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EMENSERS RIVIERLOPEN IN MIDDEN-NEDERLAND
e heer dr. H.J.A. Berendsen is bereid gevonden ons iets te vertellen
D
over het ontstaan van de rivierlopen in het Betuws rivierengebied,
vanaf de laatste ijstijd tot heden. De lezing zal worden verlucht met dia's.
De spreker — verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van
de Rijksuniversiteit van Utrecht — is bij uitstek deskundig op dit terrein
door zijn jarenlange studie hiervan en studiebegeleiding van studenten die
dit onderwerp of delen daarvan bestudeerden.
Hij zal gedetailleerde kaarten meenemen om alles te verduidelijken. In de
loop van zijn studie heeft hij veel contact gehad met de Betuwe en zijn
bewoners.
De lezing zal plaatsvinden op maandagavond 11 september 1995 om 20.00
uur in het Dorpshuis te Kesteren.
Het bestuur hoopt u op deze eerste lezing van het nieuwe seizoen allemaal
te mogen begroeten, zeker nu het over zo'n belangrijk onderwerp gaat.

KUNSTUITINGEN AAN NEDERLANDSE STATIONS
anaf het begin van de aanleg van spoorwegen heeft men stationsgebouwen versierd met kunstuitingen. Deze versieringen zijn veelomV
vattend: beeldhouwwerken, keramiek, glas-in-lood, tegeltableaus, schilderingen, mozaïek enz. Aan de hand van kleurendia's (6x6 cm) wordt een
chronologische reis langs een aantal stations gemaakt, die begint in 1853 en
eindigt in 1983.
Over dit onderwerp — kunstuitingen aan Nederlandse stationsgebouwen —
zal de heer drs. H. Romers uit Oosterbeek ons iets vertellen en laten zien.
Voor een vereniging die via het Arend Datema Instituut zelf een mooi
stationsgebouw beheert lijkt dit een zeer passend onderwerp. Voor u een
buitenkansje om hierover wat te horen en te zien.
De lezing zal plaatsvinden in het Dorpshuis van Kesteren op maandagavond 9 oktober 1995 om 20.00 uur.
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MESEMOR

CATHARIJNE CONVENT

an de hand van dia's loodst de spreker — de heer drs. C.H. Staal —
ons door het verleden en heden van het Museum Catharijneconvent te
Utrecht. Aan de orde komt de geschiedenis van het middeleeuwse
kloostercomplex, dat zeer lang dienst deed als hospitaal. Vervolgens belicht
de spreker de restauratie van de oude gebouwen waardoor deze een
onderdak konden gaan bieden aan een museum.
Daarna volgt een inleiding op de kerkelijke collecties die in het Catharijneconvent geëxposeerd worden. Zowel de katholieke als de protestantse
verzameling komen aan bod.

A

Een beeld van Willibrord
Ter gelegenheid van het feit dat dit jaar herdacht wordt dat Willibrord 1300
jaar geleden tot bisschop werd gewijd, gaat de aandacht na de pauze naar
deze interessante figuur uit onze vaderlandse geschiedenis. Onder zijn
leiding werd Noord-Nederland gekerstend. De spreker laat zien hoe men
Willibrord in de loop der eeuwen heeft voorgesteld. Omdat er in de
zevende en achtste eeuw geen portretten werden vervaardigd, kon de
kunstenaar maken wat hem gepast leek. Toch bestonden er gewoonten. De
heer Staal laat met behulp van dia's zien hoe dat in zijn werk ging.
De spreker is als conservator voor volkscultuur bij het Museum Catharijneconvent werkzaam en mede op grond van zijn studie Nederlands, Algemene
Literatuurwetenschap en Kunstgeschiedenis bij uitstek deskundig op dit
terrein.
Gezien de uitstraling van Utrecht naar de Betuwe is dit — naar wij hopen
—voor u een aantrekkelijk onderwerp.
Op maandagavond 13 november 1995 om 20.00 uur in het Dorpshuis van
Kesteren wordt u verwacht.

Archief en informatiecentrum voor de Betuwe
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CURSUS BETUWLOGIE
Historische educatie, regionale geschiedenis

T n het afgelopen winterseizoen is ondergetekende (J.W.N. Jager) op een
1 cursus Boschologie geweest. "Boschologie?" zult u denken, wat is dat?
Het doel van die cursus was om belangstellenden kennis te laten maken met
de geschiedenis van de oude vestingstad 's-Hertogenbosch. In dat kader was
er een serie excursies door historische stadsdelen, rondvaarten, bezoeken
aan kerken, musea en oude gebouwen. Het geheel werd deskundig begeleid
met lezingen en diapresentaties over de geschiedenis en de cultuur van de
stad. Het aardige was, dat de verschillende onderdelen in een onderlinge
samenhang en met veel enthousiasme werden gebracht. Gedurende vijftien
zaterdagochtenden werden vier groepen van elk 20 deelnemers geïnformeerd over de rijke historie van de stad en kwam men terecht op plaatsen,
waar je als argeloze toerist nimmer zou komen.
Het lijkt ons een goed idee iets dergelijks te organiseren in de Betuwse
regio om belangstellenden te informeren over de verschillende historische
aspecten van de Betuwe. Dit stukje is dan ook geschreven om u enthousiast
te maken voor het initiatief en de belangstelling te peilen. De gedachte is
om op zaterdag 30 september 1995 in het Arend Datema Instituut — MC
Betuwe te Kesteren een bijeenkomst te organiseren voor belangstellenden
en hen te vragen mee te denken en suggesties te doen over de gewenste
onderwerpen. Het is misschien goed om te weten, dat de lezingen gewoon
binnenshuis gebeuren, hetzij in het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe,
hetzij op een locatie waar een excursie plaatsvindt. Behalve lezingen zijn er
excursies met gidsen, die op historische plaatsen uitleg geven.
Hieronder een scala van onderwerpen, die de organisatie in gèdachten heeft:
geologie, archeologie, literatuur, dialect, klederdrachten, schilderkunst,
prenten, vrijetijdshistorici, perceelsnamen, dijkbeheer, doorbraken en
waterbeheersing, Tweede Wereldoorlog, boerderijen, oud-rechterlijk
archief, leylijnen, ambtmannie, industrie, land- en tuinbouw, veilingwezen,
genealogie, regionale geschiedenis, polderbestuur, enzovoort; alles in relatie
tot de Betuwe.

Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

NIEUWSBRIEF, 13e jaargang nr. 3, augustus 1995

De bijeenkomst van zaterdag 30 september 1995 begint om 10.00 uur en
is gepland tot circa 12.00 uur. Het programma ziet er voor die morgen
aldus uit:
1. Welkom;
2. Toelichting en regeling van de verdere gang van zaken;
3. Diapresentatie/lezing over een onderwerp in relatie tot de Betuwe
(waarover blijft een verrassing);
4. Sluiting.
De kosten van deze bijeenkomst bedragen f 2,50 p.p. en de consumpties
zijn voor eigen rekening. Gaarne opgave voor deze bijeenkomst vóór 23
september a.s. Ieder die zich tijdig opgeeft, krijgt een schriftelijke
bevestiging. Opgave schriftelijk: Arend Datema Instituut — AIC Betuwe,
Postbus 62, 4040 DB Kesteren of telefonisch: 08886-2205.
J.W.N. Jager en A. Datema

