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Einiggiggniiiiiii§ AGENDA  

Maandag 15 april 1996 

Maandag 13 mei 1996 

Maandag 10 juni 1996 

Dinsdag 11 juni 1996 

: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 
aanvang 19.30 uur! 
Aansluitend: 
drs. Si! van Doornmalen 
Lager onderwijs 19e eeuw KLEM-ge- 
meenten 

:  Hr.  Bart Franken 
De politionele acties in Nederlands-Indië 

:  Drs.  A.V.A.J. Bosman 
Velsen in de Romeinse tijd 
In het Arend Datema Instituut — AIC 
Betuwe! 

: Rondleiding door kassen in Wagenin-
gen 
's Avonds om 19.00 uur (voor aanmel-
ding zie bericht in deze Nieuwsbrief) 

De lezingen van 15 april en 13 mei 1996 zullen worden gehouden in het 
Dorpshuis te Kesteren (Nedereindsestraat 27, tel. (0488) 48 15 27. De 
lezing van 15 april zal worden voorafgegaan door de Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering, die begint om 19.30 uur. De lezing van 13 mei zal om 
20.00 uur beginnen. 
De lezing van 10 juni 1996 zal plaatsvinden in het Arend Datema Instituut 
— AIC Betuwe en beginnen om 20.00 uur. 

Noteer vast in uw agenda of op uw kalender. 

Voor alle lezingen zijn leden en niet-leden van harte welkom. Van niet-
leden zal echter een bijdrage van f 2,50 worden gevraagd, ter dekking van 
de kosten. 
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goggimma JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

H et Bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN 
nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenverga-

dering op maandag 15 april 1996, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis te 
Kesteren. 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen. 

3. Jaarverslag secretariaat en werkgroepen (in deze Nieuwsbrief opgeno-
men). 

4. Financieel jaarverslag 1995 en begroting 1996. Deze liggen een half 
uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

5. Verslag van de kascontrolecommissie en aanwijzing van een nieuw lid 
van deze commissie. Aftredend is de heer A.H.E.T. van Ingen uit 
Lienden. 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn mevr. D.M.C. Kronenberg-Meulenkamp, de heer H.C. 
Moorrees en de heer J. van Ingen. Allen stellen zich herkiesbaar. 

7. Uitloting renteloze obligaties. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering is er een korte pauze, om 
20.15 uur gevolgd door de lezing van de heer S. van Doornmalen. Zie ook 
het bericht hierover elders in deze Nieuwsbrief. 
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OMEMEME ONDERWIJS 19e EEUW IN KLEM-GEMEENTEN 

S treekarchivaris Sil van Doornmalen zal op maandagavond 15 april 
om 20.00 uur het een en ander vertellen over het negentiende-eeuwse 

lager onderwijs in de gemeenten Kesteren, Lienden, Echteld en Maurik. De 
gemeentearchieven van de KLEM-gemeenten bevatten vele stukken die een 
licht werpen op het lager onderwijs. Dit komt omdat het onderwijs toen 
openbaar was en het gemeentebestuur tevens als schoolbestuur optrad. De 
kerkelijke bestuurders hadden echter nog wel een vinger in de pap. 
Sil zal eerst iets vertellen over het lager onderwijs in de negentiende eeuw 
in het algemeen. Daarna zal ingegaan worden op de plaatselijke wederwaar-
digheden. Hierbij is niet de bedoeling dat alle bekende zaken gepresenteerd 
worden. Als streekarchivaris wil hij vooral de aanwezigen, de toekomstige 
onderzoekers, attenderen op bronnen en mogelijkheden voor onderzoek. 
De lezing wordt begeleid door enkele dia's en zal in het Dorpshuis van 
Kesteren worden gehouden. 

DE POLITIONELE ACTIES 

olgens traditie staat de lezing in mei in het teken van de Tweede 
Wereldoorlog. Dit maal heeft het bestuur een spreker gevraagd iets 

