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AGENDA
Maandag 10 januari 1994

: Hr. Jelte van der Kamp
Prentbriefkaarten en historie

Woensdag 19 januari 1994

: Hr. Ph. J. van Dael en hr. A.W.F.
Arissen
Van Leefdael, een Belgisch geslacht op
de grens van het Sticht en Gelre

Maandag 14 februari 1994

: Drs. A.G. Schulte
Kerken in kastelen

Woensdag 23 februari 1994

: Hr. Hans Thien
Mijn Betuwse voorouders

Maandag 14 maart 1994

: Mevr. baronnese C. van Verschuer-van
Sminia
Marienwaerdt

Woensdag 23 maart 1994

: Hr. Gerrit van Veldhuisen
Gezocht: Rijksveldwachter

De maandaglezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren
(Nedereindsestraat 27, tel. 08886-1527).
De woensdaglezingen (genealogische lezingen) worden gehouden in het
Arend Datema Instituut AIC Betuwe te Kesteren (Stationsstraat 40-42).
Alle lezingen beginnen om 20.00 uur.
Noteer vast in uw agenda of op uw kalender.
Voor alle lezingen zijn leden en niet-leden van harte welkom. Van nietleden zal echter een bijdrage van f 2,50 worden gevraagd.
Het bestuur rekent op een grote belangstelling!
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GEZOCHT: RIJKSVELDWACHTER
Onder deze titel gaat het verhaal schuil over een veldwachter die omstreeks
1890 bij Wamel in de Waal verdronken is en waarvan het lichaam nooit is
gevonden. Deze geschiedenis wordt ons uitgelegd door de heer Gerrit van
Veldhuisen op woensdag 23 maart 1994. Verder zal hij ons ongetwijfeld
enige Betuwse familie-gegevens laten zien.

~Eziggaall'::: IN MEMORIAM
elaas moet ik het overlijden van twee zeer gewaardeerde leden van
onze vereniging memoreren.
Op 22 september 1993 overleed op 74-jarige leeftijd DAVID (DAS)
SPRUIT en op 11 oktober 1993 op 75-jarige leeftijd JAN JACOB JAGER.
Beide leden hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging.
De heer Spruit met het transcriberen van grote gedeelten van het Oud
Rechterlijk Archief van de Nederbetuwe — verschenen in de Osenvorenreeks — en de heer Jager met de bestudering en uitwerking van hetgeen
getranscribeerd en in de Osenvorenreeks verschenen is. Velen beleven nog
dagelijks het plezier van hun arbeid.
De heer Jager was bovendien vanaf de oprichting van de HISTORISCHE
KRING KESTEREN EN OMSTREKEN op het gebied van de archeologie een
zeer actief lid, wiens kennis omtrent de archeologie zeer hoog gewaardeerd
werd. De laatste tijd had hij zijn activiteiten vooral gericht op de genealogie
en de regionale geschiedenis. Bovendien heeft hij — hij was een zeer
bekwaam register accountant — jaren gefungeerd als penningmeester van
het AIC Betuwe en als financiële vraagbaak voor de vereniging.
Op de regenachtige 14' oktober 1993 hebben we hem begeleid naar zijn
laatste rustplaats op de algemene begraafplaats te Geldermalsen. Hij ruste
daar in vrede. We betuigen zijn familie onze welgemeende hartelijke
deelneming.
De heer Spruit zat dagelijks achter zijn computer en het leesapparaat te
werken. Vele zeer moeilijk te lezen archiefstukken in het oud-Nederlands,
werden door hem — ondanks zijn handicap — met nimmer aflatende ijver
getranscribeerd. Meer dan honderd delen van de Osenvorenreeks werden
door hem gevuld met zijn transcripties, die de toets der kritiek glansrijk
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konden doorstaan. We kwamen via zijn neef, ons geacht medelid de heer
J. den Hartog, omstreeks 1984 met hem in contact, welk contact uitgroeide
tot een hartelijke vriendschap.
De heer Spruit werd op 25 september 1993 gecremeerd. De crematieplechtigheid vond plaats in de grote aula van het crematorium Jonkerbos, waar
overeenkomstig zijn gewenste stijl afscheid van hem genomen werd. We
waren er bij. Zijn vrouw en kinderen wensen we de kracht toe dit grote
verlies te dragen.
Voor beide overledenen, mijn vrienden, geldt: ze zullen in onze herinnering
blijven als zeer gewaardeerde leden. Deze herinnering zal niet gauw
vervagen.
Arend Datema

NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT
anaf 1 januari 1994 is het streekarchivariaat iedere woensdag van 9.00
— 16.00 uur geopend voor bezoekers. Vanwege de beperkte ruimte
bij de gemeenten moet u wel vooraf een telefonische afspraak maken. Om
precies te weten in welke gemeente de streekarchivaris werkzaam is volgt
hieronder zijn werkschema voor de maanden januari tot en met april.
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netkaarten gemaakt. Dankzij deze uitgave komen nu ook deze niet eerder
verspreide perceelskaarten onder ieders bereik' l .
Bij het verder ordenen van het materiaal voor de uitgave van nieuwe
atlasdelen stuitten wij op een zogenaamde calque (een doorzichtige kaart die
wordt gebruikt om lichtdrukken van te kunnen maken) die de dorpspolder
Randwijk weergeeft.
In de Atlas is de dorpspolder Randwijk opgenomen als onderdeel van de
kaart van de dorpspolder Indoornik, gemeente Heteren. Het aantal namen
op die kaart is kleiner dan op de nu 'opgedoken' half-afgewerkte calque.
Hieruit blijkt duidelijk dat het verzamelen van de namen in verschillende
fasen is gebeurd en (soms) ook door meer personen. Wij konden niet anders
doen dan in het kader van deze bronnenuitgave constateren dat de aan deze
kaart ten grondslag gelegen hebbende kladkaart. Randwijk slechts enkele
oude perceelsnamen waren toebedeeld. In het verleden is wel een begin
gemaakt met het verwerken van het kladmateriaal tot een definitieve kaart.
Om een of andere reden is men daar niet mee doorgegaan. Zo ontbrak het
zogenaamde kopwerk (naam en schaal van de kaart, noordpijl etc.) op de
kaart. Was deze kaart eerder teruggevonden, dan hadden wij hem zeker in
het atlasdeel van de Midden-Betuwe opgenomen. Daarbij zouden we wel
hebben gewezen op de bijzondere status van de kaart: het was geen
kladkaart meer, maar ook nog geen definitieve kaart. Zo zijn bijvoorbeeld
alle letters e als c op de kaart aangegeven. De tekenaar kreeg klaarblijkelijk
niet meer de tijd om door het plaatsen van ettelijke streepjes de belettering
af te ronden.
Hierbij (in het midden van de Nieuwsbrief) drukken we de kaart af waarbij
we apart hebben aangegeven welke (weinige) perceelsnamen al waren
afgedrukt op de perceelsnamenkaart van de dorpspolder Indoornik in de
atlas. De hier afgebeelde kaart, met een oorspronkelijke schaal van
1:10.000 hebben wij, om aan te sluiten bij de al uitgegeven atlasbladen
verkleind tot een schaal 1:14.144. Een afdruk van de perceelsnamenkaart

1 Bont, Chr. de, en A.D.M. Veldhorst, Atlas van perceelsnamen in
het Gelders Rivierengebied, deel 1: de Midden-Betuwe. Kesteren-Wageningen 1992, p. 5.
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van de dorpspolder Randwijk is tegen kopiekosten af te halen bij het Arend
Datema Instituut, Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe, Stationsstraat 40 te Kesteren (08886-2205) op de gebruikelijke openingstijden, of
schriftelijk te bestellen, waarbij u wordt verzocht een postzegel bij te
sluiten. Op ditzelfde adres is ook nog steeds voor maar f 22,50 de Atlas
van perceelsnamen in het Gelders rivierengebied, deel 1: de Midden-Betuwe
verkrijgbaar.
Chris de Bont en A.D.M. Veldhorst

DANK
et bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
bood me ter gelegenheid van mijn afscheid als voorzitter van deze
kring op zaterdagmorgen 18 september j.l. een receptie aan. Het werd een
feestelijke morgen en een goed verzorgde bijeenkomst. Hartelijk dank
bestuur, medewerkers en aanwezigen, ook voor de vele cadeaus, attenties
en welgemeende vriendelijke toespraken welke u mij deed geworden.
De naamsverandering van het centrum... even wennen, maar ik ben ijdel
genoeg om er trots op te zijn.
Namen..., nee we noemen geen namen, allen hartelijk dank mede namens
mijn vrouw en kinderen.