NAJAARSEXCURSIE 1995
ok dit jaar hebben we weer een — naar we hopen — interessante
excursie voor u in petto. We willen op zaterdag 7 oktober 1995 eens
een kijkje gaan nemen in het westelijk rivierengebied en wel in het
bijzonder in de Vijfherenlanden. Dit gebied bevindt zich globaal in de
driehoek Culemborg, Lexmond en Leerdam. Qua landschap is het
vergelijkbaar met de Betuwe en toch is het anders. Het gebied dat we
bezoeken ligt merendeels in de provincie Zuid-Holland en de belangrijkste
plaats is de oude monumentale stad Vianen. De indeling van de dag ziet er
globaal als volgt uit:
Voor het vertrek is er het traditionele kopje koffie. Daarna vertrekken we
om 9.00 uur precies vanaf het Arend Datema Instituut — MC Betuwe te
Kesteren in de richting van Culemborg. Even voorbij deze plaats maken we
een tocht over de historische "Diefdijk". Deze zware dwarsdijk, die een
keur aan noemenswaardige bijzonderheden oplevert, vertelt het verhaal van
een eeuwenlange waterstaatkundige geschiedenis. Ook in de laatste maanden
van de Tweede Wereldoorlog speelde deze dijk weer een rol. (Zie hiervoor
bijvoorbeeld het boek Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van
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de Betuwe (december 1944 - maart 1945) van Ferdinand van Hemmen.)
Rond half elf stoppen we even voor de koffie en vervolgens gaan we een
kijkje nemen in Schoonrewoerd, Hei en Boeicop, en Lexmond. Tussen de
middag gebruiken we gezamenlijk de traditionele lunch welke wel weer zal
bestaan uit soep en broodjes.
In het middagprogramma bezoeken we de stad Vianen waar we de
middeleeuwse kerk zullen bezoeken. Hier zullen we onder leiding van een
ervaren gids de fraaie 17e-eeuwse grafmonumenten van de graven Van
Brederode zien. Aan het einde van de middag gaan we weer zuidwaarts en
brengen een bezoek aan de ambachtelijke bierbrouwerij van "Prater
Fritsius". De brouwerij is gevestigd in het stalgebouw van een voormalige
steenfabriek te Heukelum en hier kunnen we aanschouwen (en proeven)
waartoe een maatschappelijk werker nog meer in staat is.
Omstreeks half zes hopen we weer in Kesteren terug te zijn.
De kosten voor deelname bedragen f 27,-- per persoon; hierin zijn
inbegrepen de kosten van de bus, de ochtend-koffie en de lunch. De
consumpties in de brouwerij zijn voor eigen rekening.
Wij hopen dat u zich weer in ruime getale opgeeft en we, evenals vorig
jaar, weer een volle bus hebben. U kunt zich (bij voorkeur) telefonisch
opgeven bij Chris de Bont (tel. 08886-1322) of Kobus van Ingen (tel.
08887-1741).

CURSUS PALEOGRAFIE (OUD SCHRIFT)
et verheugt ons u te kunnen mededelen, dat de heer J. Bats uit
Leerdam dit najaar weer een cursus oud schrift wil verzorgen. Bij
voldoende belangstelling starten we op woensdag 20 september aanstaande
een beginnerscursus (19.00-20.00 uur) en een gevorderdencursus (20.0021.00 uur). U leert oude handschriften lezen en begrijpen en dit is heel
handig als u archiefstukken wilt raadplegen of als u met stamboomonderzoek bezig bent. Elke cursus omvat 12 lessen en de kosten hieraan
verbonden bedragen f 75,-. Net als vorige keren zal de cursus gegeven
worden in het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe.
U kunt zich hiervoor opgeven bij mevr. Dieneke Kronenberg, Dorpsplein
5a, 4041 GH Kesteren, tel. 08886-1541.

H
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'n Bank waar
11. 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 t:i in de hoofdrol.

SNS bank
We doen't graagbeter dan gmd.
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3958 XN AMERONGEN.
Telefoon: 03434-52838.
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- BUITENLANDSE MUNTEN
(middeleeuwen-modern)

J.BLOKLAND

Voor alle merken: AUTO'S EN OCCASION'S
met Bovag garantie kunt u bij ons terecht
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Dealer: Vialle-L.P G. -installatie * Auto-shop * Benzine en [PG -Station
Tevens het adres voor al uw
Onderhoud en Reparatie - A.P.K. Keuringstation
Hoofdstraat 88 - Zetten - Tel: 08880-52611

Sub dealer
Ford

6ETOMMERVLECHTER5BEDRUF
VA

W. VAN HAL

Panhuizerweg 12
4041 CN Kesteren

Hoofdstraat 49
4041 AB Kesteren
Tel. 08886-2062 -1663
Fax. 08886-3258
Autotel. 06-52941983

buigwerk
bouwstaalnetten
geprefabriceerde wapening
en vlechtwerk
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Om u een voorbeeld te geven van wat u daar leert is hier afgebeeld een
gedeelte van een oud document met de bijbehorende transcriptie. Het betreft
een getuigenverklaring van iemand die 's nachts is beroofd.
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Crian-: ('-m- l›:• (%"i. l'"?

Den 23.1 Mey 1618
Den
Seigneur2 David du3 Tour, lieutenant
van capiteijn Uitenvall
Seijt, dat hij op woensdach verleden4 sijnde tot
Leijden ten huijse van een fransche predicant gelogeert,
Nere genaempt, des nachts omtrent een ure
als hij getuijge lach en sliep op zijn bedde, ende 5
wacker geworden zijnde ende noch geheell
slaeperich wsende ijet hoorden ende vragende wie
in zijn camer was, hem niemandt antwoordt
gaff [enzovoort]
1 Er

worden voor getallen en data dikwijls Romeinse cijfers (kleine letters)
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gebruikt: xxiii = 23
Sr is een verkorting voor Seigneur
3 Boven de letter u staat dikwijls een — ter onderscheid van de letter v
4 Voor de lettergreep ver- wordt meestal een speciaal teken gebruikt
5 Voor het woord ende wordt meestal een speciaal teken gebruikt

CURSUSSEN GESCHIEDBEOEFENING
an het Gelders Oudheidkundig Contact ontvingen wij een persbericht
over cursussen die in het seizoen 1995/1996 worden aangeboden over
de volgende onderwerpen:

V

- oud schrift
- genealogie
- lezen en begrijpen van middelnederlandse teksten
- beoefening van de lokale en regionale geschiedenis
- historische geografie
- huizenonderzoek
- schrijven van historische artikelen
De cursussen zijn bestemd voor de leden van historische verenigingen en
voor alle andere belangstellenden.
De eerste cursussen beginnen in september 1995.
Meer informatie treft u aan in het Cursusoverzicht 1995/1996 dat gratis
verkrijgbaar is bij het Gelders Oudheidkundig Contact, Postbus 4040, 7200
BA Zutphen. Inlichtingen: tel. 05750-11826.
Het cursusoverzicht ligt ook bij het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe.
Met name de cursus lezen en begrijpen van middelnederlandse teksten, die
gehouden zal worden in Culemborg, lijkt interessant, omdat deze mooi
aansluit bij de cursussen oud schrift, die door onze vereniging worden
georganiseerd.
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1-LE. DEN HARTOG

Assurantiekantoor

Voor al uw verzekeringen,
financieringen, hypottreken
Lechstraat 12 - 6674 AV Herveld
Tel. 08880-51419

Gedurende de eerste jaren gelden
er zeer hoge premiekortingen.
JUWELIER - HORLOGER

N. VAN DER GREFT
Ook gespecialiseerd
in de verkoop
en reparatie
van antieke
klokken.

'N GOED BOEK
HAAL JE Bij
'N GOEDE ZAAK
PAN latIT

'N GOED BOEK...
'N GOEDE ZAAK

B. a

Gespecialiseerde boek-en kanloorvakhandel

Hoofdstraat 84 - 6671 CC Zetten
Telefoon 08880-51360

Hoofdstraat 64
ZETTEN
Tel.: 08880-51247

PIET SPIES BV KESTEREN
TRANSPORT - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR
ZAND-, GRIND- EN GRONDHANDEL
STRAATSTEEN- RODE SPLIT - CONTAINERVERHUUR
TEVENS ALLE SLOOPWERKEN

TEL. 08886 - 1520
Bouwkundig Advies en Tekenburo

De Riinstroom
4111111
a
an.
AN

IIM 6:

Buro voor Projektontwikkeling en
Onroerend Goed
r 4111,4016 'ADVIElf
Itirf ,taxgresulto

pie ogi

TANKSTATION BLANKESTIJN
Telefoon: 08886 - 2090
Kesteren
Het adres voor:
Benzine, Diesel,
Motorolie,
Auto-onderhoudsmiddelen,
Wegenkaarten
Openings tijden:
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur
7.00-20.00 uur
zaterdag

Dodewaard
Kesteren
Veenendaal

Nieuw adres!

