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iglingineáik AGENDA  

Maandag 8 januari 1996 	: Dr. J.A.E. Kuys 
Leenstelsel 

Maandag 12 februari 1996 

Maandag 11 maart 1996 

: Rinus van de Waart 
120 jaar landbouwkundig onderzoek in 
Wageningen 

: Carla S. Oldenburger-Ebbers 
Geschiedenis van de tuinarchitectuur in 
Nederland 

De eerste twee lezingen zullen worden gehouden in het Dorpshuis te 
Kesteren (Nedereindsestraat 27, tel. (0488) 48 15 27) en beginnen om 
20.00 uur. 
De laatste lezing wordt gehouden in het Opleidingscentrum 't Vanck, 
Industrieweg 4, Kesteren en begint eveneens 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, ter dekking van 
de kosten. 
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MONEME NIEUWJAARSWENS 

V oor mijn gevoel is het nog niet zo lang geleden dat ik u mede namens 
het bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en 

het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe en namens de medewerkers 
daarvan een gelukkig 1995 mocht wensen. Nu staan wij alweer op de 
drempel van 1996. 
Voor velen begon het jaar tamelijk bewogen. Dreigende watersnood en een 
evacuatie. Hierover is al veel gezegd en geschreven en het laatste woord is 
vast nog niet gezegd. 
Daarnaast zijn sommigen door noch erger leed getroffen in de persoonlijke 
sfeer; ziekte of overlijden van naaste familieleden of goede vrienden. 
Tegelijkertijd beleefden anderen juist vreugde; bijvoorbeeld huwelijk of 
gezinsuitbreiding. 
Voor een historische vereniging zijn dit zeer herkenbare zaken. 
Ondanks al deze onzekerheden en tegenstrijdigheden wil ik u en de uwen 
een goed, gelukkig en gezegend 1996 toewensen. 

Frans Nieuwenhof, voorzitter 

LEENSTELSEL 

T n historische en genealogische publikaties is menigmaal sprake van het 
1 leenstelsel, leenregisters of leenaktenboeken. Daarbij wordt maar al te 
vaak gemakshalve aangenomen dat de lezers precies weten wat het 
leenstelsel inhoudt. Soms worden in die literatuur ook termen gebruikt als 
feodaal stelsel of feodaliteit. Hier dringt zich de vraag op of feodaal stelsel 
en leenstelsel dezelfde begrippen zijn. Ander vragen die kunnen rijzen zijn: 
wat zijn nu eigenlijk feodale verhoudingen? Wat is een vazal of leenman? 
Wat is een leenhof? Wat wordt verstaan onder het verheffen van een leen? 
Wat betekent de uitdrukking ten Zutphense rechte? 
In de lezing, die de heer dr. J.A.E. Kuys op maandagavond 8 januari 
1996 zal houden, zal worden getracht een antwoord te geven op bovenstaan-
de vragen. Daartoe zal eerst een algemeen overzicht worden gegeven van 
ontstaan, ontwikkeling en betekenis van het leenstelsel vanaf de vroege 
middeleeuwen. Vervolgens zal nader worden ingegaan op het leenstelsel in 
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het voormalige hertogdom Gelre, het Gelderse leenrecht, de Gelderse 
leenregisters en de Gelderse leenakten. 
De spreker is medewerker aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en heeft ruime ervaring op het terrein van 
de historische bestuurlijke verhoudingen in Gelderland. 
De lezing vindt plaats in het Dorpshuis van Kesteren en begint om 20.00 
uur. 

ZICHTBARE RESULTATEN 

O p maandagavond 12 februari 1996 om 20.00 uur hoopt de heer 
Rinus van de Waart ons iets te vertellen over 120 jaar landbouw-

kundig onderzoek in Vitigeningen en omgeving. De spreker is Hoofd van het 
Proefcentrum Unifarm en heeft jarenlange ervaring in het landbouwkundig 
onderzoek. Zoals uit navolgende samenvatting blijkt betreft het hier een 
stuk recente geschiedenis die, hoewel voor de Betuwe zeer nabij, voor velen 
toch veraf is. 
Sinds de opening van het eerste landbouwproefstation in Wageningen op 1 
februari 1877 werkten vele mensen uit onze directe woonomgeving op de 
Landbouwschool (later LUW) en de landbouwkundige instituten en 
proefstations. Het begon met een uit Duitsland afkomstige leraar  (Mayer)  
die zich naast het geven van onderwijs ook bezighield met het bestuderen 
van de Mozaïekziekte bij tabak. Later bleek dat hij de eerste onderzoeker 
ter wereld was die hierbij het begrip virus beschreef. 
Na hem kwamen er vele duizenden, wetenschappers en assistenten, die aan 
tal van ontwikkelingen in de nationale en internationale landbouw meewerk-
ten. Wageningen en omgeving groeide uit tot een groot landbouw bolwerk. 
De hele omgeving, inclusief de dorpen aan de andere kant van de Rijn, 
kreeg te maken met studenten en de "import-boeren" die vanuit alle 
provincies hun werkkring als ambtenaar in Wageningen vonden. 
Het is mij (als Zeeuw en boerenzoon) vaak opgevallen dat juist in de directe 
omgeving van Wageningen zo weinig bekend is van wat zich in die 
onderzoekswereld afspeelde. Natuurlijk wisten en weten we dat de buurman 
op het "lab" of op "de school" werkt, maar wat hij/zij doet of waar hij mee 
bezig is blijft vaak een vaag verhaal. Het blijft vaak bij "hij zorgt voor de 
plantjes van de professor" of "hij onderzoekt aardappelen". 

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 	 Historische Kring Kesteren en Omstreken 



6  NIEUWSBRIEF, 14e  jaargang nr. 1, januari 1996 

Tijdens de presentatie zal, aan de hand van oude en recente dia's en een 
greep uit opvallende ontwikkelingen die plaatsvonden in de landbouw, de 
rol van het Landbouwkundig onderzoek en de mensen daarachter besproken 
worden. De groei van een klein proefstation tot een kenniscentrum met 
hoog aanzien zal middels overzichten, dia's en verhalen uit eigen geheugen 
zichtbaar worden. 
De lezing zal zoals gebruikelijk worden gehouden in het Dorpshuis van 
Kesteren. 

Minggi•Mg GESCHIEDENIS TUINARCHITECTUUR 

D e lezing die Carla S. Oldenburger-Ebbers op maandagavond 11 
maart 1996 om 20.00 uur wil houden wijkt af van het gebruikelijke 

patroon. Ten eerste is de bijeenkomst, waarop deze lezing zal worden 
gehouden, belegd door de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en 
Plantkunde, afdeling Midden-Betuwe en de HISTORISCHE KRING KESTEREN 
EN OMSTREKEN gezamenlijk. Ten tweede zal de bijeenkomst worden 
gehouden in Opleidingscentrum 't Vanck, Industrieweg 4, Kesteren. 
Tijdens de lezing — getiteld geschiedenis van de tuinarchitectuur in 
Nederland — zal worden aangetoond hoe de vorm en inhoud van Neder-
landse tuinen zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld en onder 
welke invloeden dit is gebeurd. 
Het zal worden aangetoond dat de invloed van de Romeinse tuinen tot in 
onze tijd blijft gelden. Ook de Italiaanse, Franse en Engelse tuinarchitectuur 
hebben hun invloed uitgeoefend. 
We bestuderen aan de hand van dia's de tuinen van Hans Vredeman de 
Vries en de beplanting in zijn tijd (eind 16e eeuw); daarna kijken we naar 
de karakteristieke elementen van de Hollands classicistische tuinstijl; hierna 
komen de Frans classicistische tuinen, zoals die van Zeist en het  Loo  aan 
de beurt en vervolgens zien we wat er in de tweede helft van de 18e eeuw 
gebeurt onder invloed van de Engelse landschapsstijl. Deze stijl ontwikkelt 
zich in de 19e eeuw tot een volwassen Nederlandse stijl met karakteristiek 
Nederlandse kenmerken. 
Verschillende namen van Nederlandse tuinarchitecten zullen de revue 
passeren, zoals Jan van der Groen, Daniel Marot, J.G. Michael, Hugo 
Poortman en Leonard Springer. De lezing wordt begeleid door dia's van 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 	 Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 



'N GOED BOEK 
HAAL JE, Bij 

'N GOEDE ZAAK 

FAN 16Ali 
'N GOED BOEK 
'N GOEDE ZAAK 

B. a 
Gesoecialiseerde boek- en kantoorvakhandel 

Hoofdstraat 84 - 6671 CC Zetten 
Telefoon 0488-451360 

Assurantiekantoor H-. E (:)--•1 1 -A-R-T 0 G 

Voor al uw verzekeringen, 
financieringen, hypotheken 

Lechstraat 12 - 6674 AV  Herveld  

Tel. 0488-451419  

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. 