te vertellen over zijn persoonlijke ervaringen tijdens de tweede politionele 
actie in het voormalige Nederlands-Indië van 1948-1950. Deze acties zijn 
uiteindelijk een rechtstreeks gevolg van de Japanse bezetting van dat land 
in de Tweede Wereldoorlog. 
De spreker, de heer Bart Franken uit Zetten, zal ons iets vertellen over de 
dingen die hij meegemaakt heeft, hoe hij ze ervaren heeft en wat er daarna 
is gebeurd. Hij verkeerde als gewoon soldaat niet in de positie om invloed 
uit te oefenen op de gang van zaken. Je had maar te gaan als je opgeroepen 
werd. 
Toch bestond er bij velen het gevoel voor een onmogelijke taak te staan. 
Het gevaar was groot en de spanning was voortdurend aanwezig. Men 
voelde zich soms in de steek gelaten en thuisgekomen niet begrepen. 
De heer Franken heeft zich in Andelst sterk gemaakt voor de oprichting van 
een monument voor de zes gevallen Indiëgangers uit de gemeente Valburg. 
Het gaat de heer Franken beslist niet om van deze gevallenen helden te 
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maken, maar om een erkenning van de dienst die zij het vaderland hebben 
bewezen; door hun leven te geven. 
Het lijkt erop dat velen dit zo snel mogelijk wilden vergeten, alsof de 
Indiëgangers zelf deze acties bedacht hadden en niet de regering. 
Ter voorkoming van misverstanden; de lezing zal geen politiek karakter 
dragen, er worden geen zondebokken gezocht of zwarte pieten uitgedeeld. 
Achteraf oordelen is gevaarlijk. Maar de menselijke aspecten zullen volop 
aan de orde komen. 
De lezing zal verlucht worden met dia's, gemaakt van foto's uit de tijd van 
de politionele acties. 
Ongetwijfeld zitten er onder de leden van onze kring ook oud-Indiëgangers 
of zijn familieleden dat. Vandaar dat wij menen dat deze lezing voor velen 
zeer interessant zal zijn. U bent van harte uitgenodigd op maandagavond 
13 mei 1996 om 20.00 uur in het Dorpshuis te Kesteren. 

MIMECM VELSEN IN DE ROMEINSE TIJD 

O p maandagavond 10 juni 1996 zal drs. A.V.A.J. Bosman, waarne-
mend provinciaal archeoloog van Gelderland, een lezing houden. 

Deze lezing zal gaan over de Romeinse tijd in Velsen, Noord-Holland. Aan 
de hand van de opgravings- en vondstgegevens zal een beeld geschetst 
worden van het leven in deze periode in deze streek. Vier verschillende 
vindplaatsen zullen aan bod komen: de Romeinse forten Velsen 1 en Velsen 
2, de inheemse nederzetting Velsen-Hoogovens en het inheemse heiligdom 
Velserbroek B6. 
Afgesloten zal worden met het in een historisch kader plaatsen van de 
gepresenteerde gegevens. Hierbij zal onder andere het spectaculaire 
onderwerp van de Friese opstand van 28 n. Chr. worden besproken. De 
strijd tijdens deze opstand heeft zich aantoonbaar rond het oudste Romeinse 
fort (Velsen 1) afgespeeld. 
De lezing heeft ogenschijnlijk weinig met onze regio van doen. Maar gezien 
de nauwe relaties van de Betuwe met de Romeinse tijd, is het zeker van 
belang voor diegenen, die zich voor archeologie interesseren. 
De spreker is al jaren betrokken bij de opgravingen in Velsen en hoopt 
binnenkort op dit onderwerp te promoveren. 
Verder kunt u het zien als een soort kennismaking met de waarnemend 
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provinciaal archeoloog van Gelderland. 
De lezing zal gehouden worden in het Arend Datema Instituut — AIC 
Betuwe en beginnen om 20.00 uur. 

MEMMEN RONDLEIDING DOOR KASSEN IN WAGENINGEN 

O nlangs heeft de heer Rinus van de Waart een lezing voor onze 
vereniging gehouden over 120 jaar landbouwkundig onderzoek in 

Wageningen. Na de lezing nodigde hij ons uit om eens te komen kijken 
naar met name de kassen en plantenverzamelingen die er zijn. 
Wij zijn uiteraard ingegaan op deze uitnodiging en hebben een afspraak 
gemaakt voor dinsdagavond 11 juni 1996 om 19.00 uur in Wageningen. 
Dit vroege tijdstip is vooral van belang voor de tropische kassen, waar een 
kunstmatige lichtregeling plaatsvindt. In de tropen valt de nacht namelijk 
veel eerder in dan bij ons in de zomer. Voor een keer mag wel wat met de 
tijd worden gesmokkeld, maar niet teveel. 
Om van te voren te weten hoeveel rondleiders gevraagd moeten worden, 
verzoeken wij belangstellenden zich vóór 25 mei a.s. op te geven bij het 
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe. Wij zorgen dan voor een 
plattegrond met het adres waar u moet zijn. Wij rekenen op veel belangstel-
ling. 

RESEMER -  NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT 

Openingstijden voor bezoekers 

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

gepland. U moet vooraf een telefonische/schriftelijke afspraak maken. 

weeknr. 	dagen 	gemeente 

18. 29-4/3-5 	Echteld 
19. 6-5/10-5 	Maurik 
20. 13-5/17-5 	Kesteren  
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21.  20-5/24-5 Lienden 
22.  27-5/31-5 Echteld 
23.  3-6/7-6 Maurik 
24.  10-6/14-6 Kesteren 
25.  17-6/21-6 Lienden 
26.  24-6/28-6 Echteld 
27.  1-7/5-7 Maurik 
28.  8-7/12-7 Kesteren 
29.  15-7/19-7 Lienden 
30.  22-7/26-7 Echteld 
31.  29-7/2-8 Maurik 
32.  5-8/9-8 Kesteren 
33.  12-8/16-8 Lienden 
34.  19-8/23-8 Echteld 
35.  26-8/30-8 Maurik  