Wilhelminalaan 60 - 6669 AC Dodewaard
Telefoon 08885-2503 - Fax 08885-1790
' B.g.g. 08385-12196 (Veenendaal)
Architect Bert Noppen en medewerkers
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EMERNMS NIEUVVS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT
OPENINGSTIJDEN VOOR BEZOEKERS
ierbij treft u het werkrooster van de streekarchivaris aan, voor de
maanden september tot en met december. In de weken 38 (Echteld),
43 (Maurik) en 52 (Kesteren) is het streekarchivariaat voor bezoek gesloten.
weeknr.

dagen

gemeente

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

4-9/8-9
11-9/15-9

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

25-9/29-9
2-10/6-10
9-10/13-10
16-10/20-10
30-10/3-11
6-11/10-11
13-11/17-11
20-11/24-11
27-11/1-12
4-12/8-12
11-12/15-12
18-12/22-12

OPENBAARHEID BURGERLIJKE STAND GEWIJZIGD!!
De openbaarheid van de registers van de Burgerlijke Stand wilde in het
verleden wel eens tot misverstanden leiden. Volgens de huidige archiefwet
zijn archiefbescheiden na vijftig jaar openbaar. Ten aanzien van de registers
van de Burgerlijke Stand konden de gemeentebesturen deze openbaarheid
voor de geboorte-akten en de huwelijksakten echter opschorten tot
respectievelijk 100 en 75 jaar. Niet alle gemeenten maakten van deze
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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regeling gebruik. Sommige gemeenten dachten dat met de regeling de
openbaarheid automatisch was opgeschort. Dit was echter niet het geval;
burgemeester en wethouders behoorden eerst een opschortingsbesluit te
nemen.
Met ingang van 1 januari 1995 is deze situatie veranderd. Sinds dit jaar is
de herziening van het vierde hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek van
kracht. Hierin wordt bepaald dat de openbaarheid van de geboorte-,
huwelijks- en overlijdensakten bij de gemeenten is bepaald op achtereenvolgens 100, 75 en 50 jaar. De bevoegdheid tot opschorting vervalt daarmee
automatisch. Dit betekent dat u heden de geboorte-akten tot 1895, de
huwelijksakten tot 1920 en de overlijdensakten tot 1945 mag inzien. Tot nu
toe is ten aanzien van de openbaarheid niet al te strikt opgetreden. Vanaf
heden zal daaraan toch streng de hand worden gehouden.

EERSTE TOPOGRAFISCHE KAART GELDERLAND 1843
Op de zolder van het gemeentehuis te Lienden werd een oude kaart
aangetroffen die in slechte staat was. Na onderzoek bleek het de oudste
topografische kaart van de provincie Gelderland die in de jaren 1843-1845
is uitgegeven. Van deze kaart zijn slechts een paar complete exemplaren
bewaard gebleven. Het exemplaar uit Lienden was helaas niet compleet.
Van de vijftien losse bladen waren er drie niet aanwezig. Geheel toevallig
had het Streekarchief Bommelerwaard juist deze drie bladen. Streekarchivaris J. Buylinckx heeft de bladen aan het Streekarchivariaat KLEMgemeenten geschonken, zodat nu een complete kaart aanwezig is. De
gemeente Lienden heeft gelden ter beschikking gesteld voor restauratie van
de kaart. De restauratie is onlangs gereed gekomen. De kaart is te
raadplegen op het gemeentehuis te Lienden.
Si! van Doornmalen, streekarchivaris

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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CONTRIBUTIE 1995

De penningmeester van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
meldde ons dat nog ongeveer 100 leden hun contributie voor 1995 niet
hebben voldaan. Willen betrokkenen dit nu zo spoedig mogelijk doen?
Het kan goed zijn dat door de perikelen rond de evacuatie dit aan uw
aandacht is ontsnapt. Hij heeft daar begrip voor.
Wilt u deze contributie desondanks - voorzover nog niet gedaan overmaken, liefst door gebruik te maken van de bijgevoegde acceptgirokaart. Dat bespaart de penningmeester veel werk.

EERSTE TREKIUNG OBLIGATIELENING
p de afgelopen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is de eerste
trekking van de obligatielening ten behoeve van de aanschaf van een
fotokopieer-apparaat voor het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe
gehouden. Deze obligatielening heeft ongeveer f 3250,- opgebracht en heeft
ons goed geholpen bij de financiering van het fotokopieer-apparaat.
Zoals beloofd zou de aflossing in drie ronden plaatsvinden, dit jaar de
eerste. De uitgelote nummers zijn: 2, 9, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 29, 42,
43, 44, 45, 50, 58, 59, 60, 66, 69, 70, 74, 77, 78, 82, 86, 89, 90, 92, 98,
101, 105, 107, 109, 117, 119, 120, 123, 124 en 125.
Inmiddels zijn een aantal bezitters van de uitgelote obligaties al benaderd.
Door omstandigheden heeft de terugbetaling nog niet plaatsgevonden, maar
de penningmeester heeft beloofd dit nu zo spoedig mogelijk te doen.
Hij vertelde ook dat sommigen het bedrag hebben geschonken. Hiervoor
onze zeer hartelijke dank.

0

KIJKEN LANGS DE DIJI(EN
it de bijgesloten folder blijkt dat naar verwachting eind augustus een
nieuwe boek zal verschijnen: Kijken langs de dijken. Dit boek is
samengesteld door de redactie van Tabula Batavorum. Het kan gezien

U
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worden als een soort vervolg op het allang uitverkochte Kijken tussen de
dijken.
Het boek beschrijft tien routes door de Betuwe, van Buren tot Doornenburg, waarbij de meest interessante objecten zijn beschreven. Centraal staan
de monumenten die met water en dijken te maken hebben.
Het rijk geïllustreerde boek is verkrijgbaar bij het Arend Datema Instituut
— AIC Betuwe voor de aantrekkelijke prijs van f 15,-- (exclusief eventuele
verzendkosten).
Voor adres en telefoonnummer zie de eerste bladzijde van deze Nieuwsbrief.

SPIEGELREFLEXCAMERA
ee, het is niet de bedoeling dat er een fotorubriek in de Nieuwsbrief
wordt geopend. De reden voor dit stukje is de volgende:
Sinds de opening van het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe wordt een
verzameling foto's en negatieven aangelegd van Betuwse personen en
zaken. Dit betekent in de praktijk dat zeer regelmatig van bestaande foto's
of afbeeldingen kopieën worden gemaakt. Tot nu toe gebeurde dit vooral
door onze fotograaf Geurt Opperman thuis. Dit heeft naast vele voordelen
ook enkele nadelen. Het tijdelijk moeten afstaan van privé-foto's is het
duidelijkste nadeel.
Wij willen daarom proberen bij het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe
een vaste kopieer-opstelling te krijgen, zodat in ieder geval onmiddellijk ter
plekke een opname kan worden gemaakt. Het verdere afwerken, ontwikkelen en afdrukken, komt dan later wel. Wij hopen ook te bereiken dat er nog
een of twee mensen zijn, die naast Geurt Opperman, deze opnamen kunnen
maken.
Vandaar het dringende verzoek om een oude, maar nog wel werkende
spiegelreflexcamera. Er hoeft geen belichtingsmeter op te zitten. Liefst met
tussenringen, vanwege de dichtbij-opnamen.
Verder zoeken wij een camera-zuil, zoiets als bij een vergrotingsapparaat
zit.
Mocht u iets dergelijks ongebruikt hebben liggen, dan horen wij dat graag.

N

Namens directie AIC Betuwe
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Fa. S.A.H. v Binsbergen & zn.