Hoofdstraat 64 

ZETTEN 

Tel.: 0488-451247 



TEL. 0488-481520  

TRANSPORT - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR 
ZAND-, GRIND- EN GRONDHANDEL 

STRAATSTEEN- RODE SPLIT - CONTAINERVERHUUR 
TEVENS ALLE SLOOPWERKEN 

Dodewaard 
Kesteren 
Veenendaal 

Buro voor Projektontwikkeling en 
Onroerend Goed 

De Rijitstrooin  

SOUildiVWDIG ADVt 
EN tEKJECOBUS40 

PIET SPIES BV KESTEREN 

TANKSTATION BLANKESTIJN 

Telefoon: 04 8 8 —4 8 2 0 9 0 
Kesteren 

Het adres voor: 
Benzine, Diesel, 
Motorolie, 
Auto-onderhoudsmiddelen, 
Wegenkaarten  

Openings  tijden: 
maandag tirn vrijdag 6.00-22.00 uur 
zaterdag 	 7.00-20.00 uur  

Bouwkundig Advies en Tekenburo 

De Rijnstroom 

Nieuw adres!  

Wilhelm inalaan 60 - 6669 AC Dodewaard  
Telefoon  
B.g.g. 0838! 0488-412503 

Architect Bert Noppen en medewerkers 



NIEUWSBRIEF, 14e  jaargang nr. 1, januari 1996 

Nederlandse voorbeelden. 
De spreekster mag, gezien haar vele publikaties op dit terrein, als zeer 
deskundig worden beschouwd. Het is dus zeker de moeite waard om te 
komen. 

Let op! 

De lezing wordt gehouden in 

Opleidingscentrum 't Vanck, Industrieweg 4, Kesteren. 

MiiiiiMSE NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT 

Openingstijden voor bezoekers 

ierbij treft u het werkrooster van de streekarchivaris aan, voor de 
maanden januari tot en met april. De vakantiedagen zijn niet gepland. 

U moet vooraf een telefonische of schriftelijke afspraak maken. 

weeknr. dagen gemeente 

1.  1-1/5-1 Lienden 
2.  8-1/12-1 Echteld 
3.  15-1/19-1 Maurik 
4.  22-1/26-1 Kesteren 
5.  29-1/2-2 Lienden 
6.  5-2/9-2 Echteld 
7.  12-2/16-2 Maurik 
8.  19-2/23-2 Kesteren 
9.  26-2/1-3 Lienden 
10.  4-3/8-3 Echteld 
11.  11-3/15-3 Maurik 
12.  18-3/22-3 Kesteren  
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13.  25-3/29-3 Lienden 
14.  1-4/5-4 Echteld 
15.  8-4/12-4 Maurik 
16.  15-4/19-4 Kesteren 
17.  22-4/26-4 Lienden  

Archief Heilig Kruisgilde Lienden 1518-1859 terug 

In 1518 stelde Anna van Culemborch, vrouwe van Lienden, een broeder-
schap in ter ere Gods en het Heilig Kruis. De broederschap droeg er onder 
andere zorg voor dat haar leden een passende begrafenis kregen. In de loop 
der jaren verwierf het kruisgilde enkele landerijen die verpacht werden. De 
Reformatie wijzigde de doelstelling van de broederschap. De belangrijkste 
activiteit werd de organisatie van een tweejaarlijkse, later jaarlijkse, 
feestmaaltijd. Deze maaltijden liepen volgens de dominee wel eens uit de 
hand, zodat deze eigenhandig in 1767 broederschapsleden uitsloot van 
kerkelijke functies. Na een proces voor de bank van Lienden werd alles nog 
in der minne geschikt. Begin negentiende eeuw betekende het gilde steeds 
minder. In 1859 besloten de laatste broeders de bezittingen onderling te 
verdelen en het gilde op te heffen. 

Het archiefje van het gilde is eind negentiende eeuw aangekocht door de 
bekende Aalstenaar G.J. Brenkman. Deze schonk de nog resterende stukken 
in 1916 aan het Rijksarchief te Arnhem. Op verzoek van het streekarchiva-
riaat is het archiefje onlangs door het rijksarchief overgedragen. Het is nu 
te raadplegen bij de gemeente Lienden. Het archiefje is opnieuw geïnventa-
riseerd. De inventaris is verschenen in de Nederbetuwse Inventarisreeks 
nr. 3. 

Nederbetuwse inventarissen deel 2 & 3 verschenen 

Het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten startte vorig jaar met de 
Nederbetuwse Inventarisreeks. In de twee nieuwe inventarissen zijn tien 
kleine archieven en een collectie pamfletten beschreven. 
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Deel 2 bevat de inventarissen van vier woningbouwverenigingen uit de 
dorpen Ochten en Echteld, behorend tot de gemeente Echteld, en uit 
Kesteren en Opheusden samen de gemeente Kesteren vormend. In het 
tweede decennium van deze eeuw had een explosieve groei plaats van het 
aantal woningbouwverenigingen in Nederland. De woningwet uit 1902 gaf 
mogelijkheden aan het particulier initiatief. De verenigingen in de vier 
dorpen in de Nederbetuwe waren nadrukkelijk opgericht om te voorzien in 
de woningbehoefte van de — laagst betaalde — arbeiders. In de genoemde 
plaatsen vonden deze vooral werk op de plaatselijke steenfabrieken. In 
Kesteren was de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij initiatiefne-
mer, ten behoeve van haar werknemers op het station aldaar. In de jaren 
1914-1925 bouwden de vier verenigingen samen 69 huizen, 26 in de 
gemeente Echteld en 43 in de gemeente Kesteren. Voor Kesteren was dit 
17,4% van de toename in de woningvoorraad, in Echteld 12,9% over deze 
jaren. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de verenigingen opgegaan in de 
gemeentelijke woningbedrijven, opgericht in het kader van de wederopbouw 
van de zwaar getroffen plaatsen. 

Inventaris 3 uit de reeks bevat een diversiteit aan archieven, die als enige 
samenhang hun kleine omvang hebben. Het betreft de archieven van een 
volksbibliotheek, een gilde, een kerkgenootschap, een onderlinge verzeke-
ring, een gezelschap tot lering en vermaak en een commissie voor de 
verlening van steun. Daar is een collectie met pamfletten van openbare 
muziekuitvoeringen en toneelacts bijgevoegd. Gezamenlijk geven zij een 
boeiende kijk op enkele aspecten van het maatschappelijk leven in de 
dorpen. Aspecten die vaak nauwelijks tot uitdrukking komen in de 
gemeentelijke archieven. 

De inventarissen zijn te verkrijgen bij het archivariaat (postbus 15, 4033 
ZG Lienden), tegen f 10,--, exclusief de portokosten, en op het Arend 
Datema Instituut — AIC Betuwe te Kesteren. 

2) S.E.M. van Doornmalen, Inventaris van de archieven van: De vereeni-
ging tot verbetering van volkshuisvesting te Ochten 1942-1949, De 
vereeniging tot verbetering van volkshuisvesting te Echteld 1919-1948, De 
woningbouwvereeniging Kesteren 'Beter Wonen Zij Ons Doel' 1914-1956, 
De woningbouwvereeniging Opheusden 1914-1956 (Lienden 1995) 27 blz., 
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geïll. f 10,--. 

3) S.E.M. van Doornmalen, Inventaris van de archieven van: De volksbibli-
otheek 'Eendracht Maakt Macht' te Kesteren 1920-1980 (1990), Het Heilig 
Kruisgilde te Lienden 1518-1858, De Christelijke Gereformeerde Gemeente 
te Ommeren (1844) 1858-1876 (1879), De onderlinge varkensverzekering 
'Door Eendracht Sterk' te Echteld 1923-1974, De vereeniging 'Nut en 
Genoegen', sinds 1902 'Ons Genoegen' te Maurik 1867-1923, De 
plaatselijke afdeling van het Nationaal Crisiscomité te Maurik 1931-1936, 
De collectie De Vree van  Gelder  1889-1930 (Lienden 1995) 47 blz., geïll. 
f.  10,--. 

