
met de afwatering van
Meteren. In Tricht is de ene
Koedam te vinden op de weg
die vroeger van Engelrode in
Zoelmond naar de Oude
Waag bij Beesd liep op de
plaats waar nu de Oude
Hoevenseweg overgaat in de
kruising met de Nieuwe
Wetering.

De tweede Trichtse Koedam is bij de overgang van de Brugsteeg naar de Broeksteeg te vinden op de
kruising met de Nieuwe Wetering. Deze 'dammen' waren voor het vee doorwaadbare plaatsen.
Bisschopsgraaf
De dam bij de Oudehoevenseweg is vermoedelijk vervallen na het graven van de Bisschopsgraaf. Dit
is tot de ruilverkaveling ook goed te zien geweest. Het Trichtse gedeelte vanaf 'Het Bergje' werd toen
Hoenssteeg genoemd en was in de winter bijna onbegaanbaar. Net als de Dwarssteeg vanaf de
Bisschopsgraaf tot de St. Janssteeg op Mariënwaerdt. Ook komt men vaak een Hoogeinde en een
Laageinde tegen, waarbij het Hoogeinde meestal aan de oostzijde van het dorp ligt en het Laageinde
aan de uiterste westzijde. Een mooi voorbeeld daarvan is het dorp Geldermalsen.
Wetering
In Tricht ligt de Meersteeg in het tiendblok De Meeren. Aan 'Meer' kunnen we de bestemmingen
'door land omsloten waterplas' of een oude waterstroom toekennen. De Meersteeg in Tricht loopt van
de Lingedijk noordwaarts tot de oude perceelsgrens van Reigersfoort. De gronden die liggen tussen
de Meersteeg en de Hooglandsche Wetering - de hoofduitwatering van Buurmalsen - wordt de
Breedenwaard genoemd. De Meersteeg wordt op een kaart van 1650 de Meiersedijk genoemd.
Iemand in Asch heeft een kaart waarop de watergang 'De Meiere' staat. Deze heeft vroeger langs de
Hoge Maatsteeg gelopen en kwam uit op de Hooglandsche Wetering. Komende vanaf de
Ganzepanweg op de Trichtse Meersteeg valt het op dat de Hooglandsche Wetering een miniuiterwaarden profiel heeft. Door de vele overstromingen in de 15e en 16e eeuw is deze wetering dicht
gespoeld en met handkracht weer uitgegraven. Dit wijst op de mogelijkheid dat er vroeger een
riviertje bestaan heeft van Asch tot de Linge tussen Tricht en Buurmalsen.
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Wandelen door Tricht, 't Zand
In het coronatijdperk is wandelen voor veel inwoners een nieuwe activiteit geworden, anderen doen
het vaker dan voorheen. Velen deden daarbij nieuwe ontdekkingen over hun eigen dorpje. Voor de
liefhebbers kan na het lezen van de verhalen van Marco van der Schagt, die twee wandelingen door
ons dorp terug in de tijd maakte, het wandelen een hele nieuwe dimensie krijgen.
‚t Zand, een mooi stukje Lingedijk
't Zand. Onder deze naam staat een gedeelte van de Lingedijk bekend, dat begint in een bocht bij
nummer 150 en eindigt bij nummer 101 (het laatste huis voor Huize Flandria). Het einde van 't
Zand was tot 1955 voor iedereen duidelijk, omdat daar het asfalt overging in grint. In 1955 werd de
gehele Lingedijk geasfalteerd en kwam hier verandering in.
Historici zijn het er
over eens dat deze
naam uit de dertiende
eeuw stamt. Toen was
er ter hoogte van 't
Zand een zanderige,
