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SUBSIDIE ANJERFONDS GELDERLAND 	  

OSENVORENREEKS 	  

26 

27 

28 

29 

ar40..MERI AGENDA  

maandag 9 januari 1995 

maandag 13 februari 1995 

maandag 13 maart 1995 

: drs. S.E.M. van Doormnalen 
De archieven van de KLEM-gemeenten 

: mevr. Marjan Witteveen-Jansen 
Zaltbommel, een wandeling door stad en 
tijd 

: mr. J.J.G. van de Pol 
Priesteressen en heksen in de noordelijke 
helft van Europa 

Alle lezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren (Nedereindse-
straat 27, tel. 08886-1527). 

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 niet- 
leden zal echter een bijdrage van f 2,50 worden gevraagd. 
Het bestuur rekent op een grote belangstelling! 
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meggamogi NIEUVVJAARSWENS 

D e jaarwisseling is vanouds een moment van omkijken en vooruitzien. 
Omkijkend zien we dat het een goed verenigingsjaar is geweest. 

Groei, veel activiteiten, drukte op het Arend Datema Instituut, plannen voor 
de toekomst. 
Naast deze prettige zaken werden wij ook geconfronteerd met minder 
prettige, zoals het overlijden van enige leden. Andere leden maakten een 
ernstig verlies mee in hun familiekring. Wij wensen hen alle sterkte toe. 
Vooruitziende wil ik namens het bestuur van de HISTORISCHE KRING 
KESTEREN EN OMSTREKEN en van de stichting AIC Betuwe alle leden, 
vrijwilligers, adverteerders, ondersteuners, vaste bezoekers en allen die ons 
een goed hart toedragen een gelukkig 1995 toe wensen. 
Voor de vereniging en het Arend Datema Instituut liggen allerlei plannen 
klaar of zijn in uitvoering. Hopelijk leidt dit tot het gewenste resultaat en 
draagt het bij tot een goed functioneren van onze instellingen, zowel in 
menselijk als in financieel opzicht. 

Frans Nieuwenhof 

ESENEME DE ARCHIEVEN VAN DE KLEM-GEMEENTEN 

T n 1993 is het werkterrein van de historische kring een streekarchivariaat 
1 rijker geworden: het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten. De streekar-
chivaris drs. S.E.M. van Doornmalen zal een lezing verzorgen op 
maandagavond 9 januari 1995, over de structuur van de negentiende 
eeuwse gemeente-archieven en de diverse mogelijkheden voor (genealo-
gisch) onderzoek. De lezing wordt gehouden in het Dorpshuis te Kesteren. 

Op 1 juni 1993 is het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten van start 
gegaan. Het archivariaat beheert de archieven die ouder zijn dan 50 jaar 
(binnenkort 20 jaar) van de gemeenten Kesteren, Lienden, Echteld en 
Maurik. Voor de komst van de streekarchivaris besteedden de gemeenten 
weinig aandacht aan hun oude archieven. Onderzoek doen in de archieven 
was zeer moeilijk omdat ze slecht geordend waren (een diplomatieke om-
schrijving van het feit dat het soms een puinhoop was) en de stukken niet 
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beschreven stonden in zogenaamde inventarissen. Inmiddels is deze situatie 
drastisch veranderd. De circa 300 meter oud archief van de gemeenten is 
nu grotendeels op een of andere wijze toegankelijk geworden. Aan de 
definitieve inventarisatie van de archieven wordt hard gewerkt. De 
inventaris van het archief van de gemeente LIzendoorn (1818-1923) was de 
eerste vrucht van het archivariaat. Alle gemeenten hebben ook gelden ter 
beschikking gesteld om stukken die in slechte staat verkeren te laten 
restaureren. In het komende jaar zal hierbij veel de aandacht uitgaan naar 
de restauratie van de bevolkingsregisters van de gemeenten. 

De plaatselijke en regionale geschiedvorsers hebben tot op heden nog maar 
weinig gebruik gemaakt van de negentiende eeuwse gemeente-archieven. 
Deels vanwege de genoemde slechte toestand van de archiefstukken maar 
ook omdat men niet zo goed de weg wist in de grote berg papier. Stam-
boom onderzoekers wisten hun weg wel te vinden naar de bevolkingsregis-
ters en de akten van de Burgerlijke Stand, maar snuffelden niet verder. De 
negentiende eeuwse gemeente-archieven hebben echter veel te bieden, ook 
voor genealogen. In de archieven blijken veel stukken aanwezig over enkele 
specifieke bevolkingsgroepen. Ook is er in de archieven veel terug te 
vinden over bepaalde taakgebieden van de gemeenten zoals onderwijs, 
militaire zaken, openbare orde, volkshuisvesting, wegen etcetera. Aan de 
hand van dia's zal de streekarchivaris wijzen op bepaalde archiefstukken en 
de gebruiksmogelijkheden ervan. 

War tnma"M EEN WANDELING DOOR ZALTBOMMEL 

D e lezing die voor maandag 13 februari 1995 op de agenda staat wordt 
gehouden door mevr. Marjan Witteveen-Jansen uit Zaltbommel. De 

titel die zij eraan gaf is Zaltbommel, een wandeling door de stad en de tijd. 
Hoewel Zaltbommel niet in de Betuwe ligt is de afstand niet zo groot dat 
wij er geen belangstelling voor hebben. Als plaats aan de rivier heeft het 
veel gemeen met de Betuwse plaatsen. Misschien wekt de lezing u zelfs op 
om eens een bezoek aan Zaltbommel te brengen; al dan niet onder geleide. 
Van mevr. Witteveen ontvingen wij ter toelichting de volgende samenvat-
ting. 
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Zaltbommel is een kleine marktstad aan de Waal met een rijke geschiedenis. 
De belangrijkste monumenten zijn de Sint-Maartenskerk, de vestingwerken 
en het Maarten van Rossumhuis. Daarnaast heeft de stad veel meer dan 
honderd grote en kleine rijksmonumenten. 
Door de eeuwen heen gingen de bewoners rustig hun eigen gang, zorgden 
voor zichzelf, bouwden aan hun kerk, voerden oorlog als het nodig was en 
waren zich nauwelijks bewust van de historische rol die ze soms vervulden. 
De veertiende en de zestiende eeuw waren het meest voorspoedig, terwijl 
de tijd daarna een rustiger verloop had. 
Elke eeuw heeft aan het beeld van de huidige stad bijgedragen en het is niet 
moeilijk al die lagen van elkaar te onderscheiden. Anders dan in werkelijk-
heid is het aan de hand van dia's mogelijk om een wandeling te maken 
zowel door de stad als door de tijd. 

De lezing zal gehouden worden in het Dorpshuis te Kesteren. 

rana MgE PRIESTERESSEN EN HEKSEN 

O nder de toch wel spannende titel Priesteressen en heksen in de 
noordelijke helft van Europa wil de heer J.J.G. van de Pol uit Ede 

op maandagavond 13 maart 1995 om 20.00 uur in het Dorpshuis te 
Kesteren een lezing houden. Hij heeft ons verzekerd dat er allerlei 
historische, archeologische, culturele en sociologische elementen in 
voorkomen. Vooral is het belangrijk dat de spreker een geheel nieuwe visie 
op deze oude materie heeft ontwikkeld en deze ook kan onderbouwen 
dankzij uitvoerige bestudering van vele bronnen. Uiteraard speelden 
priesteressen en heksen in vroeger tijden ook in de Betuwe een rol. 
Van de spreker ontvingen wij de volgende samenvatting. 

Priesteressen speelden in de vroege middeleeuwen een duidelijke rol in het 
handhaven van een democratisch rechtssysteem en de vrede. Zij vormden 
de ruggegraat van een verzorgingsstructuur voor de verspreid wonende 
boeren in Noord-Europa. Achtereenvolgens worden behandeld: 
1. Waar kunnen wij gegevens over hen te weten komen. Wat voor vrouwen 
waren het en hoe werden zij gekozen. Hoe zagen zij er vermoedelijk uit en 
waaruit bestond hun uitrusting. 
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2. Wat waren hun functies op nationaal (stam-)niveau: bij oorlog en vrede, 
rechtspleging, godsdienstkennis, offeren. 
3. Wat waren hun functies op dorps- of buurtschapsniveau: versterken van 
het gemeenschapsgevoel, de heelkunde. 
4. Wat was hun rol op gezinsniveau: bij huwelijk. 
5. Wat was hun rol op individueel niveau ten opzichte van drankmisbruik. 
6. Tenslotte wordt in het kort de (niet) terechte verwijten tegen heksen 
geanalyseerd en de rol van de heks als zondebok in de toenmalige wereld 
bekeken. 
De lezing wordt gegeven aan de hand van een groot aantal dia's en sheets. 