Sil van Doornmalen, streekarchivaris 

SEEMSNOg VERSLAG NAJAARSEXCURSIE 1995 

E en dagje uit naar de Vijfherenlanden. 's Morgens 7 oktober 1995 om 
9.00 uur vertrokken we vanuit Kesteren. Eerst gingen we langs 

Zoelmond en vandaar de dijk op naar Culemborg, omdat daar mooie grote 
huizen staan. Ook langs die dijk stonden mooie boerderijen. 
Toen we in Culemborg aankwamen, wandelden we naar de zuidelijke 
stadspoort, voor het bekijken van de verzameling "waterhoogte stenen". 
Deze zijn aangebracht in het muurwerk van de poort. Deze tekens op de 
muur geven een goed beeld van de vele overstromingen, die er in het 
verleden zijn geweest. 
Daarvandaan gingen we in café "het hof van Holland" koffie drinken. 
Hierna gingen we weer de dijk op en via de Diefdijk richting Leerdam. 
Lang die dijk staan schitterend mooie huizen, boerderijen en veel boom-
gaarden. Halverwege de dijk passeerden we "het wiel van Bassa". Dit is 
een bijzonder groot doorbraakwiel dat een enorme massa zand in het 
achterland heeft afgezet. 
Toen kwamen we in Leerdam en reden daarvandaan richting Gellikum. We 
reden de Lingedijk op en kwamen langs het oude stadje Asperen. Daarna 
naar Heukelum waar we naar bierbrouwerij "het Kuipertje" gingen. Daar 
kregen we een kopje koffie en konden anderen een biertje proeven en 
keuren of ze wel smaakten. Ook was er soep. 
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Fa. S.A.H. v. Binsbergen & zn. 
ZAAD-EN PLANTENHANDEL 

BROEKDIJK 31a 
4041  CT  KESTEREN 
TEL. 0488-481343 

UW ADRES VOOR: 
—TUINBLOEMEN, LANDBOUWZADEN 

EN BESTRIJDINGSMIDDELEN 

—ALLE SOORTEN POOTAARDAPPLEN 

PLANTEN EN MESTSTOFFEN 

HOBÉ 
BROEKDIJK 21 KESTEREN 

TEL. 0488-481267  

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 0344-641282  

VOOR: 

- A.P.K.-KEURING 

- NIEUWE EN GEBRUIKTE 
AUTO'S 

- L.P.G.-INBOUW 

- AUTOWASSERETTE 

- UITSTEKENDE SERVICE 

NAAR: 

Garage Van 
Schenkhof 

Liniestraat 36 OCHTEN 

VOOR COMPLETE SERVICE 
0344-641473 



Het nieuwe  Tebbe-centrum voor 
hobby- en creativiteitsmaterialen 

mercuriusweg 3 
4051 CV ochten 
telefoon 0344-643374 
telefax  0344-642904 

OPENINGSTIJDEN: 
Het centrum is geopend 
op werkdagen van 
09.00 - 16.30 uur 

EEN NIEUW CENTRUM MET 
EEN UNIEKE KOLLEKTIE. 

A 
WW 
tebbe  

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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Vervolgens gingen we naar Vianen 
om de kerk en het museum te 
bezoeken. Eerst gingen we nog via 
kleine dorpen en stadjes, daar 
stonden veel mooie gebouwen en 
villa's, boerderijen en andere 
interessante huizen. Hier zagen we 
ook boeiende landschappen. 
Toen we aankwamen in Vianen 
splitsten we in twee groepen. De 
ene groep bezocht het museum en 
de andere de kerk. Toen we dat 
hadden gehad namen we nog een 
laatste afzakkertje in "de gouden 
Leeuw". In dit café zouden we 
heel even blijven en het was daar 
best gezellig. Later werd het  nag  
leuker toen het plaatje "het busje 
komt zo" werd gedraaid. Hierna 
gingen we snel naar huis. 
Het was een gezellige en interes-
sante dag. 

Gemeentehuis van Vianen 

Ben Onink, praktikant bij het AIC 

GEEN CURSUS BETUVVLOGIE 

D e in de vorige Nieuwsbrief [13(3)(1995)p.61 aangekondigde cursus 
Betuwlogie gaat niet door. 

De reden hiervoor is het geringe aantal belangstellenden. Gezien de 
hoeveelheid tijd die door de organisatoren in de voorbereiding van zo'n 
cursus wordt gestoken, was doorgaan met weinig deelnemers niet accepta-
bel. Voor de initiatiefnemers was het wel een teleurstelling. 
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CONTRIBUTIE 1996 

D itmaal is de acceptgirokaart voor de contributie 1996 van de HISTORI-
SCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN niet in de Nieuwsbrief 

verstopt, maar in een aparte enveloppe bij u bezorgd. Wij hopen dat de 
kaart hierdoor beter opvalt en niet ongezien lange tijd bij u op de leestafel 
blijft liggen. 
De contributie bedraagt f 32,50; wat u meer geeft wordt beschouwd als een 
gift voor het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe. Deze (verhoogde) 
contributie is met algemene stemmen vastgesteld op de extra ledenvergade-
ring op 13 november 1995. 
De penningmeester verzoekt u dringend zo spoedig mogelijk te betalen. 

MeMee SCHENKINGEN EN ANDERE HULP 

Fototentoonstelling 

T n juni j.l. organiseerde de winkeliersvereniging van Opheusden een 
fototentoonstelling over het hoge water in februari 1995. Hieraan waren 

prijzen verbonden. 
Nu wist ik dat de familie Ammers heel mooie foto's had gemaakt van het 
hoge water. Hier hebben we een aantal van uitgezocht en deze zijn naar 
Opheusden gegaan, en ja hoor, een van deze foto's kreeg de derde prijs. De 
familie Ammers (lid van onze kring) was daar erg blij mee, want dan maak 
je toch mooie foto's als Amateur-fotograaf. 
Als prijs kregen ze een waardebon van f 75,--. Ze hebben dit geschonken 
aan het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe. Onze hartelijke dank 
hiervoor; het zal z'n bestemming wel weer vinden. 
Oh ja, wij als Arend Datema Instituut — AIC Betuwe hebben hier ook aan 
meegedaan maar zijn helaas buiten de prijzen gevallen. 

Marijn 
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Keuken 

Afgelopen zomer was het zoals u weet erg heet. Hier in het Arend Datema 
Instituut — AIC Betuwe was het bijna geen werken. Wij zijn toen begonnen 
in de keuken (die nog het koelst was) met slopen, kasten van de wanden 
halen, enz., maar we hebben ons achteraf gezien wel een hoop werk op de 
hals gehaald. 

Wetend dat er bijna geen geld was 
hebben we het toch met behulp 
van sponsors voor elkaar gekre-
gen. En met natuurlijk de nodige 
mankracht van Pruts en Klungel 
en andere vrijwilligers. De oude 
vloer is er uitgesloopt en van een 
lid van de HISTORISCHE KRING 
KESTEREN EN OMSTREKEN kregen 
wij een spiksplinternieuwe houten 
vloer. Hiervoor onze dank. Ook 
willen wij mensen buiten onze 
Kring bedanken, zoals Henny en 
Fré Schelsbergen uit Druten waar 
wij de keuken van hebben gekre-
gen en André Fasen uit LIzendoorn 
die ons zijn gereedschap beschik-
baar heeft gesteld. Het is een grote 
klus geweest, maar het was de 
moeite waard, want het ziet er nu 
erg mooi en gezellig uit. Alle 
mensen die hun steentje hebben 

Keuken tijdens renovatie 

bijgedragen willen wij bedanken. 

Marijn en Marliene 

En namens het bestuur ook heel hartelijk bedankt. Kom het resultaat eens 
bekijken! 
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Boeken 

Ditmaal kunnen wij de schenking van twee boeken melden, beide afkomstig 
van de heer J.J. Arissen uit Geldermalsen. 
- Ontstaansgeschiedenis en betekenis van het NAP. Bundel artikelen. 
- R. Verloren van Themaat. Verbetering van de Boven-Linge. Rapport 

(1949). 

EEMMSMg ARCHEOLOGISCH NIEUWS 

O p de laatste zaterdag van oktober 1995 voerden we onder buitenge-
woon goede weersomstandigheden een "landesaufname" uit op een 

akker bouwland in de buurt van Heteren. De inmiddels omgeploegde grond 
was nog niet echt geschikt om te zoeken, omdat de kluiten nog nauwelijks 
uit elkaar wilden vallen. 