doorwaadbare plaats in
de Linge. Vóór 1940
werd 't Zand de
Zandsedijk genoemd.
Het gebied ten noorden
van 't Zand heet de
Steilwaard. Ten zuiden
van 't Zand, de
uiterwaarden dus,
noemt men wel de
Buitenwaarden. Je
vindt er percelen met
de namen De Waard en
Hoogenhof.
't Zand is altijd nauw verbonden geweest met de Linge. Ook al werd er vaak afval in de Linge
gegooid, het meanderende riviertje was toch helder. Een waardevol ecosysteem strekte zich hier uit
met soorten als koninginnepage, kamsalamander en de Hollandsche rivierkreeft. Dit zijn soorten
die nu zeldzaam zijn. In ieder geval komen ze in de Linge bijna niet meer voor. Aan de overkant van
de Linge bevonden zich vochtige weilanden met meidoornhagen. In de eerste helft van de 20e eeuw
zag je, als je vanaf 't Zand naar het zuiden keek, links het station. Daarnaast stond de veiling, toen
nog veel kleiner van omvang dan nu het geval is. Rechts zag je de suikerfabriek, waarop een
ooievaar nestelde. En in de verte zag je een molen. Deze molen staat er nog steeds, maar wordt aan
het gezicht onttrokken door verschillende bedrijfsgebouwen.
In gedachten gaan we nog even terug naar de eerste helft van de 20e eeuw. De Linge werd in die tijd
dagelijks door verschillende vrachtschepen bevaren. Dit was de reden om het riviertje te verbreden
en uit te baggeren. Hierdoor ging veel natuur en landschappelijk schoon verloren.
Aan 't Zand hebben diverse bekende Trichtenaren gewoond. Laten we er eens een tweetal voor het
voetlicht halen. Op nummer 101 woonde Leen Bron. Overdag was Leen boomchirurg, 's nachts was
hij stoker op de steenfabriek. Hij was ook betrokken op het kerkelijk terrein en was een graag
geziene koopman op de Stiefbeenmarkt.
Op nummer 170 woonde ene Kemp. In de twintiger jaren van de vorige eeuw was hij bekend door
zijn wonderlijke manier van bloedingen stelpen. Hij mengde een deegachtige stof en een hoeveelheid
bloed door elkaar. Hiervan werd een langwerpige rol gekneed in de vorm van een sigaar. Het verhaal
gaat dat vanaf dat moment het bloeden ophield. 'Dokter' Kemp woonde in boerderij De Wiel. Naast
deze boerderij is een wiel, een restant van de dijkdoorbraak van 18 januari 1809. De watersnood
was een geweldige ramp voor de inwoners van Tricht en Buurmalsen. Zeven mensen verdronken,
waaronder vier kinderen. Ook verdronken er 6 koeien, 21 schapen, 7 varkens en 1 paard. Zes
buitendijkse huizen werden compleet vernield. Er was geen rampenfonds, zoals nu het geval is. Wel
kregen de bewoners van deze huizen van de overheid een uitkering van 825 gulden per gezin. Van
deze uitkeringen zijn de 6 huizen herbouwd, één gezin hield zelfs 25 gulden over. Eén van deze
huizen (nummer 93) bevindt zich nog in vrijwel originele staat.
Marco van der Schagt
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Een wandeling terug in de tijd
naar de Bisschopsgraaf en weer terug
Bijna iedereen maakt wel eens een wandeling. In deze bijdrage neem ik u in gedachten mee terug in