ZAAD-EN PLANTENHANDEL
BROEKDIJK 31a
4041 CT KESTEREN
TEL. 08886— 1 343

HOBÉ
BROEKDIJK 21 KESTEREN
TEL. 08886-1267

VOOR:
UW ADRES VOOR:
—TUINBLOEMEN, LANDBOUWZADEN
EN BESTRIJDINGSMIDDELEN
—ALLE SOORTEN POOTAARDAPPLEN
PLANTEN EN MESTSTOFFEN

*
*
*
*

TAXI DIENSTEN
TROUWRIJDEN
ROLSTOELVERVOER
ZIEKENHUISVERVOER
(PARTICULIER VERZEKERDEN)

VOOR:

VOOR:

SCHOENEN
LEDERWAREN
SPORTARTIKELEN

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

ook voor al uw

SCHOENREPARATIE
EN SLEUTELS

VAN BREDA
OCHTEN
Molendam 39
Telefoon 1282

- UITSTEKENDE SERVICE
NAAR:

Garage Van
Schenkhof
Liniestraat 36 OCHTEN 03444-1473

VOOR COMPLETE SERVICE

C1000

VOORDEELMARKT
Je weet bij wie je koopt

i
l

Driessen

Hoofdstraat 29 - Kesteren - Te1.08886-2001

m

AUTOBEDRIJF

AZET
MOLENDAM 28
4051 BJ OCHTEN
TEL 03444-2819

* A.P.K. Keuringsstation
* Levering alle merken nieuwe auto's
* Ruime sortering occasions
* Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw
* Moderne autowasserette
* Taxibedrijf (trouwrij den, ziekenvervoer, enz.)

BOVAG

lá
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Mimiffileag BETUWELIED UIT OORLOGSJAREN '44-'45

-1- n de laatste oorlogswinter waren vele Betuwnaren uit onder meer Driel,
1 Heteren en Eist — verplicht — geëvacueerd te Tilburg, in verband met
"plan Ooievaar", de onderwaterzetting van de Betuwe door de Duitsers.
Hieronder waren ook mijn grootouders G. Arissen uit Driel en L. van
Altena uit Eist met hun gezin.
Via mijn moeder, mevrouw Arissen-van Altena ontving ik onlangs een
handgeschreven papier met daarop het onderstaande lied van een onbekend
dichter, dat gedurende de evacuatietijd door de Betuwnaren te Tilburg werd
gezongen. Hieronder volgt de letterlijke tekst.
De Betuw.
Wijze: Daar bij die molen
1

Er is een heerlijk stukje grond,
In 't kleine Vaderland
Aan 't plekje waar ons huis op stond
is ook ons hart verpand.
Het ligt dat prachtige gewest
daar tussen Waal en Rijn.
Ja waarlijk: Neérland op zijn best
dat moet de Betuw zijn.
Refrein:
Bloeiende boomen
zien w'in onz dromen
of sappig fruit, daar in overvloed vergaard
Weer gauw te leven
in Betuw's dromen
Dat is toch zeker ons liefste wens op aard.

2 De Betuw heeft zijn eigen pracht
het voorjaars bloesem schoon!
De grond heeft welvaart daar gebracht
de veeteeld geeft zijn loon
Het wegennet doet vriendlijk aan
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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het nodigt ieder uit
En 't hele jaar eet Nederland
nog Jam van Betuws fruit.
Refrein: Als boven!
3 De oorlog kwam en joeg ons heen
ver weg van huis en stee
De Tommies stuurden ons naar hier
Wij zijn er best te vreé!
Maar komt er dra een goeden tijd
vertrekken wij weer al
Want toch hoe goed 't in Tilburg is
De Betuw is boven al"
Refrein.

Geldermalsen, 50 jaar na dato (april 1995), J.J. Arissen

EMIMEM

VERWOERT'S IN HET LEGER VAN NAPOLEON

bekend zijn dat tegen het einde van de Franse tijd, toen
Nederland een provincie van Frankrijk werd (in 1810), de dienstplicht
is ingevoerd (in 1811). Deze dienstplicht, de conscriptie, was niet erg
populair en terecht. De Nederlandse jongens moesten uiteindelijk in het
Franse leger dienen en het was volop oorlog, met name in het verre
Rusland.
Achteraf blijkt dat van de ongeveer 28.000 ingelijfden een groot aantal
overleden (gesneuveld of door verwondingen of ziekten bezweken) te zijn.
Ook in Opheusden zijn daar bewijzen van te vinden. Tenminste twee
overlijdensakten in de Burgerlijke Stand; een van Gerard Verwoert die op
19 oktober 1812 in een militair hospitaal in Berlijn is overleden en een van
Jean Verwoert (zoon van Rut Verwoert en Marie van Ginkel), die op 10
mei 1813 in Erfurt aan de koorts is bezweken.
Als voorbeeld is van Jean Verwoert de akte met transcriptie en vertaling
bijgevoegd. Het is verbazingwekkend hoe goed de Franse administratie nog

H

et zal u
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KANTOOREFFICIENCY OCHTEN
•
•
•
•
•

FAXAPPARATUUR
KOPIEERSYSTEMEN
KANTOORMACHINES
KANTOORINRICHTING
KANTOORBENODIGDHEDEN
Reparaties en onderhoud
Eigen Technische Dienst

MINOLTA

03444 - 2020

BURG. H. HOUTKOPERLAAN 5 - 4051 EW OCHTEN

I

WIN(

H.WEIJMAN

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF

Ochten Tel.: 03444-1793

SalideY V6114

euv

Voor maatwerk in: * Verzekeringen
* Pensioenen
* Financieringen

assurantiën
\
\

* Hypotheken

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

Telefoon 03444-4104
Telefax 03444-3987

LEVERING EN MONTAGE VAN
SYSTEEMPLAFONDS-WANDEN
lid NEVAP

Bezoek onze showroom
met meer clan SO plafonds
Geopend van maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren

Voor meer informatie

Gijsbert Stoutweg 11 (Ind. Latenstein)
Tiel
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wino 1889
Ambiance a la carte restaurant
Voor Uw zakelijke en
familiegelegenheden

WILLEMSEN B.V. KESTEREN

Fam. Jansen - De Ruijter
Tielsestraat 190
6673 AE Andelst
Tel.: 08880- 51688
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werkte, terwijl Frankrijk aan de verliezende hand was en overal moest
terugtrekken.
Het registratienummer komt waarschijnlijk ook voor op de lijsten van de
dienstplichtigen die bij het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem worden
bewaard. Het zou wel eens aardig zijn om na te gaan voor een Betuws dorp
welke jongens er in dienst moesten en wat er van hen geworden is.
Overigens zijn dit soort gegevens heel leuk voor uw familie-onderzoek. Dat
vond de heer Ab Fransen uit Opheusden ook, die ons hierop attent maakte,
want het betreft zijn voorouders.
In het jaar achttienhonderd dertien den tienden der
maand Julij is bij ons Maire officier van den Burgelijke
Staat der Gemeente van Opheusden, Departement
van den Boven Ijssel, Canton Elst, ontvangen het volgende
dood-extract
Grande Armée
placide Wittenberg
124. Regiment de Ligne
Registre d'Etat Civil 1813
Folio 1
Extrait d'acte de Mort
124' Regiment d'Infanterie de Ligne

2me Bataillon
Nous soussigné, Ferdinand Matt, Capitaine officier
payeur, remplissant les fonctions d'officier de l'Etat
Civil, certifions, qu'il resulte du Registre destiné a
l'inscription des actes de l'Etat Civil faits hors
du Territoir frangais pour le 124 Regiment d'Infanterie
de Ligne, 2' Bat. que le nommé Verwoerd, Jean
soldat du 124e Regiment d'Infanterie de Ligne
2' Bataillon, 1e Compagnie, fils de Rut en de Marie
van Ginkel, Natif de Heusden, Canton Eist,
Departement de l'Issel Supérieur, signalé a Registre
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Matricule sous N° 4700 est décedé a Erfurt par
suite d'une fièvre nerveuse le dix Mai l'an mil
huit cent treize a cinq heures du soir d'après la
declaration a nous faite le mème jour par les
trois temoins mále et majeurs voulus par la bi
le quels ont signé au registre avec nous
A Wittenberg, le premier juin l'an mil
huit cent treize
pour Extrait conform
(fut signé)
F. Matt, capt. officier
Nous soussignés, membres du conseil d'Administration
du dit Regiment et Bataillon, certifions que la signature
ci-dessus est celle de Mr Ferdinand Matt, capitaine et
officier payeur au 124 Regiment d'Infanterie de Ligne
Wittenberg le 1 Juin 1813
(fut signé)
**, colomprer; **, Oppre; **, capit; A. van Geel, Admistr.
Vu par nous commissaire de guerres
suivant fonction de aano Inspecteur au
**

fut signé
Beziedrand

Vertaling
Grote Leger
legerplaats Wittenberg
124. Regiment de Ligne
Register van de burgerlijke stand 1813
Folio 1

