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I Inleiding
Om de bezoekers aan het Stadsmuseum "Hof van Hessen"
gelegenheid te bieden zich een beter beeld te vormen van de
voorwerpen, die er tentoongesteld worden, heeft de sectie educatie
van de Historische Kring Huessen een puzzeltocht door de vaste
tentoonstelling van het museum ontworpen. Deze is bestemd voor
scholieren van ongeveer 10 jaar (groep 5-6) en andere
geïnteresseerden.
Tijdens het bezoek van een grote groep (bijvoorbeeld een schoolklas)
kan men deze in tweeën delen en ieder groepje een andere versie
geven, zodat de kinderen elkaar niet in de weg lopen tijdens het
invullen van de vragenlijst. Er is een Andere versie (versie A) en een
Bijzondere versie (versie B). In beide versies wordt geprobeerd een
indruk van de geschiedenis van Huissen te geven aan de hand van
museumstukken, dat wil zeggen van vondsten uit Huissen, die in het
Stadsmuseum te zien zijn.
Zo zijn er voorwerpen (of fragmenten daarvan), die iets laten zien van
de manier van leven in de prehistorie (steentijd, bronstijd en ijzertijd),
toen Germaanse stammen met Keltische cultuurinvloeden hier
woonden (ong. 200 voor Christus).
Uit de Romeinse tijd, toen Huissen aan de Rijn een grensplaats van
het Romeinse rijk was, en uit de tijd toen hier in de omgeving
Merovingen (Franken) woonden (tot ong. 700 na Christus).
Ook uit de periode daarna, toen Huissen als handelstad een
grensplaats onder Kleefse, Brandenburgse en Pruisische bestuur was
tot het in 1816 bij het Koninkrijk der Nederlanden kwam.
Van de periode vanaf 1816 tot de Tweede Wereldoorlog, zijn er
gereedschappen (tabaksteelt en wilgentenenvlechten), modellen en
ansichtkaarten van gebouwen te zien. Van de periode na de Tweede
Wereldoorlog is er geen themavitrine.
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De vragen in de puzzeltocht zijn niet chronologisch geordend, maar
proberen een aanleiding te zijn beter naar voorwerpen uit vroeger
tijden te kijken. Deze handleiding bevat achtergrondinformatie bij de
beide versies van de puzzeltocht. De antwoorden op de
meerkeuzevragen staan achterin deze brochure. De beoordeling van de
open vragen wordt overgelaten aan het vakkundig inzicht van de
begeleiders.
Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de volgende
publicaties:
- C. Neijenhuis; Van prehistorie tot middeleeuwen: De
voorgeschiedenis van Huissen verzameld uit archeologische en
historische bronnen, Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen XIV,
HKH, Huissen, 2002.
- E. Smit (red.); Canon van Huissen, Bijdragen tot de geschiedenis van
Huissen XVII, HKH, Huissen, 2009.
- J. Zweers, E. Smit; De geschiedenis van Huissen, Bijdragen tot de
geschiedenis van Huissen XIII, HKH, Huissen, 2000.
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II Van de prehistorie tot de 9e eeuw
(Steentijd, Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen)
In de prehistorie liepen er in het gebied, waar Huissen nu ligt,
mammoeten en neushorens rond, waar jagers op af kwamen. Er waren
nog geen dijken, dus de loop van de rivieren (Rijn) lag nog niet vast
(er kwamen veelvuldig overstromingen voor), daarom bleven deze
mammoetjagers hier niet het hele jaar.

Grottekeningen uit de Dordogne (Frankrijk)
uit: Bloemers, J.H.F., L.P. Louwe Kooijmans, H. Sarfatij; Verleden
land: Archeologische opgravingen in Nederland, Meulenhoff
Informatief, Amsterdam, 1981, p. 29.
In de ijzertijd (ong. 200 voor Christus) vonden de eerste mensen
(Germaanse stammen met Keltische cultuurinvloeden1) ten zuiden van
Huissen op Kerkelanden een geschikte plaats om te wonen. Deze
mensen zijn allang geleden gestorven, maar we hebben een paar van
hun gebruiksvoorwerpen gevonden, die getuigen van hun manier van
1