de tijd. We wandelen door de Weistraat, vervolgens slaan we rechtsaf en wandelen we langs de
Bisschopsgraaf. Via de Parallelweg West komen we in de Langstraat, en zo komen we weer bij het
startpunt van onze wandeling. Onderweg vertel ik u enkele wetenswaardigheden. Loopt u met me
mee?
We beginnen onze wandeling op de hoek van de Lang- en de Weistraat. Op deze hoek staat een groot
huis, dat voor een groot gedeelte aan het gezicht onttrokken wordt door hoge bomen en struikgewas.
Vroeger was het in gebruik als boerderij. De naam van deze boerderij was 'Lusthof'. Omstreeks 1902
werd deze boerderij gebouwd. In 1910 kocht Cornelis Arie van de Woerd de boerderij voor de som
van 8.000 gulden. Tot 1986 is de boerderij in het bezit geweest van de familie Van de Woerd.
We lopen de Weistraat in. Aan beide kanten staan notenbomen. Eind september, begin oktober
lagen er vele noten voor het rapen. Het gebied aan uw rechterhand heet 'Op de Weijen', en aan uw
linkerzijde 'Den Raam'. De Weistraat heeft niet altijd deze naam gehad. Op een oude kaart heet deze
straat 'Weg aan het korte Schildt'. Het was niet meer dan een zandpad. Na enkele honderden meters
maakt de Weistraat een haakse bocht naar links. Dit is nog niet zo lang het geval. Tot medio jaren
zestig van de vorige eeuw liep de Weistraat hier dood. In gedachten lopen we rechtdoor en klimmen
we over een hek (ik zou dit maar niet doen want er staat een bord 'verboden toegang'). Zo komen we
aan bij de Bisschopsgraaf.
Vroeger was hier veel scheepvaart.
Bewoners van de Lingedorpen
konden via de Bisschops-graaf
met hun vee, fruit en graan naar
de Culemborgse weekmarkt varen.
De Bisschopsgraaf heette in de
volksmond 'Busselsgraaf'. Links
ziet u 'De Neust'. Het woonhuis
dateert uit 1869; het gemaal is
veel nieuwer. Hier woonde en
werkte vele jaren Hermanus
Croes. Hij begon als
watermolenaar in de Trichtse
polders voor een paar honderd
gulden per jaar. Hij had daar
echter geen dagtaak aan en
Lange tijd liep over zo'n 3,25 km naast de Bisschopsgraaf
verdiende met appels plukken,
een tweede wetering, slechts gescheiden door een dam.
koren opbinden en met de oogst
Kort na 1968 zijn de beide weteringen samengevoegd door
van een stukje bouwland een
de tussenkade te verwijderen.
bestaan.
De Bisschopsgraaf was vroeger een stuk smaller dan nu het geval is. Naast de Bisschopsgraaf lag
de 'Wetering', gescheiden door een kade. Omstreeks 1970 werd de kade tussen deze twee
waterwegen afgegraven. We slaan rechtsaf, en lopen langs het water. Langs de Bisschops-graaf
stonden vroeger twee watermolens. Als u goed zoekt, kunt u de fundamenten hiervan nog vinden.
Eerst had je de 'Hoge Molen', ongeveer 100 meter verderop de 'Lage Molen'. Bij de 'Hoge Molen'
werd heerlijke mosterd gemaakt door de heer Van Brugge, die 'den ouwe van Brugge' genoemd
werd. De mosterdbomen stonden nergens zo hoog.
In gedachten springen we over een wetering (ik raad het u af om het uit te proberen, u hebt een
