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utamal AGENDA
Maandag 11 april 1994

: Jaarli j kse Algemene Ledenvergadering ,
aanvang 19.30 uur!
Aansluitend Hr. Ferdinand van Hemmen
Operatie "Ooievaar"

Maandag 9 mei 1994

:

Hr. Erik Feijten en Robert Markus
Vliegtuigen uit de modder

Maandag 13 juni 1994

: Dr. H.K. Haalebos
Castra en canabae
In het Arend Datema Instituut — AIC
Betuwe!

De lezingen van 11 april en 9 mei 1994 worden gehouden in het Dorpshuis
te Kesteren (Neclereindsestraat 27, tel. 08886-1527).
De lezing van 13 juni 1994 wordt gehouden in het Arend Datema Instituut
- AIC Betuwe te Kesteren (Stationsstraat 40-42).
Alle lezingen beginnen om 20.00 uur, uitgezonderd de Jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op 11 april 1994. Deze begint om 19.30 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!

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Maniggia JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
et Bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 11 april 1994, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis te
Kesteren.

H

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2.

Mededelingen.

3.

Behandeling van de jaarverslagen van het secretariaat en van de
werkgroepen, welke in deze Nieuwsbrief zijn weergegeven.

4.

Behandeling van het financieel verslag over 1993 en van de begroting
voor 1994 van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN.
Deze liggen een half uur voor de aanvang van de vergadering ter
inzage.

5.

Verslag van de kascontrolecommissie en dechargering van de penningmeester van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN.

6.

Bestuursverkiezing.
Statutair aftredend zijn de heren Chr. de Bont en H.J. Gerritsen, die
zich beide herkiesbaar stelllen.
Statutair aftredend is ook de heer A. Pouwer, die, na bijna 25 jaar
bestuurslidmaatschap, besloten heeft zich niet meer herkiesbaar te
stellen.
In deze vacature stelt het bestuur u voor te benoemen mevr. E.J.M.
Janssen-v.d. Nat uit Zetten.
Namen van tegenkandidaten kunt u tot zeven dagen voor de jaarvergadering indienen bij het Bestuur.

7.

Aanwijzing kascontrolecommissielid..
Aftredend is de heer G. van Kalkeren.

Historische Kring Kesteron en Omstreken
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'n Bank waar
ti. de hoofdrol
speelt?
Bestaat.
Bent u op zoek naar een bank die maatwerk levert, dan is de SNS bank
een juiste keus. Onze goed opgeleide medewerk(st)ers informeren u
over het brede scala van diensten dat onze bank zowel zakelijk als
particuliere cliënten te bieden heeft. Wij nemen graag de tijd om in
een persoonlijk gesprek antwoord te geven op al uw vragen, verzoeken
en specifieke wensen. Met la in de hoofdrol.

SNS bank
We doen't graag beter dan goed.

•
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Het nieuwe Tebbe-centrum voor
hobby- en creativiteitsmaterialen
mercuriusweg 3
4051 CV ochten
telefoon 03444-3374
telefax 03444-2904
OPENINGSTIJDEN:
Het centrum is geopend
op werkdagen van
09.00- 16.30 uur

1011
WW
tebbe

EEN NIEUW CENTRUM MET
EEN UNIEKE KOLLEKTIE.
Overzichtelijk en systematisch treft u in ons nieuwe
centrum alles aan wat denkbaar is op het gebied
van tekenen en schilderen, handvaardigheid, textiele werkvormen, breien en borduren, hobbytechnieken, etc..
Een meer dan komplete kollektie bestemd voor:
- alle leerkrachten creatieve vakken werkzaam binnen de diverse sectoren van het
onderwijs
- 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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Een nieuw lid zal op de vergadering worden gekandideerd.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal een korte pauze worden
gehouden, waarna omstreeks 20.15 uur de heer Ferdinand van Hemmen zal
spreken over operatie "Ooievaar". Zie hiervoor de volgende mededeling in
de Nieuwsbrief.

OPERATIE OOIEVAAR
Operatie "Ooievaar", de onderwaterzetting van de Betuwe.
nderwaterzettingen zijn een bekend verschijnsel in de vaderlandse
geschiedenis. Roemruchte voorbeelden zijn de inname van Den Briel
door de Watergeuzen in 1572 en het ontzet van Leiden in 1574. In beide
gevalleii werden de Spanjaarden verdreven dankzij het doorsteken van
dijken en het openzetten van sluizen. In de eeuw daarop, tijdens de oorlog
van 1672-73, werd het water weer in de strijd geworpen, ditmaal om de
Franse opmars naar Holland te stuiten. Tussen de toenmalige Zuiderzee en
het Land van Altena werden brede stroken land blank gezet. De Hollandse
Waterlinie was geboren.
De geschiedenis laat zien, dat onze voorouders niet het patent hadden op
inundaties. In de Tweede Wereldoorlog hebben zowel de geallieerden
(Walcheren) als de Duitsers het water gebruikt om militair voordeel te
behalen. En dat ondanks hun onbekendheid met de waterstaat in ons land.
Deze omstandigheid maakt vooral de Duitse inundatie van de Betuwe in het
jaar 1944 boeiend. Wat bewoog de Duitsers tot het opblazen van de
Betuwse dijk? Welke plannen ontwierpen zij? Hoe verliep de inundatie?
Welke gevolgen had zij voor de strijd? Welke rol speelden Nederlanders bij
de inundatie? Allemaal vragen die zullen worden beantwoord op maandag
11 april 1994 in een lezing van de historicus Ferdinand van Hemmen,
momenteel bezig met het schrijven van een boek over deze onderwaterzetting. De lezing zal worden verluchtigd met dia's.

O
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VLIEGTUIGEN UIT DE MODDER

p maandag 9 mei 1994 houden de heren Erik Feijten en Robert
Markus een lezing en diapresentatie over het bergen van vliegtuigen
die in de laatste wereldoorlog zijn neergestort. In die jaren zijn ca. 7500
toestellen van zowel Duitse als geallieerde zijde in Nederland neergekomen
en een klein deel daarvan is tot op de dag van vandaag nog niet gevonden.
De beide sprekers maken deel uit van de in 1989 opgerichte stichting Dutch
Aircraft Examination Group en zij stellen zich ten doel de verloren geraakte
vliegtuigwrakken op te sporen en deze op een verantwoorde wijze te
bergen.
Vaak is de ligging van deze wrakken enkel bij overlevering bekend en vergt
het nog de nodige archief- en literatuurstudie alvorens een vindplaats met
enige zekerheid kan worden bepaald. Over het algemeen bevinden zich nog
wel wat kleine metalen fragmenten aan de oppervlakte, die op voorhand wat
informatie kunnen bieden en als bewijs dienen voor de aanwezigheid van
een wrak. Hierdoor is de berging makkelijker te verantwoorden.
In de eerste jaren werd het graafwerk nog geheel met de schop uitgevoerd,
maar reeds in 1988 werd met behulp van een graafmachine een toestel
uitgegraven.
Door de activiteiten onder te brengen in een stichting werd het voor de
onderzoekers eenvoudiger om met overheidsinstanties te overleggen, wat
daarvoor steeds op persoonlijke titel gebeurde. Binnen een stichtingsverband
is het ook duidelijker dat géén commerciële doelen worden nagestreefd en
kan het gevonden materiaal op een verantwoorde wijze in depot worden
gehouden. Dit met het doel, hiermee in de toekomst een museum in te
richten.
Op bijgaande foto zien we de graafmachine in actie en het is duidelijk te
zien dat sommige wrakken zich op behoorlijke diepte in de grond bevinden.
Tijdens de lezing zal uitvoerig worden stilgestaan bij de berging van
inzittenden en eventuele persoonlijke bezittingen. In een kleine expositie
worden wat vondsten getoond en er zal ruim gelegenheid worden gegeven
tot het stellen van vragen.
Ook deze mei-lezing zal ons weer even terugvoeren naar de nog steeds
aansprekende oorlogsjaren.

O

Voor deze lezing is de grote zaal in het Dorpshuis gereserveerd. U kunt dus
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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rustig al uw familieleden en kennissen uitnodigen om ook te komen.