H

Arend Datema

RECEPTIE VOOR AREND DATEMA
p 18 september j.l. werd door het bestuur van de HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN aan Arend Datema een feestelijke receptie
aangeboden. Met Arend Datema herdachten we op deze dag zijn 25-jarig
voorzitterschap van onze vereniging. Eigenlijk had de viering een jaar
eerder moeten plaatsvinden maar de drukte rondom het 5e lustrum van de
vereniging, waaraan hij ook zelf een grote bijdrage leverde, was er de
oorzaak van dat hier pas later de nodige aandacht aan besteed kon worden.
Op de ochtend van de receptie mochten we vele genodigden en leden

O
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- alle afdelingen aktiviteitenbegeleiding in
zieken- verpleeg- en verzorgingshuizen
- andere gebruikers van creatieve materialen binnen o.a. recreatiewerk, sociaalkultureel werk, verenigingen en hobbyclubs.

Het Tebbe centrum in Ochten,
een bezoek meer dan waard ...
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bestuur overhandigd. De fraaie kaart van de Neder-Betuwe zal naar wij
hopen, het huis van de Datema's nog jaren sieren.
Ook het gezin Datema liet zich niet onbetuigd. De zonen Bonne Arend en
Roeland — minstens zo welbespraakt als hun vader — gaven er beide blijk
van hun vader hooglijk te waarderen; de een vanuit de gezamenlijke
interesse en de ander meer uit de gezinsband. Namens het hele gezin werd
een antieke gravure aangeboden.
Gedreven was het betoog van prof. dr. J.E. Bogaers. Eigenlijk hadden we
ook niet anders verwacht. Veel lovende woorden en natuurlijk ook de
traditionele gevatheid zijn zo langzamerhand het kenmerk van deze
wetenschapper. Ze waren het niet altijd met elkaar eens, maar bleven
desondanks toch steeds zeer bevriend met elkaar. De heer Bogaers had wat
moeite met de nieuwe naamgeving van het AIC Betuwe; is het nu AREND
DATEMA-INSTITUUT of AREND DATEMA INSTITUUT? Hij twijfelde
en bracht ons ook aan het twijfelen.
Na dit officiële gedeelte werd het woord wederom genomen door Frans
Nieuwenhof die de jubilaris en zijn familie verzocht hem te volgen naar de
andere kant van de zaal. Hier werd aan de oudste kleindochter van de heer
Datema gevraagd de jubileum plaquette te onthullen. Vastgelegd voor de
toekomst lezen we boven de naam Arend Datema heel prominent zijn
motto: Vrijheid in gebondenheid.
De heer Elbers van de Historische Kring Elden kreeg nog kort het woord
en bood namens die vereniging een fraai ingekleurd wapen van Elden aan.
De voorzitter mocht mededelen dat het AIC Betuwe vanaf nu officieel het
AREND DATEMA INSTITUUT zal gaan heten en zegde buurman
G. Meijer dank voor het fraaie bord dat hij voor ons maakte en dat reeds
boven de ingang prijkte.
Tot slot was er het dankwoord van Arend Datema die daarin op zijn zeer
kenmerkende wijze, een ieder wat mee wist te geven en te kennen gaf tot
in lengte van jaren "zijn vereniging" met raad en daad te zullen steunen.
Na afloop was er nog een ongedwongen samenzijn, waarbij natuurlijk de
nodige oude koeien uit de sloot werden gehaald. Veel oude bekenden en
verenigingsleden schudden bij deze gelegenheid de jubilaris de hand, en in
een goede sfeer werd er nog lang nagepraat.
Kobus van Ingen
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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GENEALOGISCHE VRAGEN

endrik van Verseveld, geb. Ingen 1-1-1841, tr. Ochten medio 1876
met Maria Nust.
Wanneer en waar is Hendrik overleden? Hij leefde nog in 1907.
Reacties: Kobus van lngen, Vispad 2, 4043 JN Opheusden, tel. 08887-1741
of AIC Betuwe.