Collectie briefhoofden toegankelijk 

Het streekarchivariaat heeft een kleine collectie briefhoofden aangelegd. 
Inmiddels zijn ongeveer honderd-en-vijftig voorbeelden bewaard en 
beschreven. De briefhoofden zijn met behulp van de computer toegankelijk 
gemaakt op naam, soort bedrijf/beroep, plaats en jaar. Het oudste 
briefhoofd uit de collectie dateert al uit 1883. In dat jaar gebruikte café- en 
stalhouder S. Stam van 'Het wapen van Lienden' al een gedrukt briefhoofd, 
met een diligence erin. De briefhoofden zijn mooi illustratiemateriaal voor 
de 'aankleding' van een familie-genealogie. 

Deel 2 Nederbetuwse Historische Reeks 

Op 1 februari 1996 is aan minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat het 
eerste exemplaar aangeboden van het boekje 'In de ban van het water. 
Ochten 27 januari - 6 februari 1995'. Het boekje is verschenen bij 
gelegenheid van de oplevering van de verbeterde dijk bij Ochten. Precies 
een jaar daarvoor kwam de dijk in beweging tijdens de wateroverlast. De 
bevolking van Ochten moest onverwacht en onmiddellijk geëvacueerd 
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worden. Mede door een enorme inzet van hulpverleners kon een ramp 
voorkomen worden. 
Naast een verslag van de spannende dagen van 1995 geeft de uitgave ook 
een overzicht van een stukje 'dijk'-historie. Ochten blijkt al sinds de aanleg 
van de dijken rond 1300 een zwakke schakel in de keten te zijn. Nu, na 
ruim 600 jaar!, ligt er eindelijk een stevige dijk. In twee kleine bijdragen 
wordt ook wat verteld over de schade-afwikkeling nadien en de versnelde 
dijkverbetering. Gemeentevoorlichter Han Helmink verzorgde negen 
interviews met betrokkenen die een persoonlijke kijk op de gebeurtenissen 
geven. Het boekje is voor f 12,50 verkrijgbaar bij de gemeente Echteld. 

EMEMMIN JAARVERSLAG SECRETARIS HKK&O 1995 

Algemene Ledenvergadering 10 april 1995 

D e 27e Algemene Ledenvergadering van de HISTORISCHE KRING 
KESTEREN EN OMSTREKEN werd gehouden op 10 april 1995 in het 

Dorpshuis te Kesteren. 
De jaarverslagen van het secretariaat en van de werkgroepen over 1994 
werden zonder commentaar goedgekeurd. Ook het financiële verslag 
alsmede de begroting voor 1995 kregen de instemming van de leden. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren De Rooy en Van Ingen 
heeft de boekhouding nagezien en in orde bevonden, waarmee de penning-
meester decharge kon worden verleend. De heer De Rooy treedt uit de 
commissie; zijn plaats wordt ingenomen door de heer  Elting  uit IJzendoorn. 
Van de bestuursleden zijn mevrouw J.W. de Hartog-van Schaik en de heren 
J. van den Hatert en F.F.J. Nieuwenhof aftredend. Ze zijn alle drie 
herkiesbaar en worden unaniem herkozen. 
Het bestuur wordt daarnaast met één persoon uitgebreid: de heer A.C.J. 
Bijpost te Geldermalsen wordt op voorstel van het bestuur als nieuw 
bestuurslid gekozen. 
In de pauze signeert de heer Ferdinand van Hemmen de eerste exemplaren 
van het door hem geschreven boek "Ooievaar brengt Zondvloed"; na de 
pauze houdt ons bestuurslid J. van Ingen een boeiende lezing over het 
onderwerp "Betuwse boerderijen". 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 	 Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 



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 

/  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, 1„'L.: 	• , -'• 	4--:.- ‘,. 

_gJ)11  . Li 



ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

Ommerenveldseweg 67 - Ommerert - tel. 0344-601632 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur. 

zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 13.00 uur. 

VAKGARAGE' D. ZAAYER  

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

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

en gebruikte onderdelen 

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

Zorgeloos autorijden heet  

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

Wrel 
PAS 

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF 

FA. GEBR. SPAAN 
Nedereindsestraat 37, Kesteren. Tel. 0488-481221  



NIEUWSBRIEF, 14e  jaargang nr. 2, april 1996 
	

UI 

De HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN in 1995 

Ledental 
Het ledental van de vereniging omvatte per 31 december van het verslagjaar 
395 gewone leden en 17 huisgenootleden. 