CASTRA EN CANABAE

e laatste lezing van het seizoen is traditiegetrouw over een archeologisch onderwerp en wordt gehouden op maandag 13 juni 1994 in het
D
Arend Datema Instituut - AIC Betuwe. De spreker, dr. H.K. Haalebos,
zal ons wat vertellen over de opgravingen op het terrein van het voormalige
Canisius College te Nijmegen tussen 1987 en 1994.
Sinds 1987 worden vanwege de KU Nijmegen opgravingen verricht op het
terrein van het voormalige Canisius College te Nijmegen. Het onderzoek
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

NIEUWSBRIEF, 12e jaargang nr. 2, april 1994

richt zich op de burgerlijke nederzetting (canabae) van de enige legioensvesting die Nederland rijk is en op de daaronder gelegen resten van de
militaire basis (castra), die een rol moet hebben gespeeld bij de verovering
van het Nederrijngebied door de Romeinen in het 2e decennium v66r Chr.
Voor deze lezing zijn ook de leden van de AWN afdeling Betuwe uitgenodigd.
Let op! Deze lezing vindt plaats in het Arend Datema Instituut - AIC
Betuwe.

: :. ORMERe JAARVERSLAG SECRETARIS 1993
Algemene ledenvergadering
eze 25e jaarvergadering, gehouden op 19 april 1993 in het Dorpshuis
te Kesteren, wordt geopend door de aftredende voorzitter, de heer
A. Datema.
De jaarverslagen van secretariaat, werkgroepen, alsmede het financieel
verslag over 1992 werden goedgekeurd.
De kascontroleurs waren de heren G. Opperman en G. v. Kalkeren.
Nieuwe kascontroleurs worden: de heren Van Kalkeren en De Rooij.
Bestuursverkiezing. De heer F.F.J. Nieuwenhof wordt met algemene
stemmen gekozen tot voorzitter.
Mevr. T. Geurts is herkiesbaar en wordt herkozen, terwijl in de vacature
bestuurslid HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN de heer K. van
Ingen wordt gekozen.
Het bestuurslid AIC Betuwe (penningmeester), de heer G. van Dam heeft
bedankt. In zijn plaats wordt de heer J. de Vries benoemd.
De heer J.J. Jager wordt bedankt, omdat hij steeds een grote steun en
toeverlaat is geweest.
Hierna spreekt Chr. de Bont de scheidende voorzitter toe. (Deze speech is
gepubliceerd in de Nieuwsbrief van augustus 1993).

D

Na de maandelijkse lezing door de heer W. v.d. Veer over een geheim
agent springt af, volgt de overhandiging van de voorzittershamer aan de
nieuwe voorzitter door de scheidende.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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De heer A. Datema blijft directeur van het AIC Betuwe.
Het jaar 1993 voor de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN

Ledental
In het jaar 1993 groeide het ledental inclusief huisgenootleden tot 398, een
netto toename van 38!
Vergaderstructuur
Besloten werd, dat de besturen van AIC Betuwe en HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN in 1994 apart gaan vergaderen. Ieder zesmaal
per jaar.
Bestuursverkiezing
De heer G. van Dam trad in april 1993 af als penningmeester van het AIC
Betuwe en werd opgevolgd door de heer J. de Vries.
De heer H.J. Gerritsen trad per 31-12-1993 af als penningmeester van de
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en werd opgevolgd door
de heer H.C. Moorrees.
De heer Gerritsen blijft kassier, zowel voor het AIC Betuwe als voor de
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN.

Cursussen
heer J. Bats uit Leerdam geeft een cursus oud-schrift (paleografie) voor
beginners (12 lessen) en een cursus voor gevorderden (ook 12 lessen):
Open-Monumentendag
Deze was op 11 september en ook hierin had de HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN haar aandeel.
Jubileum
18 september was de jubileumviering van de heer Datema.
Tevens werd ter gelegenheid hiervan het AIC Betuwe "omgedoopt" tot
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe.
Excursie
Op 9 oktober vond de jaarlijkse excursie plaats, ditmaal naar het stroomgebied van de Kromme Rijn en de Vecht en, zoals al vele jaren, georganiseerd door Chris de Bont en Kobus van Ingen.
Bibliotheek
Er is een bibliotheekcommissie in het leven geroepen en deze heeft een
nieuw systeem ontworpen om de bibliotheek toegankelijker te maken. Aan
de uitvoering hiervan wordt nu gewerkt.
De
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Werkgroep Streekgeschiedenis Zetten
Zie verslag elders in deze Nieuwsbrief.
Werkgroep Archeologie
Zie verslag elders in deze Nieuwsbrief.
Werkgroep Genealogie
Zie verslag elders in deze Nieuwsbrief.
Werkgroep foto en dia
Zie verslag elders in deze Nieuwsbrief.
Afscheid
Helaas moesten wij dit jaar afscheid nemen van twee gewaardeerde leden:
de heer D. Spruit uit Cuijk en de heer J.J. Jager uit Geldermalsen.
Maandelijkse lezingen
Mevr. C. de Hartog zorgde ervoor, dat er steeds een interessante spreker
was op elke 2e maandag van de maand.
in 1993 werden de volgende lezingen gehouden:
11 januari

J. Peerbolte; Klankbeeld over kerken van Valburg.

8 februari

A.C. Broere; Winteraardigheden, winternarigheden.

8 maart

Mevr. W. de Jong-Bulee; Van opoes mus en opas hemp.

19 april

W. van de Veer; Een geheim agent springt af.

10 mei

D.J. Thijsen; Buren, Egmond en Oranje.

14 juni

Prof. dr. J.E. Bogaers; Een getuigschrift uit Rome, uit een
bermsloot in Eist.

13 september Mevr. G.L.A. Roks; Kloosters en hun archieven v(56r
1795.
11 oktober

Peter W. Schipper; Antiek herkennen.

8 november

Prof. G.A. Kooy; Huwelijk en gezin in een veranderende

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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westerse wereld.
D. Kronenberg, secretaris

EME:Wea JAARVERSLAG AIC BETUWE 1993

T

n het verslagjaar bestond het bestuur uit A. Datema, voorzitter tot april
1. 1993, F.F.J. Nieuwenhof, voorzitter vanaf april 1993, mevr. D.M.C.
Kronenberg-Meulenkamp, secretaris, G. van Dam, penningmeester tot april
1993, J. 'de Vries, penningmeester vanaf april 1993, H.J. Gerritsen en
W.A. Rombout. De directie van het AIC Betuwe was in handen van
A. Datema.
Ondanks de optimistische geluiden in het jaarverslag van 1991, baarde het
groot onderhoud het bestuur in 1993 weer grote zorgen. Toch is het bijna
zeker, dat het gebouw in 1994 een opknapbeurt krijgt. Het dagelijks
onderhoud was weer in handen van de heren W.A. Rombout en J. van Dam
en hun medewerkers. Veel werd er weer gerepareerd en gerestaureerd.
Daarvoor is hun veel dank verschuldigd. Ook veel dank voor het vele
materiaal, zoals hout, spijkers, elektrisch materiaal, schoonmaakartikelen
e.d. dat om niet beschikbaar werd gesteld. Mevr. Willemsen-Florissen
verzorgde in 1993 het interieur op keurige wijze.
Vrijwilligers werkten aan de inrichting en onderhoud van de bibliotheek
(men is druk bezig met een nieuwe indeling), de genealogische bronnen, de
foto- en diacollectie etc.
Het AIC Betuwe werd in het verslagjaar verrast door vele schenkingen,
boeken voor de bibliotheek, leesapparatuur voor het lezen van fiches,
kopieerapparatuur voor het kopiëren van microfiches op papier enz. enz.
We zijn de gevers veel dank verschuldigd.
Het aantal afleveringen van de Osenvorenreeks groeide in 1993 explosief.
We hopen in 1994 eveneens de nodige afleveringen (sommigen in luxere
vorm in verband met het karakter en de inhoud) te laten verschijnen. De
Osenvorenredactie vergaderde zes maal.
Het aantal bezoekers van het AIC Betuwe, inmiddels omgedoopt tot Arend
Datema Instituuut — AIC Betuwe, steeg tot ongeveer 2000. Scholen en
verenigingen maakten gebruik van de faciliteiten van onze instelling. Vele
inlichtingen etc. werden gegeven per post of per telefoon. Ook naar buiten
Archief en informatiecentrum voor de Betuwe
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trad het AIC Betuwe op, door op verzoek lezingen en tentoonstellingen te
organiseren in de diverse dorpen in ons werkgebied. Uit alles blijkt dat de
belangstelling voor de cultuur en historie van de Betuwe - in al zijn facetten
- groeiende is.
In het verslagjaar werd het werk op het AIC Betuwe ondersteund door de
stagiaires Marliene Verwoert en Tulay Yasar.
A. Datema