iii

1I1 VERSLAG NAJAARSEXCURSIE

e najaarsexcursie van zaterdag 9 oktober 1993 was ook dit jaar weer
goed georganiseerd. De heren Chris de Bont en Kobus van Ingen
kunnen trots zijn op het resultaat.
Met 40 personen zijn wij met een bus van Betuwe Express door de
provincie Utrecht getrokken, min of meer het stroomgebied van de Kromme
Rijn en Vecht volgend.
Via Rhenen, Eist (U) — het gebied van de voormalige tabakscultuur — en
Amerongen kwamen we bij Wijk bij Duurstede, waar de in 1122 afgedamde
Kromme Rijn begint. Aan de hand van een uitvoerige beschrijving met
kaarten en illustraties en geholpen door voortdurende toelichtingen
onderweg, wisten we precies waar we wat zien moesten. Om Wijk bij
Duurstede rijdend zagen we de walmolen, de restanten van het kasteel
Duurstede en de merkwaardige, nooit afgebouwde toren van de Johanneskerk.
De tocht ging vervolgens via Cothen door een veengebied langs de
Langbroeker Wetering, dat al eeuwen geleden ontgonnen is en waarin, net
als langs de Vecht, mooie landhuizen met grote parken en bossen liggen,
zoals Hindersteijn, Lunenburg, Leeuwenburg, Molensteijn en Sterkenburg.
In Werkhoven hebben wij koffie gedronken. Via Bunnik, Zeist (langs slot
Zeist) en De Bilt gingen we in de richting van Groenekan, waar we een
aantal forten passeerden uit de voormalige Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Zo kwamen we in een ander veengebied, de Stichtse Venen.
In Tienhoven werd gestopt voor een lunch. Na de lunch ging het verder
richting Breukelen, waar de Vecht langs beide oevers gevolgd werd. Hier
zagen we vele voorbeelden van de rijkdom die de Gouden Eeuw aan (een
deel van?) de bevolking heeft gebracht. Aan de overkant van de Vecht,

D
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richting Kockengen kwamen we weer in contact met oude veenpolders en
aan de hand van voorbeelden (verschillen in waterstanden vlak naast elkaar;
evenwijdige weteringen die op verschillende plaatsen uitwateren) werd
duidelijk wat een technische en bestuurlijke problemen overwonnen moesten
worden om in zo'n nat gebied te kunnen wonen en werken.

Een deel van de deelnemers aan de excursie, wachtend op nadere instructies of
toelichting, in het centrum van Kockenge.

De volgende bezienswaardigheid was Haarzuilens met het nieuwe kasteel
De Haar (ca. 1900) en het hiervoor verplaatste dorp met huisjes die een
Efteling-sfeer uitstralen. Hier reden we alleen maar langs omdat we nog wat
tijd nodig hadden om het nabij gelegen slot Zuilen te Oud-Zuilen te
bezoeken. Dit kasteel, waar de bekende schrijfster Bella van Suilen
gewoond en gewerkt heeft, is als zovele kastelen in de loop der tijden vele
malen verbouwd en ziet er meer uit als een landhuis.
Hierna was het echt tijd om weer naar huis te gaan. We mogen terugkijken
op een geslaagde dag, mede geholpen door het mooie weer en de goede
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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chauffeur, die over weggetjes en bruggetjes moest rijden, waar hij normaal
nooit aan zou zijn begonnen.
Frans Nieuwenhof

Wia'nfing• ANTIEK HERKENNEN
p maandag 11 oktober 1993 heeft de heer Peter Schipper voor onze
O herkennen.
kring in het Dorpshuis te Kesteren een lezing gehouden over Antiek
De heer Schipper is in het dagelijkse leven conservator
van drie musea: het Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg, het
streekmuseum in de Groote Societeit te Tiel en het Maarten van Rossummuseum te Zaltbommel. Hij is tevens redacteur van onze Tabula Batavorum.
Deze lezing kwam in de plaats van de aangekondigde lezing over de Abdij
Mariënwaard, die nu in maart 1994 zal worden gehouden (zie de aankondiging in deze Nieuwsbrief).
De lezing van de heer Schipper was opgebouwd uit drie delen en werd met
vele mooie dia's geïllustreerd. Allereerst gaf hij een overzicht van de
diverse stijlen en stijlperioden, vooral herkenbaar aan de meubels, maar ook
aan de bouwstijlen.
stijl

periode

gotiek
renaissance
barok
rococo
louis XVI
empire
biedermeier
neo-stijlen
jugendstil

ca. 1200-1500
1550-1640
1640-1750
1750-1775
1770-1790
1790-1815
1815-1840
1850-1900
1890-1915