De La Tène-armbanden en finbulae, die hier gevonden zijn, duiden
erop, dat dit volk Keltische cultuurinvloeden heeft opgenomen.
(Bloemers, J., B. Louwe Kooijmans, H. Sarfatij; Verleden land:
Archeologische opgravingen in Nederland, Meulenhoff Informatief,
Amsterdam, 1981, p. 72. Ook: Germaanse kunst, in: Winkler Prins, dl.
8, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1974, p. 255.
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leven. Er zijn in het museum enkele van hun 'huishoudelijke artikelen',
gereedschappen en sieraden te zien. Ook kunnen we iets zien van de
manier, waarop de mensen toen hun doden begroeven: een urn met
stoffelijke resten (botten) van een mens.
Ook vondsten uit de Romeinse tijd (wrijfschotel bijv.), rond het begin
van de jaartelling, toen Huissen aan de Rijn op de grens van het
Romeinse rijk (de 'Limes') lag, doen vermoeden, dat de Batavieren
(een Germaans volk), die hier woonden, gebruiken van de Romeinen
over hebben genomen. (pers. comm. C. Neijenhuis)
De dingen, die toen van hout zijn gemaakt, hebben de tand des tijds
vaak niet doorstaan, maar de gebruiksvoorwerpen van bot, steen,
metaal en gebakken klei (steengoed) zijn (weliswaar na restauratie)
nog goed herkenbaar.
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Botten (beenderen)
De prehistorische mensen gebruikten alles van de mammoet. Niet
alleen de botten om gereedschappen mee te maken, maar ook het vlees
om te eten, de huid (leer) en de vacht (bont) voor (be)kleding. Zij
vingen de mammoeten door een kuil te graven met spitse palen erin,
die zij vervolgens toedekten met takken en bladeren. De mammoeten
werden in de val gelokt. (Vraag 1, versie B)
In de eerste vitrines zijn naast mammoetbotten, ook een schedel en
een slagtand van andere prehistorische dieren te zien, zoals een
neushoorn en een hert. Op de gang aan de muur hangt bovendien een
deel van de schedel en horens van een steppenwisent.

Aan de groeven in de mammoetkies
kun je zien, dat dit dier voornamelijk
plantaardig materiaal at. Als
vegetariër zou hij dus de malse
biefstuk hebben laten staan.(Vraag 1
versie A)
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Steen en metaal
Een van de vroegst bekende
gereedschappen, die mensen
maakten, is de bijl. Bijlen
worden heden ten dage nog
veel gebruikt, door
houthakkers bijvoorbeeld.
De eerste bijlen werden
gemaakt van steen.
Soms werden bijlen gevat in hout of een deel van een hertengewei.

Uit: E. Laurentzen; 4000
jaar oude bijlen,
Mededelingen van de
Historische Kring
Huessen, Jr. 23 (1998),
Nr. 5, p. 151.
Later werden bijlen ook gemaakt van
metaal, namelijk van brons (een legering
van koper en tin) en van ijzer.
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Zo'n metalen bijl werd in een houten steel gevat (zie tekening).
Uit: Bloemers, J., (et al); Verleden land, in: E.
Laurentzen; Een randbijl uit de vroege
bronstijd (2100 - 1500 v. Chr.), Mededelingen
van de Historische Kring Huessen, Jr. 23
(1998), Nr. 4, p. 118.

Een ander soort gereedschap uit de ijzertijd is de sikkel. Deze werd
gebruikt om biezen en gras te snijden voor het vlechten van schoenen,
tassen, hoeden, en dakbedekking. (Versie B, vraag 2)

C. Neijenhuis; Huissense vondst in cursusboek over prehistorie, in:
Mededelingen van de Historische Kring Huessen, Jr. 17 (1992), p. 73,
75.
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Gebakken klei (steengoed)
In Huissen zijn
gebruiksvoorwerpen
gevonden van
gebakken klei (ook
wel steengoed
genoemd), te weten
spintolstenen,
weefgetouwgewichten en slingerkogels, potten en kruiken om voedsel
in te koken en eten en drinken in te bewaren, etc.

Tekening van een spintolsteen. Uit: C. Neijenhuis;
Middeleeuwse sporen op de Altena, Mededelingen
van de Historische Kring Huessen, Jr. 24 (1999), Nr.
5, p.165.