Mi.liiimEmen VERSLAG 1993 ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP
rote vondsten, zoals elders in deze Nieuwsbrief omschreven, komen
niet zoveel voor. Toch wordt er nog geregeld door de werkgroep
gezocht en er gaat geen veldwerk-middag voorbij of we vinden wel iets.
Veelal worden de reeds bekende vindplaatsen bezocht waar dan toch steeds
weer verrassende vondsten worden gedaan.
Grond die jaarlijks wordt omgeploegd brengt ook telkens weer het een en
ander aan gebruiksvoorwerpen naar boven, zoals spinklosjes en werpkogels
uit de late IJzertijd. Soms vinden we een enkele bronzen fibula uit de
Romeinse tijd en geregeld maken we nog een vreugdedans als het
bijzondere Latène glas wordt gevonden. Dit glas dat in de IJzertijd als
sieraad werd gebruikt vinden we vaak in kleine fragmenten terug.
De Beldert, even boven Zoden en een van onze oudste vindplaatsen, is
afgelopen jaar geheel verloren gegaan door de zandwinning. Vele zaterdagmiddagen zijn besteed om uit de laatste stukken grond nog wat van het
overvloedige archeologische materiaal te bergen. Een deel van de fraaie
stukken is het afgelopen najaar bij een Veenendaals bedrijf tentoongesteld.
Hiervoor bleek veel belangstelling te bestaan.
De vindplaatsen in de regio Heteren leverden nog steeds belangrijke zaken
op uit de midden-IJzertijd.
In het afgelopen jaar heeft de groep afspraken gemaakt om in de komende
jaren de werkgroep op een andere wijze te structureren. Meer aandacht zal
worden gegeven aan het "determinatie" werk (dus het herkennen en
beschrijven van de vondsten). Ook het restaureren, wat de laatste jaren wat
in het slob was geraakt, willen we in de komende tijd weer geregeld gaan
uitoefenen. Dit jaar zijn we van start gegaan met werkavonden; iedere
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woensdag om de veertien dagen. Met de leden van de werkgroep is hiertoe
de ruimte bij de vitrines geschikt gemaakt.
Een vijftal leden van de werkgroep heeft zich ingeschreven voor de cursus
archeologie, die deze winter door het Gelders Oudheidkundig Contact te
Arnhem werd georganiseerd. Ook de kartering door de archeologische
stichting RAAP, die in opdracht van de overheid wordt uitgevoerd op het
toekomstige tracé van de Betuwelijn, wordt door de werkgroep met
belangstelling gevolgd.
In samenwerking met de AWN (Archeologische Werkgemeenschap
Nederland) en de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN, wordt
jaarlijks een archeologische lezing georganiseerd door, een beroepsarcheoloog.
H.J. Gerritsen en K. van Ingen

MMEMWM

JAARVERSLAG 1993 FOTO- EN DIAWERKGROEP

et afgelopen jaar was er weer een met vele activiteiten. De foto's en
dia's blijken altijd goed voor veel belangstelling. En iedere keer
wordt de fotografische werkgroep weer verrast met nieuwe foto's. U weet
toch dat wij graag afdrukken maken van uw oude foto's om op te nemen in
onze verzameling in het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe? De
originelen krijgt u terug.

H

In de maand maart was er een fototentoonstelling in mavo De Poort te
Kesteren over de dorpen Ommeren, Lienden en Ingen.
Op 23 april vond te Uzendoorn een fototentoonstelling en dialezing plaats
en werd een oude film over IJzendoorn getoond. De heer Van Blijderveen
voorzag de film van commentaar. Hij kende nog vele personen op de film.
Deze film was van de Oranje-vereniging en in bruikleen gegeven aan het
AIC Betuwe. Hier kwamen ongeveer 150 mensen uit llzendoorn en
omgeving naar kijken.
De Oranje-vereniging had zelf voor zo'n 100 oude schoolfoto's uit de jaren
dertig gezorgd en hier mochten wij kopieën van maken. Deze foto's zijn
eigendom van de heer ir. G. Soels, Hogerijndijk 32, 2382 AT Zoeterwoude.
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Woensdag 28 april was er een kleine fototentoonstelling in het AIC Betuwe
over de oorlogshandelingen bij Ochten, voor de oud-militairen van het
onderdeel Menno van Coehoorn.
Op 8 mei een bijna traditionele fototentoonstelling te Ochten in de Vicary
voor oud-militairen van het 44e RI.
Voor oud-militairen onder leiding van D. Viergever uit Zetten werden op
10 juli dia's gedraaid in het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe.
In augustus werden wij verblijd met 11 foto's over Opheusden door de
familie Van Dijk uit Dodewaard.
Een dialezing over percelen, personen en boerderijen werd gehouden op 13
september te Zetten.
In het bejaardencentrum Het Anker te Kesteren werd op 20 september een
fototentoonstelling gehouden over mensen in klederdracht.
Wegens de gemeentedag en het Europese jaar van de ouderen en solidariteit
tussen de generaties vond op 25 september een fototentoonstelling plaats in
Ochten op het gemeentehuis.
Voor de Rabobank uit Ochten hielden wij op 30 september een dialezing in
de Dukenburg te Echteld.
Op 18 oktober stond een dialezing over de dorpen Kesteren en Opheusden
voor de christelijke vrouwenvereniging Kesteren op het programma.
Verder was er in oktober een fototentoonstelling voor de winkeliersvereniging te Opheusden, over het zakelijke gebeuren te Opheusden. Hierbij zijn
honderden foto's getoond, die ons zijn geschonken door de heer T. Keuken
van de firma Mediaservice.
In dezelfde maand nog een dia- en genealogische lezing te Eck en Wiel
voor de vrouwenvereniging.
Als afsluiting van het jaar van de ouderen volgde in november een dialezing
in het Dorpshuis te Kesteren.
Van de dorpen Ingen en Eck en Wiel zijn ons honderden ansichtkaarten ter
beschikking gesteld door de heer Vonk uit Eck en Wiel om afdrukken van
te maken.
A. Datema, H.J. Gerritsen en G.D. Opperman
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JAARVERSLAG 1993 WERKGROEP ZETTEN E.O.

venals in het vorige verslagjaar verdient de familie Jansen van het
"Wapen van Andelst" waardering en dank voor de gastvrije ontvangst
van onze groep. Geen inspanning was hen teveel.
De opkomst van de leden ter vergadering lag steeds tussen de 25 en 30. De
excursie naar Ommeren trok ongeveer 16 belangstellenden.
Op 18 januari vond een werkbijeenkomst plaats. Aan de hand van een
schema van mogelijke studie-onderwerpen werd van gedachten gewisseld
en kwam tot uiting wie belang stelde in welk onderwerp. Bovendien was
daarin eel.' zekere spreiding van onderwerpen opgenomen. Heeft deze avond
bijgedragen tot het resultaat dat alle inleidingen dit jaar door eigen leden
zijn verzorgd?
Op 29 maart heeft Maurice Vollebregt een boeiende en goed verzorgde
lezing gegeven met als onderwerp "De geschiedenis van het Valkhof,
speciaal de bewoning door de Van Lijndens".
Op 24 mei bezochten we op een mooie zomeravond het Heemkundig
Museum in Ommeren, in combinatie met het Bos van Van Brakell. Het was
een veelzijdige en boeiende excursie en een goede introductie voor de eerste
bijeenkon-kt na het zomerreces.
Op 21 september hield de heer Poelman namelijk een inleiding over de
stichter van het landgoed, baron Van Brakell van den Eng.
Op 26 oktober volgde een fraai geïllustreerde lezing van de heer Van
Bastelaere over zijn geboortestreek Zeeuws-Vlaanderen en Sluis in het
bijzonder.
Op 7 december gaf de heer Versluis een verslag van zijn onderzoek naar
"Bouwaanvragen in de gemeente Valburg van 1923-1927". De spreker deed
bovendien de jaren twintig op boeiende wijze herleven.
Voorzitter en secretaris woonden namens de werkgroep samen met enkele
andere leden de receptie ter ere van het afscheid van de heer Datema als
voorzitter van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN bij.
Tevens wisselden zij uitvoerig van gedachten met zijn opvolger en de
(nieuwe) secretaris over het functioneren van de werkgroep en de structuur
van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN.

