PERSBERICHT

NIEUW BOEK
Geschiedenis van protestants bezit en bestuur in Overasselt
Vier generaties Charisius als protestantse schouten
Pas na 1602 waren de Spanjaarden uit deze streek verdreven en kon de hervorming een aanvang nemen.
De macht in Gelderland en Maas en Waal was nu in handen van protestanten en die begonnen het
protestantse geloof actief uit te dragen.
In Overasselt werd deze ontwikkeling in 1609 ingezet met
pastoor Petrus van Kalkar die protestants predikant werd. De
oude kerk was voortaan alleen voor de protestantse eredienst.
De kloosters moesten hun bezit in Overasselt van de hand doen.
Een hechte protestantse elite van adellijke landeigenaren
oefende gezamenlijk alle belangrijke bestuurlijke functies uit.
Zij benoemden in de dorpen de predikant en protestantse
schoolmeesters, rentmeesters en schouten. Ondanks de
ambities van de protestantse jonkers bekeerde de bevolking
In Maas en Waal zich niet en bleef katholiek. Het aandeel
protestanten bleef in Overasselt bij enkele procenten.
Rond 1730 vond de ambtman en richter baron van Delen in
Willem Ernst Charisius uit het land van Kleve een persoon die
geknipt was voor de functie van schout in Overasselt. Hij is de
eerste van vier mannen Charisius, die in Overasselt van vader op
zoon schout of burgemeester waren.
Zij bouwden gestaag hun bestuurlijke macht en hun bezit op in Overasselt. Hun verhalen werpen een
helder licht op hoe brede ontwikkelingen in het dorp Overasselt concreet uitwerkten. In 1891 eindigde de
reeks en kwam er een katholieke burgemeester.
Deze uitgave geeft een beeld van hoe het protestantisme in Overasselt zich heeft ontwikkeld in die twee
eeuwen. In de hele periode bleven er spanningen tussen de katholieken en de kleine groep protestanten.
Deze geschiedenis komt ook tot uitdrukking in de beschrijving van de boerderijen en gebouwen die het
bezit waren van protestantse families of instellingen.
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Zo komen de boerderijen en huizen aan bod van de familie Charisius: Cabus of Ham, Lepper, Groenvoor,
Crayenberg, Dennenberg en Meere. Van protestantse instellingen: Hibma Hoeve, Bakelaar, Armenhuis,
NH Kerk, Schoolhuis, NH Kosterij en NH Pastorie. Ook bezittingen van predikanten: Ewijkse Hof, Heidse Hof,
Sleeburg, Kleine Sleeburg, Loksheuvel, Schuurgraaf en Kruisberg.
De verhalen van de families die er woonden en de familiefoto’s van de huidige bewoners kleuren het beeld
verder in.
Annette Mengde, Harrie Joosten & Loes Theunissen
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