GENEALOGISCHE LEZINGEN 

G raag had de werkgroep genealogie weer een aantal genealogische 
lezingen aangekondigd. Helaas, door de vele andere werkzaamheden 

moet het ditmaal zonder. Mocht u zelf binnenkort eens iets over uw familie-
onderzoek willen vertellen of weet u iemand, laat dat dan even weten. Denk 
niet te gauw dat u het niet kunt of niets weet, want de ervaringen van uw 
voorgangers zijn zeer positief. Tot de volgende keer. 

~0~2~ ~~~55~ NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT 

OPENINGSTIJDEN VOOR BEZOEKERS 

ierbij treft u het werkrooster van de streekarchivaris voor de eerst 
komende maanden in het nieuwe jaar aan. De vakantiedagen zijn 

hierin nog niet verwerkt. Voorzover het de woensdagen betreft wanneer u 
terecht kunt bij de gemeenten kunt u dit vernemen zodra u een afspraak met 
de streekarchivaris maakt. 

weeknr. 	dagen 	gemeente 

1. 2-1/6-1 	Lienden 
2. 9-1/13-1 	Echteld 
3. 16-1/20-1 	Maurik  

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 	 Historische Kring Kesteren en Omstreken 



8  NIEUWSBRIEF, 13e  jaargang nr. 1, januari 1995 

4.  23-1/27-1 Kesteren 
5.  30-1/3-2 Lienden 
6.  6-2/10-2 Echteld 
7.  13-2/17-2 Maurik 
8.  20-2/24-2 Kesteren 
9.  27-2/3-3 Lienden 
10.  6-3/10-3 Echteld 
11.  13-3/17-3 Maurik 
12.  20-3/24-3 Kesteren 
13.  27-3/31-3 Lienden 
14.  3-4/7-4 Echteld 
15.  10-4/14-4 Maurik 
16.  17-4/21-4 Kesteren 
17.  24-4/28-4 Lienden  

OVERZICHT ARCHIEVEN, COLLECTIES, BEVOLKINGSREGISTERS EN 
AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND 

De streekarchivaris heeft een uitgebreid overzicht gemaakt van de archieven 
en collecties die het archivariaat beheert met een lijst van de aanwezige 
bevolkingsregisters en registers met de akten van de burgerlijke stand 
(geboorte, huwelijk overlijden). De archieven zijn op onderwerp en per 
archiefbewaarplaats vermeld. Bij elk archief wordt de periode vermeld 
waarop de stukken betrekking hebben en is opgenomen of het (deels/voorlo-
pig) geïnventariseerd is. Hopelijk zal de lijst in de toekomst veelvuldig 
moeten worden aangepast met de verwerving van nieuwe archieven en het 
gereedkomen van nieuwe inventarissen. Het overzicht van de bevolkingsre-
gisters en de akten van de Burgerlijke Stand geeft per plaats precies aan 
welke registers er aanwezig zijn, welke periode zij beslaan en of er indexen 
op aanwezig zijn. Voor elke genealogische onderzoeker een onmisbaar 
hulpmiddel. Het overzicht is vanaf januari bij het archivariaat verkrijgbaar 
voor f 5, =. Het omvat 25 bladzijden. 

RESTAURATIE ARCHIEF GEMEENTE KESTEREN 

Op 27 oktober 1994 heeft de gemeente Kesteren een groot krediet 
beschikbaar gesteld om stukken uit het negentiende eeuwse archief van de 
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gemeente te restaureren. Het archief van de gemeente Kesteren over de 
periode 1811 - 1938 is inmiddels door de streekarchivaris voorlopig 
geordend en beschreven. Met name de ingekomen en uitgaande stukken van 
voor 1880 zijn weer, stuk voor stuk, volgens de oorspronkelijke ordening 
gelegd. Hierbij werd geconstateerd dat veel stukken vocht en schimmel-
schade hadden opgelopen, waarschijnlijk als gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog en de gebrekkige berging in de periode kort daarna. In het 
komende jaar zullen de ergste gevallen worden behandeld en gerestaureerd. 
Hierdoor is het mogelijk dat u soms niet kunt beschikken over bepaalde 
stukken omdat deze zijn weggebracht. Inmiddels zijn al de oudste gemeente-
rekeningen (1823-1841) en het register van de volkstelling van 1829 
gerestaureerd. 

IN MEMORIAM 

T ot ons leedwezen moeten wij u meedelen dat ons geacht medelid de 
heer Sander Marius van Oinrneren op 18 augustus 1994 te Eist (U) 

overleden is. Hij werd geboren te Ommeren op 27 oktober 1912 als zoon 
van een bekende Betuwse familie, die reeds lang in deze omgeving woont. 
Na lagere en middelbare school ging hij studeren voor arts. Na het behalen 
van de diploma's heeft hij vele jaren gewerkt als huisarts in Ingen en 
Elst (U) en de omgeving van deze dorpen. 
Reeds spoedig na de oprichting van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 
OMSTREKEN werd hij lid en nam hij deel aan de bijeenkomsten en werkte 
mee aan de werkgroep streekgeschiedenis. 
Daar hebben we hem goed leren kennen als iemand die veel belangstelling 
had voor de geschiedenis door jarenlang verzamelen van archeologisch 
materiaal als mammoet-tanden en -beenderen, zo ook van andere dieren, 
Gelderse munten en met name literatuur. Hij heeft ons vooral geholpen 
door het samenstellen van literatuuroverzichten van de dorpen in ons 
werkgebied en het beschikbaar stellen van reeksen oude tijdschriften en 
periodieken ten behoeve van de bibliotheek, waarvan steeds dankbaar 
gebruik gemaakt wordt. 
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We herdenken hem als een vriendelijk en behulpzaam man met veel kennis 
van de Betuwse geschiedenis. 
We hopen dat zijn vrouw en verdere familie de kracht gegeven wordt om 
dit verlies te dragen. 

A. Pouwer 

MMMEMM VERSLAG VAN NAJAARSEXCURSIE 

Z aterdag 8 oktober j.l. zijn wij op excursie geweest. Na koffie 
gedronken te hebben in het AIC gebouw zijn wij om 9.00 uur 

vertrokken. We hadden deze keer een volle bus met gezellige mensen. En 
met uitzonderlijk mooi weer. 

Aandachtig staan de deelnemers te luisteren naar de toelichting van een 
excursieleider 

De tocht heette "Van nat naar droog". We zijn begonnen bij het natte deel 
van de Gelderse Vallei. Via kleine weggetjes kwamen we in Barneveld aan. 
Onderweg hebben we veel uitleg over het landschap gehad. In Barneveld 
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stond de koffie al op ons te wachten. Hier zijn we in 2 groepen gesplitst. 
De ene groep ging naar het Veluws museum "Nairac". En de andere groep 
naar de kerk. 
In het museum hebben we een uitleg gehad van de heer Mansen (archeo-
loog) over opgravingen die plaats hebben gevonden op het Kootwijkerzand. 
Verder was in dit museum veel te zien uit vroeger tijden. 
De kerk, die tegenover het museum staat is voornamelijk bekend omdat hier 
in de 15e eeuw de Gelderse edelman Jan van Schaffelaer vanaf is gespron-
gen. We mochten een kijkje op de toren nemen wat een heel mooi uitzicht 
was. Als je daar zo boven op staat dan bedenk je je wel voor dat je daar 
afspringt. 
Weer terug op ons koffie adres kregen we soep met brood. Daarna zijn we 
vertrokken richting het droge gebied. Via een uitgestrekt bosgebied kwamen 
we aan bij het Uddelermeer. Hier bevindt zich de eeuwenoude "Hunnen-
schans". De heer Mansen had ons hier al het één en ander over verteld. 
In de namiddag, toen we weer richting huis gingen, hebben we nog een 
tussenstop gemaakt bij restaurant Milligenhof. Hier hebben we nog een 
borrel gedronken wat een heel gezellige afsluiting was. Zo rond 18.30 uur 
waren we weer terug in het AIC. 
We willen hierbij Kobus en Chris bedanken voor hun inzet. Wij hopen dat 
jullie het allemaal net zo leuk en leerzaam hebben gevonden als wij en 
kijken uit naar ons volgend schoolreisje. 