polsstok en een lenig lijf nodig om droog aan de overkant te komen), na ongeveer 100 meter slaan
we rechtsaf. Zo komen we aan bij de Parallelweg West. Langs het spoor lopen we naar de
spoorwegovergang. We slaan rechtsaf, de Langstraat in. De Langstaat heeft diverse namen gehad.
Deze straat heette o.a. de 'Brugstraat' en deze liep vanaf de Lingedijk (de huidige Laan van
Craijesteijn) tot aan de spoorwegovergang, waar deze overgaat in de Broeksteeg. Het verhaal gaat
dat arme inwoners van Tricht 's nachts illegaal hutjes bouwden aan de Langstraat. Met behulp van
wat stenen en riet, dat langs de Langstraat groeide, werden deze hutjes gebouwd. Later werden ze
vervangen door stenen woningen.
We zijn aan het einde van onze wandeling gekomen. Ik hoop dat u niet al te moe bent geworden.
Marco van der Schagt
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Middeleeuwse watergang
De Bisschopsgraaf werd aan het eind van de 13e eeuw gegraven. Hij maakt onderdeel uit van de
historische vaarverbinding van Culemborg naar Zaltbommel die op 2 januari 1694 werd geopend.
Die route bestond uit twee delen. Een zuidelijk deel (van de overtoom op de dijk bij Tuil tot aan de
Boutensteinse sluis bij Enspijk) en een noordelijk deel (van de Linge tot aan Culemborg). Het was de
bedoeling om de vaarverbinding door te laten lopen tot aan Utrecht maar die grootse plannen
werden nooit gerealiseerd. In Culemborg begon de vaarroute bij de Zandpoort en liep dan via de
Meer en de Bisschopsgraaf naar de Linge. Op deze vaarroute was vroeger veel scheepvaart. De
boeren van de Lingedorpen brachten via de Bisschopsgraaf hun vee, fruit en graan naar de
Culemborgse weekmarkt. De Bisschopsgraaf werd vroeger in de volksmond de
Busselsgraaf/Busgraaf genoemd en was toen een stuk smaller dan nu het geval is.
Waterafvoer
De Gecombineerde besteedde op 11 maart 1972
Toen rond 1100 het water van de Rijn
uitgebreid aandacht aan 'onze' Bisschopsgraaf. In
vanwege afdamming bij Wijk bij
het artikel werd ook ingegaan op de oorsprong van
Duurstede een andere uitweg zocht, is
de naam van de Bisschopsgraaf. De legende, zoals
het waterpeil het gebied ten zuiden van
de krant dat schrijft, meldt dat in de Middeleeuwen
de Rijn zo gestegen, dat dit problemen
gaf voor de afwatering. Er werd gezocht de bisdommen Utrecht en 's-Hertogenbosch nauwe
banden met elkaar aanknoopten. Om de goede
naar een manier om het water naar de
verstandhouding te prolongeren zou de bisschop
lager gelegen Linge af te voeren.
van Den Bosch zich eens hebben ingescheept voor
Hiervoor kon men gedeeltelijk gebruik
een bezoek aan het bisdom Utrecht. Om Utrecht te
maken van de rivier de Meer, maar er
moest ook vanaf de Nieuwe Brug tot aan bereiken moest hij door de Bommelerwaard wat
de Linge bij Tricht een nieuwe waterweg inhield dat hij het water langs Tricht moest
passeren. Van die tijd af heet het Bisschopsgraaf,
worden gegraven. Deze nieuwe
of zoals Trichtenaren die oneerbiedig afkorten:
waterweg kreeg de naam
Busgraaf.
Bisschopsgraaf.