Slijpsteen links- en rechtshandig te gebruiken 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 
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maa 
AUTOBEDRIJF 

J.A. SPAAN 
Stationsstraat 1 - 4041  CH  Kesteren 

Telefoon 0488-481224 

MAZDA DEALER 
voor Midden Betuwe 
Uw adres voor APK 

totet
iran  

PIET VAN 
WALS  EM  

Voor machines, ijzerwaren, 
gereedschappen, dierenvoeding 

en hengelsport naar: 

Dorpsstraat 2a 
Opheusden 
Telefoon 0488-441317  

Gun uw ogen alleen het beste! 

DAMME OPTIEK 
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 

en contactlenzenspecialist (ANVC) 

Gratis Oegdnikmeting! 

Gratis ogentest! 

Prima brilmOde advies 
I  jeer  garantie op 
uw nieuwe bril  

uitstekende service: 

AM ME OP  TIEK 
0488-481305 
00GMET1NG-BRILLEN-CONTACTLENZEN 

Hoofdstraat 28- 4041 AD Kesteren 



MODE KIJKEN 
:s ook naar at 

MERKEN KIJKEN! 

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

 

SPECIALE AFDELING 
MET JONGE MODE!!! 

Of  NOME  STAAT 
VOOR U KLAAr 

AAN HUIS SERVICE. • kornen nahr U toe. me, de door l) gewrmte +.1e0a.r. 

VAN HUNNIK MODE IN ZETTEN! 
0488-451593 

INTERIEURVERZORGING 

VAN DAM B.V. 

'De Zwaan' 
Rijnbandijk 16 

11:11111".  4043 JL Opheusden 
Telefoon 0488-441298, 

BLOEMISTERIJ 
J. ARENDS 

Voor al uw 
Bloem werk! 

J. Arends 
Hamsestraat 40, Opheusden 

• 

LOODGIETERS-EN DAKWERKEN 
RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST 

INIK. 	JIM 	 Jan Doeleman 
Telefoon 0488-451893 

Dr. A. R. Holstraat 17, 6671 XW Zetten 
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Bij het betreden van dit perceel, dat we reeds jaren bezoeken, viel het ons 
op dat de boer er dit jaar een extra "voor" bijgeploegd had. Toen we deze 
grond, die voor lange tijd onberoerd was gebleven, wat nader onderzochten 
vonden we hierin nogal wat potscherven. De scherven dateerden overwe-
gend uit de late IJzertijd en een enkel scherfje uit de Romeinse tijd. 
Tussen het schervenmateriaal vonden we ook een aantal fragmenten van 
natuurstenen slijpsteentjes en als klap op de vuurpijl een bijzonder gaaf 
exemplaar. Op zich is zo'n vondst niet opzienbarend, maar ditmaal wil ik 
hier toch wat extra aandacht aan besteden. Deze slijpsteen bleek "multifunc-
tioneel" te zijn. Dit stukje handgereedschap bleek namelijk voor zowel een 
linkshandige als een rechtshandige gebruiker, de ideale vormen te hebben. 
Op bijgaande foto's is de pasvorm in de hand weergegeven. 
Het is natuurlijk de toevalsvondst van de "late IJzertijd-mens" die het tot 
een gebruiksvoorwerp maakte. 

Kobus van Ingen 

MENEENE NOGMAALS JOHANNES  GLOVER  

T n de Nieuwsbrief 13(1)(januari)(1995)p.20, is een bijdrage van de heer 
1 Van Dullemen t verschenen over Johannes  Glover.  Geheel toevallig 
kwam een van de redacteuren onlangs nog een publikatie tegen over deze 
Johannes  Glover  (1759-1828) en wel van de hand van ons medelid de heer 
W. v.d. Westeringh uit Heteren. Deze bijdrage is opgenomen in de bundel 
Van Gelre naar Gelderland (Aspecten van de achttiende naar de negentien-
de eeuw); red. H.B.N.B. Adam, J. Hofman en G.J. Mentink. Arnhem 
(1984). Rijksarchief in Gelderland. In deze bijdrage worden vele andere 
facetten van deze persoon genoemd, die vooral in Heteren en Driel zijn 
sporen heeft nagelaten. Het blijkt een zeer boeiende persoonlijkheid te zijn 
geweest, die volop betrokken was bij de veranderingen in de Franse Tijd. 
Voor belangstellenden is deze bijdrage in te zien in de bibliotheek van het 
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe. 
Overigens bevat bedoeld boek nog meer lezenswaardige publikaties over 
Gelderland en de Franse Tijd. 
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mingggam STRAATNAMEN VAN ECK EN WIEL 

W at betreft de naam  Eck  en Wiel:  
Eck  en Wiel is ontstaan uit het dorp  Eck  en de buurtschap Wiel.  

Eck  betekent hoek. De naam zal ontstaan zijn omdat de buurtschap in de 
zuidoosthoek van de heerlijkheid Mauderick lag. 
Wiel betekent kolk met water ontstaan bij een dijkdoorbraak. 

ADAM V. DELENSTRAAT: Vernoemd naar Daem van Deelen, heer van  
Eck  en Wiel, die rond 1700 leefde en waarover een Robinson Crusoë-achtig 
verhaal bestaat. 
BAAN: Weg of strook. 
PRINSES BEATRIXSTRAAT: Vrij duidelijk. Vroeger heette deze straat 
Kruisweg of Kruisstraat en vervolgens Dorpsstraat. 
BLANKERTSEWEG: Naar een perceel de Blankerd. In 1680 wordt in een 
akte een groot huis "de Blankert" genoemd. Wat de naam betekent is mij 
niet duidelijk.  Blanc  betekende vroeger ook al blank of wit. Graag 
suggesties van de lezers! 
BOLDERIKSTRAAT: Naar een bloem die veelal tussen graan staat. 
BURGEMEESTER VERBRUGHWEG: Naar M.H.W. Verbrugh die van 
1901-1930 burgemeester van Maurik was en die in deze straat, in een huis 
"de Kamp" genaamd, woonde. 
DE DREEF: Dreef betekent (toegangs)laan. Vroeger heette deze laan de 
"grote Laan" en liep vanaf de dijk langs het "kasteel Wiel" naar het dorp. 
DOEYENBURG: Naar een Jonker van Doeyenburg uit 1732. 
DWARSWEG: geen toelichting nodig. 
GANZERT: (zie ook bij Ingen; Nieuwsbrief 12(3)(augustus)(1994)p.21). 
Volgens mij kan de naam misschien op de toestand van de grond slaan, 
want gans in het Middelnederlands betekende ook wel welvarend, gezond 
enzovoorts. 
HELLENBERGSTRAAT: De familie Hellenberg woonde eind 18e/begin 
19e eeuw op het kasteel Vredestein in  Eck  en Wiel. 
HENRY DUNANTSTRAAT: Zwitserse bankier, schrijver en filantroop, 
die het initiatief nam tot de stichting van het Internationale Rode Kruis. 
JORDENSTRAAT: In 1650 wordt in de verpondingen van  Eck  en Wiel 
over een perceel de Jorden gesproken; misschien zo genoemd naar een 
Jorden (Doys) die in 1417 ambtman van de Nederbetuwe was. Een andere 
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mogelijkheid is, dat de naam afgeleid is van jarde, wat gaard of tuin 
(jardin) betekent. 
KAMILLEKAMP: Bloemennaam. 
KALVERLANDSESTRAAT: Genoemd naar percelen daar ter plaatse. 
KLAPROOSSTRAAT: Bloemennaam. 
KNIPHOEK: De straat maakt een haakse bocht, vandaar misschien de 
naam? 
KORENBLOEMSTRAAT: Bloemennaam. 
LEEWEG: Een lee is een vergraven watergang, hier wordt het stuk tussen 
de Ingense en de Maurikse Wetering zo genoemd. 
MADELIEVENKAMP: Bloemennaam. 
RIJNBANDIJK: Zie Maurik (Nieuwsbrief 13(2)(april)(1995)p.27). 
RIJNSTRAAT: Straat die evenwijdig met de Rijn loopt. 
SCHANS: Betekent letterlijk voor verdediging en dekking opgeworpen 
versterking. In 1663 was er in de buurtschap Wiel een hofstede genaamd 
de Schans. 
SPIREASTRAAT: Bloemennaam. 
TIELSEWEG: Weg naar Tiel, die in 1820 aangelegd is en toen de Zandweg 
heette. 
VEERWEG: Weg naar het  Eck  en Wielse veer. 
VLISSINGSESTRAAT: De Vlissing is een perceelsnaam. 
In 1650 komen de Middelste Vlessing en de Benedenste Vlessing voor. De 
naam vies of vlis is misschien afgeleid van vlas. In Gelderland en N.- 
Brabant had bijna iedere boer bij zijn erf een vlashoek voor eigen gebruik, 
dus zijn namen afgeleid van vlas daar niet zeldzaam. 
WIELSEWEG: Weg genoemd naar de vroegere buurtschap Wiel. Betekenis 
naam: zie boven. 
Vroeger heette deze straat de Galgenheuvelschestraat of ook wel de 
Galgenstraat. De Heeren van Culemborg voerden in Ommeren,  Eck  en 
Maurik tot 1651 het recht uit van galg en put, vandaar dat deze naam niet 
vreemd is in dit dorp en dus mogelijk in de nabijheid hiervan de galg stond. 