Marijn en Marliene  

• 
	

AANKONDIGING BOEK: OPERATIE "OOIEVAAR" 

aterdag 2 december 1944 vliegt de Rijndijk bij  Elden  in de lucht. 
Massa's Rijnwater bulderen de Betuwe binnen. De Duitsers zijn 

begonnen met operatie "Ooievaar", de onderwaterzetting van de Betuwe. 
Het Rijnwater moet een schild vormen voor het strategisch belangrijke front 
bij Arnhem. Een front, dat sinds de geallieerde luchtlandingen op 17 
september het zorgenkindje is van het Duitse opperbevel. 
Maar al gauw maakt de ene zorg plaats voor de andere. Want de Duitsers 
kunnen de overstroming niet in toom houden. de Over-Betuwe en bijna de 
hele Neder-Betuwe lopen onder. De Duitse verdediging in het rivierenge- 
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bied dreigt ineen te storten. Wanhopig proberen de Duitsers de vloed te 
keren met de kijken van het nog onvoltooide Amsterdam-Rijnkanaal. Maar 
ze dreigen de strijd tegen de 'waterwolf' te verliezen. Dat dit tenslotte niet 
gebeurt, is grotendeels te danken aan Nederlandse waterstaatsambtenaren. 
Mensen, die de bezetter de helpende hand bieden om duizenden landgenoten 
te behoeden voor een verschrikkelijke watersnoodramp. 
De dramatische pogingen om de uit de hand gelopen inundatie te stuiten, 
vormen maar één onderdeel van het boek "Operatie Ooievaar". In heldere, 
onderhoudende verteltrant behandelt dit de onderwaterzetting van de Betuwe 
en de ingrijpende gevolgen hiervan voor de stellingoorlog. Aandacht wordt 
hierbij geschonken aan de Duitse inundatieplannen en de geallieerde 
voorzorgsmaatregelen in de herfst van 1944. In het zoeklicht komen  óók  de 
uitvoering van de inundatie, het verloop van de overstroming en het 
aanpassen van de linies aan het water. Verder wordt er uitvoerig stilgestaan 
bij de bizarre oorlogvoering met boten en amfibievoertuigen aan het 
verdronken Betuwe-front en de verbeten strijd om de weinige eilanden in 
het 'niemandswater'. Een strijd, die in januari 1945 uitmondt in een hevige 
slag om de dorpen Hemmen en Zetten, die uitvoerig aan bod komt. 
Gedetailleerd en levendig zijn de operaties beschreven, die in februari 
plaatshebben in de inmiddels voor de tweede maal overstroomde Betuwe. 
Het boek "Operatie Ooievaar" schildert op boeiende wijze een gebeurde, 
dat tot nu toe in de schaduw is gebleven van de welbekende onderwaterzet-
ting van Walcheren in 1944. Het werk bevat een zee van gegevens over een 
zeldzame militaire onderneming en over een niet minder zeldzame vorm 
van inundatiebeheersing, die wellicht nog actueel is. Dank aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal, de Diefdijklinie, de overlaten en sluizen langs de 
Linge en het grote gemaal bij Steenenhoek. Lezers in het rivierengebied 
zullen gauw iets van hun gading vinden. Veel heeft het boek ook in petto 
voor iedereen die geïnteresseerd is in bijzondere militaire operaties, 
beschreven met detailgevoel en  human  interest. "Operatie Ooievaar" wordt 
verlucht met legio tot dusverre onbekende afbeeldingen, afkomstig uit 
Duitse, Engelse, Canadese en Nederlandse archieven. 
De reputatie van de schrijver, de bekende historicus drs. Ferdinand van 
Hemmen, staat borg voor een zeer lezenswaardige kwaliteit. 

Naar wij hopen zal het boek in het voorjaar van 1995 verschijnen. Door  nil  
in te tekenen kunt u zich verzekeren van één of meer exemplaren van dit 
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boek tegen de aantrekkelijke prijs van/.  22,50 per stuk, exclusief eventuele 
verzendkosten. Na 1 maart 1995 zal de prijs f 30,-- worden. De verwachte 
omvang bedraagt 200 bladzijden. Voor uw bestelling kunt u gebruik maken 
van de invulstrook achterin de Nieuwsbrief. 

MiaingaiiiiM NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK 

D e geregelde gebruiker van de bibliotheek heeft ongetwijfeld al 
gemerkt dat de reorganisatie in de bibliotheek van het Arend Datema 

Instituut — AIC Betuwe gestaag vordert. Buitenstaanders hebben meestal 
geen idee hoeveel werk in zoiets gaat zitten. 
Er is een nieuwe indeling gemaakt en de boeken hebben via rugnummers 
een vaste plaats gekregen. Het boekenbestand is (vrijwel geheel) in de 
computer gebracht met het programma Cardbox. Tot nu toe zijn dat er 
ongeveer 1500! Behalve op titel en auteur kunnen de boeken ook op 
trefwoord opgeroepen worden. Typt u bijvoorbeeld het trefwoord "molen" 
in, dan krijgt u alle boeken die over molens gaan op een rij. Een "nieuwe" 
computer komt hiervoor beschikbaar. 	 , 
Verder is er meer ruimte gemaakt voor het boekenbezit en er komt meer 
lees- en -studieruimte. 
Als u boeken raadpleegt, is het nog steeds de bedoeling dat u de boeken 
niet zelf terugzet, maar op de tafel in de bibliotheek legt. 
In de volgende Nieuwsbrief hopen wij concrete mededelingen te kunnen 
doen over het onderwerp "vermiste boeken". 
Ondertussen gaat de uitbreiding van het boekenbezit gewoon door. Het 
liefst zouden wij iedere keer in de Nieuwsbrief een lijst opnemen met de 
laatste aanwinsten. In de komende tijd hopen we dit te kunnen realiseren. 

Gelukkig krijgt de bibliotheek, met name het genealogische deel onder 
verantwoordelijkheid van Geurt Opperman, regelmatig boeken geschonken. 
Aan een regelmatige verantwoording hiervan in de Nieuwsbrief wordt 
gewerkt. Wij vragen begrip voor het feit dat de hoeveelheid werk die door 
een beperkt aantal vrijwilligers wordt gedaan nog steeds toe neemt. 
Hierdoor is het moeilijk een goede oplossing te vinden. 
Wel kunnen wij de heer Uilenreef bedanken voor de schenking van het 
boek "Ik vocht om Arnhem. 17-25 september 1944. Dagboek van een 
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zweefvliegtuigpiloot" door L. E. Hagen. 
Intussen blijven wij schenkingen van boeken altijd op prijs stellen. Als het 
niet voor de bibliotheek geschikt is, dan kan het altijd nog naar de 
boekentafel, waarvan de opbrengst naar het Arend Datema Instituut — AIC 
Betuwe gaat. Deze boekentafel wordt beheerd door Marijn  Elting  en 
Marliene Verwoert. 

MEMEMO NOG MEER BOEKENNIEUWS 

D e afgelopen tijd is het druk geweest wat betreft het verschijnen van 
publikaties. In het vorige (extra) nummer van de Nieuwsbrief kon nog 

juist vermeld worden dat op maandag 19 september j.l. in kleine kring het 
boek Bestemoeders Hofstad, geschreven door Willem H. Strous, aangebo-
den is aan de burgemeester van Lienden, de heer drs. K.C. Tammes. Dit 
gebeurde in Ingen ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest van de 
familie De Haas, schoonouders van de schrijver. Het boek gaat namelijk 
over de bewoningsgeschiedenis van de Ingense boerderij, waar de familie 
De Haas woont. 