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Extract van doodsacte
124. regiment infanterie de Ligne
2. Bataljon
Wij ondergetekende, Ferdinand Matt Kapitein officier
betaalmeester, vervangende de functies van officier van de
Burgerlijke Stand, verklaren, dat het volgt uit register bedoeld voor
de inschrijving van de acten van de burgerlijke stand gemaakt buiten
het Franse grondgebied voor het 124 regiment infanterie
de Ligne, 2 Bat. dat de genaamde Verwoerd, Jean
soldaat van het 124 regiment infanterie de Ligne
2 Bataljon, 1. compagnie, zoon van Rut en van Marie
van Ginkel, geboortig van Heusden, canton Elst,
Departement van de Boven-IJssel, opgetekend in register
van inlijving onder Nummer 4700 is overleden in Erfurt ten
gevolge van de zenuwkoorts, de tiende Mei van het jaar duizend
acht honderd dertien om vijf uur van de avond, volgens de
verklaring aan ons gedaan dezelfde dag door de
drie mannelijke en meerderjarige getuigen zoals vereist door de wet
dewelken hebben getekend in het register met ons
Te Wittenberg, de eerste Juni van het jaar duizend
acht honderd dertien
voor extract conform
(werd getekend)
F. Matt, kapitein officier
Wij ondergetekenden, leden van de raad van administratie
van het gezegde regiment en bataljon, verklaren dat de handtekening
hierboven is die van meneer Ferdinand Matt, kapitein en
officier betaalmeester in het 124. regiment infanterie de Ligne
Wittenberg, de 1. Juni 1813
(werd getekend)
', colomprer; **, Oppre; **, capit; A. van Geel, Admistr.
Gezien door ons, commissaris van oorlog
volgens functie van ** inspecteur in het
Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
a. aankopen o.g.
b. verkopen o.g.
c. taxaties
d. hypotheken
e. gratis computerberekening van

de maandlasten
f. financiële adviezen
Zoekt u ergens een woning?
Laat het ons weten! Bel ons of
stap vrijblijvend bij ons binnen.

_WEIR

Makelaardij o.g.
o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudsmidsestraat 12
Tel. 03443 - 2400

Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. 08887 - 2906

drukkerij

opheusdent_
Kerklaan 3
Postbus 13
4043 ZG Opheusden
Telefoon 08887- 1712
Telefax 08887 - 2581

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

G.J. v. Binsbergen & Zn.
Burg. Lodderstraat 13 Opheusden

Audio-Video
Uw vertrouwd adres voor:
Was- en droogautomaten, koelen vriesapparatuur, elektrisch
huishoudelijke apparatuur. Alles
op gebied van verlichting

Drukkerij
Opheusden
maakt werk van uw drukwerk

Tel.: U8887-1339*

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

A
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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werd getekend
Beziedrand

Mii!iiiMISMig AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
e laatste tijd is het bezit van de bibliotheek weer flink uitgebreid,
zowel door aankopen als door schenkingen. Hiervoor onze dank.
Hieronder een deel van de aanwinsten.

D

- Ferdinand van Hemmen. (1995) Ooievaar brengt zondvloed. De
onderwaterzetting van de Betuwe (december 1944-maart 1945). Kesteren.
- P. en J.H. van Lutterveld. (1994) Van Lutterveld - Van Luttervelt, een
geslacht uit de Neder-Betuwe.
- Ing. W.D. Jagtenberg, Geschiedvervalsing over de Meidagen van 1940
(kiest defensie vóór de SS en tégen haar veteranen?)
- Marianna Tofani. (1989) Een Over-Betuwsche Historie (Een onderzoek
naar de functies die het Nieuwsblad "De Betuwe" vervulde in de Betuwe in
de periode 1891-1975). Doctoraalscriptie (Amsterdam, UVA).
- Speciale uitgave t.g.v. 100-jarig bestaan van De Betuwe (Extra krant).
- De Betuwe, 100e jaargang no. 11. "De Betuwe" 100 jaar.

De laatste drie bijdragen zijn geschonken door de heer Herberts, Boekhandel Herberts, Eist. Hiervoor onze hartelijke dank.
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imammogg MOBILISATIE, STRIJD EN CAPITULATIE
et relaas van een oud-strijder die onder de wapenen kwam op 29
augustus 1939 bij het 8e regiment infanterie te Arnhem. Ingedeeld als
schutter aan een zware mitrailleur en ingekwartierd te Rhenen op 5
september 1939 bij de familie Van Dalen in een geitenschuur. Van 9 tot 13
mei in stelling voor de Grebbe en teruggetrokken op Lopik de 14e mei en
afgezwaaid op 8 juni 1940.

H

Mobilisatietijd in Ochten
Vanaf begin september 1939 tot en met 13 mei 1940 was Ochten bevolkt
met soldaten van het 44e regiment infanterie. Er waren meer militairen
ingekwartierd dan er inwoners waren. Er heerste ondanks de angst voor een
oorlog toch een verbroedering tussen de soldaten en de families. Tevens
was er een extra inkomstenbron voor de neringdoenden, voornamelijk de
cafés Van Soest en van de gebroeders Fónnet aan de Batterijen en de
Domeinstraat. Ze noemden die gebroeders "de Foezels", omdat de glazen
nogal eens met stof zaten en met vinger en duim werden schoongemaakt.
Tevens werd er menig glaasje gedronken bij het bouwen van de stellingen
en in de winter bij het ijshakken. De avonden voor de militairen in het
kader van 0 en 0 (ontspanning en ontwikkeling) voor zover dat ging,
werden vooral gehouden in de zaal van café Van Soest aan de Waalbandijk.
Dat ging er meestal gezellig aan toe. Terwijl de schrijver van dit stukje in
Rhenen in de Geitenschuur van de familie Van Dalen zou moeten liggen,
kon het gebeuren dat de veerbaas van het Rhenense veer mij nog laat met
de roeiboot moest overzetten omdat er na 10 uur géén veer meer voer. Ook
moest er wel eens een vacante plaats worden vervuld als ik in Ochten met
verlof was en dat gebeurde nogal eens. Omdat ik in Rhenen bij de
keukenwagen dienst deed en daardoor vaak vrij had en geen appel behoefde
te melden. Ik deed vroege en late diensten en had daardoor een redelijk vrij
leven en vaak plezier.

Uitgesteld huwelijk
Na 's avonds 8 mei de papieren ingeleverd te hebben, zou voor mijn
verloofde en ondergetekende op 10 mei de huwelijksdag aanbreken. Het
uitbreken van de oorlog gooide echter roet in het eten. Wij zijn uiteindelijk
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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De eerste soldaten trekken Ochten binnen tijdens de mobilisatie in september
1939