In 1640 is er ook sprake van een Donkerstaat. Welke straat dat nu is, weet 
ik helaas niet. 

Als aardige bijkomstigheid over straten wil ik nog graag het volgende 
vermelden. 
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Vóór 1820 moesten rijtuigen en wagens die van Tiel naar het Eckse veer 
wilden, als volgt reizen: Eerst ging men over Echteld, langs de Vogelen-
zang, door Meerten, in Lienden de Papestraat door richting dijk en zo 
vervolgens naar het Eckse veer. 
Voetgangers konden een kortere weg nemen: Zij liepen van Tiel tot aan de 
sluis van de Ommerenwal, verder de Schutweide door tot aan de hoek van 
den Ommerenwal, dan twee weiden breedte, een  yonder  over, recht op de 
Ingense Steeg aan, vervolgens door de Winkelstraat (de autosloperij van 
Van Spanje ligt nog aan een gedeelte van deze straat) naar de Nieuwe straat 
(Nijstraat te  Eck,  nu Pr. Beatrixstraat?) richting veer. 
In 1820 werd een weg aangelegd van Tiel naar het Eckse veer (de Tielse 
weg, zie boven). 

Joke van Dee-Honders  

DODENSCHIJN 

T edere (amateur)genealoog, die zijn kwartierstaat wil aankleden met 
1 allerlei andere gegevens dan de gebruikelijke doop-, trouw- en sterfdata 
zal zich op een gegeven moment genoodzaakt zien in de schepensignaten en 
dergelijke te duiken. Dat dit een zeer tijdrovende bezigheid is, zal de 
meesten duidelijk zijn, temeer daar de meeste signaten uitsluitend betrek-
king hebben op allerlei geldhandelingen zoals: geldleningen, het kopen en 
verkopen van huizen of grond, boedelscheidingen, testamenten, enz. 
Eigenlijk zeer droge stof dus. 
Tussen eerder genoemde handelingen treft men echter ook "dodenschijnen" 
aan, die de aandacht, net als die begint te verslappen, weer doet toenemen. 
Wat is nu een "dodenschijn"? Bij ieder vermoeden van een niet-natuurlijke 
dood in een stad of dorp werden de schout en schepenen, soms vergezeld 
van de stadschirurgijn, geroepen, die dan moesten oordelen of aan de 
doodsoorzaak wellicht een misdaad ten grondslag lag. De meeste "doden-
schijnen" hebben dan ook betrekking op (herberg)ruzies, die meestal met 
het mes beslecht werden. Doch er bevinden zich ook andere tussen, 
waarvan ik hier een paar zal laten volgen uit de Tielse schepensignaten. 
De titels bij de stukjes zijn van mijn hand. 
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Een tragisch verkeersongeval in 1613 

Op huijden date deses is Matheus vander Steegh, gesubstitueerdel  
scholtis ter woonplaetse van MeIs den Hautsaeger alhier binnen deser 
stede presentibus scabinis omnibus praeter2  Ghijsbertss erschenen, 
alwaer zijne huijsfrouwe voordochter, genaemt Lijsbet Tobiasdr. (op 
gisteren voor de poort omtrent den Sandtwijckschen kerckhoff overvaren 
sijnde) doodt lach, ende vraechden die schepenen den vondenis3, nae dat 
haer vertoondt, dat het radt van een waegen ter zijden over het slaep van 
haer hooft was heenen gegaen, off zij wel gelooffden dat de Lijsbet 

Tobiasdr. aen quetsuire4  gestorven was, die daer op (nae datse van de 
nabuiren ende omstant verstonden, dat zij voor het ovaren noch gesont 
geweest) geseijt ende gewesen, dat zij gelooffden datse aen de becomme-
ne quetsuire was gestorven, noch een vondenis gevraecht wat schijn5  hij 
daer van nemen sol om die heer zijn brueck6  daermede wt7  te maenen 
ende de vrunden haeren noodt te claechen, gewesen een bloedich 

teijcken5  ende dat selve te doen bewaeren ses weecken drie daeghen 
ende een dwarsnacht recht, den voerman van den wagen voors. was 

lplaatsvervangend 

2presentibus scabinis omnibus praeter: in aanwezigheid van alle schepenen 
behalve 

3vonnis 

4verwondingen, kwetsuren 

5zichtbaar teken 

6boete 

7uit 

8toelichting: de lijkschouwers of verbalisanten moesten zorgen dat er een 
zekerheid kwam voor het betalen van de boete. Vroeger bleef het lijk dan liggen 
tot er betaald was, maar later was een zeker teken voldoende. Meestal was dat 
een met bloed besmeurd kledingstuk. De bewaartijd was traditioneel 6 weken, 3 
dagen en een "dwarsnacht". 
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Joost Roeloffss tot Echtelt. Actum den XXIXden julij 1613. 

Ongeval of zelfmoord? 

Op huyden den 16en martij 1606 is Peter Berndtss gesubstitueerde 
scholtis presentibus scabinis9  Buchel, Wijnants, Servaes, Bossus etl°  
Steegh op Cleijberch erschenen alwaer in de binnen haven tegens de 
Verckenmerckt over, een vroupersoon genoemt Tonisken Cornelisdr. in het 
water doodt lach, ende nae genomene informatie, als oock de nabuiren ter 
beijder zijden van haer, op Cleijberch wonende, gehoort, dat deselve enige 
jaren aen de onnatuirl(icke) ofte: somen seijt11: Spaensche pocken12  
gegaen, ende daer van dermaten gestelt dat op haer hooft nyet geheels 
dan wes die hornpanne13  opgegeten, als oock lestlick twe ofte drie 
daghen cranckelick gewest, hebben nijet anders kunnen verstaen dan 
entweder14  dat zij door de verrottinghe des hoofs ofte dollicheydt der 
sieckte, ofte sunst16  buijtens huys om haer gevoech16  te doen van 
den groten storm wijnt inden verleden nacht aen struijckelen geraeckt, 
ende voorts van boven neder int water gevallen is, ende vermits hare 
swackheydt, ende de  seer  stercken wijnt, nyet weder tegens de hoochte 
(alwaer zij tegens aen was liggende) heeft cunnen opcommen,  also  

9presentibus scabinis: in aanwezigheid van de schepenen 

1°en 

11 	somen seijt: of zoals men vertelde 

12sifylis 

13een deel van de schedel was weg M een deel van het vel op de schedel 

14.6f  &[ [duits: entweder ... oder] 

15anders 

16naar de WC gaan 
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versmoort te zijn, sonder17  dat haer de armoedel  veroorsaeckt, door 
mismoedichen willens19  daer inne te vallen. Weshalven die heeren 
schepenen voors. op vermanisse des heeren tot Soelen scholtis dese stadt 
van een begravingh desselvigen geordonneert ende gekent hebben, dat zij 
ende  wt  redenen voors. de vrunden van de voorn. Tonisken Cornelis solde 
consenteren20  hare dode licham buyten deser stadt te begraven21. 

Brute kindermoord 

Op huyden den XXIIIIen aprilis anno ut supra22  [ = 1609], quam Matheus  
vender  Steegh substituit scholtis, presentibus scabinis Bossus, Tijnagel, 
Drueten et Henrickss ter huyse van Adriaen Claess kuyper, alwaer 
desselvigen kyndt genoemt Geridt Adriaenss (alt omtrent anderhalf  jeer)  
doodt lach, zijnde gister avondt van zijne moeder Jenneken Janss 
echtehuijsfrouw van Adriaen Claess voors. int heymelick gemack23  
gestoken ende versmoort, hebbende de vuilicheden alnoch allenthalven om 
ende aen zijn lijff. Ende tvoors. kyndt  also  bevonden hebbende, heeft de 
heer scholtis gevraecht waer het heymelick gemack was staende, twelck 
hem dienvolgens op de plaetse achter den voors. huyse gewesen, als oock 
vertoont is den haeck, daer mit het voors. kyndt doodt zijnde  wt  tvoors. 