Bestuur 
Het algemeen bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTRE-
KEN vergaderde in 1995 7-maal, samen met het bestuur van het AIC 
Betuwe. Ten gevolge van de evacuatie werd de voor 2 februari geplande 
vergadering verschoven naar 16 februari. Behalve de gewone jaarvergade-
ring op 10 april (zie hierboven) werd op 13 november, voorafgaande aan 
de lezing van drs. C.H. Staal, een korte extra ledenvergadering gehouden, 
teneinde aan de leden een voorstel ter verhoging van de contributie tot 
f 32,50 te kunnen voorleggen, welk voorstel unaniem werd aangenomen. 
De mutaties die in het bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 
OMSTREKEN plaatsvonden zijn hiervoor reeds vermeld in het verslag van de 
algemene ledenvergadering. Na de bestuursuitbreiding van 10 april nam de 
heer A.C.J. Bijpost de taak van secretaris definitief over van mevr. D.M.C. 
Kronenberg-Meulenkamp, die overigens gewoon bestuurslid bleef. 

Lezingen 
In het verslagjaar werden 9 "maandagavondlezingen" over diverse 
onderwerpen gehouden, waarvan 7 in het Dorpshuis te Kesteren en 2 in het 
Arend Datema Instituut. Mevrouw De Hartog wist steeds weer sprekers 
over boeiende onderwerpen enthousiast te krijgen om naar Kesteren te 
komen. Hartelijk dank! 

Excursie 
De leiding van de excursie was, evenals in 1994, dit jaar weer in handen 
van de heren De Bont en Van Ingen, dus "goede wijn behoeft geen krans"! 
Op 7 oktober trok een bus vol deelnemers langs Culemborg, Leerdam, 
Gellicum, Asperen, Heukelom en Vianen, onderweg genietend van boeiende 
landschappen en monumenten. 

Bibliotheek 
Ook in 1995 is door de dames D.M.C. Kronenberg en Joke van  Dee- 
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Honders en de heren H.J. Gerritsen, G.H.M. Kronenberg, J.N.B. Poelman 
en A. Pouwer weer ijverig doorgewerkt aan de nieuwe opzet van de 
bibliotheek. 

Nieuwsbrief  
De Nieuwsbrief, het onmisbare contactorgaan van onze vereniging, 
verscheen in 1995 vier maal (waarvan één extra uitgave in verband met de 
aankondiging van de buitengewone ledenvergadering op 13 november). 
Buiten de advertentiepagina's kwamen zo in totaal 110 bladzijden door onze 
brievenbus, vol met belangrijke mededelingen, maar ook interessante 
artikelen. Hulde aan de redactieleden, die hier steeds weer met veel animo 
aan werken! 

Cursus oud schrift 
De voor transcribenten en archief-onderzoekers onmisbare cursus in oud 
handschrift werd in 1995, onder de bekwame leiding van de heer J. Bats uit 
Leerdam, voortgezet. 

Arie C.J. Bijpost 
secretaris 

iigamumum JAARVERSLAG AIC BETUVVE 1995 

T n het verslagjaar bestond het bestuur uit F.F.J. Nieuwenhof, voorzitter, 
1 A. Bijpost, secretaris, J. de Vries, penningmeester, mevr. M.  Elting-van 
Arkel, H.C. Moorrees en W.A. Rombout. De directie van het Arend 
Datema Instituut — AIC Betuwe was in handen van A. Datema. 
De onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw werden verder voortgezet. 
Zo werden de laatste reparaties aan de buitenkant van het gebouw 
uitgevoerd en werd het gebouw van buiten afgeschilderd. 
Financieel werden de onderhoudswerkzaamheden buitenom mogelijk 
gemaakt door de gemeente Kesteren, en deskundig toezicht werd op 
vrijwillige basis gehouden door de heer De Vries van de SWB te Lienden. 
De keuken (alias kantine of regentenkamer) onderging een grondige 
gedaantewisseling. Een nieuwe stevige vloer, geschonken door ons lid 
G. van Kalkeren, werd er ingelegd. Een mooi keukenblok, voorzien van 
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koelkast en gaskachel, eveneens geschonken door een bevriende relatie, 
werd er geplaatst. Stevige houten stoelen en tafels, geschonken door ons lid 
M. Vink, completeren het interieur. Velen hebben hieraan meegeholpen, 
onder andere de dames M.  Elting,  M. Verwoert en de heren W. Rombout, 
J. van Dam, B. Onink, C. van Lavieren, D.  Elting  en nog anderen. We zijn 
hen veel dank verschuldigd! 
Om aan goede stoelen te komen werd de mogelijkheid tot "adoptie van 
stoelen" ingesteld. Vele leden "adopteerden" een stoel, zodat in 1996 het 
stoelenbestand op peil gebracht kan worden. 
De herinrichting en het bijhouden van de bibliotheek werd gedaan door de 
heer en mevrouw Kronenberg, mevr. J. Honders en de heer H.J. Gerritsen. 
De inventarisatie en beschrijving van de fototheek en diatheek werd verder 
voortgezet door de dames M.  Elting,  M. Verwoert en de heren G. Opper-
man en A. Datema. Wederom werden ons vele foto's, boeken, kaarten  etc.  
geschonken. 
Ten behoeve van verschillende instellingen en verenigingen werden lezingen 
gehouden en tentoonstellingen ingericht, zoals te Heteren, Dodewaard, 
Opheusden, Kesteren, Lienden, Ommeren, Ingen,  Eck  en Wiel, Ochten, 
IJzendoorn en Echteld. 
Het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe mocht zich verheugen in een 
steeds groter wordende belangstelling. Ruim 3000 personen brachten een 
bezoek voor informatie, terwijl ook schriftelijk en telefonisch gegevens en 
inlichtingen werden verstrekt. 
Uit dit alles blijkt wederom, dat het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe 
in een behoefte voorziet en ook gedragen wordt door velen, getuige de hulp 
en schenkingen, die op velerlei gebied het Arend Datema Instituut — AIC 
Betuwe ten deel zijn gevallen. We zijn hiervoor dan ook aan vele mensen 
veel dank verschuldigd. 
Prettig werd ervaren de samenwerking met het streekarchivariaat van de 
KLEM-gemeenten, in de persoon van de heer S. van Doornmalen. 
In het kader van het Jeugd Werk Garantie-plan of als stagiaire waren in 
1995 bij ons werkzaam Ben Onink, Hennie Verbeek en Marliene Verwoert, 
terwijl Marijn  Elting  als mede-begeleidster fungeerde. 
Een aanzienlijk aantal afleveringen van de Osenvorenreeks verscheen in het 
verslagjaar, waaraan in vorige Nieuwsbrieven reeds uitvoerig aandacht werd 
besteed. 
Tenslotte herhaal ik, dat veel dank is verschuldigd voor de prettige 
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contacten met vele personen en instanties, daarbij de wens uitsprekende, dat 
deze contacten de komende tijd zo mogen blijven of zo mogelijk verstevigd 
worden. 