toch op 5 september 1940 getrouwd.
De strijd
Nu lag ik op 10 mei in de stelling onder aan de Greb in bange afwachting
van hetgeen er komen zou. Hier maakte ik kennis met een overmacht aan
mensen en wapenen die wij tegenstand moesten bieden...
Wat voor mij en mijn kameraden een zeer zware opgave was tegen een
vijand met de meest moderne wapens en een grote overmacht aan manschappen. Hoe wij wel met de moed der wanhoop hebben moeten vechten.
Ons schootsvak lag in de Nude tussen Rhenen en Wageningen aan het einde
van het kleine riviertje De Grift. We hebben dag en nacht het terrein onder
vuur moeten leggen, omdat de Duitsers voornamelijk 's nachts optrokken.
De eerste Duitse troepen waren allemaal van het doodskoppen-regiment
(Waffen-SS) en weken soms niet terug voor het vuur van onze zware
mitrailleurs. We hebben op die manier twee aanvalsgolven teruggeslagen,
anders was de koningin misschien niet in Engeland gekomen.
De eerste Duitsers zaten op 11 mei 's morgens in de schemering al op 100
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a 150 meter voor ons in het voorterrein aan de kant van Wageningen met
scherpschutters, wat ons toen al een gewonde kostte. Een van onze mannen
zat met zijn kijker op de stelling te gluren en werd door zijn bil geschoten.
Nadat hij werd afgevoerd hebben we hem nooit meer gezien. We hebben
de strijd voortgezet tot de nacht van de 13e mei en 's morgens om 4 uur
zijn we toen teruggetrokken.
Terugtocht
We gingen helemaal achter de berg langs, via het dorp Achterberg in de
richting van Amerongen. De terugtocht ging zoveel mogelijk door
bosterrein. We namen alleen karabijnen met patronen mee voor eventuele
tegenliggers (moffen). Vanaf Amerongen werden we met busjes afgevoerd
naar Wijk bij Duurstede wat gebeurde onder leiding van de officier (le
luitenant) Mink. Na door de Duitse artillerie nageschoten te zijn geworden
en onderweg verscheidene doden te hebben zien liggen van onze Hollandse
artillerie. Bij dit legeronderdeel waren kanonnen in gebruik uit het jaar
1880 van het Duitse fabrieksmerk Krupp; daar moesten wij de oorlog mee
in. Toen wij terug gingen werd er in de Betuwe wellicht nog gevochten.
Zinloze strijd
Wij moesten terugtrekken omdat er aan de linkerkant (noord-oosten, red.)
van de Grebbeberg verraad zat. Omdat er een compagnie op eigen gezag
was teruggetrokken. Dit is het verhaal van een oud-strijder van het 8e
regiment infanterie op de Grebbeberg. Een strijd die misschien niet nodig
was geweest, door bijtijds te capituleren. Dan waren er op de Grebbeberg
waarschijnlijk niet zoveel kameraden gesneuveld of voor hun leven invalide
geworden. Ook het lot van Rotterdam, Nijmegen en Den Haag (Bezuidenhout) is door deze te late capitulatie bepaald. Wij konden het met onze
antieke wapens nooit houden tegen deze goed bewapende overmacht.
Waarvoor?
Dit zijn zo de gegevens van een oud-frontsoldaat van de Grebbeberg.
Waarvoor heb ik dit opgeschreven? Als herinnering voor het nageslacht.
Onder het motto: maar liefst wel gedenken, maar nooit meer oorlog.
Ochten, maart 1995, Sander Bor
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iMMEMEME ARCHIvARIA
EEN BIJZONDERE VERGADERING TE MAURIK

T

n het archief van de gemeente Maurik berust een
pamflet, van 21 mei 1915,
voor een openluchtvergadering
op 2de pinksterdag van dat
jaar. De bijeenkomst zou worden gehouden op een terrein
gelegen naast de boerderij van
de weduwe Anthonie • van
Odijk, aan de Achterstraat. De
aangekondigde sprekers waren
mr. J.A. Rosenveldt, advocaatprocureur te Utrecht, en dr.
J.A. Cramer, predikant te 'sGravenhage. Bij slecht weer
kon men uitwijken naar de
Hervormde Kerk van Maurik.
Vanwaar deze vergadering?

OPENLUCHTVERGADERING
op 2d" Pinksterdag (24 Mei)
des namiddags to 3 ure te MAÓRIK,
naast de boerderij van Mej. de Wed.
•ANTH VAN ODIJK.

. Mr. I, 'A.. ROSEAVELDT,
Adv.i..in' sPreO:"te ~soh!,
...var. J. • A. 'CRAMER,

Prod: to *a .3

haze..

All... timgankf.dijk:velori personen !seven It Jaime.;

Kort daarvoor was in Maurik
een plaatselijke afdeling opgegij slecht
de
*.lkirkgiolseUw
richt van de N.A.O.R.; de
'ilehoudoW.
Nederlandsche Anti-Oorlog
Raad. Het uitbreken van de
oorlog in Europa in 1914
leidde in het neutrale Nederland tot de oprichting van
,libardn!".4 c.a.
diverse pacifistische en antimilitaristische bewegingen. Op 8 oktober 1914 werd in 's-Gravenhage de
N.A.O.R. opgericht. In de 'raad' hadden leden op persoonlijke titel zitting.
Onder hen waren verschillende oud-ministers en leden van de StatenGeneraal. De Raad opereerde zowel nationaal als internationaal. De ideeën
van de Raad werden samengevat in vijf punten, het minimum-program, dat
Ink eq, &amok •
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globaal het gedachtengoed omvat van de na de oorlog opgerichte Volkerenbond. De N.A.O.R. is kort na de oorlog opgegaan in de Vereeniging voor
Volkenbond en Vrede.1
In Nederland ontstonden een groot aantal plaatselijke 'afdelingen' van de
N.A.O.R., waaronder die te Maurik. Na korte tijd kon de N.A.O.R. al
rekenen op ca. 40.000 medestanders in den lande. Het bestuur in Maurik
telde 20 leden, afkomstig uit de vier kerkdorpen van de gemeente. Voorzitter was ds. J. Cramer, predikant te Maurik. Secretaris werd onderwijzer J.
Muller en tot penningmeester was pastoor C.A.M. van Vilsteren benoemd.
De plaatselijke elite was verder goed vertegenwoordigd met de gemeentegeneesheer Van 01st, de gemeentesecretaris De Vree van Gelder, de
gemeente-ontvanger Van Keulen, dominee Burger uit Eck en Wiel en de
steenfabrikant Van de Pol. Om het werk en de betekenis van de N.A.O.R.
bekend te maken organiseerde de afdeling een openluchtvergadering op 24
mei. Ook afzonderlijke verenigingen konden zich aansluiten bij de Raad. In
Maurik was de Christelijke Nationale Werkmansbond aangesloten bij de
N. A . O. R .
Helaas is mij onbekend of de vergadering ook daadwerkelijk is gehouden!
Behalve het pamflet is niets aangetroffen over de activiteiten van de
plaatselijke afdeling van de N.A.O.R. In het gemeentearchief is geen
(aantekening van een) ontheffing aangetroffen voor deze openbare
bijeenkomst, zoals voorgeschreven in de toenmalige Algemene Politie
Verordening. De plaatselijke kranten van destijds, de Tielsche en de
Nieuwe Tielsche Courant, maken geen melding van de vergadering. Is
iemand bekend met de werkzaamheden van de Maurikse afdeling van de
N.A.O.R.?
Sil van Doornmalen, streekarchivaris

1 Zie: H.Ch.G.J. van der Mandere, 'Conseil Neerlandais contre la guerre',
in: Grotius Annuaire international 1918, p.71-101. De N.A.O.R. heeft nauwelijks archiefbescheiden nagelaten. Op het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis te Amsterdam berusten nog notulen over 1915-1917 en wat losse
gedrukte stukken.
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EUREEM STRAATNAMEN IN HET DORP ECHTELD
ier volgt het volgende deel in de reeks van verklaringen van straatnamen in Betuwse dorpen. Mocht u nog aanvullingen of opmerkingen
hebben of ook een dorp willen doen, dan horen wij dat graag. Veel van
deze straatnamen komen (als perceelsnamen) voor in Atlas van perceelsnamen in het Gelders rivierengebied. Deel 1. De Midden-Betuwe, samengesteld door Chr. de Bont en A.D.M. Veldhorst (Kesteren - Wageningen,
1992).
De, in het vorige nummer beloofde bronvermelding voor de straatnamen in
Maurik, kon door plaatsgebrek weer niet worden opgenomen.