Op vrijdag 18 november j.l. is op het gemeentehuis van Dodewaard het 
officiële eerste exemplaar van het boek Dodewaard. Verhalen uit de 
geschiedenis, geschreven door J.S.M. Tornga ("Meester Jan") aangeboden 
aan de burgemeester, de heer A.D. Harinck. 
Uiteraard waren bij deze gelegenheid ook de beide samenstellers, de heren 
Jo Poelman en Folkert Schuurman, aanwezig. 
Tevens werd bij deze gelegenheid door Jo Poelman een oude plank 
aangeboden. Deze was door de zusters van Jan Tornga geschonken aan de 
gemeente en afkomstig van het kasteel De Appelenburg (zie gravure). De 
plank is gevonden in de in de oorlog verwoeste boerderij naast De 
Appelenburg. Erop staan — naast houtsnijwerk — de wapens van de 
toenmalige bewoners van De Appelenburg: de Van Beynhem's en de Van 
Buren's. De Appelenburg zelf is in 1839 afgebroken. Voor meer gegevens 
zie p. 27 e.v. in het boek van Tornga. 
Op het moment van schrijven is het boek overigens al nagenoeg geheel 
uitverkocht. 
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De Appelenburg, door Spilman, naar een tekening van Pronk. 
(Uit Verheerlijkt Nederland, circa 1740) 

Ten slotte is in besloten kring in het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe 
op vrijdag 2 december j.l. het fotoboek Een Wandeling door Oud-Kesteren 
overhandigd aan de heer ir. F.C. Moree, burgemeester van Kesteren. Dit 
geschiedde door de drie samenstellers van dit boek: Arend Datema, Marijn  
Elting  en Geurt Opperman. 

Namens het bestuur wil ik alle schrijvers, samenstellers en medewerkers 
achter de schermen hartelijk danken voor hun inzet. Nieuwe publikaties zien 
wij met belangstelling tegemoet. 

Frans Nieuwenhof  
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iii 	GENEALOGISCH ALLERLEI 

Doopboek Meteren 

H et bestuur van de NGV afd. Betuwe mochten wij onlangs bedanken 
voor de schenking van het getranscribeerde doopboek van Meteren. 

Het heeft al een plaats gevonden in onze bibliotheek. Hoewel Meteren 
buiten ons werkgebied ligt blijkt steeds weer dat er veel belangstelling 
bestaat voor de aangrenzende gebieden. Wij beschouwen dit boek dan ook 
als een welkome aanwinst en zien dit tevens als een bewijs van de goede 
samenwerking. 

Microfiches Burgerlijke Stand 

De collectie microfiches Burgerlijke Stand in het Arend Datema Instituut — 
AIC Betuwe is uitgebreid met de volgende aanwinsten.  

Eck  en Wiel 	1811 
Herveld 	 1812-1817 
Loenen en Wolferen 1818-1854 (geen huwelijksbijlagen) 
Ochten 	 1811-1817 
Opheusden 	1812-1817 

Voor al deze bovengenoemde plaatsen betreft het de fiches van 10-jaar 
tafels, geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen en overlijden. 
U ziet dat het allemaal gemeenten betreft die nu niet meer zelfstandig zijn. 
Wist u overigens dat u door die gemeentelijke herindelingen zeer volhar-
dend moet zijn met het opzoeken van gegevens? Niet alleen de huidige 
gemeente waar het dorp nu onder valt, maar ook alle aangrenzende, 
vroegere gemeenten en dorpen dienen onderzocht te worden. Vooral de 
periode 1811-1817 is wat dat betreft berucht. 

Verder zijn van de navolgende plaatsen de nog ontbrekende microfiches 
aangeschaft. 

Kesteren 	klapper 	 1818-1892 
huwelijksbijlagen 	1818-1842 
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IJzendoorn 	klapper 	 1818-1892 
huwelijksbijlagen 	1818-1842 

Al met al is dit een waardevolle aanvulling. Graag zou de werkgroep 
genealogie een verdere uitbreiding van het bestand zien. Gedacht kan 
worden aan aangrenzende (Betuwse) plaatsen. Wie heeft ideeën en geld? 

Tot slot kan gemeld worden dat de indexering van diverse bestanden van 
de Burgerlijke Stand gestaag vordert. Er zijn nog wat problemen met het 
nakijken van het werk. Iedereen vindt dit kennelijk vervelend werk, maar 
het moet eigenlijk wel gebeuren voor de verschillende indexen uitgegeven 
kunnen worden. Zijn er nog vrijwilligers? Inlichtingen op het Arend 
Datema Instituut — AIC Betuwe. 

fagrablena ARCHI VARIA 

HUMOR 

O p 21 september 1933 gaf P.C. van Maelsaeke, hoofd der school te 
Eldik en tevens hoofd van het landbouwonderwijs te Eldik en 

Ochten, het gemeentebestuur te kennen om in de komende wintermaanden 
een landbouwcursus 3de leerjaar in Eldik te organiseren. Tevens wilde hij 
in Ochten met een nieuwe cursus beginnen voor het lste leerjaar. De 
Ochtenaren zagen er echter geen brood in met als gevolg dat Maelsaeke op 
20 oktober aan het college van Burgemeester en Wethouders liet weten: 

Hiermede vervul ik de treurige plicht U in kennis te stellen met het 
overlijden van den landbouwcursus te Ochten. Precies een week na 
de smartelijke geboorte heeft het wicht zacht en pijnloos den 
laatsten adem uitgeblazen. Zijn assche ruste in vrede! Zijn diep 
bedroefde pleegvader, (w.g. Van Maelsaeke). 

De heren bestuurders konden de humor van het briefje 'dat op zeer vreemde 
wijze is geredigeerd' minder waarderen en stuurden het terug want een 
dergelijk schrijven hoorde niet thuis tussen de officiële stukken van de 
gemeente! 
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ECHTELDSE ONTVANGER IN DE FOUT 

Sinds mensenheugenis hebben eerzame burgers er moeite mee gehad om de 
verlokkingen van (veel) geld te weerstaan. In 1845 ging dat in Echteld ten 
koste van 's-Rijks financiën. Bij Koninklijk Besluit van 25 februari 1841 
nr.125 wisselden de ontvangers van 's-Rijks directe belastingen C.H.  
Vermeer  en A. Bik van standplaats.  Vermeer  vertrok van Echteld naar Deil 
en Bik ruilde die plaats in voor het Betuwse. De familie Bik had zich twee 
jaar eerder gevestigd te Ihendoorn. Adrianus Bik was gehuwd met Engeltje 
van Zijl en had 9 kinderen. 

Het ontvangerschap van Bik was niet van lange duur. Op 6 januari 1845 
blijkt hij met de noorderzon vertrokken, of zo een schrijven van de  
arrondissements-directeur van de belastingen meldt: 'zeer onverwachts door 
de vlugt van zijn kantoor verwijderd'. De reden bleek alras, want bij de 
controle van zijn papieren was er een tekort van maar liefst f  2.605,86. 
Nog steeds een aardig centje, destijds echter een enorm bedrag. Uiteraard 
werd Bik daarop direct ontslagen. Een korte periode werd het ambt door 
R.W. van  Raab  van Canstein waargenomen, totdat op 2 april P.Th. 
Bogaard tot ontvanger werd benoemd. De gelden waren hiermee echter niet 
terug. 

Of Bik uiteindelijk gepakt is, is mij onbekend. Ten behoeve van zijn 
opsporing moest de burgemeester van Echteld wel een signalement opgeven 
aan de officier van het  arrondissements  rechtbank te Tiel: lengte 1,600 el, 
aangezicht smal, voorhoofd gewoon, ogen - ,neus spits, mond gewoon, kin 
langwerpig, haar bruin, merkteken 'het eene scheenbeen door vroegere 
beenbreuk aanzienlijk buitenwaarts of krom staande'. In mei 1845 moest de 
burgemeester van Echteld aan zijn collega in Den Haag meedelen, in 
verband met de oproeping voor de Nationale Militie van Adrianus Bik 
junior, dat hij nog niet wist waar het gezin Bik verbleef. Zouden zijn 
nazaten nu soms in Paraguay wonen? 