Het in 2016 geopende Leidschehoeven pad
loopt deels langs de Bisschopssgraaf

Scheepvaart
In eerste instantie was deze Bisschopsgraaf alleen
e
bedoeld voor afwatering. In de 16 eeuw wordt de
scheepvaart steeds belangrijker voor de boeren die
in de buurt of langs de Bisschopsgraaf wonen.
Culemborg doet in die tijd haar best de route te
verbeteren om het voor de boeren en handelslui
gemakkelijker te maken om de goederen op de
Culemborgse weekmarkt te verhandelen. In 1560
nam Culemborg het onderhoud van de
Bisschopsgraaf voor haar rekening. In oude
stadsrekeningen is terug te vinden dat in 1700 Jan
Berentsz van der Winckel, in opdracht van de stad
Culemborg, de Bisschopsgraaf heeft opgeschoond.

Trekschuit
Pas in de loop van de 17e eeuw verscheen op
dit traject de trekschuit. Voor de komst van de
trekschuit was men voor het personenvervoer
over water aangewezen op de beurtvaart. Deze
vorm van vervoer kende echter, door het
wisselvallige weer, geen exacte vaar- en
aankomsttijden. De trekschuit had die wel.
Deze werd namelijk door een paard op het
zogenaamde 'jaag-pad' langs het water voort
getrokken. Omdat de snelheid van een paard
niet afhankelijk was van de
weersomstandigheden, konden de
trekschuiten binnen een afgesproken tijd op
hun bestemming aankomen. Voor de
Spoorweg
posterijen en zakenlieden was dit een enorme
Aan de trekvaart over de Bisschopsgraaf kwam
vooruitgang. Vanaf 1660 zag je dan ook in
1868 een definitief einde toen niet alleen dwars
Nederland een groot netwerk van trekvaarten
door Tricht maar ook dwars over de
ontstaan. De trekschuitschippers werden ook
Bisschopsgraaf de spoorlijn Utrecht-Waardenburg verplicht om volgens een strikte dienstregeling
was aangelegd en in gebruik genomen. Voor de
te varen. Hielden zij zich daar niet aan, dan
trekvaart was er geen ruimte meer.
kregen zij een boete.
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Tricht kende een aantal markante inwoners die zich inspanden om de geschiedenis en
gebeurtenissen in ons dorp vast te leggen en te verspreiden: Anthonie Dekker, Jan Heijmans
en Dirk Jan van de Koppel. Verhalen van hun hand konden dan ook niet ontbreken in deze
geschiedenisspecial.
Meester Dekker kwam begin jaren 50 naar Tricht
als hoofd van de lagere school aan de Belder (waar
op dit moment Kaashandel Jan van de Broek is
gevestigd). Hij woonde met zijn gezin in de
schoolmeesterswoning naast de Belder (nu in
gebruik als kerkelijk centrum). In 1955 werd een
nieuwe school met een schoolwoning daarnaast
gebouwd aan de Meersteeg (nu Dr. van de Willigen
straat).
Dekker bij het hek van de nieuwe school
met juf De Bruijne (rechts), meester De Haan
en juf Van Vliet

De schoolmeesterswoning
(links) met daarnaast de
lagere school aan wat
nu de Belder is

Dekker ging in 1979 met pensioen. Hij was
alom bekend vanwege zijn werk als amateurhostoricus. Zo schreef hij vele verhalen voor het
blad Mededelingen van de Historische Kring
West Betuwe, een boek over de windhoos en
een boek over de kerkelijke gemeente. In 1999
overleed hij op 81-jarige leeftijd.

1978
Velen kenden Jan Heijmans als de man die
jarenlang op fiets en gekleed in lange witte jas en
met de pet op het verkeer in Tricht in goede
banen leidde bij optochten en begrafenissen.
Velen kenden hem ook als schrijver van regionale
en lokale kranten, waarin hij verslag deed van de
lokale gebeurtenissen, bijeenkomsten en
geschiedenis. Heel bekend was hij met zijn vaste
rubriek 'van over de Linge'. Toen van zijn
diensten door de officiële media steeds minder
gebruik werd gemaakt vond hij in de Dorpskrant
Tricht een plek om zijn verhalen te kunnen
blijven vertellen. Wat velen wellicht niet weten

In 2005 ontving Heijmans het eerste exemplaar van
een boek over de geschiedenis van het Trichtse
Lager- en kleuteronderwijs