H

Achterstraat. In de meeste Betuwse dorpen voorkomend als straat parallel
aan de "Voorstraat". De Achterstraat nam een wat minder belangrijke
plaats in.
Akker, Den. Zie bij Ingen.
Balverenstraat, Win. Genoemd naar de adellijke familie van die naam. In
de 19e en het begin van de 20e eeuw bewoners van het huis te Echteld
oftewel kasteel de Wijheburg. Deze straatnaam komt ook in Bennekom
voor.
Biezenburgseweg. Boerderijnaam.
Bredesteeg. Lijkt nogal duidelijk.
Brenksestraat. Zie de Brenk in Ingen. Het is niet onmogelijk dat in dit
geval er sprake is van een vernoeming naar de familienaam Van Brenk.
Broekdijksestmat. Broekdijk is de oude benaming voor een lage aarden
kering tegen overtallig oppervlaktewater in de "komgebieden".
Dahliastraat. Vrij evident.
Echteldsekampweg. De Echteldse kamp is de benaming van buiten het dorp
gelegen agrarisch gebied.
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Eeksestnzat. Eek betekend eik en eekschillers waren in het verleden
rondtrekkende arbeiders die de bast van de jonge eikentakken afschilden en deze verkochten aan leerlooierijen. Deze gebruikten het
materiaal voor het bestanddeel run dat bij het looien wordt gebruikt.
Waarom deze straat zo heet is niet duidelijk.
Grootbrugsegrintweg. Deze weg tussen Maurik en Tiel gaat over grote brug
van de Linge.
Hogeveldseweg. Het Hoge veld is een relatief hoog gelegen gebied
ongeveer ten zuiden van het dorp.
Hoofakker. Boerderij de Hoofakker ligt even ten westen van de dorpskern.
In de 17e eeuw was er sprake van een versterkt huis op die plaats. Het
zou in die tijd bewoond zijn geweest door een Katholieke tak van de
familie Van Wijhe, de heren van de Wijheburg.
Hoogbroek, Het. Veldnaam.
Kanaalweg. Weg die parallel loopt aan het Amsterdam-Rijnkanaal.
Kerkeland. Gronden die ooit bezit waren van de plaatselijke kerk.
Kikvors. Geen verklaring voor gevonden.
Krimp, De. Buurtschap bij het dorp. Mogelijk heeft het iets te maken met
"de Krim" in Rusland.
Lentstraat, Wethouder van. Wie was wethouder Van Lent? .
Medelsestnzat. Medel is een buurtschap gelegen ten noord-westen van het
dorp. De naam is bijzonder oud en heeft het bestanddeel "maal" (Méel)
in zich, dit wijst op een zelfstandig rechtsgebied. Een "Maalschap" of
"Maal" is rechtsgebied.
Medensteinsestraat. Vanaf de 17e eeuw werd het voormalig kasteel in het
dorpje Ooy, Medestein genoemd. Dit adellijk huis, dat generaties lang
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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in bezit was van de adellijke familie Van Telligt, werd in de middeleeuwen "Hof de Ooy" genoemd.
Meersteeg. Dit zou mogelijk kunnen wijzen op oude rivierarm die na de
bedijking nog heeft voortbestaan als meer (plas).
Ommerensteinsestraat. Boerderijnaam Ommerenstein, ooit in bezit van de
familie Van Ommeren.
Ooysestraat. Straat van Echteld naar het voormalig dorp Ooy, dat in 1431
bij een geweldige overstroming van de Waal voor het grootste deel
werd verwoest. Bij het herstellen van de dijk kwamen de restanten van
het dorp buitendijks te liggen.
Oude Broekdijk. Zie Broekdijk.
Parklaan. Dit is een nieuwe laan, genoemd naar het bungalowpark dat nog
moet komen.
Pijpstraat. Een pijp is een watergang, tegenwoordig in het algemeen als
sloot aangeduid.
Remkettingweg. Een bijzondere naam waarvoor in ieder geval twee
verklaringen zijn te noemen. Genoemd naar de remketting die lag langs
de steile afweg naar de Waalbandijk en werd gebruikt om de karren en
wagens af te remmen. Ook zou deze oude naam "Remket Ing" kunnen
beduiden. Dit zou dan vertaald kunnen worden als Remmerts Eng, dus
bouwland van ene Remmert.
Saneringsweg. Zo genoemd vanwege de ruilverkaveling.
Spoorstraat. De straat die evenwijdig aan het spoor ligt. Aan deze straat
woont ons mede-bestuurslid de heer Hannes van den Hatert.
Spijkersestraat. Gelegen halverwege tussen Echteld en Ihendoorn, in de
buurt van de Waalbandijk zou ooit een versterkt "Spijker" hebben
gestaan dat onder andere in bezit is geweest van de adellijke familie
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Van Brienen. Een spijker was een meesttijds uit baksteen gebouwde
voorraad- of tiendschuur (Tienden waren opbrengst-belastingen).
Stationsweg. De weg die loopt naar het voormalig NS-station in Echteld.
Tulpstraat. Vrij evident.
Verlengde Spoorstraat. Zie Spoorstraat.
Voorstraat, De. De hoofdstraat van het dorp. In het verleden was de
Voorstraat de belangrijkste (voornaamste) straat van het dorp.
Waalbandijk. Winterdijk van de Waal.
Willemsweg, Prins. Genoemd naar een prins Willem (welke?). Waarschijnlijk dezelfde die zijn naam gaf aan het uiterwaardenvak Willemspolder.
Wijenburgsestraat. Verbindingsweg tussen LIzendoorn en Echteld die
oorspronkelijk de — oudere — naam "Keizersstraat" droeg. Onmiskenbaar genoemd naar het kasteel de Wijheburg waar de straat langs gaat.
Frans Nieuwenhof en Kobus van Ingen

WEEME.M KATTENVANGSTER VAN ELBURG
ij het zoeken naar informatie over en achtergronden van mijn familie
en gerelateerden, trof ik dit artikeltje aan in het blad van de Historische Vereniging "Arent thoe Boecop" te Elburg (oktober 1985, nr. 30, p
22), aldus luidende:

B

Kattenvangster van Elburg
Mevrouw C.R. Benthem Sypkens was van 17 april '45 tot 1 januari '46
sociaal medewerkster van "Volksherstel". Uit een aan onze vereniging
[Hist. Ver. Arent thoe Boecop] gerichte brief namen wij het onderstaande
over.
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Katteninzameling
"In december 1945 ontving ik een noodkreet uit het plaatsje Huissen in de
Betuwe. De Betuwe was onder water gezet om de opmars van de
geallieerden te stuiten. Toen de bevolking na de oorlog terugkeerde,
bemerkte zij tot hun ontsteltenis dat het er stikte van de ratten en de
muizen.
Na overleg besloten wij om onder de schooljeugd in Oldebroek, Doornspijk
en Nunspeet een inzameling van katten te organiseren. Vele kinderen
brachten een kat in een jute zak mee. Met behulp van een oude vrachtauto
met een linnen kap, die aan beugels was bevestigd, waar de zakken aan
opgehangen werden, brachten wij de katten naar Huissen.
Onderweg een vreselijk gekrijs en een geweldige stank.
's Avonds bereikten we de uitdeelpost, een school, in Huissen waar een
menigte verlangend stond uit te zien naar een muizenvanger. Een grote
rode kater, vroeger eigendom van een n.s.b.-er, wist in de menigte uit zijn
doos te ontsnappen."

Juist nu in dit jaar het alweer 50 jaar geleden is, dat ons land — en dus ook
de Betuwe — werd bevrijd, vond ik het leuk boven gemeld artikeltje aan
mijn familiegeschiedenis te kunnen toevoegen.
Voor de goede orde: de vader van de moeder van mijn moeder — mijn
overgrootvader — heette Gerrit Andreas Hoefhamer, hij was ook de vader
van de moeder — dus grootvader — van mevr. Benthem Sypkens.
Arend Datema