Sil van Doornmalen, streekarchivaris. 
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iiiiMMEEM BEGIN VAN DE FRANSE TIJD 

T n 1995 is het 200 jaar geleden dat de Fransen ons land veroverden. 
1 Zij hadden dit ook al in 1793 geprobeerd, maar waren toen teruggesla-
gen. Na eerst België veroverd te hebben drong de Franse generaal Dumou-
riez Nederland binnen tot Geertruidenberg (5 maart). Bij het Franse leger  
beyond  zich een Bataafs legioen onder Daendels, dat vergeefs geprobeerd 
heeft het Eiland van Dordrecht te bezetten. Een poging om in Breda een 
revolutionaire opstand te ontketenen mislukte. 
Toen een Oostenrijks leger de Fransen dreigde af te snijden moest 
Dumouriez terugtrekken. Op 18 maart 1793 werd hij bij Neerwinden (bij 
Maastricht) verslagen en moest hij ook België weer ontruimen. 

De Franse troepen trekken in de winter van 1795 bij Zaltbommel over de Waal. 
(Gemeentemuseum Arnhem) 

Eind 1794 trokken de Fransen weer ons land binnen en nu ondervonden ze 
minder weerstand. De poltitieke situatie was veranderd en tevens speelde 
het geluk de Fransen in de kaart. Want doordat de grote rivieren dichtvro- 
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ren konden ze in januari 1795 onverwacht op meerdere plaatsen, ook in de 
Betuwe, de grote rivieren oversteken. 
Bekend zijn de plaatjes van deze overtochten, zoals die van generaal 
Pichegru bij Zaltbommel. 
Op 16 januari 1795 werd Utrecht al bezet en op 17 januari Arnhem. Op 18 
januari wilden de Staten van Holland over de capitulatie onderhandelen met 
Pichegru en op diezelfde dag vertrok prins Willem V naar Engeland. 
Pichegru wilde echter alleen met de patriotten onderhandelen. 

Hiermee begon een periode die later de Franse Tijd genoemd is en die tot 
1813 duurde en van enorm belang is geweest voor de vorming van het 
huidige Nederland. 

De redactie hoopt dat in een volgende Nieuwsbrief nog wat gedetailleerder 
wordt ingegaan op dit begin van de Franse Tijd, met name op die zaken die 
zich in de Betuwe afspeelden. Lezers die nog bijdragen over die tijd 
hebben, wordt verzocht te reageren. Ook verwijzingen naar bronnen en 
ideeën zijn welkom. 

MfantEMS  JOHANNES  GLOVER 

oals elders in deze Nieuwsbrief al werd gemeld, is het dit jaar 200 jaar 
geleden dat de Franse Tijd begon. Het leek de redactie daarom gepast 

om uit het nagelaten en helaas niet voltooide werk van de heer J. van 
Dullemen uit Driel een stukje te publiceren, dat in de Franse tijd speelt. 
Het volledige werk zal binnen afzienbare tijd in de bibliotheek van het 
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe worden opgenomen. 

In deze tijd duikt in Driel een jonge man op, Johannes  Glover,  afkomstig 
van Heteren, waar hij het ambt van diaken bekleed heeft in de Hervormde 
Kerk. Deze  Glover  is een leergierig en goed ontwikkeld persoon. 
Hij huwt met Wilhelmina, een dochter van de familie Sanders, die op de 
Vredestein woonde, op 1 augustus 1784 in de Gereformeerde Kerk van 
Heteren. Deze familie is Rooms-Katholiek en ook  Glover  gaat over naar 
deze oude leer. 
Wij krijgen van  Glover  direct de indruk, dat hij een man is met revolutio- 
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naire ideeën. Waarschijnlijk is zijn carrière in Driel begonnen met het 
stichten van de "Volkssociëteit: Trouw moet blijken". Deze kwam tot stand 
kort voor het revolutiejaar 1795.  Glover  zelf werd president van deze 
sociëteit. Zijn bedoeling was duidelijk gericht op de mogelijkheid om, zodra 
de revolutie tot stand kwam, hieraan mede leiding te geven. 
In deze opzet is Johannes  Glover  duidelijk geslaagd als we lezen dat hij kort 
na de Franse Revolutie lid werd van het armbestuur van de Over-Betuwe, 
gecommitteerde op de landsvergadering voor Gelderland, en gecommitteer-
de op de hoge landsvergadering te 's-Gravenhage, later president van het 
intermediaire administratieve bestuur van de Provincie werd, en Maire 
(burgemeester) van Heteren. 
Nog maar enkele weken was de inval der Fransen in 1795 een feit, toen op 
het kerkhof voor de oude noord-ingang van het schip der Hervormde Kerk 
te Driel een vrijheidsboom werd geplant. Deze heeft er nog jaren nadien 
gestaan. 
Evenzo kort daarna deed zich het volgende voorval voor, dat zowel uit 
Katholieke als Protestantse beschrijvingen wordt bevestigd. Wij citeren hier 
enkele zinnen uit het notulenboek van de kerkeraadsvergaderingen van 1795 
tot 1817. 
"Op 29 maart 1795, Palmzondag, terwijl de predikant vanwege zware 
doortocht en inkwartiering van Franse troepen verhinderd was om vanuit  
Elden  in de kerkdienst in Driel voor te gaan, hebben Roomse gezinnen te 
Driel, daartoe gelijk deze gezinnen voorwenden, door Franse huzaren 
gedwongen, zich meester gemaakt van de Gereformeerde kerk te Driel. 
Tegen 12 uur op dezelfde dag vervoegde zich bij predikant  Buschman  te  
Elden  een zekere Toen Gielen, erfpachter van het pastoriegoed de 
Slikkenburg te Driel, en van Katholieke huize, om een kwitantie af te halen 
van door hem betaalde erfpacht. Deze Gielen verhaalde aan de predikant 
alleen dat de Roomse gezinnen dienst gedaan hadden in de Gereformeerde 
Kerk en dat hij de sleutel van de kerk had moeten halen bij custor Derk  
Vermeer."  
Enige tijd daarna heeft een zeer geloofwaardig ooggetuige van de Gerefor-
meerde gemeente — die toen de menigte aankwam, in de Fortuin, een 
herberg bij de kerk zat — het volgende aan de predikant verhaald: 
"Voormiddag circa 8 uur kwam een menigte Roomse gezinnen aantrekken, 
vooraf ging de kapelaan van Eimeren, H.W.D. Herripon, welke in Driel 
gewoonlijk het Godsdienstwerk op ene bouwhof Vredestein genaamd, 
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verricht heeft, tussen twee Huzaren, terwijl de trein met een huzaar gesloten 
is, zo trok men naar de Gereformeerde Kerk en nam die in. " 
Volgens een ander verhaal zouden de Roomse gezinnen in de kerk de dienst 
gedaan hebben, terwijl de binnendeur van de woning van de custor en 
schoolmeester mede tot altaar in dezelve gediend hebben. 
Het was waarschijnlijk een van de meest spectaculaire acties, die er toen in 
Nederland van Katholieke zijde zijn ondernomen, en men ontkomt niet aan 
de gedachte van enscenering van dat schouwspel vanuit de Drielse 
Volkssociëteit, heel bijzonder vanuit Driels revolutionaire brein,  Glover.  
Het wonderlijke in deze is, dat de custer en schoolmeester Derk  Vermeer,  
noch van het een, noch van het andere hoegenaamd (geen?) kennis heeft 
gegeven, hetgeen de predikant ds.  Buschman  wel van hem mocht verwach-
ten 
Vervolgens blijkt uit de notulen, dat de predikant niet geaarzeld heeft om 
het verhaal van Toon Gielen voornoemd, ter kennis te brengen bij de leider 
van het Provinciaal College van Financiën, Politie en Algemeen Welzijn, 
hetwelk tot gevolg had dat er terstond voor de vervaardiging en afzending 
van een publikatie tegen het gewelddadig innemen der kerken gezorgd 
werd 
Niet op alle details, die nog volgden willen wij in dit werkje ingaan, maar 
er waren in deze revolutiejaren meerdere vreemde gebeurtenissen te 
vermelden. 
Zo vermelden bovengenoemde notulen eveneens, dat de predikant, die op 
2e Pinksterdag 1795 in Driel zoude preken, met groot leedwezen en tot 
zijne verwondering vernam, dat enige ingezetenen van Driel, grotendeels 
Roomsche gezinnen met enige uit bijgelegen dorpen het Choor van de 
Gereformeerde kerk, hetwelk gewoonlijk tot avondmaalsbediening gebruikt 
wordt, betrokken hadden, tot het houden van een Volkssociëteit, gelijk zij 
het noemden, bij welke gelegenheid aldaar tabak was gerookt, wijn, bier en 
genever was getapt en gedronken werd. 
Het onbetamelijke en onwettige hiervan inziende en bespeurende het 
ongenoegen van velen uit de Gemeente van hem te Driel, heeft de predikant 
zich geraden bevonden een missieve over deze gebeurtenissen aan het 
Provinciaal College van Financiën, Politie en Algemeen Welzijn af te 
zenden. 
In de herfst van 1795 heeft de Volkssociëteit of Vaderlands Genootschap 
afgezien van bijeenkomsten in de kerk, en werden deze vervolgens in de 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 	 Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 