E

J.N.B. Poelman, voorzitter
W.J.G. van Mourik, secretaris
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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VERSLAG 1993 GENEALOGISCHE WERKGROEP

eze groep, die niet zo strak georganiseerd is, houdt zich met vele
aspecten bezig welke op de een of andere manier met genealogie en
streekgeschiedenis te maken hebben. Om alle werkzaamheden te noemen
zou in dit overzicht te ver voeren. De belangrijkste voor u willen we hier
vermelden.
- Regelmatig op de openingsdagen van het Arend Datema Instituut - AIC
Betuwe helpen van de bezoekers met het geven van adviezen en hulp bij het
starten van hun onderzoek of bij het zoeken naar nieuwe bronnen als het
onderzoek dreigt vast te lopen.
- Hard wordt er gewerkt aan het ontsluiten en toegankelijk maken van het
steeds groeiende materiaal. Het betreft het overzichtelijk en systematisch
opstellen van de bronnen in de bibliotheek.
- Het transcriberen en publiceren van de bronnen als bijvoorbeeld het Oude
Rechterlijk Archief van de Neder-Betuwe gaat met grote snelheid door.
Daarnaast worden de bestanden van de Burgerlijke Stand met behulp van
de computer systematisch opgeslagen. Van de gemeente Kesteren en
IJzendoorn zijn deze grotendeels klaar gekomen. Aan andere werd
begonnen. Veel moeizaam zoeken in de microfiches kan daardoor
voorkomen worden.
- Verder kan vermeld worden dat het bestand aan genealogische gegevens
in verwerkte vorm flink is uitgebreid. Ook zijn een aantal bronnen
aanwezig met genealogische gegevens van buiten ons werkgebied.
- Tenslotte kan nog vermeld worden dat op één woensdagavond per maand
lezingen gegeven worden door leden over de gevonden gegevens en
bronnen bij hun onderzoek. Deze zijn ook instructief voor beginnende
genealogen. Men hoort en ziet hoe er gewerkt wordt en wat er bereikt kan
worden. Deze bijeenkomsten zijn beperkt tot een aantal maanden in herfst,
winter en voorjaar.
Gaarne zullen we nieuwe medewerkers in onze groep opnemen. Er is nog
veel te doen en het opent voor nieuwe medewerkers vele mogelijkheden.
A. Pouwer
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RENTELOZE OBLIGATIE

chterin de Nieuwsbrief staat altijd een lijst van nieuw verschenen
Osenvoren nummers. Deze worden nagenoeg allemaal in het Arend
Datema Instituut - het Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
geproduceerd met behulp van een fotokopieerapparaat. De produktie is zo
groot dat dit apparaat hiertegen niet is opgewassen en vervangen moet
worden door een groter type. Hiervoor is op korte termijn geld nodig. Bij
de huidige omzet van de Osenvorens verwachten wij deze investering te
kunnen terugverdienen.
Echter, Wij hebben op dit moment te weinig geld op de spaarbank en lenen
is duur.
Vandaar dat het bestuur van de stichting Archief en Informatiecentrum voor
de Betuwe een renteloze obligatie heeft uitgegeven met een looptijd van drie
jaar. Deze renteloze obligatie wordt mede gegarandeerd door de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN. Beide instellingen zijn gevestigd
in Kesteren, Stationsstraat 40-42. De obligaties worden uitgegeven tot een
maximum van f 10.000,-- en de uitgifte eindigt 31 december 1994.
Eénmaal per jaar — op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
HISTORISCI:E KRING KESTEREN EN OMSTREKEN — zal telkens Y3 deel van
de uitgegeven obligaties worden uitgeloot (de eerste maal in 1995, de
tweede maal in 1996 en de derde en tevens laatste maal in 1997). De
uitgelote obligaties worden direct na de trekking betaalbaar en tevens
vermeld in de eerstvolgende Nieuwsbrief van de HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN en het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe.
De obligaties staan op naam en worden uitgegeven in coupures van f 25,--.
U kunt de obligaties kopen bij het Arend Datema Instituut - het Archief en
Informatiecentrum voor de Betuwe of bestellen door overschrijving van het
juiste bedrag op gironummer 777704 ten name van AIC Betuwe onder
vermelding van het gewenste aantal obligaties.
J.

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

de Vries, peningmeester AIC Betuwe
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igaraMMI VORSTELIJKE BIJDRAGE VAN SNS-BANK
lak voor het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief ontvingen wij van
de SNS-Bank Rivierenland de mededeling, dat de stichting Jan
Nieuwenhuyzen van deze bank ons (het AIC Betuwe) f 4000,-- wilde
schenken. Dit voor de aanschaf van microfiches van documenten uit het
Oud Rechterlijk Archief.
Het behoeft geen betoog dat wij hier zeer blij mee zijn. De microfiches
vormen — na transcriptie — de basis voor de lange serie Osenvoren
uitgaven. Inmiddels zijn er in de nevenserie al meer dan 150 nummers
verschenen en dit aantal stijgt gestaag. Door de enorme produktie en de
daaraan verbonden kosten, die pas na enige tijd weer kunnen worden
terugverdiend, dreigden wij bijna het slachtoffer van ons succes te worden.
Gelukkig is met deze royale gift een flink deel van onze zorgen opgelost.
De transcribenten kunnen met een gerust hart weer doorgaan met het
ontsluiten van deze voor de geschiedbeoefening zo belangrijke bronnen.
Onze erkentelijkheid voor deze gift hebben wij in een bedankbrief reeds
laten blijken. Nogmaals, heel hartelijk bedankt SNS-Bank!

V

Namens het bestuur, Frans Nieuwenhof, voorzitter

MaggiMen DANK AAN GOEDE GEVERS
lders in deze Nieuwsbrief is melding gemaakt van een royale gift van
de SNS-Bank voor het werk van het Arend Datema Instituut - Archief
en Informatiecentrum voor de Betuwe. Het is daarnaast verheugend dat ook
nog andere giften in geld of natura te melden vallen. En het is beslist niet
zo dat deze minder worden gewaardeerd, geenszins. Al was het maar omdat
vele kleintjes één grote maken. Verder was er in de meeste gevallen niet om
meer gevraagd.
Allereerst een aantal bijdragen die te maken hebben met diverse publikaties
in de Osenvoren reeks die op stapel staan.
Voor een publikatie over een boerderij in Ingen heeft de gemeente Lienden
een bijdrage geschonken.
Voor een boek met verhalen van wijlen ."meester Jan" Tornga heeft de
Rabobank Dodewaard en de gemeente Dodewaard financiële hulp geboden.

E
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Verder is er een boek met aantekeningen van ds. J.H. Jonckers (1818-1900)
in de maak, waarvoor B en W van de gemeente Heteren een voorstel aan
de raad hebben gedaan.
Het is waarschijnlijk passend om onze adverteerders ook nog eens te
bedanken. Met elkaar brengen ze ook een royaal bedrag binnen. Af en toe
stopt er echter een, zodat nieuwe adverteerders altijd welkom zijn. Mocht
u er een weten, meld het ons.
Daarnaast krijgen wij regelmatig (kantoor)meubilair, boeken voor de
bibliotheèk, boeken voor de boekentafel, serviesgoed, kaartenbakken, tafels
enz. Veel van deze spullen vinden bij ons nog een goede bestemming.
Alle gevers hartelijk bedankt namens het bestuur.
Frans Nieuwenhof

SEMENE NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT

H

et streekarchivariaat is 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 april tot en met augustus. In deze periode is
het archivariaat drie weken achtereen gesloten. Wanneer is nog niet precies
te melden. De sluiting houdt verband met het gereedkomen van de woning
van de streekarchivaris omstreeks juni aanstaande.
week

dagen

gemeente

14.
15.
16.
17.
18.
19.