KOMEMIMi: PROTOCOL VAN BEZWAAR

T
I

n het Oud Rechterlijk Archief (Archief van voor 1811) van zowel de
Over- als de Nederbetuwe komen boeken voor die afwisselend Protocol
of Signaat van bezwaar heten. Bezwaar slaat op "bezwaren" in de betekenis
van "belasten, in onderpand geven voor geldleningen e.d."
Deze boeken bevatten registraties van alle transacties waarbij de eigendomsverhoudingen van onroerend goed (huizen, boerderijen, land, uiterwaarden)
veranderen. Ze bevatten dus ook magescheiden (verdelingen van erfenissen), hypotheken, leningen met onderpand, beslagleggingen, schenkingen,
borgstellingen enz., als er maar iets met onroerend goed gebeurde. Hele
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interessante gegevens dus.
Waarom gebeurde dat? Als u nu een huis koopt krijgt niet alleen u een
koopakte, maar de gegevens hieruit gaan ook naar het kadaster en als er
sprake is van een hypotheek ook nog naar een andere instelling. Ook de
notaris bewaart het een en ander. Dit is onder andere om te zorgen dat u
niet ongemerkt een bezwaard huis (onderpand voor hypotheek) kunt
verkopen, zodat de bank plotseling haar onderpand kwijt is. Ook de
overheid wil graag weten wie de eigenaar is (belastingen, successierechten,
onderhoud dijken of veel actueler "gif in de grond").
Het waren dus vooral de overheden die belang hadden bij goede registratie
van bedoelde transacties. Deze overheden stelden dus op een gegeven
moment regels in om de burgers te verplichten deze transacties te laten
registreren, want vrijwillig ging dat toen ook al niet.
Zo is in het ambt van Overbetuwe door het kwartier Nijmegen in 1654 een
regeling opgesteld, waarin de instelling van een "protocol of signaat van
bezwaar" verplicht werd, evenals de deelname daaraan. Tevens worden er
allerlei regels bij gegeven. Overigens was in 1651 al besloten dat het moest.
Een kopie van dit reglement vond ik voorin het Protocol van Bezwaar van
het schoutambt Heteren (1653-1678), Rechterlijke Archieven Ambt
Overbetuwe, in nr. 307.
Hiermee is weer eens duidelijk gemaakt dat dit soort boeken niet vanzelf is
ontstaan.
En waarom is dit voor ons belangrijk? Zoals u weet beschikt het Arend
Datema Instituut over de microfiches van al deze signaten en nog enige
voorlopers daarvan of soortgelijke boeken (verpondingen, registers van
testamenten) van de hele Neder- en Overbetuwe. Deze worden getranscribeerd en uitgegeven in de Osenvorenreeks. Een deel is al klaar, maar er
moet nog veel meer worden gedaan.
Hopelijk maakt dit verhaaltje u nieuwsgierig of prikkelt het u om eens in
een transcriptie te kijken. Ze barsten van de gegevens*, zowel voor
genealogen (familie-onderzoek) als voor geschiedkundig geïnteresseerden.
Zo viel het mij op dat in de protocollen van Heteren (zo rond het jaar 1660,
dus ongeveer 100 jaar na de Reformatie) zoveel heiligedagen als datumaanduiding worden gebruikt, terwijl dit in het nabij gelegen Kesteren
nauwelijks het geval is. Maar daarover misschien in een volgend nummer.
Als u nieuwsgierig bent naar de protocollen die nog niet zijn getranscribeerd, dan kunt u misschien zelf gaan transcriberen. U moet een computer
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en tijd hebben. Wij hebben de microfiches en de leesapparaten.
Frans Nieuwenhof
Rechterlijke Archieven Ambt Overbetuwe, Schoutambt Heteren, Protocol
van Bezwaar, inv. nr. 307 (1653 - 1678), fol. 1-? (voor de eigenlijke
protocollen)
Alsoo het Quartier van Nijmegen niet alleen opten 23. Julij 1651, om
verscheide redenen ende consideratiën goet ende nodigh gevonden heefft
die transporten ende opdrachten van de huisen ende landerijen, mitsgaders
die lasten ende beswaernissen daerop staende in het Rijck van Nijmegen,
mitsgaders in desen Ampte van Overbetuwe, daer hetselve tot noch toe
niet gepractiseert is, maer oock opten dartienden februarij deses lopende
jaers sestien hondert vier en de vijfftigh tot dienst ende securiteit van
d'ingesetenen deses Quartiers, ende anderen die het mede soude mogen
aengaen, in alle ampten, steden ende heerlickheden desselvigen Quartiers
te doen registreren ende aenteeckenen, ten einde een ijder daerbij
geïnteresseert sijnde, tot sijne narichtinge ende versekering, kennisse
daervan mogen becommen, ende dat het welgedachte Quartier daerop
heefft geliefft te beramen ende t'arresteren dese navolgende ordonnantie.
1
Eerstelick dat van nu voortaen alle transporten ende opdrachten van
eenighe landerijen ende vaste goederen, oock alle vestenissen ende
realisatiën van renten ende andere lasten, die soo voor schepenen, ter
plaetse waer die goederen geleghen sun, als voor den officier ende
gerichtsluijden off voor twee erffpechteren, gelick tot noch toe gebruijckelick is geweest, gepasseert ende gedaen sun, aengegeven sullen worden
bij de secretariën off landtschrievers, met verthoon van de brijven van
opdracht ende vestenissen, waeruit deselve secretarijen off landtschrievers
die substantie in't cort sullen aenteijckenen in seecker boeck off prothocoll, dat daervan gemaeckt ende gehouden sall worden.
2
Dat alle transporten ende realisatiën, die naer dato van desen anders
gedaen, ende niet in voeghen als voren ten prothocolle gebracht en
worden alleen voor personele acten ende obligatiën sullen worden
gehouden, soo lange die niet aengegeven ende ten prothocolle gebracht
en sijn.
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3
Alle houwelicxe voorwaerden ende maegescheijden gemaect, ende noch
te maecken sullen blijven in haer weerden als van outs, staende niettemin
een ieder vrij tot sijne meerdere verseeckeringh, het transport van de erve
ende vaste goederen in deselve houwelicxe voorwaerden ende maegescheijden gedaen, ten prothocolle te doen brenghen. Edoogh sullen die
beswaernissen ende realisatiën die daerbij op eenighe erffgoederen
geschieden, geregistreert, ende in voeghen als boven ten prothocolle
gestelt worden, off sullen sodaene beswaernissen ende realisatiën van
geender weerden sijn.
4
Ende wort den inheimsen gegeven den tijdt van een jaer ende den
uitheimschen van twee jaeren nae publicatie van desen, om de transporten, vestenissen, ende realisatiën voor desen gepasseert [te] laeten
aenteijckenen, ende prothocolleren, ten waere iemandt binnen den tijdt
van twee jaeren den rechten genoegh conde bewijsen, geene kennisse
daervan gehadt te hebben, in welcken veil deselve cracht hebben ende
van weerden sullen sijn als voorens.
5
Wie sijn opdracht, vestenisse ende realisatie het eerste doet aenteijckenen,
ende prothocollieren sail tot ende uit het erf ende onderpandt het eerste
verseeckert ende daeraen het naeste wesen.
6
Wie met een later off personele schuit op eenich erff wil spreecken, sail
den geprothocolleerden last ende beswaernis daerop moeten houden off
affleggen, naer inhout der brijven.
7
Den secretaries off landtschriever sail voor belooninghe hebben van het
aenteijckenen ende prothocolleren van eene vercopinghe, belastinghe off
realisatie, het sij die bij een off meer vercopers, off recognoscenten
gepasseert, off een verscheijde partijen, ende van een off meer parceelen
landts te gelick gedaen, voor't registeren ses stuivers ende meer niet.
8
Sall oock van het weder aflossen, casseren ende uitdoen van alle lasten
ende realisatiën geen ses stuijvers hebben.
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9
Ende van het opslaen ende naesien van't prothocoll mede ses stuijvers
ende allet boven 't recht van de brijven, 't welck aen de schrijveren van
deselve betaelt sail worden, soo ende als tot noch toe gewoonlick is
geweest.
10
Ende dit allet aengaende de allodiale goederen, blijvende die transporten
ende beswaernissen van leengoederen als van outs.
Soo is't dat die weledelgeboerene heere Cornelis van Bronckhorst tott en
voll gecommitteerde ter generaliteit, Amptman ende Richter des Ampts
Overbetuwe, mit dese kerckenspraeck de voorschreve ordonnantie eenen
ijderen wil bekent gemaeckt ende vermaent hebben, deselve allerdings na
te leven ende t' achtervolgen, waerna elckeen sich magh richten ende
sijnen schade weten te schutten, sig nah den 20. Meij 1654.
Ter ordonnantie van sijn weledelgeboren Wilhelm Kuiper, lantscrijver
(1654).

EMEMEM OSENVORENREEKS
itmaal geen aanvullingen op de Osenvorenreeks. Naar verwachting zal
het volgend nummer weer een lange lijst bevatten, want er zijn veel
delen in bewerking en bijna klaar. Ook worden de eerste uitgaven van de
indexen van de Burgerlijke Stand (in de B-serie) verwacht.

D

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.
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