NIEUWSBRIEF, 13e  jaargang nr. 1, januari 1995 

school gehouden, "zo men voorgeeft wegens de koude". 
De strijd om het bezit van het oude kerkgebouw komt opnieuw in beweging 
als er in 1798 een nieuwe grondwet komt, met daarin een artikel, dat in 
plaatsen waar de Rooms-Katholieken in de meerderheid waren, zij hun 
ontnomen kerkgebouw terug zouden krijgen. 
Gegevens uit 1797 geven aan dat de Drielse bevolking was samengesteld uit 
380 Rooms-Katholieken, 181 Gereformeerden en 1 Remonstrantse persoon. 
Deze cijfers geven een duidelijke basis voor nieuwe twisten. 
Maar op 14 september 1801 werd de volgende bepaling van kracht: "Ieder 
kerkgenootschap blijft onherroepelijk in het bezit van hetgeen met den 
aanvang dezer eeuw hetzelve wordt bezeten." 
Natuurlijk werd ook over deze beslissing nog jaren gediscussieerd, maar 
zelfs onder .Koning Lodewijk Napoleon heeft de onvermoeide strijder voor 
Katholicisme en democratie in Driel, J.  Glover,  niets kunnen bereiken. 
Wel besloot de regering aan Katholieken bouwsubsidie ter beschikking te 
stellen voor de bouw van eigen kerken. Zo kon in 1835 door de milde 
bijdragen van de gelovigen en de toelage van het Rijk, (groot f 4000,--) de 
kerk vernieuwd en vergroot worden en een nieuwe pastorie gebouwd 
worden. 
Voorjaar 1869 zijn fundamenten gelegd voor de Rooms-Katholieke Kerk 
aan de Kerkstraat. Voorbereiding werd gedaan door pastoor Daems, afbouw 
pastoor Mulder, 1878. 
De toren werd wat later voltooid, onder leiding van pastoor Groeningen, 
die ook de Rooms-Katholieke pastorie bouwde (tussen 1870 en 1876). 

MISEEKEEN VRAGEN VAN LEDEN 

D e heer J.J. Arissen uit Geldermalsen verzocht ons de volgende oproep 
te plaatsen. 

Als lid en lezer van uw periodiek, wil ik gaarne een kleine oproep plaatsen 
in verband met het ontbreken van enige stukken uit de serie "Over-Betuwse 
Historiën", destijds gepubliceerd in het weekblad "De Betuwe". 
Ik ben in het bezit van de volgende afleveringen: 
Rijkerswoerd 2 dd. 24 dec. 1971; deel 1 en? ontbreken. 
Elster dorpsbuurt 6; de delen 1 t/m 5 en? ontbreken. 
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Boerengeslachten in Eist 2; deel 1 en? ontbreken. 
De ontbrekende delen zou ik gaarne willen hebben, bijvoorbeeld door 
middel van een kopie, of willen weten waar ik ze mag inzien. Hopelijk 
bezitten sommige lezers nog exemplaren. 
Schriftelijke of telefonische reacties zijn welkom op mijn adres. 
Lange Akker 123, 4191 JC Geldermalsen, telefoon 03455-71004 (bij 
voorkeur na 18.00 uur). 

MIEMERES HET VEER BIJ OOSTERHOUT 

O nder het motto Geen misverstanden: er is altijd maar één veer bij 
Oosterhout geweest ontving de redactie het navolgende stukje van 

mevr. Anne van Rinsum. Zij kwam dit tegen tijdens het transcriberen van 
het protocol van bezwaar van Valburg. Het desbetreffende deel is zojuist 
verschenen onder nummer A159 van de Osenvoren reeks. 
Het aardige is dat deze verklaring geheel afwijkt van de gebruikelijke 
stukken in zo'n protocol. De reden van vermelden is onbekend. Weet 
iemand hier iets meer van? 

onderschreve Sander de  Hoch,  wonende in den kerspel van Valburgh, 
attestere ende verclare voor de gerechte waerheijt waerachtigh te si, als 
dat het mijn welbewuste ende kennelick is, als dat het Osterholtesse Veer 
aen den Altenae is geweest  so  na Nimmegen, als over de Waele hebben 
gevaeren. Ende dat ick nu omtrent tachentigh jaren oudt ben ende geen 
ander veer tot Osterholt voor deesen gekent en hebben als het Veer aen 
den Altenae ende dat ick oock mijn vader, die wel omtrent soeven ende 
t'negentigh jaeren oldt was eer hij storff, wel hebbe hooren seggen, als 
dat hij oock van geen ander veer tot Osterholt geweeten en heefft, als het 
Veer aen den Altenae. Ende dat ick, Sander de  Hooch,  daer veel tot 
Osterholt voor deesen verkeert hebbe ende hebbe aldaer aen den Altenae 
overgevaeren ende oock menich mael met het mercktschip van den 
Altenae na Nimmegen gevaeren ende dat ick oock verscheijdene reijsen 
aen den Altenae uijt het veerschip bier gehaelt hebbe ende na Valburgh 
gebracht.  So  is 't dat ick, Sander de  Hooch,  dit voorstaende verclare  also  
waerachtigh te  sun  ende  so  het nodigh is ben ick altijt bereijt hetselve met 
eede te verclaren. Ten waere oorcondt hebbe ick, Sander de  Hooch,  dit 
met mijn eigen handtmerck onderteickent op den  lien  december 1661. 
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Onderstont: Dit is het + eigen handtmerckt bij Sander de  Hoch  met sijn 
eigen handt selffs gestelt. Wijder stont: Dit voorstaende merckt heefft 
Sander de  Hooch  in mijn onderschreve scholtus praesentie gestelt. En was 
geteickent L. van Grootenhoff. 
Registratie den 30en december 1689. 

Kopie van een verklaring in het protocol van bezwaar van Valburg 1676-
1701 (ROB inv. nr. 302), folio 116v-117. Osenvoren A159. Transcriptie 
J. van Rinsum. 

EMESOMO SAMEN ONDERZOEK? JA DOEN! 

D oor een uitbreiding van het takenpakket van het Gelders Oudheidkun-
dig Contact (GOC), de stichting die al vele jaren cursussen voor 

amateur historici organiseert, wordt ook voor onze historische vereniging 
de mogelijkheid geschapen om mee te doen aan een door het GOC begeleid 
onderzoeksproject. 
Als eerste aanzet is gekozen voor het project "Gelderse burgemeesters en 
wethouders in de tweede helft van de 19e eeuw". 
Even los van de inhoud van het project lijkt het ons als bestuur héél zinnig 
om de mogelijkheid aan te grijpen, als vereniging onderzoek te verrichten 
met deskundige begeleiding. Veel leden zijn voor zichzelf met onderzoek 
bezig, hetzij op genealogisch, hetzij op streekhistorisch gebied. Veel 
mensen beleven daar plezier voor zichzelf aan, maar het geheel is toch niet 
af zonder een publikatie waar ook anderen iets aan hebben. 
Wanneer we met een groepje mensen van onze vereniging gezamenlijk aan 
een onderwerp werken en met onze vragen terecht kunnen bij de begelei-
ders vanuit het GOC, maar ook bij onze streekarchivaris de heer Sil van 
Doornmalen, die volledig achter dit project staat, kan dit ook tot een 
resultaat voor onze vereniging leiden. We moeten ons natuurlijk wel 
realiseren dat het onderzoekswerk door onszelf gedaan wordt. 
Een paar vragen die misschien bij u opkomen: 
Wanneer begint het project? Januari 1995. 
Hoe lang loopt het? Voorlopig het kalenderjaar 1995. 
Kun je alleen meedoen als je overdag tijd hebt? Nee. 
Hoeveel tijd moet je erin steken? Dit kan voor iedereen verschillend zijn. 
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Welke gemeenten worden onderzocht? Wordt in onderling overleg 
vastgesteld. 
Wat zoeken we? Mensen die enthousiast zijn om samen een stuk werk te 
verrichten; die, als ze er aan beginnen, dat ook het hele jaar volhouden; die 
liefst al enige ervaring hebben in het zoeken in archieven; en die het leuk 
vinden hun onderzoeksresultaten gezamenlijk af te ronden in bijvoorbeeld 
een Osenvorennummer. 
Als u zin heeft om mee te doen, bel me. 
Als u vragen heeft, bel me. 
Als u meer over de inhoud wilt weten, bel me. 
Maar als het kan wel snel, want onze vereniging kan alleen mee doen als 
we met een groepje mensen kunnen starten. En die start is al in de eerste 
helft van januari 1995. 