Arend Datema 

MggMMSg JAARVERSLAG 1995 REGIOKRING ZETTEN E.O. 

H et jaar 1995 is voorbij en het is goed de activiteiten van het jaar, wat 
de regiokring betreft, de revue te laten passeren. 

Het aantal leden is gelijk gebleven, ongeveer 90. Enkele leden hebben 
opgezegd en/of zijn uit de regio vertrokken en enkele nieuwe leden mochten 
we in het ledenbestand bijschrijven. 
De personele bezetting van het bestuur van de regiokring is veranderd. De 
heer Poelman blijft als vanouds voorzitter, maar de heer Van Mourik is niet 
langer secretaris. Hij was dit sinds oktober 1991, met veel inzet. Onze 
dank! Het secretariaat is overgenomen door mevrouw Hof-Velde. 
Enkele leden van onze werkgroep hebben dit jaar onderzoek verricht in de 
archieven naar de burgemeesters en wethouders in onze gemeente. In 1996 
hopen zij daar verslag van te doen. 
Verder wordt door de gemeente Valburg soms een beroep gedaan op de 
kennis van de regiokring, wat betreft naamgeving van straten in uitbrei-
dingsplannen van de dorpen en eventuele historische aanknopingspunten en 
historische onderbouwingen. Ook worden onze leden door leerlingen van 
middelbare scholen nog al eens benaderd (belaagd) over de kennis van het 
verleden van onze dorpen. 
Het centrale punt van onze werkgroep blijven natuurlijk onze avonden met 
lezingen in Het Wapen van Andelst met de gastvrijheid van de familie 
Jansen, als vanouds, nu echter in een grotere ruimte. 
Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde; over de regio zelf en 
elders, en uit het verre verleden en minder lang geleden. 
De heer Smits vertelde over Kerk en Zending, vroeger en nu, vanuit het 
basisdorp Hemmen. De geschiedenis van de zending in het voormalig 
Nederlands-Indië kwam duidelijk naar voren. 
De heer Bastelaere vertelde over een voettocht in de Alpen met dia's en 
over de geografische achtergronden. 
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De heer Van Mourik verdiepte onze kennis over het huis van Oranje en de 
architect Pieter Post aan de hand van de bouw van het Huis ten Bosch in 
Den Haag. 
Mevrouw Hof probeerde de legende van de Zwaanridder wat dichterbij te 
halen in tijd en plaats. 
Het aantal leden bij deze avonden was gemiddeld 15. 
De jaarlijkse excursie ging ditmaal op de fiets onder leiding van onze 
voorzitter, de heer Poelman. Het ging over verdwenen kastelen in de 
omgeving en we probeerden deze in het huidige landschap terug te vinden. 
Een kaart, route en beschrijving zijn in de maak. 