Door een stokje met een inkeping door de spintolsteen te steken en
deze te laten tollen, kon men wol spinnen om dekens en kleding te
maken.
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Sieraden
De mensen gebruikten brons en ijzer niet alleen om gereedschappen te
maken, maar ook ter versiering van hun kledingstukken. Een van deze
sieraden is een mantelspeld, een speld om de kleding om het lichaam
te draperen. Door de Romeinen werden dergelijke kledingsspelden
fibulae genoemd. (Vraag 7, versie B)

uit: C. Neijenhuis, Een laat La Tène fibula, in: Mededelingen van de
Historische Kring Huessen, Jr. 18 (1993), Nr. 3, p. 72.
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Vanaf de 9e eeuw tot 1816
(Kleef, Brandenburg, Pruisen)
In de middeleeuwen lag Huissen op de grens van het Heilig Roomsche
Rijk (Graafschap en Hertogdom Kleef) met het Gelderse land. De
graven van Kleef vestigden hier een tolstation (een douanepost, waar
je geld moest betalen, als je de grens over ging) en zo kwam Huissen
op de kaart te staan.
Huissen lag aan de Rijn en de schepen, die vanuit de richting
Zwitserland naar de Noordzee voeren, meerden aan bij de stadspoort.
Er is in het museum een meerpaal uit de 16e eeuwse haven te zien. Op
de Huissense markt werd handel gedreven met goederen, die ter
plaatse of in verre oorden werden vervaardigd.
In een middeleeuwse stad heerste een grote bedrijvigheid. Vele
ambachten werden binnen de stadsmuren uit geoefend. Zo was er in
Huissen toendertijd bijvoorbeeld een wolspinner, koperslager,
timmerman, klokkengieter en een schoenmaker. Middeleeuwse
schoenen werden, net als nu van leer gemaakt. In de vitrine is een
voorbeeld van een schoen uit de 13e eeuw te zien, die in Huissen
gevonden is. Deze is ongeveer 800 jaar oud. (Vraag 8, versie B) Het
komt niet vaak voor, dat leer zo goed bewaard blijft.

Deze lederen schoen is versierd met
verf (stippen). (Vraag 6, versie A)
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Behalve leer gebruikten de mensen toen ook botten van dieren om
gebruiksvoorwerpen te maken: bijvoorbeeld kammen, om je haar mee
te kammen. In de vitrine is zo'n benen kam te zien. (Benen kammen
werden door kappers tot in de tweede helft van de 20e eeuw gebruikt,
zoals bijvoorbeeld een netenkam.)
In het museum zijn bovendien een fluit van bot en zelfs de voorloper
van een schaats (dat wil zeggen een glijder) te zien. (Versie A, vraag
4)

Kam, fluit en schaats

C. Neijenhuis; Middeleeuwse sporen op de Altena, Mededelingen van
de Historische Kring Huessen, Jr. 24 (1999), Nr. 5, p.163.
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Benen fluitje:

Th. Janssen; Driehonderd jaar oud huisvuil, Mededelingen van de
Historische Kring Huessen, Jr. 10 (1985), Nr. 1, p. 17.
In een middeleeuwse stad werden ook munten geslagen.
In de vitrine vind je munten uit alle regio's, waar de handelaren en
bestuurders van Huissen vandaan kwamen. Daar ligt trouwens ook een
munt, waarmee je tijdens de carnaval een glas drinken kon kopen;
deze wordt een boes genoemd. (Vraag 8, versie A)
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Buiten de stadmuren ('t Ambt Huissen, Hussen, Huessen of Huyssen
geschreven) werd voornamelijk veeteelt bedreven en groente en fruit
geteeld. Later, in de 18e eeuw en 19e eeuw, werd er tabak geteeld,
waarvan in de sigarenfabriek aan de Weverstraat sigaren en
pruimtabak werden gemaakt. (zie foto) In die tijd was de consumptie
van tabak in het protestantse Gelderse overigens verboden, hetgeen de
smokkel door de katholieke Huissenaren profijtelijk maakte.

Sigarenfabriek (Fotocollectie
HKH, nr. 667.)

In de vitrines liggen voorwerpen, die met de tabaksteelt in Huissen
iets te maken hebben, zoals pijpen, een sigarenvorm (mal) en
tabaksbladeren. (Vraag 7, versie A en vraag 9, versie B)
Op onderstaande foto rookt de jongen zogenaamd een pijp, omdat de
kinderen in die tijd werden gezien als kleine volwassenen en dan ook
als zodanig werden geportretteerd.
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uit: P.G.M. Driessen; collectie Coopmans (I)
met een mogelijk unieke ansichtkaart van
begin 1900, in: Mededelingen van de
Historische Kring Huessen, Jr. 34 (2009), Nr.
1, p. 17

Pijpje (van steengoed) met het hielmerk de
drie lelies.
Th. Gerritsen; Pijpelogie uit Malburgen,
Mededelingen van de Historische Kring
Huessen, Jr. 32 (2007), Nr. 5, p. 174.
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C. Neijenhuis; Ritueel met vier tabakspijpen, Mededelingen van de
Historische Kring Huessen, Jr. 24 (1999), Nr. 3, p. 78.