is dat Jan Heijmans 'import' in Tricht was.
Hij werd geboren op 1 december 1922 in
Maassluis en groeide daar ook op. Met
Maassluis bleef hij ook zijn hele leven een
band houden. Het idee dat hij geboren en
getogen in Tricht zou zijn komt wellicht
omdat zijn vader daar werkte als
politieman. Jan Heijmans kwam tijdens
de oorlog naar de Betuwe. Hij was
ondergedoken bij de familie Hoogerdijk
aan de Groeneweg in Buurmalsen.. Daar
heeft hij zijn vrouw Bep leren kennen en
zij was er de oorzaak van dat hij na de
oorlog in de streek bleef hangen. Jan
Heijmans ging bij de Fruitveiling in
Geldermalsen werken en is hier van 1946
veertig jaar administratief werkzaam
geweest. Uiteindelijk was hij veiling
meester. Hij overleed in februari 2011.
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Dirk Jan van de Koppel was een geboren
en getogen Trichtenaar. Jarenlang woonde
en werkte hij op het boerenbedrijf aan de
Middelweg dat van zijn ouders was geweest.
Hij kon als kind goed leren, maar in die tijd
was het helaas niet de gewoonte dat je ging
'studeren'. Je ging gewoon in het bedrijf
van je ouders meewerken.
In het kader van de ruilverkaveling 'boerde'
Jan nog een tijdje in 't Veld om daarna neer
te strijken aan de Meersteeg en te werken
voor het bedrijf van Kessel. Vanwege zijn
werk, ook voor het Polderdistrict, kwam
Jan in de hele wijde omgeving van Tricht
en kende daar alle boerderijen en hun
bewoners. Zijn kennis van gronden en
dergelijke was groot. Hij kende ook de
verhalen van mensen.
Wat dit betreft was hij in feite een 'wandelend geschiedenisboek'. Jan was vooral een verteller. De
verhalen opschrijven was niks voor hem. Wel hield hij lezingen. Bij de Historische Kring WestBetuwe, bij de bejaardensoos en ook op de plaatselijke school kwam hij graag vertellen. Over allerlei
gebeurtenissen in het verleden, over dialect en altijd discreet wat betreft het noemen van namen.
Hij hield er van te vertellen en op deze wijze (zijn liefde voor) geschiedenis over te dragen aan
anderen. Ook had hij in de loop der jaren een grote verzameling historische voorwerpen uit de
landbouw verzameld waarover hij ook graag vertelde. Zo verleende hij medewerking aan een aantal
'Kersendagen' van fruitbedrijf de Hoenderik. In een speciale kraam demonstreerde hij het gebruik
van de landbouwwerktuigen die hij had meegenomen. Hij overleed in februari 2011.

Over het Historisch Genootschap Tricht
De stichting is op 7 augustus 2012 officieel is opgericht door Theo de Bruijn (secretaris), Gert
Timmerman (penningmeester) en Rita Boer Rookhuiszen (voorzitter). Sinds die tijd vormen zij het
bestuur. De stichting wil de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van Tricht levend
houden en vooral ook die geschiedenis openbaar toegankelijk en zichtbaar maken. Daarbij wordt zoveel
mogelijk samengewerkt met inwoners en organisaties binnen en buiten ons dorp. Waaronder ook de
Dorpskrant Tricht.
Er is nog veel over de geschiedenis van Tricht in het dorp aanwezig waarvan de historische waarde niet
altijd gezien wordt. Inmiddels heeft de stichting al veel materialen, waaronder veel foto's, ontvangen.
En een deel van het archief van de heer Jan Heijmans. We maken dankbaar gebruik van een ruimte op
de basisschool om een groot deel van ons archief te bewaren
Sinds de oprichting heeft het bestuur zich onder andere, samen met andere inwoners en organisaties,
ingespannen voor het herstel van het vernielde windhoosmonument. Daarnaast zijn lezingen
georganiseerd en gastlessen gehouden op de Trichtse basisschool. De stichting is ook vertegenwoordigd
in het Platform van historische verenigingen binnen de gemeente West Betuwe. In een werkgroep
daarvan wordt meegewerkt aan het opstelling van een Canon van West Betuwe. Daarnaast wil het
Historisch Genootschap Tricht ook een Canon van Tricht samenstellen. Wie geïnteresseerd is om
daaraan een bijdrage te leveren kan zich melden via rita@boerrookhuiszen of bellen naar 0345-576619.

Ook donateur worden?

Collecteren?

De stichting heeft een aantal vaste
donateurs. Uiteraard zijn meer donateurs
van harte welkom want naast een
(vanwege Corona vorig jaar niet gehouden)
collecte zijn donaties de enige vaste
inkomsten van het Genootschap. Donaties
zijn welkom op het rekeningnummer
Nl04 RABO 0172 9644 66 tnv Stichting
Historisch Genootschap Tricht.