Er werd op de typische kenmerken van de diverse stijlen gewezen.
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Na de pauze volgde een soort quiz, waarmee de spreker aan de hand van
dia's "controleerde" of de toehoorders voor de pauze goed opgelet hadden.
Toen dat tot wederzijdse tevredenheid afgehandeld was, konden de
toehoorders revanche nemen door aan de heer Schipper allerlei meegebrachte voorwerpen te tonen, waarvan hij moest vertellen wat het was. Dit
leverde voor beide partijen verrassingen op, zodat de conclusie kon zijn dat
het zowel voor de spreker als voor de toehoorders een leerzame en
boeiende avond was geweest.
Tot slot wil het bestuur de heer Schipper nog bedanken voor de spontane
wijze waarop hij ons uit de nood heeft geholpen.

Mia:MMEN NAAMLYST DER INTEEKENAAREN
innenkort verwachten wij de verschijning in de Osenvorenreeks van
de hierna besproken Naamlyst de Inteekenaaren. Deze uitgave is
verzorgd door mevr. J. van Rinsum en zal ongeveer 80 bladzijden A4formaat bevatten. De meeste namen komen uit de toentertijd belangrijke
plaatsen. Een deel der intekenaren kwam uit de Betuwe en aangrenzende
gebieden, zoals Wageningen, Arnhem en Nijmegen.
Mocht u belangstelling hebben, laat het dan zo spoedig mogelijk weten.
Hoewel de prijs nog niet precies bekend is (naar verwachting f 15,-- tot
f 20,--) kunnen we degenen die reeds nu intekenen 25% korting aanbieden.
Wilt u dan wel zo spoedig mogelijk reageren bij het Arend Datema
Instituut, Postbus 62, 4040 DB Kesteren, tel. 08886-2205?
Dan helpt u ons bij het vaststellen van de oplage.
Toelichting
De "Vaderlandsche Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu
Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste
tydetz af' is door de Amsterdamse historicus Jan Wagenaar (1709-1773)
samengesteld uit "de geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken".
Dit omvangrijke, 21-delige geschiedwerk is van 1749 tot 1759 uitgegeven.
Het eerste deel van de serie verscheen een kleine 150 jaar nadat voor het
laatst een dergelijk overzichtswerk was gepubliceerd en kennelijk voorzag
de Vaderlandsche Historie in een behoefte want het geschiedwerk genoot
een geweldige populariteit. Dit blijkt ook uit de lengte van de intekenlijst
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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voor de tweede druk van dit werk in 1790.
Deze intekenlijst bevat circa 3000 namen, veelal vergezeld met woonplaats
en beroep, en kan daardoor een interessante genealogische bron vormen. De
lijst komt voor in het eerste deel van de herdruk van de serie, die de
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN in haar bezit heeft.
Naast boekhandelaren, die vaak voor meerdere exemplaren intekenden,
komen op de lijst de namen voor van landelijke en plaatselijke bestuurders
en ambtenaren, militairen, predikanten, artsen en doctoren, studenten en
middenstanders.
Gezien de veel voorkomende atkortingen "Best pap." (best papier) kon men
kiezen uit twee uitvoeringen.
De intekenlijst is letterlijk overgenomen, inclusief evidente spelfouten. De
correcties en aanvullingen vermeld in het derde deel zijn ook verwerkt. Om
opzoekacties te vergemakkelijken zijn de namen in alfabetische volgorde
geplaatst. Tevens zijn de namen per woonplaats gerangschikt. Militairen,
waarvan de garnizoensplaats niet bekend is, zijn hierbij in een apart hoofdje
ondergebracht.
Tot slot is een verklarende lijst van atkortingen bijgevoegd.
J. van Rinsum

gaMEMEM HUIS ANDELST (SLOT)
et deze korte brief besluiten wij voorlopig de reeks bijdragen over
het Huis Andelst. Deze waren — zoals u gemerkt heeft — zeer
verschillend van karakter.
Er bestaan kennelijk nogal wat documenten uit verschillende bronnen, die
met het Huis Andelst hebben te maken. Misschien is dit een aardig
onderwerp voor een uitvoeriger studie of inventarisatie.