17()f [entweder 	sonder] 

18door de narigheid 

19door mismoedichen willens: opzettelijk 

20solde consenteren: zullen er in moeten toestemmen 

21Toelichting: bij zelfmoord mocht het lijk niet op het kerkhof in de stad 
worden begraven, maar moest buiten de stad worden begraven. In dit geval was 
er twijfel tussen een ongeluk en zelfmoord. Veiligheidshalve werd besloten dat 
de vrienden ermee moesten instemmen, dat het lijk buiten de stad werd begra-
ven. 

22anno ut supra: in bovengenoemd jaar 

23heymelick gemack: WC of poepdoos 
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heymelick gemack gehaelt ende uitgetrocken, heeft vorders den voors. 
scholts den omstant ende nabuiren gevraecht, off het kyndt: voor het 
onnatuirl(icke) dadelicke faict24  des moeders voors.: op gister noch 
gesondt gewest, ende sij het selvige gesien hadde, hebben geandtwoordt, 
ja, dat  well  gesien, ende gesont gewest te hebben. Actum ut supra25. 

Zoals U ziet, zouden het hedendaagse krantenberichten kunnen zijn. 

Bronnen: 
I. Rechterlijk Archief  Tie!,  schepensignaten  Tie!,  inv. no. 304, f.286.  
II. Idem, f.161.  
III. Idem, f.212v. 

Rinus Baggerman 

ARCHIVARIA 

Over bengels en belhamels 

D e door de veldwachters en burgemeesters in de negentiende eeuw 
opgemaakte processen-verbaal bevatten veel 'aardige' stukken die een 

kijkje geven over de handel en wandel van de toenmalige jeugd. Van 
allerlei vechtpartijen, regelrechte mishandelingen, scheldpartijen en 
kruimeldiefstallen door de jeugdige delinquenten zijn processen-verbaal 
opgemaakt. Er lijkt niet zo heel veel veranderd te zijn in de loop der jaren. 

Zo waren op 16 februari 1823 Willem Frederik Segveld (16 j.) en Bartje 
Tijssen (13 j.) aan het spelen op de dijk bij Kesteren. Het spelen veranderde 
echter in plagen en uiteindelijk in vechten. Een kwaaie Bart pakte een 
'doornen hout' en sloeg er Willemke mee in het gezicht. Deze viel en 
maakte het drama compleet door uit te krijsen 'ik ben mijn oog kwijt', 

24dadelicke faict: het gedane feit 

25Actum ut supra: datum van de akte als boven 
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aldus de getuigen Mijntje Jansen (15 j.) en Antje Schaap (12j.). Willem zal 
wel weer spoedig 'het licht' hebben gezien. De burgemeester liet het in 
ieder geval bij het proces-verbaal op aangifte van een boze vader Cornelis 
Segveld. 

In 1894 maakten, naar het zich laat aanzien, de pubers in Ingen het te bont. 
Een ontstelde hoofdonderwijzer schreef op 5 maart aan de burgemeester dat 
er telkens met krijt op de school, kerk en andere gebouwen werd geschre-
ven. Op de kerk was gekalkt 'burg word niet aangenomen, wie schijten 
moet moet zelf komen'. Bij Hendrik van Dijk stond 'kutje boven' en op de 
school was 'in dit hotel bakt men worst zonder vel' gezet. Ook waren op 
huizen en schuren tekeningen aangebracht met daaronder de scheldnamen 
van de bewoners. Verdacht werd onder andere een zekere B.C.J. van 
Ornmeren. De reden voor de schrijverij heb ik niet kunnen achterhalen. 

Registers van de opgemaakte processen-verbaal en afschriften van de 
verbalen zijn in alle vier de archieven van de KLEM-gemeenten aanwezig. 
Het is soms wel zoeken geblazen, met name in het archief van Kesteren 
voor 1880. De moeite is het misschien meer dan waard: een middagje 
zoeken kan kostelijke 'literatuur' opleveren over het wel en wee van 
voorouders. 

Si! van Doornmalen, streekarchivaris 

VRIJSTELLING VAN BEZAAT 

oevallig kreeg ik het bekende boek van Arend van Slichtenhorst, 
'reghts-geleerden' te Arnhem, getiteld: XIV Boeken van de Geldersse 

geschiedenissen en gedrukt 1654 door drukker Jacob van Biesen onder 
ogen. Voor iemand die in de geschiedenis van de Betuwe is geïnteresseerd 
was de eerste kennismaking wat teleurstellend. 
Afgezien van de gebeurtenissen in de Romeinse tijd en de vermelding later 
van wat doortrekkende legers kon ik weinig vinden. De onderstaande brief 
(akte) was het enige dat expliciet over de Betuwe ging. 
In deze akte wordt een privilege gegeven aan de poorters van Arnhem ten 
koste van de inwoners van de Betuwe. Het komt erop neer dat, als een 
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Betuwnaar beslag wil leggen op het goed of lijf (gijzeling) van een poorter 
van Arnhem, dit niet via de rechter in de Betuwe kan, maar dat de 
Betuwnaar naar de rechter in Arnhem moet komen. Overigens staat daar 
tegenover dat dan binnen drie dagen de schuld moet zijn betaald of onder 
ede ontkend. En de kosten van het verblijf van de Betuwnaar zijn voor 
rekening van de aangeklaagde. Dus het privilege stelt ook weer niet zoveel 
voor. Hoewel met de slechte communicatie en moeilijke verbindingen 
toentertijd was het misschien toch wel prettig voor de Arnhemmers. Ze 
kwamen in ieder geval niet voor verrassingen te staan. 
Om misverstanden te voorkomen wordt uitdrukkelijk gezegd dat voor 
moord en geweldmisdrijven in de Betuwe gepleegd, de Betuwse rechter de 
aangewezen persoon blijft, ook voor Arnhemse poorters. 

Brief in 't jaer 1 362. door Hertogh Eduard gegeeven, van dat de  burghers  
van ARNHEM in de Betouwe vrij zijn van besettinghe26  over zaeken van 
schade en schuld. 

WIJ Eduard bij der genaden Godes, Hertoghe van Gelre und  Greve  van 
Zutphen/ doen kondt27  allen luijden die desen brief zullen zien of hooren 
leesen; Dat wij/ om sonderlijnge28  dienste und vruntelijcke23  gon-
ste3°  die ons onse Stadt van Arnhem gedaen heeft;  Soo  hebben wij/ bij 
raide und goidduncken onser vrunde31  unde Raeds-luijden/ gegeeven 
und geeven mits desen apenen brieve32/ voir ons und onsen nakomelijn- 

26beslaglegging 

27maken bekend aan 

28buitengewone 

29vriendschappelijk 

30gunst of genegenheid 

31vrienden 

32apenen brieve: akte met uithangend zegel 
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gen tot eeuwighen daghen toe/ onsen gemeijnen poorteren33  van 
Arnhem/ die nu zijn of hier namaels komen moghen/ Dat men hoer gued 
noch hoer lijf34  in Betouwen besetten noch bekommeren35  en  sal/  
noch en mach oec egeener hande betichten36  noch mit egeener hande 
zaihen37; sonder39  alleen mit Richters brijven of hoir gichte39  die 
voir hem geschied weer/ vuer gerichte of doodslaghe of ennigerhande 
geweldlicke zaeken die onser Herlickheijdt anginghen. Mer van allen 
anderen betijchte"/ schaden ofte schold/ soo wijllen wij/ dat die guede 
luijden van Betouw daer af bescheijd41  und onvertaeghd42  recht nee 
men und zueken zullen voir onsen Rijchter toe Arnhem die ter tijdt is; dat 

is to verstaen; ennigh man van Betouwe die recht begeert van poorteren 
van Arnhem/ die  sal  komen tot Arnhem/ und doen den poerter voerbieden 
aen sijn mond mit eijn Stad-bade43  tegen des anderen daeghs. Und soe  

sal  die Beticker44  ligghen drie daghen daer na op des poerters kost; ind 

33gemeijnen poorteren: alle poorters (burgers) 

3410f besetten: gijzelen 

35beslagleggen 

36beschuldigen 

37praatjes verspreiden? 