5-4/8-4
11-4/15-4
18-4/22-4
25-4/29-4
2-5/6-5
9-5/13-5

Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

20
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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16-5/20-5
24-5/27-5
30-5/3-6
6-6/10-6
13-6/17-6
20-6/24-6
27-6/1-7
4-7/8-7
11-7/15-7
18-7/22-7
25-7/29-7
1-8/5-8
8-8/12-8
15-8/19-8
22-8/26-8

Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld

ARCHIEF GEMEENTE LIZENDOORN GEREED
De eerste inventaris van het streekarchivariaat is klaar. Het betreft een
beschrijving van het gemeente-archief IJzendoorn over de jaren 1818-1923.
In 1923 werd IJzendoorn gevoegd bij de gemeente Echteld. In de jaren
1810-1817 maakte de voormalige heerlijkheid ook al deel uit van de
gemeente Echteld. Het archief omvat ongeveer 9 strekkende meter aan
bescheiden. Door slecht beheer in de negentiende eeuw en de gevolgen van
de Tweede Wereldoorlog zijn er helaas enkele stukken verloren gegaan. De
inventaris is voorzien van een interessante inleiding en diverse bijlagen,
waaronder lijsten van functionarissen en bestuurders (burgemeesters,
secretarissen, gemeenteraadsleden, veldwachters, vroedvrouwen etc.), een
overzicht van de verleende bouw- en hinderwetvergunningen en het
inwonertal van de gemeente. Ten behoeve van de onderzoekers zijn alle in
de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders afgeschreven verordeningen afzonderlijk beschreven en in de
inventaris opgenomen. Enkele stukken uit het archief zijn inmiddels ook al
gerestaureerd (de oudste begrotingen en bevolkingsregisters). De inventaris
omvat 50 bladzijden en is voorzien van diverse illustraties. Het ligt in de
bedoeling dat de inventaris op bescheiden schaal gepubliceerd wordt tegen
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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een verkoopprijs van ongeveer tien gulden. Als u interesse heeft kunt u nu
al een exemplaar reserveren.

ENKELE KLEINE MAURIKSE ARCHIEFJES TOEGANKELIJK
Naast de gemeentelijke archieven waar nu druk aan gewerkt wordt, berusten
bij de gemeenten ook enkele kleine (particuliere) gedeponeerde archiefjes.
In de vorige aflevering van de Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het
archiefje van de Maurikse vereniging Nut en Genoegen toegankelijk is
gemaakt. Inmiddels is bij deze gemeente ook het archiefje van de plaatselijke afdeling van het Nationaal Crisis Comité 1931-1936 geïnventariseerd en
een collectie van pamfletten van openbare uitvoeringen in de gemeente uit
de jaren 1889-1930 door diverse gezelschappen waaronder de Rederijkerskamer De Genestet en de zangvereniging Kunst en Vriendschap. De
pamfletten zijn afkomstig uit de nalatenschap van de voormalige gemeentesecretaris van Maurik de heer De Vree van Gelder.

EEN VERZOEKJE
Voor de handbibliotheek van het streekarchivariaat zou de streekarchivaris
het prettig vinden als hij kon beschikken over een complete serie van het
regionaal historisch tijdschrift Tabula Batavorum. De HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN is al ZO vriendelijk geweest OM van de
afleveringen waarover zij nog beschikte een exemplaar aan het archivariaat
te schenken. Helaas ontbreken dus nog enkele nummers, met name de
oudste. Als u overweegt om uw exemplaren weg te doen, wilt u dan ook
eens denken aan het streekarchivariaat. Overigens zijn voor de bibliotheek
alle (historische) publikaties welkom.
Sil van Doornmalen, streekarchivaris
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GENEALOGISCHE VRAGEN

Gerritje Bitter,

geb. Heteren 26-2-1835, arbeidster, overt. Heteren
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12-11-1906, tr. (1) ? met Antoon Ackerman (Antonie Akkerman) (geb.
? 11-9-1820), tr. (2) Heteren 1-5-1875 met Jurrien Jacobs (van den Hot)
(geb. Randwijk 23-4-1818, arbeider, over!. ?, tr. (1) ? met Antje Tamboer
(geb. ? 14-8-1824), z.v. wijlen [bij huwelijk 2 Jurrien] de ehelieden Jacob
Jacobs en Hendrina Jager).
Gerritje Bitter was dochter van Cornelis Bitter en Geertruij de Waal uit
Heteren.
Wie heeft aanvullende gegevens? Reacties naar Frans Nieuwenhof,
Achterstraat 12, 6721 VM Bennekom, tel. 08389-15166 of het Arend
Datema Instituut - AIC Betuwe.

maggiMmi. H00GwATER

T

a, het was toch wel even spannend gedurende de kerstdagen van 1993.

J Het rivierwater was al een tijdje hoog maar dat het zo dicht bij het
kritieke punt zou komen hadden we niet verwacht. De gevolgen in het
Limburgse stroomgebied van de Maas en de Niers waren voor de gedupeerden zeer ernstig. Er werd vele miljoenen aan schade geleden en de
slachtoffers zullen deze "verstoorde" kerst niet zo snel vergeten. Voor de
inwoners van de Betuwe liep het gelukkig nog goed af, maar het spande er
wel om. Dat het in het verleden ook heel vaak minder goed afliep willen we
in onderstaand verhaal uiteenzetten.
Kort relaas van de dijkdoorbraken in 1809
Wat een bevolking van een dijkdoorbraak had te duchten, kwam naar voren
in het werk van H. Ewijk, "Verslag van de dijkbreuken en overstromingen
langs de rivieren in het Koninkrijk Holland, voorgevallen in de Louwmaand van 1809". Het boek was geschreven in opdracht van Koning
Lodewijk Napoleon. Een gedeelte van de opbrengst van de verkochte
exemplaren zou ten goede komen aan de slachtoffers van de watersnood.
De schrijver verhaalt, hoe er tussen Nijmegen en Dodewaard een aanzienlijke massa ijs was, waardoor de rivier geheel verstopt raakte. In de nacht van
13 op 14 januari 1809 kwam het ijs in beweging. Ook schoven de schotsen

I

De maand januari.
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Bezoek onze showroom
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Voor meer informatie
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Ambiance a la carte restaurant
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WILLEMSEN B.V. KESTEREN
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bij Dodewaard zeer hoog op de dijk, waardoor de "passage over denselven
geheel gestremd werd". Het water rees bij Andelst 's middags elk uur een
duim (2,5 cm).
Door de uit ijsschotsen gevormde dammen opgestuwd, stroomde het water
gedurende 8 uren over de dijk bij Loenen. Met man en macht werd
geprobeerd door "opkisting2" de dijk te redden. Helaas te vergeefs!
's Morgens, de 15e januari kwam er een doorbraak bij Loenen en
's middags een doorbraak bij Oosterhout. De hele Betuwe liep onder.
Het duurde tot de volgende dag voor men het vloedwater in de NederBetuwe begon te merken. Door zeven noodschoten van het kanon op de wal
van Tier en door het luiden der kerkklokken werd de bevolking gewaarschuwd. Door gedeelten van de dwarsdijk3 en de in 1799 aangelegde linie
van de Specs bij Opheusden naar de Batterijen bij Ochten werd het water
gedeeltelijk tegen gehouden. Daardoor kwam de vloed in de MiddenBetuwe zeer hoog te staan.
De meeste inwoners verlieten hun woningen en zochten op hogere plaatsen
en op de dijken onder de blote hemel een toevluchtsoord. Er viel weer
strenge vorst in. Op het ondergelopen land vormden zich nieuwe ijsschotsen, die door het rijzen van het water los raakten en gingen drijven.
Daardoor weruen vele huizen en boomgaarden vernield.
Toen volgde de hevige storm van 30 januari. De woningen die nog overeind
stonden, gingen er nu voor een groot gedeelte ook aan!
Nog erger was dat er verscheidene slachtoffers waren te betreuren. In
Herveld verdronken 25 mensen, in Zoelen 19, in Zetten 6, in Andelst 5, en
in de gemeente Dodewaard 3. De Dodewaardse slachtoffers waren een
vrouw en twee kinderen, die door het instorten en wegdrijven van hun
woning waren omgekomen. Er waren daar 39 koeien verdronken en 4
paarden, 72 schapen en 16 varkens. In de gemeente Dodewaard waren 45
huizen Of weggespoeld Of ingestort, 26 andere waren onbewoonbaar
geworden en 28 huizen waren zwaar beschadigd.
De heer Van Lynden had vier gezinnen, die in huisjes op de Lingewal