M

Valburg, 16 Nov. '26
Geachte Heer Van Workum
Ons pachtkontract noemt als betalingstermijn "30 November 1926",
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woordelijk "vóár of op 30 November 1926".
De termijn is dus in het contract reeds zó6 bepaald, als U het
wenscht. Overigens, ook al ware dit niet zoo geweest, zou ik gaarne aan
Uw wensch voldaan hebben.
Met achting
Uwdw.
G. Gouda Quint

UIT DE OUDE DOOS
an de heer H.J. Gerritsen ontvingen wij weer een transcriptie van een
aardig document. Hij lijkt over een onuitputtelijke bron te beschikken.
Misschien kan hij u aan een aardig onderwerp voor een historische studie
helpen? Zowel de Nieuwsbrief, als de Tabula Batavorum, als de Osenvorenreeks kunnen altijd goed materiaal gebruiken.

V

Wegen Motor- en Rijwielwet.

Arnhem, den 6 October 1920

DE GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GELDERLAND
Nader voorgenomen:
le. het adres van G.D. Hemmes, gemeentearts, te, houdende verzoek om
ontheffing, als bedoeld in artikel 13, lid 2, der motor- en rijwielwet, tot
het met een vierwielig motorrijtuig berijden van den Rijnbandijk in die
gemeente.
2 e. het daaromtrent ingewonnen bericht van Burgemeester en Wethouders
van Heteren van 21 Augustus 1920, no. 626. Gezien het mede ingewonnen bericht van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat van
30 September 1920, sub a, der Motor- en Rijwielwet en op No. 16 van
het Provinciaal blad voor 1916.
HEBBEN GOEDGEVONDEN:
Aan den bestuurder van het motorrijtuig M 3002, zoolang dat nummer
staat ten name van adressant, ontheffing te verlenen van het verbod,
vervat in artikel 13, le lid, der Motor- en Rijwielwet, tot het berijden met
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dat motorrijtuig van den Rijnbandijk, voorkomende onder No. 1 op den

ligger A der wegen en voetpaden in de Gemeente Heteren, onder de
volgende voorwaarden:
a. dat met geen grootere snelheid worde gereden dan 20 K.M. per uur, en
in bochten en waar het uitzicht belemmerd is of zich andere rij- of
voertuigen, trekdieren of vee op den weg bevinden, niet sneller dan 10
K.M. per uur;
b. dat bij het passeren van rij- of voertuigen, indien blijkt dat het paard of
de paarden, welke daarvoor gespannen zijn, schichtig zijn, de motor
worde stopgezet;
c. dat bij het tegenkomen van rij- of voertuigen op eene plaats waar het
passeren bezwaarlijk is, worde teruggereden naar een punt, waar de dijk
voor het passeren voldoende ruimte biedt;
d. dat deze vergunning, bij het gebruikmaken daarvan in het motorrijtuig
aanwezig zij en op vordering van een daartoe bevoegd ambtenaar worde
getoond;
e. dat de vergunning, voor het geval zulks in het belang van de veiligheid
van het verkeer over den weg wenschelijk wordt geacht, te allen tijde
geheel of ten deele kan worden ingetrokken.
Afschrift enz.
Voorts zal afschrift dezes gezonden worden aan Burgemeester en
Wethouders van Heteren, met verzoek van den inhoud op de gebruikelijke
wijze mededeeling te doen aan de Ingezetenen.
DE GEDEPUTEERDE STATEN VOORNOEMD.
OVEREENKOMSTIG HET OORSPRONKELIJKE.
DE GRIFFIER DER STATEN.

(Uit: het gemeentearchief van Heteren)
H.J. Gerritsen

MigEMENgl WAT ZAL HET ZIJN? (2)
u de beoefening van de genealogie zo'n grote vlucht neemt, is het
logisch dat ook de commercie probeert een graantje mee te pikken.
Zo begon de heer A. Datema in het vorige nummer zijn verhaal. Hij

N
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beschreef hoe hij was benaderd om een boek over zijn familie aan te
schaffen, en dat ook gedaan had. Hij besloot met de woorden: "Ik ben
nieuwsgierig, dus bestelde ik het boek. Of het aan mijn verwachtingen zal
voldoen, weet ik nog niet. Maar ik hou u door middel van de volgende
Nieuwsbrief op de hoogte. Zou het kaf of koren zijn? Ik weet het niet, maar
hoop het laatste."
Inmiddels heeft half Nederland zo'n brief ontvangen, maar de heer Datema
verzekerde ons dat hij nog niets had gehoord. Wij houden u op de hoogte.
De redactie

EMEES: HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN (SLOT)