De voorzitter 
	 De secretaris 

J.N.B. Poelman 
	 B.T. Hof-Velde 

MEMEME JAARVERSLAG 1995 WERKGROEP ARCHEOLOGIE 

D e werkgroep heeft ook het afgelopen jaar weer het merendeel van 
haar tijd besteed aan veldwerk. Regelmatig werden de oude vindplaat-

sen bezocht en ook nu werden weer bijzondere vondsten gedaan. Ook werd 
onderzoek gedaan op plaatsen waar ooit in het verleden een enkel stuk werd 
opgeraapt en die daarna nooit meer waren bezocht, omdat ze als weiland of 
boomgaard in gebruik waren genomen. Op één van deze oude vindplaatsen 
binnen de gemeente Kesteren, konden we weer terecht omdat het was 
omgebouwd. Tientallen jaren geleden werd het hier gekenmerkt door 
Romeinse vondsten en nu werden we verrast door het feit dat er veel 
materiaal uit de late IJzertijd aan de oppervlakte kwam. Het overgrote deel 
van het gevonden materiaal bestond uit potscherven en botfragmenten van 
slachtafval. Op het grote perceel dat we in zijn geheel afzochten, waren een 
aantal min-of-meer ronde zwarte verkleuringen zichtbaar, waarbinnen zich 
het vondstmateriaal  beyond.  Het stralende najaarsweer maakte het mogelijk 
dat we deze plek meermalen konden bezoeken. 

Ook de Beldert in Zoelen werd nog een keer bezocht. De grondverplaatsin-
gen en de ontgrondingsplas hebben het gebied zodanig aangetast, dat hier 
geen sprake meer kan zijn van verantwoord onderzoek. 
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Bij Heteren bezochten we een reeds lang bekende vindplaats. Hier bleek dat 
de eigenaar er dit jaar een "paar voren" bij had geploegd. Dit leverde toch 
weer wat nieuwe vondsten op en deze zijn beschreven in de Nieuwsbrief 
van januari 1996 (14e jrg nr. 1, blz. 14). 

In het Ommerense veld bezochten we een aantal malen het terrein dat we 
in 1993/94 als vindplaats ontdekten. Dankzij de scherpe blik van ons 
jongste werkgroeplid werd hier een fraaie Meloenkraal uit de Romeinse tijd 
gevonden. Op deze vindplaats is de schervenrijkdom eigenlijk maar heel 
beperkt. Het wordt echter iedere keer weer gekenmerkt door het vinden van 
bijzondere stukken. 

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat wij in dit verslag nogal geheim-
zinnig doen over de precieze ligging van de vindplaatsen. Dit doen we niet 
om u informatie te onthouden, maar dit heeft te maken met het feit dat de 
"detector-zoekers" onze vindplaatsen maar al te graag zouden willen 
bezoeken en deze ontdoen van alle waardevolle metaalvondsten. Indien het 
zo zou zijn dat deze vondsten bij de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 

OMSTREKEN in depot zouden worden gegeven en daardoor onderzocht en 
beschreven konden worden, dan zouden wij hier nog wel mee kunnen 
omgaan. Maar het materiaal verdwijnt in privé-collecties of wordt zelfs 
gewoonweg in de handel gebracht. Ons historisch erfgoed wordt op die 
wijze verkwanseld... 

H.J. Gerritsen en K. van Ingen  

VERSLAG 1995 WERKGROEP FOTO'S EN DIA'S 

T n het afgelopen jaar heeft de werkgroep weer flink aan de weg 
1 getimmerd. Verschillende foto-tentoonstellingen werden ingericht, 
waarbij de onderwerpen nogal uiteen liepen. Het was duidelijk dat 1995 in 
het teken stond van 50 jaar bevrijding. Ter gelegenheid van deze herden-
king werden tentoonstellingen ingericht te IJzendoorn, Ochten, Kesteren en 
Veenendaal. 
Ook stond het Koningshuis in de belangstelling. Samen met de Oranje 
vereniging te Kesteren, werd in de laatste week van mei in het Arend 
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Datema Instituut — AIC Betuwe een grote tentoonstelling ingericht. Deze 
was de hele week geopend en mocht zich verheugen in een grote belangstel-
ling. Kort daarvoor was reeds op 3 mei te Echteld een deel van die collectie 
te zien geweest. Medio juni waren we in Opheusden, waar we voor de 
winkeliersvereniging een tentoonstelling organiseerden met foto's van het 
hoge water en de evacuatie die plaatsvond in februari van dat jaar. Ten 
behoeve van een publikatie over de oorlogsjaren in Opheusden werden aan 
de heer R. van de Meijden uit Kesteren een aantal foto's ter beschikking 
gesteld. Tot slot werden op de Genealogische dag te Barneveld op 28 
september, ook wat panelen met foto's tentoongesteld. Op het Arend 
Datema Instituut — AIC Betuwe werden de panelen samengesteld en de 
opstelling ter plaatse werd veelal met de hulp van de heer Jaap van Dam 
gerealiseerd. Naast de foto-tentoonstellingen waren er ook dit jaar weer de 
nodige lezingen, die in de buurdorpen werden gehouden. Ook hierbij was 
een groot deel gewijd aan de 50 jaar bevrijding herdenking. Voor iedere 
lezing werd de dia-reeks aangepast aan het te bezoeken dorp om de 
"herkenbaarheid" zo goed mogelijk te houden. De lezingen werden 
gehouden door de heer Arend Datema en voor het draaien van de dia's was 
een wisselende bemanning. Lezingen werden gehouden te Heteren, Ingen, 
Lienden, Dodewaard, IJzendoorn, Ochten en  Eck  en Wiel. Het publiek 
varieerde van huisvrouwenverenigingen en bejaarden, tot belangstellende 
dorpsbewoners. Alle lezingen mochten zich verheugen in goede belangstel-
ling en de geldelijke vergoedingen die wij hiervoor ontvingen kwamen ten 
bate van het Steunfonds AIC Betuwe. 
Een ieder hier niet genoemd, die op enigerlei wijze heeft bijgedragen in de 
voorbereiding van al deze activiteiten, wil ik vanaf deze plaats hartelijk 
dankzeggen. 