2 0pkisten is het met behulp van paaltjes, mest en grond ophogen van de
kruin van de dijk. Thans gebruikt men hiervoor zakken met zand.
30ok wel de Sparijaardsdijk genoemd.
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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woonden, ondergebracht op de grote Wuust in Gesperden4. De grote
Wuust had bij vorige overstromingen niet onder water gestaan. De huisjes
op de Lingewal verdwenen echter in het water.
Op de Boelenham5 kwam men ook lelijk te pas. De ijsschotsen vernielden
de berg met koren, de grote schuur en een groot deel van het woonhuis.
Aan één kant van het huis stonden sterke lindebomen. Als die er niet
gestaan hadden, zou menselijkerwijs gesproken dat deel van het huis er 66k
aangegaan zijn. Maar nu bood het bescherming aan Michiel Sipman en zijn
gezin. Het vee, paarden koeien en kleinvee, 40 stuks, kwamen allemaal om
in de golven. Aldus een beschreven bladzijde in de grote statenbijbel van
de familie Tap. Een lade gevuld met papieren, vond men later in een
knotwilg onder Ochten terug.
Toen Koning Lodewijk Napoleon6 van de grote ramp hoorde, stuurde hij
de Commissaris-Generaal van Waterstaat, de heer Van Palland van Barlham
naar het getroffen gebied met een portie geld !!!
Tot zover dit korte relaas, waarin het duidelijk wordt gemaakt in wat voor
nood de bevolking werd gebracht door de toenmaals zeer veel voorkomende
dijkdoorbraken. Thans zijn onze rivierdijken op een aanzienlijk hoger
niveau dan toen, maar waakzaamheid blijft geboden.
Bronnen
- Ewijk, H.: Verslag van de dijkbreuken en overstromingen langs de
rivieren in het Koninkrijk Holland, voorgevallen in de Louwmaand van
1809. Amsterdam (1809).
- Tornga, J.S.M.: Over overstromingen en dijkdoorbraken. Dodewaard
(1983).

4Gesperden is een buurtschap van Dodewaard, gelegen op de grens met de
voormalige gemeente Hemmen.
5 De Boelenham is een boerderij die even ten noorden van Hien is gelegen,
in de directe omgeving van de huidige NS-halteplaats Hemmen-Dodewaard. In
de late middeleeuwen stond op die plaats een adellijk huis (kasteeltje), waarvan
thans alleen nog de gracht is overgebleven.
6

De eerste koning der Nederlanden.
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- Spruit, D.: Uit een familiebijbel. Nieuwsbrief, augustus 1992, p. 10.
Kobus van Ingen

EIMMEM UIT EEN MEDEDELING VAN DE ROB

T
I

n de mededelingen van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) te Amersfoort zijn kortgeleden resultaten gepubliceerd over
diverse vondsten gedaan door de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN
OMSTREKEN (Overdruk ROB nr. 398. Door: P.J.R. Modderman &
M.J.C.T. Montforts. Uit: Bijdragen en mededelingen van de Vereniging
Gelre, 82(1991)143-188).
Bij verbreding van een sloot in de Brienen te Opheusden zijn in 1980/1981
veel aardewerkscherven gevonden, afkomstig uit de Bronstijd (Hilversumen Drakenstein-periode), maar ook twee bronzen knopsikkels, waarvan één
exemplaar onvolledig (alt. 6, 3). De complete sikkel uit Opheusden is
voorzien van drie riggels, terwijl de onvolledige sikkel twee riggels heeft.
Alle sikkels worden gekenmerkt door één langwerpige knop. Bronzen
sikkels zijn in grote aantallen bekend uit Midden-Europa. .Nederland is
spaarzaam bedeeld met deze voorwerpen. De meeste zijn afkomstig uit
Midden-Nederland. Waarschijnlijk zijn de grote rivieren de aanvoerroutes
geweest. De sikkels dateren uit de eerste helft van de Midden-Bronstijd.
Daarmee behoren zij tot de oudste in ons land geïmporteerd.
Onder Homoet, gemeente Eist, werd bij het graven van een sloot crematie
gevonden vergezeld van een aantal scherven afkomstig van een schaal en
een bronsfragment (afb. 9, 3). Het bodemfragment was voorzien van een
zwakke omphalos. Het profiel van de schaal herinnert aan Marne-aardewerk, dat waarschijnlijk model heeft gestaan voor de pottenbakker. Dit zou
een datering in de Midden-IJzertijd betekenen.
In Driel, gemeente Heteren, werden in 1984 door H.A. Gerritsen uit Driel
aan de Molenstraat enkele vondsten geborgen, waaronder een compleet
Terra Sigillata bord Drag. 18/31 met stempel CANAIM (Canaus) daterend
uit het eind van de tweede eeuw. Daarnaast kon hij een complete ruwwandige kom bergen, ongeveer Gose 485 (datering midden tweede eeuw), met
vingerafdrukken versierde handvatten (afb. 12, 9). Een parallel hiervoor is
niet bekend. De compleetheid van deze voorwerpen en de aanwezigheid van
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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crematieresten duiden erop dat we hier
met een graf te maken hebben, mogelijk
zelfs met een grafveld uit de 2e eeuw.
In februari 1982 werd in Heteren in het
kader van de ruilverkaveling een sloot
gegraven oostelijk van Rijksweg 50. In
het slootprofiel kon de opbouw van de
grond bestudeerd worden. Het onderste
gedeelte van het profiel bestond uit
stroomafzettingen bestaande uit een
afwisseling van smalle zandruggen en
met klei opgevulde depressies. Aan de
bovenzijde waren deze afzettingen afgesloten door een donker niveau waarop
een enkele decimeter dik kleipakket was
afgezet. In de hiervoor genoemde depressies tekenden zich twee niveaus af.
In het bovenste daarvan beyond zich het
maaiveld uit de Romeinse tijd. Verspreid
in de westelijke helft van de sloot bleken
enkele graven uit de Romeinse tijd aanwezig; minimaal 6 stuks. Het betrof
kleine kuilen, ongeveer 60 cm beneden
het huidige maaiveld. De graven maakten een eenvoudige indruk. Aanwijzingen
voor kringgreppels zijn niet gevonden.
Uit enkele graven werden door leden van
3
onze werkgroep en de ROB de volgende
vondsten verzameld (afb. 11, 5-10):
Aft). 6
- een fragment van een bronzen knikfibula, Almgren Type 20,
- fragmenten van een gladwandige kruik,
Stuart type 113,
- een compleet kommetje van inheemse
makelij,
- een complete gladwandige kruik, Stuart type 106,
- fragmenten van een ruwwandige kookpot, Stuart type 201a,
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Alb II