In het verleden vorzorgde het Genootschap de
jaarlijkse collecte van het Oranjefonds, de helft
van de opbrengst mocht zij zelf houden. Het
Oranjefonds collecteert inmiddels niet meer. Het
bestuur wil nu graag zelf een collecte organiseren.
Daarvoor is men op zoek naar collectanten.
Aanmelden kan bij de voorzitter via 0345-576619
rita@boerrookhuiszen / Hoge Bulk 7.
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De Neust
Van wind, stoom naar elektrisch en van kleine dorpspolders naar stroomgebieden
Tegenwoordig beslaat een polderbestuur (ook wel waterschap genoemd) een heel groot gebied, vaak
het gehele stroomgebied van bepaalde rivieren en/of beken. Immers, wat je op de ene plek met
water doet heeft invloed op andere (lager gelegen) plekken. Het waterschap Rivierenland strekt zich
tegenwoordig uit vanaf Nijmegen tot in Zuid-Holland. Tijdens de Middeleeuwen waren er vele kleine
(dorps)polders die ieder hun eigen waterhuishouding voerden. Dat was er ook de oorzaak van dat er
bij De Neust twee gemalen stonden. De Bisschopsgraaf zorgde voor de afwatering van polders in de
buurt van Culemborg, de naastgelegen wetering voor de afwatering van de polder Tricht. Toen het
polderbestuur een groter gebied bestreek waren de afzonderlijke watergangen niet meer nodig en
werden ze samengevoegd tot de huidige Bisschopsgraaf. Eerst zorgden windmolens voor de afvoer
van het water, later ging dit met behulp van een stoomgemaal en uiteindelijk kwamen de
elektrische gemalen in gebruik.
Gemalen op de Neust
Op de grens van Tricht met Beesd,
op de rand van Landgoed
Heerlijkheid Mariënwaerdt en het
begin van de toeristische
Appeldijk, bevonden zich twee
gemalen. Het historische gemaal
dat nog net in Tricht staat en in
1926 werd geopend, is een
Rijksmonument met invloeden van
de Amsterdamse school. Het is
bovendien een van de eerste door
elektriciteit aangedreven gemalen.
Vanwege deze status is het
gelukkig niet gesloopt. Het werd in
februari 2020 wel tijdelijk met
Archeologische vondst
behulp van een grote kraan
verplaatst en staat inmiddels weer Tijdens het ontgraven van de fundering van gemaal Tricht (de
Neust) stuitte men op een oude muur van de huidige duiker. In
op de oude plek. Een compleet
die muur zijn andere bakstenen van een groter formaat
nieuw gemaal heeft het
werkovergenomen. De nieuwbouw gebruikt dan in de huidige duiker. Dit geeft ook aan dat de twee
muren niet in dezelfde periode zijn gebouwd. Bij De Neust was
was nodig om op de toekomst
voorbereid te zijn waarin vanwege een sluis. De nu opgedoken muur is mogelijk een vleugelmuur,
die het water als een trechter naar een sluis leidde. Waar de
de klimaatverandering naar
sluis precies lag, is niet duidelijk. Er zijn wel documenten
verwachting nog veel meer water
waarin staat dat Prins Willem I in 1563 toestemming gaf voor
afgevoerd zal moeten worden. Bij
de bouw van een sluis bij de Neust.
dit nieuwe gemaal is ook een
bijzondere visdoorlaat gemaakt.
Naast dat het gemaal straks het
water uit de achterliggende polder
wegpompt, is er ook de
mogelijkheid om water op te slaan.
Dit kan worden gebruikt voor
nachtvorstbestrijding bij bloesemen fruitbomen. De werkzaamheden
duurden langer dan gedacht, na
ruim 2 jaar is op 29 juli de
Appeldijk weer in gebruik
genomen voor autoverkeer.
Den Heust of den Oest?
De naam de Neust is wellicht een verbastering van den Oest, wat verwijst naar de ligging in het
meest oostelijke puntje van de Heerlijkheid Mariënwaerdt. Een andere verklaring is dat het een
samentrekking van Den Heust, een boerderij, kasteel of buitenplaats die in de buurt moet hebben
gestaan.