Namens de werkgroep, G.D. Opperman 

giliiiiMMEMS MAAS EN WAALSE CONTACTDAG 

D e werkgroep 'Maas en Waalse Geslachten' van de Historische 
Vereniging Tweestromenland organiseert voor de achtste maal in haar 

vijftienjarig bestaan op zaterdag 20 april 1996 haar tweejaarlijkse genealo-
gische contactdag, die voor iedere belangstellende toegankelijk is, om hen 
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zo in de gelegenheid te stellen gegevens uit te wisselen en contacten te 
leggen. 

Ook dit jaar wil de werkgroep de contactdag houden in het Streekdocumen-
tatiecentrum van de Historische Vereniging nveestn9menland vanaf 10.00 
uur tot 16.00 uur. 
Vele gastmedewerkers, zoals van de NGV afd. Betuwe, afd. Kwartier van 
Nijmegen en afd. Land van Cuijk en Ravenstein, computerinformatie, 
heraldiek en andere genealogische instellingen verlenen op deze dag 
vrijwillig hun medewerking om deze dag te doen slagen. 
De bezoekers kunnen in het centrum de collecties boeken, tijdschriften, 
foto's, dia's, microfiches van de Mormonen, bidprentjes, alsmede de 
kopieën van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (1609-1811) van de 
dorpen uit haar werkgebied raadplegen. Ook het unieke computerbestand 
van de dopen en huwelijken (1609-1811) is aanwezig. 
Het Streekdocumentatiecentrum, telefonisch bereikbaar onder nummer (024) 
641 30 12, is gevestigd in het souterrain van het Gemeentekantoor van de 
gemeente Wijchen, Kasteellaan 24 te Wijchen, tegenover het kasteel. De 
toegang is via de bedieningsafrit en is duidelijk aangegeven. In de directe 
omgeving is voldoende parkeergelegenheid. 
De toegangsprijs is f 2,50 p.p., bij entree te voldoen. Tegen bescheiden 
prijzen zijn koffie, thee, broodjes enz. verkrijgbaar. 
Informatie kunt u krijgen: schriftelijk via postbusnummer 343, 6600 AH 
Wijchen en telefonisch via bovenstaand telefoonnummer. 

egnagEME GENEALOGISCHE ADVIESDAG UTRECHT 

D it  jaar viert de NGV (Nederlandse Genealogische Vereniging) haar 
50-jarig bestaan. Dat wordt gedaan met een grote manifestatie in de 

Expo-hal van de Jaarbeurs in Utrecht, op een paar minuten lopen van het 
station. 
De dag wil vooral een genealogische adviesdag zijn. Als u advies zoekt 
over voorouderonderzoek dan bent u welkom op zaterdag 11 mei 1996 van 
10.00-17.00 uur. Er is informatie uit binnen- en buitenland. 
Ook onze HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en ons Arend 
Datema Instituut — AIC Betuwe zullen via de NGV-afdeling Betuwe 
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aanwezig zijn. 
De toegang bedraagt f 5,-- per persoon. 
Inlichtingen: NGV, Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam. 

monionim STRAATNAMEN IN DRIEL 

T n de reeks straatnamen is de beurt nu aan Driel (gem. Heteren). De heer 
1 H.J. Gerritsen uit Heteren was zo vriendelijk om samen met de heer 
Th. Essers uit Driel deze aflevering te verzorgen. Zij hebben niet de illusie 
alle namen goed te kunnen verklaren en voor op- en aanmerkingen houden 
zij zich aanbevolen. 