Het eerste dorp in de Over-Betuwe is Hemmen, eene kleine plaats
(200 inw.) aan de Linge, met eene eenvoudige, van toren en orgel
voorziene kerk. Noordwaarts aan den Rijndijk ligt Heteren, met Driel,
Randwijk en Indoornik ééne gem. uitmakende, met 2400 inw.; zoowel de herv. als de R. kath. hebben in deze gem. 3 kerken. Te
Driel staan de huizen de Nevel en de Ommershof. Daaraan grenst
Z. 0. de uitgestrekte gem. Valburg, waartoe de dorpen Valburg, Slijk.
Ewijk, Herren, Homoet, Andelst en Zetten behooren, welke te zamen
eene bevolking van 3400 inw., 5 Herv, en 3 R. K. Kerken hebben.
Te Valburg stonden vroeger een paar adellijke sloten en ziet men nog
het huis Sehoonerlucht. — In de gem. Loenen en Wolferen, aan den
Waaldijk, is noch school, noch kerk, maar I glasblazerij en I steenoven.

ierbij volgt het zesde en tevens laatste deel van de beschrijving van
Betuwse plaatsen, afkomstig uit Het Koningrijk der Nederlanden,
voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen (1858); herdruk (1979)
door B.V. Foresta, Groningen.
Dit maal zijn de dorpen Hemmen, Heteren, Driel, Randwijk, Indoornik,
Valburg, Slijk-Ewijk, Hervelt, Homoet, Andelst, Zetten, Loenen en
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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26.
Wolferen aan de beurt.

Frans Nieuwenhof

OSENVORENREEKS
a het verschijnen in de vorige Nieuwsbrief van een lijst met aanvullingen op de Nevenserie van de Osenvorenreeks, zijn inmiddels weer
vele nieuwe uitgaven gepubliceerd. Omdat deze uitgaven zoveel nuttige
informatie bevatten volgt hierna de aanvulling op de lijst van de vorige
keer.

N

Aanvulling Nevenserie
A120 AVB kerspel Kesteren, RNB inv. 248, le deel, 1806-1807
A121 AVB kerspel Kesteren, RNB inv. 248, 2e dec!, 1808-1811
A122 AVB schoutambt Valburg, ROB inv. 301, le dcel, 1654-1655
A123 AVB schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 2e deel, 1656-1659
A124 AVB schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 3e deel, 1660-1663
A125 AVB schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 4e deel, 1664-1667
A126 AVB schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 5e deel, 1668-1670
A127 AVB schoutambt Valburg, ROB inv. 301, 6e deel, 1671-1676
A128 AVB Ingen, RNB inv. 234, 2e deel, 1668-1677 (herninnInerd tot deel 47 in de
hoofdserie)
A129 AVB Ommeren. RNB inv. 240, le deel, 1739-1763
A130 AVB Ommeren, RNB inv. 240, 2e deel, 1764-1779
A131 AVB Ommeren, RNB inv. 240, 3e deel, 1780-1795
A132 AVB Ommeren, RNB inv. 240, 4e deel, 1796-1803
A133 AVB Ommeren, RNB inv. 240, Se deel, 1804-1810
A134 Minuten van transporten , e.d., ORA Marsch inv. 26, l e deel, 1604-1724
A135 Minuten van transporten , e.d., ORA Marsch inv. 26, 2e deel, 1724-1772
A136 Minuten van transporten , e.d., ORA Marsch inv. 26, 3e deel, 1772-1810
A 1 37 Boedels heerlijkheid De Marsch 1644-1715, ORA Marsch inv. 35
A138 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 243, le deel, 1509-1514
A139 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 243, 2e deel, 1514-1516
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A140 AVB Lienden, ORA-Lienden inv. 13, l e deel, 1795-1803
A141 AVB Lienden, ORA-Lienden inv. 13, 2e deel, 1803-1810

RNB = Rechterlijk Archief Ambt Neder-Betuwe
ROB = Rechterlijk Archief Ambt Over-Betuwe
AVB = Akten van Bezwaar
ORA = Oud Rechterlijk Archief

De publikaties zijn ter inzage en verkrijgbaar bij het AIC Betuwe.

Een catalogus van alle uitgaven kunt u bestellen door overmaken van f 5,-(incl. portokosten) op girorekening 777704 ten name van A/C Betuwe. U
kunt ook naar het A/C Betuwe komen.
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