Elly Janssen-van der Nat 
tel. 08880-52503 

MereogentA STRAATNAMEN IN INGEN (2) 

N aar aanleiding van ons verhaal in de vorige Nieuwsbrief betreffende 
de betekenis van een aantal van de Ingense straatnamen, ontvingen we 

de navolgende reactie van mevr. Joke van Dee-Honders uit  Eck  en Wiel. 

Ik ben geboren in Ingen en heb er 24 jaar gewoond, vandaar mijn 
bijzondere interesse voor dit onderwerp. 
Wat betreft de naam Vossenpasweg: In het boek De Betuwe van dr. A.R. 
Hol wordt gesproken over namen als Vossenpas en Wolvennest. Die namen 
zouden zijn ontstaan in een tijd dat deze dieren bijna niet meer voorkwamen 
in onze streken (tot in de 17e eeuw kwamen er nog wolven voor in de 
Betuwe). Op enkele plaatsen waar ze dan nog gezien werden ontstonden de 
namen zoals Vossenpas en Wolvennest. Dus vermoedelijk is er in de 
Vossenpasweg een Pas geweest waar zich vossen ophielden. De naam Pas 
slaat op een stuk overgebleven kreupelbos waar eens een groot gedeelte van 
de Betuwe mee bedekt was. 
Hoogkana is volgens mij geen bijbelse naam omdat dr. A.R. Hol zei dat de 
mensen de naam verkeert uitspraken. Het moest zijn "Hoogkanje" (dit staat 
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Fa. S.A.H. v. Rinsbergen & zn. 
ZAAD-EN PLANTENHANDEL 

BROEKDIJK 31a 

4041  CT  KESTEREN 
TEL. 08886— 1343 

UW ADRES VOOR: 
—TUINBLOEMEN, LANDBOUWZADEN 

EN BESTRIJDINGSMIDDELEN 

—ALLE SOORTEN POOTAARDAPPLEN 

PLANTEN EN MESTSTOFFEN 

HOBÉ 
BROEKDIJK 21 KESTEREN 

TEL. 08886-1267  

VOOR: 

* TAXI DIENSTEN 
* TROUWRIJDEN 
* ROLSTOELVERVOER 
* ZIEKENHUISVERVOER 

(PARTICULIER VERZEKERDEN) 

VOOR: 

SCHOENEN 
LEDERWAREN 
SPORT-
ARTIKELEN 

ook voor al uw 

SCHOEN-
REPARATIE 
EN SLEUTELS 

VAN BREDA 
OCHTEN 
Molendam 39 
Telefoon 1282  

VOOR: 

- A.P.K.-KEURING 

- NIEUWE EN GEBRUIKTE 
AUTO'S 

- LP.G.-INBOUW 

- AUTOWASSERETTE 

- UITSTEKENDE SERVICE 

NAAR: 

Garage Van 
Schenkhof 

Liniestraat 36 OCHTEN 03444-1473 

VOOR COMPLETE SERVICE 



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 - 18.30 uur 

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, tex- 
tiele werkvormen, breien en borduren, hobbytech- 
nieken,  etc..  
Een meer dan komplete kollektie bestemd voor : 
- alle leerkrachten creatieve vakken werk- 

zaam binnen de diverse sectoren van het 
onderwijs 

- alle afdelingen aktiviteitenbegeleiding in 
zieken- verpleeg- en verzorgingshuizen 

- andere gebruikers van creatieve materia- 
len binnen o.a. recreatiewerk, sociaal- 
kultureel werk, verenigingen en hob- 
byclubs. 

Het  Tebbe  centrum in Ochten, 
een bezoek meer dan waard ... 
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niet in het boek). Waarschijnlijk slaat dit dan op "Hoogkantje" of "Hoge 
kant"? Als Hoogkana wel een bijbelse naam was, waarom zouden er dan in 
Ingen niet meer bijbelse straatnamen zijn? En alle oude straatnamen slaan 
meestal op stukken grond of watergangen (Zevenmorgen, Brenk, Essebroek 
enz.). 
Wat ik bij de straatnamen miste was de naam Klinkenberg, een gedeelte van 
de Rijnstraat wat op sommige kaarten nog als een apart gehucht — net als 
De Ganzert — vermeld staat. De betekenis van de naam zal misschien een 
soort bergje of verhoging zijn. 
Een gedeelte van de Dorpsstraat heette tot voor ca. 30 jaar terug Ambachts-
traat. Misschien was het zo geheten omdat aan deze straat veel ambachtslie-
den woonden. 
Wat me verder zeer intrigeert is het dorpje Verhusen, later Verhuizen 
genaamd. Want waar lag dat dorpje nou precies? Lag het in de buurt van 
de Verhuizensestraat? In het boek van A.P. de Kleuver zou de kapel van dit 
dorpje op de bodem van de Klokkenwaai te Lienden liggen. In de 
bovengenoemde Nieuwsbrief hadden jullie het over de vroegere rivier-
oversteek bij Verhuizen. Lag die oversteek bij het huis aan de dijk genaamd 
"Het Wachthuis"? Moesten de mensen hier wachten om over te kunnen 
steken? Het huis er naast heet Verhuizen! Dit zij dan enkele opmerkingen 
mij nerzij ds . 

In het slot van de brief vraagt mevr. Van  Dee  of zij de straatnamen van 
Maurik voor haar rekening zou mogen nemen. U begrijpt dat wij haar 
hiertoe van harte uitnodigen en die bijdrage met belangstelling tegemoet 
zien voor plaatsing in de Nieuwsbrief. In de reactie van mevr. Van  Dee  ten 
aanzien van de Ingense straatnamen liggen een aantal interessante vragen 
van haar kant ter tafel. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij hier op terug 
komen. 

Kobus van Ingen 

VARIA 

V an de heer H.J. Gerritsen kreeg de redactie weer een aantal aardige 
transcripties toegespeeld. Deze gaat ongetwijfeld over Heteren en 
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Randwijk. Hartelijk dank voor deze bijdrage. 

1665. 18 maart 1667, 16 febr. 

Gerrit Hendriks, Christiaan van Balveren tot den Rooden Toren etz. 
le Gerardus Noorman, predikant te Heteren  em  Randwijk en zijn zoon. 
Impretanten eischen, dat 1e presentatie en Collatie op des gedaagden 
zoon en zijne benoeming tot adjunct-predikant geen voortgang zal hebben. 
Het Hof laat dit punt verblijven, zoo als het door de Nijmeegsche classis 
en de Provinciale synode is beslist. 
2e Beweren zij, dat de gedaagden hen ten onregte hadden beschuldigd, 
dat zij zich met armen en kerkegoederen hadden verrijkt, door aanvaarding 
van het goed Pluckroos. 
Het Hof verklaart hen niet ontvankelijk en verklaart bij nader vonnis van 
16 febr. 1667, waarbij ten petitoir regt gedaan wordt, de Pluckroos te zijn 
een armen goed, den tijdelijken bezitter veroordeelende tot ontruiming 
daarvan, met teruggave der genoten vruchten, ten voordeele der armen. 
3e Eischen zij, dat de gedaagde het kerkengoed, genaamd het Kerken 
Pasken, gelegen bij de kerk te Heteren, weder aan de kerkmeesters zullen 
uitkeren. 
Het Hof ontzegt hun deze eisch, bij gebreke aan genoegzaam bewijs. 
4e Dat de gedaagde, tot na zijne geheele verantwoording, in zijne 
bediening zal worden geschorst en dat het avondmaal, indien tusschen-
tijds, door iemand van de Classis van Nijmegen of hare visitatoren af te 
vaardigen, zal bediend worden. 
Het Hof besluit hierop als sub nr 1, maar gelast intusschen aan partijen, 
om alle boeken, charters en papieren, betreffende de inkomsten van de 
pastorie, kerken, vikarie en kostereigoederen, onder hen berustende, aan 
het Hof over te leveren. 