Van gebakken klei (steengoed) maakte men in de middeleeuwen en
later behalve pijpen voor het roken van tabak (als in vraag 7, versie A,
en vraag 9, versie B), ook potten, waarvan wij enkele voorbeelden in
de vitrine kunnen zien: een baardmankruik (vraag 5, versei A) en een
kogelpot.
Er is een kogelpot te zien, die, toen de gedraaide potten in de oven op
elkaar gestapeld werden, een deukje heeft opgelopen, omdat er
waarschijnlijk te veel in een keer in stonden. Dit heet een zogenaamd
misbaksel. (vraag 3, versie B)
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Uit: Th. Janssen; De historie van het pand Langestraat 19/21,
Mededelingen, Jr. 10 (1985), Nr. 1, p. 22.
C. Neijenhuis; Misbaksels van kogelpot in
de Bloemstraat, Mededelingen van de
Historische Kring Huessen, Jr. 15 (1990),
Nr. 4/5, p. 132.

Het vervaardigen van steengoed, d.w.z. het bakken van klei werd tot
in de 20e eeuw in de omgeving van Huissen doorgevoerd. IN de
steenovens, werd er van rivierklei uit de uiterwaarden bakstenen om
huizen mee te bouwen en klinkers voor bestrating gebakken.

Uit: G. B. Janssen: Stenen en Brood: Twee eeuwen baksteenfabricage
in de oostelijke Over-Betuwe, Bemmel, z.j., p. 40.
Er ligt in het museum ook een kloostermop (een grote baksteen) met
de afdruk van een hondenpoot erin.
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Huissen was een grensstad in het land van Kleef vanaf
(waarschijnlijk) de 13e eeuw tot het begin van de 19e eeuw. Hoe de
grenzen toendertijd liepen is te zien op een kaart met de Kleefse
landsdelen (enclaves) in deze regio in een van de vitrines. Huissen
was een tijd deel van het rechtsgebied Zevenaar-Huissen, maar op de
tekening wordt Huissen aangegeven als het gebied tussen Arnhem, de
Rijn en Elst (Romeinse II). (Vraag 5, Versie B)

Uit: Graswinkel, D.P.M.; Inventaris van het O.R.A. Huissen en
Malburgen, 's Gravenhage, 1927.(0569, Gelders Archief, Arnhem)
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In die tijd was een ambtman (ook amptman geschreven) de
vertegenwoordiger van de heren van Kleef, later Brandenburg en
Pruisen te Huissen. De laatste ambtman heette Gijsbertus Royaards
(ook Rooijaards geschreven). In een van de vitrines staat een
afbeelding van een schilderij van zijn gezin.

Uit: Smit, E.; Het gezin Royaards, in: Mededelingen van de
Historische Kring Huessen, Jr. 16 (1991), Nr. 2, p. 38 - 39. (Schilderij
rond 1800, collectie: Jr. R. van Erpers Royaards, Australië)
De grafsteen behorende tot het 'koud gebeent' van deze man ligt in de
tuin van het museum: tegen de achterzijde van het gebouw. De tekst,
die in de grafsteen is gegraveerd, is niet meer duidelijk leesbaar,
daarom hangt er een bruin bordje bij, waarop deze is uitgetypt. Daar
vind u het antwoord op vraag 4 in versie B en vraag 10 in versie A:
dhr. Rooyaards werd 55 jaar.
Het wapen van de familie Royaards is zilver met een blauw rad en
goud met een zwart eendje. Zij woonden in de Langestraat. Zoon
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Cornelius G. Th. van Erpers Rooyaards liet in 1816 "Het kasteel van
Huissen" bouwen. Dit herenhuis is later verbouwd tot het huidige
Dominicanenklooster aan de dijk (aan de Kloosterlaan, bekend als de
'Paoterslaon').
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IV Vanaf 1816 tot het eind van de Tweede Wereldoorlog
(Koninkrijk der Nederlanden)
Rond 1800 hielden de landsheren van Huissen een stoelendans: dan
weer was de Pruisische koning de baas over Huissen, dan weer de
Hollandse of de Franse. Sinds 1816 hoort Huissen bij het Koninkrijk
der Nederlanden en daardoor is de koningin van Nederland nu ons
staatshoofd en ligt Huissen op Nederlands grondgebied. Daarom leren
we nu op school Nederlands lezen en schrijven. Kunt u zich
voorstellen, wat het betekent wanneer je iedere paar jaar tot een ander
land behoort? Wat zou er veranderen als Huissen nu bijvoorbeeld bij
Denemarken of Engeland zou horen? (Denk hierbij aan de voertaal
voor officiële documenten, het geld en de verkeersregels.) Door de
eeuwen heen, ongeacht wie de koning of koningin van dat moment
was, is het Huissens dialect altijd een (informele) spreektaal van de
bewoners gebleven.
Van het gemeentehuis van Huissen (ook Waterstaats- en Raadhuis
genoemd), zoals te zien op onderstaande foto, staat een maquette in
het museum. Dit gemeentehuis stond ongeveer op de plaats, waar in
de 14e eeuw het eerste stadhuis was gebouwd. Dat stadhuis heeft daar
tot 1795 gestaan. Dit gemeentehuis is in gebruik genomen in 1867 en
werd in 1938 gesloopt.