r

6

9

Alb. 9 (onder)
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- een groot randfragment van een inheemse pot,
- een incomplete gladwandige kruikamfoor.
Ook zijn grafvondsten aan de oppervlakte gedaan. Al deze vondsten zijn
verzameld door onze werkgroep en onder andere door J.H. Nederhoed te
Heteren. Daartoe behoorden twee complete terra sigillata borden, resp. Dragendorf 18 met stempel IVCVND (Iucundus Zuid-Gallië, ca. 40-70) en
Dragendorf 31 (atb. 12, 1-2); 2 terra nigra kommen Holwerda, Belgische
Waar, type 55 (afb. 12, 3-4); een groot fragment van een geverniste beker
Stuart type 2; diverse fragmenten van gladwandig en ruwwandig aardewerk,
en een randfragment inheems aardewerk. Aan metaalvondsten werden nog
geborgen een versierde rand van een bronzen schotel (vergelijk voor
versiering Eggers 1932, pag. 256-257 en Radnóti 1938, pag. 84 en Taf VI,
nr 28), en een bronzen beslagstuk (knop) in de vorm van een achtspakig rad
(afb.12, 5-6). Vergelijkbare beslagstukken zijn onder andere aangetroffen
in het Castellum van Zugmantel en in de Saalburg.
Vastgesteld kan worden dat de vondsten ten noorden van de sloot talrijker
zijn en daar over een groter oppervlak zijn aangetroffen dan aan de andere
zijde van de sloot. Daarmee is een globale indruk verkregen van de
uitgestrektheid van het grafveld. Aannemende dat de vondsten representatief
zijn voor het totale grafveld, dan zou dit in gebruik zijn geweest vanaf de
Flavische periode tot omstreeks het midden van de 2e eeuw na Chr. Dit
sluit echter niet uit dat een enkele vondst reeds uit het midden van de le
eeuw afkomstig kan zijn.
J. Buys uit Buren meldde in 1980 de vondst in Geldermalsen van een scherf
van een wrijfschaal voorzien van een stempel (afb. 12, 8). Het betreft hier
een rand van een wrijfschaal van het type Stuart 149. Het stempel dient
gelezen te worden als CAIUS.F, dat wil zeggen Gaius fecit (= Gaius heeft
gemaakt). Het gaat hier wellicht om de naam van de pottenbakker, maar het
kan ook de naam van de eigenaar van de pottenbakkerij zijn, of zelfs van
de handelaar die dergelijke wrijfschalen verkocht.
Vondsten van jaren geleden worden zo nog eens in de belangstelling
gebracht.
H.J. Gerritsen
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VOOR:
* TAXI

DIENSTEN
* TROUWRIJDEN
* ROLSTOELVERVOER
* ZIEKENHUISVERVOER
(PARTICULIER VERZEKERDEN)

VOOR

VOOR:

SCHOENEN
LEDERWAREN
SPORTARTIKELEN
ook voor al uw

SCHOENREPARATIE
EN SLEUTELS

VAN BREDA
OCHTEN
Molendam 39
Telefoon 1282

- A.P.K.-KEURING
- NIEUWE EN GEBRUIKTE
AUTO'S
- L.P.G.-INBOUW
- AUTOWASSERETTE
- UITSTEKENDE SERVICE
NAAR:

Garage Van
Schenkhof
Liniestraat 36 OCHTEN 03/144 1473

VOOR COMPLETE SERVICE

L_ _J

HET MECHANISATIEBEDRIJF
VOGELENZANG ANDELST
LEVERT SINDS 1922
EEN HISTORISCHE
BIJDRAGE AAN DE
MECHANISATIE VAN
DE BETUWSE LANDEN TUINBOUW.
•

VOGELENZANG ANDELST
WAGENINGSESTRAAT 52
6673 DD ANDELST

TELEFOON 08880-69500
FAX 08880-54041

WIM VAN ZANTEN
TWEEWIELERS
VAN LEDDEN
MEUBELBEKLEDERIJ

Dorpsstraat 22

4031 ME INGEN

Tel. 03443-2792

Het adres voor vakkundig
bekleden van Uw meubelen

* Grote collectie stoffen
* Prima afwerking
* Vooraf prijsopgaaf
* Ook voor D.H.Z.

FIETSEN:
Gazelle
Sparta
Union
ATB 's
Etc....

I"!
BOVAG

r
s
b<coffietr
ctejs „
("nea•cc°
\ja\vo0

MOTOREN:
Honda
Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Etc
BROMFIETSEN:
Honda
Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Etc

Onderdelen en
toebehoren
voor alle
tweewielers.
Alle reparaties!

KESTEREN
Tel.: 08886 - 1200
Fax: 08886- 2668
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W.MSOMM DICHTERLIJK ONGENOEGEN
e gekoesterde idylle van de rustieke plattelandsgemeenschap wordt
soms wreed verstoord door archiefonderzoek. In het archief van de
gemeente Maurik berust een nog vrij complete serie registers van opgemaakte processen-verbaal. Deze zijn door de veldwachters of de burgemeesters als hulp-officieren van justitie opgesteld. Deels is er alleen aantekening
gedaan van de opgemaakte verbalen, gedeeltelijk zijn zij in hun geheel
afgeschreven. Het romantische en verstilde beeld dat we krijgen van het
dorpsleven uit de oude ansichten wordt hierin aardig genuanceerd.
Dronkenschap, vechtpartijen, diefstal, beledigingen, (zelf)moorden en
sexuele misdrijven zijn niet alleen van deze tijd. Soms kan bij het
doornemen van de boeken naast alle misère toch ook een glimlach niet
onderdrukt worden, zoals in het onderhavige geval.

D

Op zaterdag 16 mei 1908 stapte de Ravenswaaijer Gerrit Hendrik Knegtjens I met een klacht naar de burgervader van zijn gemeente M.H.W.
Verbrugh, met het verzoek daarvan een proces-verbaal op te maken. Wat
was het geval? Enkele dagen daarvoor, op 11 mei, had Knegtjens met de
post een brief op rijm ontvangen waardoor hij zich beledigd voelde. De
maker van het gedicht was hem vooralsnog onbekend maar hij had
vernomen dat zijn overbuurman Gerrit Johannes Bauw2 tegen Gerrit Hol,
Gijsbert VerkuijI en Albert Verkuijl had gezegd dat hij het briefje mee had
geschreven en dat het bedoeld was 'voor Knegtjens'. Bauw had een week
eerder (3 mei) in het bijzijn van de plaatselijke bakker Aaldert van Wijk het
een en ander opgeschreven dat overeenkwam met het gedicht. De 'brievengaarder' van Ravenswaaij, Geert Keij, vertelde dat volgens hoofdonderwijzer Gerrit Klomp de schrijver weleens Aart Cornelis Knegtjens Gz. kon
zijn! Of we nu te doen hebben met een familiaire twist of ongenoegen
tussen dorpsbewoners is dus niet duidelijk. Het optreden van de familie
Knegtjens was in ieder geval aanleiding voor spot, zoals men in het
hieronder volgende 'gedicht' kan lezen.
Schetsen op een inwoner van ons dorp
Een aardig dorp in Gelderland
Van Rijswijk Oost gelegen
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Heeft Zoelmond aan Zuiderkant
Ten Weste Beusichems dreven
Ten Noorden door de Lek bespoeldt
Dat is het dorp door mij bedoeldt
't Is klein maar wei gelegen
Eenvoudig zijn de menschen hier
Wel wat stijf in hun manieren
Met weinig grootsen zwier
Toch heerscht hier veel geharrewar
Veel kwaad wordt hier gebrouwen
Soms is het wel wat al te bar
Haast niet om uit te houwen
Een schriklijk leellijke kerel en dito wijf
Houden op ons dorp verblijf
Zij doen niets dan kwaad hier stoken
Zij richten zeer veel onheil aan
Kwamen zij maar niet hier spoken
Waren zij maar van de baan
Onlangs was er een muziekante jongen
Die had daar gespeeld en gezongen
Een hond blafte hem achterna
Bij ongeluk smeet hij in de ruiten
Den hommel3 hem achterna
Zoo liep hij door Ravenswaaij henen
Net als een gek met zijn lange benen
Liep hij den jongen achterna
Zoo liep hij door Ravenswaaij henen
De dijk was zwart van 't volk
Met een gezwinde zwaaij
Werdt hij omsingeld bij den Meerkai