Civiele Sententie XV, blz. 102-105 en 209. 

MOREM SUBSIDIE ANJERFONDS GELDERLAND 

H et bestuur van het Anjerfonds Gelderland heeft een subsidie van 
f.  2.500,00 toegekend voor de aanschaf van het fotokopieerapparaat 

ten behoeve van ons Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe. 
Het behoeft geen betoog dat wij hier zeer blij mee zijn. Zoals in een 
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Illaryaka 
AUTOBEDRIJF 

J.A. SPAAN 
Stationsstraat 1 - 4041  CH  Kesteren 

Telefoon 08886 - 1224 

MAZDA DEALER 
voor Midden Betuwe 
Uw adres voor APK 

PIET VAN 
VVALSEM 

Voor machines, ijzerwaren, 
gereedschappen, dierenvoeding 

en hengelsport naar: 

Dorpsstraat 2a 
Opheusden 
Telefoon 08887 - 1317 

Gun uw ogen alleen het beste! 

DAME OPTIEK 
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 

en contactlenzenspecialist (ANVC) 

AM ME OP  TIEK 
OOGMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN 

Hoofdstraat 28 - 4041 AD Kesteren - 08886 - 1305 



DE KOFFIE STAAT 
VOOR U KLAAR,  

AAN HUIS SERVICE: LI de'  
ono  komen ook name U toe, met de do« L,  ~mu  kiedrry 

MODE KIJKEN 
is 001s nut de 

MERKEN KIJKEN! 

De zaak met alle 
bekende merken 
onder één  dale!!!  

SPECIALE AFDELING 
MET JONGE MODE!!! 

VAN HUNNIK MODE IN ZETTEN! 

INTERIEURVERZORG ING 

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 

1100 LOODGIETERS-EN DAKWERKEN 
RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST 

Jan Doeleman  

   

   

   

   

  

Telefoon 08880 - 1893 

  

  

Dr. A. R. Holstraat 17, 6671 XW Zetten 
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eerdere Nieuwsbrief al is vermeld is een goed fotokopieerapparaat ontzet-
tend belangrijk voor het werk in ons AIC. Wij hebben dan ook onze 
erkentelijkheid over de toekenning van deze subsidie aan het bestuur van het 
Anjerfonds kenbaar gemaakt. 

In het voorjaar zijn wij gestart met het uitgeven van renteloze obligaties 
omdat ons onvoldoende geldmiddelen ter beschikking stonden om deze 
investering in het fotokopieerapparaat te kunnen betalen. (Obligaties zijn 
nog tot 31 december 1994 verkrijgbaar.) 
Door een goede belangstelling voor deze obligaties en de subsidie van het 
Anjerfonds is het ons gelukt de financiële eindjes aan elkaar te knopen. 
Echter door de hoger wordende vaste lasten en (toekomstige) ontwikkelin-
gen ten aanzien van het algemene subsidiebeleid van sommige gemeenten, 
maakt dat de penningmeester zorgen blijft houden. 

Hierbij wil hij dan ook van de gelegenheid gebruik maken om kenbaar te 
maken dat giften c.q. schenkingen van harte welkom zijn en zeer zullen 
worden gewaardeerd. Hiertoe zijn een tweetal mogelijkheden beschikbaar. 
De financiële positie van het AIC wordt direct verbeterd door een 
overschrijving op gironummer 777704 of bankrekening 33.19.74.606 ten 
name van AIC Betuwe. 
Met een gift aan het Steunfonds AIC wordt de financiële steun aan het AIC 
voor de langere termijn zeker gesteld. Hiertoe kunt u overschrijven op 
bankrekening 33.19.53.943 ten name van St. Steunfonds AIC HKKe0. (Het 
gironummer van de bank is 886843 Rabobank, Opheusden) 
In alle gevallen is de penningmeester u zeer erkentelijk voor uw steun. 

J. de Vries, penningmeester AIC Betuwe 

OSENVORENREEKS 

O ok ditmaal weer een aanvulling op de lijst van uitgaven van de 
Osenvorenreeks sinds de vorige Nieuwsbrief. Het blijft maar 

doorgaan en gelukkig is het einde niet in zicht. 
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Wist u dat er nog vele duizenden microfiches liggen te wachten op 
transcriberen? Als u de tijd en een computer heeft, wij hebben de leesappa-
raten en de fiches. 

Hoofdserie 

49 	Bestemoeders Hofstad. Een eeuwenoude boerderij aan de dijk in Ingen. Willem H. 
Strous. (1994) 

51 	Dodewaard. Verhalen uit de geschiedenis. J.S.M. Tornga. (1994) 

Nevenserie 

A153 Bank van Kesteren, Signaat van Geloften, RNB inv. 202, 1658-1665 
A154 Lienden, Protocol van Testamenten, ORA Lienden, inv. 18, le  deel 1688-1749 
A155 idem 2e  deel 1749-1776 

A156 De Mars, Protocol van Testamenten 1759-1809, ORA De Mars, inv. 30 
A157 Protocol van Bezwaar, Scholtambt Valburg, le deel 1676-1680, ROB inv. 302 
A158 idem 2e  deel 1681-1685 
A159 idem 3e  deel 1686-1691 
A160 idem 4e  deel 1692-1696 

A161 idem 5e  deel 1697-1701 

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 Arend Datema Instituut 
— 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 Arend Datema Instituut —  A/C  Betuwe komen. 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 
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BESTELFORMULIER 

Hierbij bestel ik 	 exemplaren van het boek Operatie Ooievaar (a 
f 22,50 indien vóór 1 maart 1995 besteld en a f 30,-- indien daarna 
besteld) 

Totaal bedrag f 	 

Ik kom de boeken wel/niet ophalen bij het Arend Datema Instituut — AIC 
Betuwe. 

Bij verzending worden de portokosten in rekening gebracht. Er zal getracht 
worden de bestelde boeken thuis te bezorgen als u woont binnen het 
werkgebied van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN. 

Naam 

Straat 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 
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ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

Omrnerenveldseweg 67 - Onuneren - tel. 03443-1632 - fax 03443-3635 

Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur. 
zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 13.00 uur. 

VAKGARAGE D. ZAAYER  

Voor gebruikte en nieuwe auto's, service en 
onderhoud, gespecialiseerd in Citroén en  Peugeot  

APK-keuring, schade-reparatie, spuitwerk, 
banden, uitlaten, accu's, sportvelgen, radio's 

en gebruikte onderdelen 

Vakgarage en BOVAG 
Een paar apart. Samen staan ze 
garant voor uitstekend vakwerk. 

Zorgeloos autorijden heet 

P-LEASE  
bij de vakgarage kunt u nu ook uw occasion leasen 

NAmmxix 
AUTO 
I PAS 

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF 

FA. GEBR. SPAAN 
Nedereindsestraat 37, Kesteren. Tel. 08886 - 1221  



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 

B 
A 

Speciaaibedrijf in kantoorautomatisering 
Aanleg en onderhoud computernetwerken o.a.  Novell  - Lantastic 
O.A. Link 

Dealer van: Tulip-, Philips-, BAS Comp- en Brothercomputers 

B.A.S. b.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? 
Of spaart u voor uw kinde-

ren misschien? 
Er zijn zo-

veel redenen om 
te sparen, maar 

welke spaarvorm 
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- 

gelijk misschien? Hoe dan ook, 
het verstandigst is om eerst even 
te praten met een adviseur van 

de Rabobank. 
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 spaar-
bank van Nederland zit ook vlak 
bij u in de buurt. Rabobank 

'Ook 	spaarudd 

verdient een 

persoonlijk advies. 

Rabobank. Aangenaam. 
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