38behalve 

39gerechtelijke verklaring 

40beschuldiging 

41rekening mee houden 

42zonder uitstel 

43een persoon die iemand dagvaardt 

44aanklager 
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an  den darden dagh soe  sal  die poorter kommen und hem gulden of 
recht45/ und gelden46  sun  kost van dien daeghen als moghelick is. 
Ind47  en queeme48  die poorter aen den darden dagh niet/ soe wonne 
die Beticker  sun  klaghelijcke gued49  op de vurschreven poorter. Voert 
gelaven50  wij in guede trouwe und willen/ dat dit vurschreven privilegi-
um und recht vaste und stede staen  sal  in Betouwe/ gelijck de privilegium 
und recht die men in Betouwen to besweeren plagh/ und die sij hebben 
van ons und van onsen voirvaderen;  Ind  willen und laeven mede/ soo 
wanneer een Rijchter van Betouwe ons of onsen naekomelinghen ind 

onsen lande zweeren  sal/  dat hij dan mede zweeren  sal  onser Stadt van 
Arnhem voir recht to halden als vorschreven is. Alle argelist51  uitgena-
men52.  Ind  want wij willen/ dat dit vast/ stede53  ind onverbrekelijk 
staen und blijven  sal  voir ons ind onsen nakomelinghen tot eeuwighen 
daghen toe; soe hebben wij onsen zeghel  an  desen brief54  doen hang-
hen in getuijghnisse der waerheijdt. Gegeeven in 't jaer ons Heeren 1362. 
op S. Lucien dagh der Jonckfrouwen. 

Frans Nieuwenhof 

45hem gulden of recht: hem betalen of onschuld zweren 

46betalen 

47als 

48kwam  

49klaghelijcke gued: zaak waarover de aanklacht loopt 

50vertrouwen 

51bedrog 

52uitgezonderd 

53standvastig 

makte 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 	 Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 



aGelderman 
Kerkstraat 17b 
4041 XA Kesteren 

•s maanoags gesloten 

Uw 
zelf slachtende 
slager. 

OOK VOOR 

GOURMET en 

BARBECUE 

copiers 

OC, printers 
plotters  

Océ Nederlandse Verkoopmaatschappij B.V. 
Brabantlaan 2, 5216 TV 's-Hertogenbosch  
telefoon 073-6815815 fax 073-6120685 

* SLAGERIJ * 

VAN DOORN 
mNeller 

ACHTERSTRAAT 6, ECHTELD 

0344-641316 



HOTEL-PENSION 

V'Vki „11 c 	utle 
v  

ECHT  Et 0 (GI D 

111 • 
itititlIcriburq 

t  

Wat u ook te vieren hebt, 
wij hebben er een zaal voor: 
de Maaszaal tot 25 pers.; 
de Lingezaal tot 40 pers.; 
de Itijnzaal tot 120 pers.; 
de Waalzaal tot 500 pers.; 
lotelkamers met bad of douche v.a. 137,50 P.P. 

De nietswefdde.,r voor diners enz. ligt nu voor u klaar. 

{Vat u maar wilt diner, koud bulkt, fondue, 

u kunt ervoor bij ons terecht. 

Zondags gesloten. 

l'A M. I. DE HEUS 
Voorshaat 30, 4054  MX  Echteld. 

0344-641440 

Firma van der Pijl 
Molenstraat 35-37 

= = = Rhenen = = = 

Het adres voor: 
• Rijwielen 

• Rijwielverhuur 

• Foto Quelle 
• Pasfoto's 

• Sportprijzen 

Prima kwaliteit — Goede service 
Sinds 1961 

Telefoon/Fax 0317-612586 

IREIDGEBRINK 

61/206
ieM 

 

Voor de dingen die U met 

het blote oog niet (meer) 

waarneemt: 

-Leesglazen 
-Loepen 
-Draden tellers 
-Leeslinialen 
-Microscopen 
-Verrekijkers 

0488-454508 

Hoofdstraat 15, Zetten 



NIEUWSBRIEF, 10 jaargang nr. 1, januari 1996 

EENE GESOIGNEERDE OPVOEDING 

O ver de geschiedenis van het Burgerweeshuis te Arnhem zijn twee 
opvolgende boeken verschenen. Het eerste deel over de periode 1583-

1742 heb ik helaas niet, maar het tweede deel wel. Het heeft de fraaie titel 
Eene zeer gesoigneerde burgerlijke opvoeding; het burgerweeshuis te 
Arnhem 1742-1856 en is geschreven door de heer J.P. Vredenberg, 
medewerker van het gemeentearchief van Arnhem. Het is een uitgave van 
het Gemeentearchief Arnhem (1990). 
Dat ik dit boek hier noem is niet alleen omdat het een alleraardigst 
geschreven werk is en soms vermakelijk om te lezen, maar vooral omdat 
het Burgerweeshuis vele bezittingen in de Betuwe en met name Overbetuwe 
had. Naar deze bezittingen wordt op verschillende plaatsen gerefereerd, er 
worden namen genoemd en het boek verwijst naar de bron van deze 
wetenswaardigheden en deze is bijna altijd het archief van het Burgerwees-
huis dat ligt in het Gemeentearchief van Arnhem. 
Om u een indruk te geven wat er zoal te vinden is volgt hierna een 
opsomming van namen van personen, boerderijen of percelen met vaak een 
jaartal en een korte omschrijving. Het zal u duidelijk zijn, als u meer wilt 
weten moet u naar het archief. U zult maar voorouders hebben die op de 
Baarskamp of de Noordhoek in Driel hebben gewoond. Hopelijk heeft u iets 
aan deze informatie. Wie schrijft eens een mooi verhaal over de bewoning 
van een van deze boerderijen? 

Frans Nieuwenhof 

Baarskamp in Driel met Ariën Geurts als pachter (1763). 
Verkoop van boomgaard in Angeren in bezit vanaf 1641 (1787). 
Aankoop van Walburgstiend in Randwijk (1788). 
Hollanderbroek onder Eist; boerderij Distelheuvel (thans Welderen) bij de 

Griftdijk. 
Hollanderbroek, Driel, Aam, Rijkerswoerd; allemaal verhoging van pacht 

(1763). 
Meinerswijk (idem). 
Evert Sanders is pachter op boerderij Welderen, Hollanderbroek (1766) 
Jan Baltense is pachter op boerderij de Noordhoek, Driel (1771). 
Grote Griet, een gebied buiten de Bandijk bij  Elden.  
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Weide het Spek en weide de Del (met kaartje) (omstreeks 1770). 
Evert Sanders pachter op Welderen, Hollanderbroek (1766), zijn zoon Peter 

Sanders op boerderij Eimeren (een brief). 
Ariën Geurtsen pachter op de Baarskamp (watersnood 1769). 
Jan Baltense pachter op de Noordhoek (watersnood 1769). 
Oorlogsschade (Franse tijd) op de Noordhoek, de Baarskamp, Welderen en 

de Gortepoel (1794/95). 
Landerijen bij Tiel en Zaltbommel (1798). 
Overstromingsschade in Betuwe (1799). 
Brinks Uiterwaardje en het Ossewaardje (beide in Opheusden) zijn 

vergraven voor fortificaties, zonder toestemming Burgerweeshuis 
(1799). 

Verhoging pacht voor H. Scheerder op de Noordhoek, Driel; voor H. 
Burgers op Eimeren en W. Sanders op Welderen, onder Eist (1805). 

Groot onderhoud boerderijen Eimeren en Welderen (1825). 
Koop van Nieuwlandse Bouwing in Lienden (Eist) van Gerrit Arissen 

(1835) 
Stenen voor boerderij Welderen in Hollanderbroek (1833). 
Herbouw schuur boerderij Eimeren (1833). 
Reparatie boerderij de Noordhoek onder Driel (1838). 
Opzegging van pacht wegens slecht onderhoud van de weide De Winkels 

onder Meinerswijk (1833). 
A. Costermans, pachter van de Baarskamp (1847). 
H. Vierkens, pachter van de Noordhoek (1847). 
H. Costermans, pachter Nieuwlandse Bouwing (1847). 
Weduwe A. Janssen, pachter boerderij Eimeren (1847). 
Aankoop van weide en boomgaard de Hasenkamp uit de nalatenschap van 

Jan Geurds, voormalig pachter van de Baarskamp (1833). 
Bouwland de Dries gekocht en toegevoegd aan boerderij Eimeren (1843). 
Aankoop bouwland de Duining in Lienden (Eist) bij Nieuwlandse Bouwing 

(1837). 
Een huis met tuin, weide en moeras, bij het Zwaantje in  Elden  werd 

verkocht (1838). 
Ruil; aan B.E.J. Vaalman werd gegeven de Krommenhoekseweide onder 