(Ansichtencollectie HKH)
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Zie ook: Derksen, H.; Ansichtkaart van Markt/Langestraat,
Mededelingen van de Historische Kring Huessen, Jr. 7, Nr. 5, p. 169 171.
Deze foto is genomen vanaf de Langestraat (eerder de Arnhemsestraat
genoemd) richting de markt. Wanneer je hier rechts afslaat, kom je in
de Vierakkerstraat uit. Het antwoord op vraag 6, versie B is dus het
stadhuis en het gemeentehuis stonden op de Markt.
Behalve een stadhuis stonden er in Huissen nog meer grote gebouwen.
Er waren namelijk ook kerken (al vanaf de 10e eeuw) en kloosters te
vinden, zoals, sinds 1611, een protestante kerk. De kerken en kloosters
speelden een grote rol in het dagelijks leven van de Huissense mensen,
in het stadsbestuur en de handel en nijverheid (gilden).
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog beleefde de katholieke
gemeenschap in Huissen een opleving. Men noemt deze periode de
tijd van "het rijke Roomsche leven". In 1858 is het
Dominicanenklooster ontstaan en de parochie op 't Zand met zijn
verenigingen vanaf 1926, hetgeen de mensen meer mogelijkheden gaf
zich te ontplooien, naast hun dagelijkse werk.

We zien twee
stoelen in het
museum, die
werden gebruikt om
op te knielen of om
op te zitten in een
kapel, kerk of
klooster, om te
bidden. (Vraag 9,
versie A).
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Zie voor verdere informatie: E. Smit, J. Zweers: Huissense kerken en
kapellen, Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen X, Huissen, 1997.
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V Antwoordenblad bij de Andere versie
1. De mammoet is een herbivoor: hij eet geen vlees, maar plantaardig
voedsel.
2. Weefgetouwgewichtjes, spinsteen, slingerkogels, (Romeinse)
wrijfschaal en dakpannen, potten, kruiken en potten,
kloostermoppen, pijpen, etc.
3. De vuurstenen bijl is de oudste en stamt uit de steentijd.
4. Er is een benen fluitje, een kam, en een glijder (de voorloper
van de schaats) te zien.
5. Er staat een man met een baard (baardman) op de kruik.
6. De kinderschoen uit de 13e eeuw is versierd met stippen (verf).
7. Tabaksbladeren, pijpen en een mal voor sigaren.
8. Met een boes kon je tijdens de carnaval iets te drinken kopen.
9. Deze bidstoelen werden gebruikt om te bidden.
10. Gijsbertus Rooyaards is 55 jaar geworden.

Antwoordblad bij de Bijzondere versie
1. Een mammoet vang je door een kuil te graven en hem erin te
lokken.
2. De sikkel stamt uit de ijzertijd, deze periode begint rond 700 jaar
voor Christus.
3. De deuken in de pot kunnen ontstaan zijn, doordat deze in
de oven tegen andere potten heeft aangestaan.
4. Gijsbertus Rooyaards is 55 jaar geworden.
5. De Huissense enclave ligt tussen Arnhem, Elst en de Rijn.
6. Het stadhuis en het gemeentehuis (Waterstaats- of Raadhuis)
stonden op de Markt.
7. Antwoord c. mantelspeld is juist.
8. De 13e eeuw ligt ongeveer 800 jaar achter ons.
9. Tabaksbladeren, pijpen en een mal voor sigaren.
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Foto's: J.E.
© Sectie Educatie, HKH, 2011
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