Een kwartje moet hij betalen
Anders zou hij Jonkers4 eens halen
H. van den Oevers was er ook al bij
Met zijn sabel langs de zij
De getuigen moesten blijven staan
Anders zou hij eens kijken hoe het zou gaan
Een kwartjes vinder is gekomen
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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'k mag lijden dat hij weggaat zonder schromen
Veel geweldt en oorlog maken zij hier
Door zijn geraas en veel getier
Zelfs een arm kippedier
Ging hij van een ander verkoopen
Was ik de metselaar6 hier
'k Zou hem 't vel wel afstroopen
Bij een hommeldier
Wordt hij vergeleken
Hij heeft gemene streken
Bij 't gemeens gespuis daar hooren zij bij
Den zondag wordt door hen als werkdag vergeleken
Zo zijn zij allemaal
Een winter van negentienhonderd zes
Toen ging het op zijn best
Toen was er een schaape lam
Dat in de bedsté kwam
Een lepkuien 7 liep er voor in huis
Dus daar was het ook niet pluis
Zij eten, vreten net als een dier
Dat is hun grootste zwier
En zo plagen en schaden zij hier
Den metselaar8 die moet het meest ontgelden
Hij geeft hier zeer veel ergernis
Zijn leugens gelooven iedereen
Zijn woorden snijden als een mes
Want hij leest gaarne elk de les
Ofschoon dat hem verleden
In plat Hollands uitgedrukt
Gemeen zou moeten heeten
Voor hem is geen geluk
Wordt nu hetgeen ik heb dicht-gesteld
Soms wel wat kras bevonden
Toch zijn het feiten dat ik meldt
Berust op goede gronden
Want niemand die hier zeggen kan
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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HERMAN
KANTOOREFFICIENCY OCHTEN
•
•
•
•
•

FAXAPPARATUUR
KOPIEERSYSTEMEN
KANTOORMACHINES
KANTOORINRICHTING
KANTOORBENODIGDHEDEN

MINOLTA

Reparaties en onderhoud
Eigen Technische Dienst

03444 - 2020

BURG. H. HOUTKOPERLAAN 5 - 4051 EW OCHTEN

I

VVW H.WEIIMAN
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF

Ochten Tel.: 03444-1793

I 11.7 r I
i)CkL

Lid: N.V.G.A.
r

r

fr

I

Voor maatwerk in:

01

11_11

in!

trn

lid nva

* Verzekeringen
* Pensioenen
* Financieringen
* Hypotheken
Sander van den Heuvel

44 R.I.-straat 2b
4051 AR Ochten

Tel. 03444 -3234

De zaak met alle
bekende merken
onder één (laid!!

MODE KIJKEN
ook naar de

MERKEN KIJKEN!
SPECIALE AFDELING
MET JONGE MODE!!!
OE KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR!

AAN HUIS SERVICE:

kwreen colt nut ioe, met clea door U ~nut 1,1~

VAN HUNNIK MODE IN ZE:ITENL

INTERIEURVERZORGING

VAN DAM B.V.
'De Zwaan'
Rijnbandijk 16
4043 JL Opheusden
Telefoon 08887-1298

BLOEMISTERIJ
J. ARENDS
Voor al uw
Bloem werk!
J. Arends
Hamsestraat 40, Opheusden

LOODGIETERS-EN DAKWERKEN
RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST

Jan Doeleman
Telefoon 08880 - 1893
Dr. A. R. Holstraat 17, 6671 XW Zetten
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Wie of het is 't zij vrouw of man
Die zaken zijn gelogen
Als elk voor 't recht maar pal bleef zitten
Van een ingezetene van ons dorp
Noten

1. Gerrit Hendrik Knegtjens werd op 2 april 1858 in Ravenswaaij geboren als
zoon van Aart Cornelis Knegtjens en Dirkje Johanna Keij. Hij huwde Janna
Wilhelmina Goor (1867 - 1931) uit Avezaath. In 1908 woonde het echtpaar aan
de Dijlc op nr. 42.
2. Gerrit Johannes Bauw woonde aan de Dijk op nr. 48.
3. Bedoeld wordt Gerrit Hendrik Knegtjens.
4. Bedoeld wordt de te Rijswijk wonende gemeenteveldwachter Jan Jonkers
5. Hendrik van den Oever was veldwachter en woonde in Ravenswaaij.
6. De 'metselaar' was de buurman van Knegtjens aan de dijk: Dirk Gerrit
Meerdink.
9
7. Een 'Lepkuien' is
8. Zie noot 4.

Si! van Doornmalen, streekarchivaris

::NOWERMil WAT ZAL HET ZIJN? (SLOT)
e redactie heeft in de vorige Nieuwsbrief beloofd u op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen rond het Datema-boek. U weet wel,
een boek over uw familie, vol genealogische gegevens.
Van de heer A. Datema hebben wij inmiddels vernomen, dat hij het boek
ontvangen heeft.

D

Het boek bestaat feitelijk uit twee onafhankelijke delen.

Het eerste deel bevat algemene genealogische informatie over bijvoorbeeld
het hoe van onderzoek en welke bronnen er zijn en waar. Voor beginners
best aardig.
Het tweede deel bevat namen en adressen van Datema's uit de hele wereld.
Dit adressenbestand is beslist niet volledig, maar gelukkig voor de heer
Datema stonden er ook onbekende adressen in. Voor hem was dit
voldoende waar voor zijn geld. Omdat de adressen uit telefoonboeken
Archief en informatiecentrum voor de Betuwe
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szal

komen, zijn de gehuwde vrouwelijke Datema's volledig uit het zicht
verdwenen.
Wat uitdrukkelijk niet in het boek staat zijn familierelaties, zoals kwartierstaten, stambomen of genealogiën. Als u die verwacht komt u bedrogen uit.
De redactie

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
A142 AVB Ihendoorn, ORA-Ihendoom inv. 7, 10 deel, 1763-1771
A143 AVB Ihendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 7, 2° deel, 1772-1782
A144 AVB Ihendoorn, ORA-lhendoorn inv. 7, 3° deel, 1783-1789
A145 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 1° deel 1516-1520
A146 AVB kerspel Zetten, ROB inv. 364, 10 deel, 1793-1798
A147 AVB kerspel Zetten, ROB inv. 364, ° deel, 1799-1803
A148 AVB kerspel Zetten, ROB inv. 364, 3° deel, 1804-1810
A149 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 2° deel 1521-1525
A150 Gerichtssignaat Bank van Valburg, ROB inv. 244, 3° deel 1525-1532
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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RECTIFICATIE

Het bijschrift hij de foto op pagina 7 is door een vergissing
weggevallen.
Het Moet luiden:
Aan het werk op de plaats van de crash.
Berging van de ME-109 in Doornenburg op 6 februari
1992.
Foto van Kees Heeringa.

-

B
A
S

Betuwsche Administratiesystemen b.v.
44 R.I.-straat 33 - 4051 AP Ochten
Postbus 100 -4050 EB Ochten
Tel: 03444-3606 - Telefax: 03444-4109
Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur

Speciaalbedrijf in kantoorautomatisering
Aanleg en onderhoud computernetwerken o.a. Novell - Lantastic O.A. Link
Dealer van: Tulip-, Philips-, BAS Comp- en Brothercomputers

13.A.S. to.v.:
* Verkopers van de softwarepakketten: King - Cash - Exact - Syntess -

Fimis - Basfak - Basboom etc., de softwarepakketten voor de financiële-,
handel-, industrie- en projektenadministraties, incl. het doen uitvoeren
van maatwerk en koppeling met andere softwarepakketten.
* Verkoop van alle kantoorartikelen - fotokopieerapparaten - schrijf- en
telmachines - computersupplies (computerpapier - linten - diskettes etiketten - opbergmiddelen) - kantoormeubelen etc.

Interesse? Bel ons voor een uitgebreide B.A.S.-catalogus!

Haal meer
uit uw
spaargeld.
Spaart u voor uw vakantie?
Spaart u voor uw oude dag?

gelijk misschien? Hoe dan ook,

Of spaart u voor uw kinderen misschien?

te praten met een adviseur van

Er zijn zoveel redenen om
te sparen, maar
welke spaarvorm

het verstandigst is om eerst even
de Rabobank.

Ook uw spaar2,eld

\erdient een
persoonlijk advies.

past het beste bij
u. Wilt u de hoogste rente?
Wilt u altijd direct over uw
spaargeld kunnen beschikken?
Of is er ook een combinatie mo-

Die kent
alle ins en outs
van sparen. Op
die manier weet
u zeker dat u de

beste keus maakt. Kom snel eens
langs. Want de grootste spaarbank van Nederland zit ook vlak
bij u in de buurt. Rabobank

Rabobank. Aangenaam.