Aam in ruil voor een weide in Hollanderbroek (aansluitend op de 
boerderij de Noordhoek) (1835). Deze Krommenhoekseweide was 
vanaf 1663 in het bezit van Burgerweeshuis geweest. 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 	 Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 



Renault 5 
Super 

Assurantie- en Voor deskundige voorlichting van alle 
financieringskantoor 

verzekeringen 
geldleningen 
hypotheken 
belasting adviezen 

A Hommersom b.v. 
beukenlaan 9 postbus 3 4043 ZG 

OPHEUSDEN Telefoon 0488-442144  

11 Walraven 
Dorpsstraat 6, 
0488-441223 Opheusden 

/0  Renault  dealer voor 
Midden-Betuwe 

APK-keuringsstation 

In- en verkoop van 
automobielen 

Van der Garde's 
WARENHUIS 

Opheusden 0488-441220 

* Textiel 
* Luxe- en huishoude-

lijke artikelen 
* Speelgoed 
* Magazijnverkoop ser-

viezen en bestekken 
* Tuinmeubelen 

— • 
\-"*-A \ , 

-111  
"5:5\-\t• 



e 	, 	munthandel 

* 	 G. HENZEN 
l'ner 	00c3e''  

RUIM GESORTEERD IN o.a. 	- GRIEKSE MUNTEN 

- ROMEINSE MUNTEN 

GRATIS PRIJSLIJSTEN 	 - MIDDELEEUWSE MUNTEN 
OP AANVRAAG! 

- PROVINCIALE MUNTEN 
Bezoek uitsluitend op afspraak ! 

- KONINKRIJKSMUNTEN 
Pr. Irenelaan 19 
3958 XN AMERONGEN. 	 - BUITENLANDSE MUNTEN 
Telefoon: 0 343-45283 8 	 (middeleeuwen-modern) 

AUTOBEDRIJF J.BLOKLAND 
Voor alle merken: AUTO'S EN  OCCASION'S  
met Bovag  Bovag  garantie kunt u bij ons terecht 
Dealer: ViaIle-L.P.G. -installatie * Auto-shop * Benzine en L.P.G.-Station 

Tevens het adres voor al uw 	 Sub 
Onderhoud en Reparatie - ARK. Keuringstation 	Ford 
Hoofdstraat 88- Zetten - Tel: 0 4 8 8 -4 5 2 611 

-4-710;-  irtior  I 

dealer 

VA
6ETONLIZERVLECHTER5BEDRUF 
W. VAN HAL 

Panhuizerweg 1 2 

4041 CN Kesteren 
Hoofdstraat 49 
4041 AB Kesteren 	 buigwerk 
Tel. 0488-482062 	bouwstaalnetten 
Fax•O 4 8 8 -4 8 3 2 58 	geprefabriceerde wapening 

en vlechtwerk 



NIEUWSBRIEF, 14e  jaargang nr. 1, januari 1996 29 

EMERINEN EEN GEDESERTEERDE FRANSE SOLDAAT 

innenkort wordt de uitgave van een Osenvoren over een gemengd 
historisch en genealogisch onderwerp verwacht. 

Nu 200 jaar geleden, trok een Frans leger ons land binnen ter "bevrijding". 
De Fransen eisten overal inkwartiering voor hun troepen en dit moest 
natuurlijk door iemand worden betaald. Uiteindelijk was het Nederland 
(oftewel de Bataafsche Republiek) die betalen moest en wel 100 miljoen 
gulden, een voor die tijd ongehoord hoog bedrag. Dit was dan ook geregeld 
in een geheime bijlage van een overeenkomst. 
Hierover, maar ook over het legerdagboek van de Franse troepen, waarin 
onder andere sprake is van de bekende generaal Pichegru en generaal 
Daendels (trouwens een Geldersman) en over andere achtergrond informatie 
gaat deze Osenvoren. 
Voor de schrijvers, de heer en mevrouw Soetens uit  Tie!,  was er een heel 
persoonlijke aanleiding om deze uitgave te schrijven. Want een van de 
legeronderdelen werd in Hindeloopen ingekwartierd. Een zekere Thomas 
Menage vond het toen welletjes en deserteerde. Hij trouwde met een Fries 
meisje en zij kregen kinderen en van deze gedeserteerde soldaat stamt 
mevrouw Soetens-Menage af. Het staat hier allemaal zo eenvoudig, maar 
voordat de schrijvers dit wisten en ook hadden uitgevonden waar Thomas 
Menage was geboren en wie zijn voorouders waren, ja dat is een heel 
verhaal en dat staat ook in de binnenkort verwachte Osenvoren. Hiermee 
is deze Osenvoren tevens een soort handleiding geworden voor genealogen, 
die Franse soldaten onder hun voorouders hebben. 

KWARTIERSTAAT JOHANNES THIEN 

0  ns medelid de heer J. Thien heeft ons verrast met een kwartierstaat. 
De drager, dat wil zeggen nummer 1 in de kwartierstaat, is hijzelf en 

vandaaruit heeft hij alle voorouders, zowel in mannelijke als vrouwelijke 
lijn, opgezocht. Uiteraard voorzover mogelijk, want niet alles is te vinden 
en soms komt er een buitenechtelijk kind voor, waar de vader onbekend van 
is. 
Een fors deel van zijn voorouders komt uit het westelijk deel van het 
Gelders rivierengebied en het aangrenzende Utrecht en Zuid-Holland. 
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Plaatsen als Maurik, Rijswijk, Avezaath en Tricht duiken regelmatig op. 
Het bijzondere van deze kwartierstaat is het aantal generaties, namelijk 31. 
De kenner begrijpt dan direct, dat de heer Thien heel ver in het verleden 
is teruggegaan; de vroegste datum die wordt genoemd is 1156. Dit heeft 
alles te maken met het feit dat een aantal van zijn voorouders afstamt van 
ridderfamilies, waar relatief veel van bekend is. 
Het zou te ver voeren om namen te gaan noemen, maar veel Betuwse-
familie-onderzoekers zullen er bekenden in tegenkomen. Daarom heeft de 
redactie van de Osenvorenreeks besloten deze kwartierstaat te laten 
verschijnen als nr. 53. De prijs voor abonnees bedraagt f 20,-- en voor 
niet-abonnees f 22,50. Om de prijs en omvang (98 bladzijden) binnen de 
perken te houden is een losse index gemaakt. Een kwartierstaat bevat nu 
eenmaal veel namen. De prijs van de index bedraagt voor abonnees f 10,--
en voor niet-abonnees f 12,50. 
Het is een degelijk stuk werk waar velen ongetwijfeld nut van zullen 
hebben. Omgekeerd hoopt Hans Thien op nog wat informatie over de 
hiaten, die toch nog in zijn kwartierstaat zitten. 

EiMiMggia:g OSENVORENREEKS 

0  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. 
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. 
Tegen de tijd dat deze Nieuwsbrief verschijnt zullen, naar wij hopen, een 
aantal indexen van de Burgerlijke Stand van Lienden en IJzendoorn (1812-
1892) gereed zijn. 

Hoofdserie 

53 	J. Thien. Kwartierstaat Johannes Thien. (Zie toelichting in deze Nieuwsbrief.) 

A-serie 
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BROOD EN BANKET 

Carl en Lydia Achterberg 
Kerkplein 10 

6672  LB  Hemmen 
Tel. 0488 - 45 37 48 

Terras 
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(warme) chocolademelk 
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warme en koude buffetten 
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Carl en Lydia Achterberg 

Tel. 0488 - 45 18 62 of 45 37 48 
Kerkplein 4, 6672  LB  Hemmen 
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A185 Gerichtssignaat llzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 
A186 Gerichtssignaat Uzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 
A187 Gerichtssignaat llzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 
A188 Gerichtssignaat llzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 
A189 Gerichtssignaat LIzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 

A190 Gerichtssignaat IJzendoorn, ORA-IJzendoorn inv. 2, 

ORA = Oud Rechterlijk Archief 

le deel 1666-1669 
2e deel 1669-1673 
3e deel 1673-1679 
4e deel 1680-1683 
5e deel 1683-1691 

6e deel 1691-1700 

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,--

(inci 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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Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur 

B 
A 

Speciaalbedrijf in kantoorautomatisering 
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* Verkopers van de softwarepakketten:  King  - Cash - Exact - Syntess - 
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van  maatwerk  en koppeling met andere softwarepakketten. 
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telmachines - computersupplies (computerpapier - linten - diskettes - 
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Interesse? Bel ons voor een uitgebreide B.A.S.-catalogus! 
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