ACHTERSTRAAT: ligt nogal ver van de dorpskern van Driel. Er is ook 
geen Voorstraat. 
AUSEMSSTRAAT: genoemd naar de gynaecoloog dr. Andreas Wilhelmus 
Ausems, geboren te Driel op 11 april 1871 in café de Fortuin als zoon van 
de tapper, overleden te Goirle in 1946. 
BALTUSSENWEG: A.J. Baltussen was wethouder en locoburgemeester 
van Driel en eigenaar van de gelijknamige conservenfabriek. 
BOLTWEG: burgemeester van 1961-1983. 
BROEKSINGEL: broek was vroeger teenhoutland (zware klei en drassig 
land) 
BUDDINGHPLEIN: leraar en letterkundige van 1800-1874. 
BURGSTRAAT, v.d.: genoemd naar dr. P. v.d. Burg, gemeente-arts van 
Heteren. 
CASIMIRSTRAAT: genoemd naar de Poolse koning Casimir  III  (1333-
1370). 
CREMERSTRAAT: de schrijver Jacob J. Cremer heeft enige tijd gewoond 
op de Oldenhof in Driel. Vroeger heette deze straat Broekstraat. 
CUNERAHOF: genoemd naar de heilige Cunera, de patroonheilige van de 
kerk in Rhenen. 
DOORWERTHSE HOEK: in ca. 1940 is deze straat bij de gemeente 
Heteren gevoegd. 
DORPSSTRAAT: vroeger heette deze straat Huttenstraat en Glazenmakers-
straat. 
DRIELSE RIJNDIJK: 
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DUIVENSTRAAT: vrij evident. 
ELSTER GRINDWEG: de eerste begrinde weg naar Eist. 
EIJKMANSTRAAT: M.J. Eijlcmans was hoofd van de RK-jongensschool 
in Driel van 1926-1942. 
FAZANTSTRAAT: evident. 
GROENE WOUDSESTRAAT: genoemd naar het vele teenhout dat daar 
groeide. Thans waterleidingbedrijf. Vroeger Fikkerdries genoemd (dries is 
nat land). 
GRUTTOPLEIN: nog een vogelnaam. 
GRUTTOSTRAAT: idem. 
HOENVELDSESTRAAT: misschien genoemd naar boerderij Den Holland. 
HONINGVELDSESTRAAT: genoemd naar de boerderij het Honingveld (in 
Eist). 
HOONAARDSTRAAT, v.d.: ds. v.d. Hoonaard was hier predikant van 
1882-1904. 
HUL, DE: perceelsnaam. Hul duidt op hoogte. 
KARSTRAAT: vroeger werd deze straat de Aanval genoemd, naar de 
aanwas van de Rijn. 
KERKSTRAAT: aan deze straat staat de oude  NH-kerk. 
KERSENBONGERD: 
KEULSE KAMP: perceelsnaam. Ook wel Koekebakker genoemd. 
KIEVITSTRAAT: vogelnaam. 
KLEINE MOLENSTRAAT: zie Molenstraat. 
KOSMANSTRAAT: Johannes Kosman (inwoner van Driel) is in 1940 
gesneuveld op de Grebbeberg. 
LEEDJES: op een oude kaart uit 1634 staat "Leetie straetgen". Het is dus 
waarschijnlijk een persoonsnaam. 
LEMSTRASTRAAT: hoofd der christelijke school van Driel (1929-1960). 
LIJSTERSTRAAT: vogelnaam. 
MEIKERS, DE: 
MERELSTRAAT: idem. 
MOLENSTRAAT: naar de molen die in 1849 gesticht is door André Roest 
uit Wageningen en gesloopt in 1929 door De Beijer. 
NOORDHOEKSESTRAAT: genoemd naar de heer Noorhoek (1720). 
NUIJSSTRAAT: G. Nuijs was pastoor in Driel van 1888-1925. 
NYSTAD, DE: genoemd naar een vroegere boerderij. Omvatte het gebied 
van de kolk (het centrum). 
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OLDENHOF: de oudste in cultuur gebrachte grond vanaf 800-1000. 
OLDENHOFSELAAN: idem. 
OLDENHOFSESTRAAT: idem. 
OMMERENSTRAAT, VAN: weduwe van Ommeren was weldoener van 
de  NH-Kerk. Ook groot grondbezitter. Bewoner van de Oldenhof. 
PASTEURSTRAAT: genoemd naar de Franse bacterioloog Louis  Pasteur.  
PATRIJSSTRAAT: vogelnaam. 
PETERSSTRAAT: Gerrit Peters (inwoner van Driel) werd in 1942 
gefusilleerd tijdens de staking op de Hevea-fabrieken. 
POELMANSTRAAT: genoemd naar pastoor Poelman van 1938-1946. 
POLENPLEIN: 
REUVEKAMPSTRAAT: pastoor in Driel van 1946-1960. Het was zijn taak 
om gelden bijeen te brengen voor de herbouw van de in de oorlog 
verwoeste kerk. 
RIETVELDSTRAAT: volgens de Betuwe genoemd naar mevr. Rietveld. 
(1896, storm?). Wie weet hier iets meer over? 
RIJNDIJK OOST: vroeger de dijk boven Driel. 
RIJNDIJK WEST: vroeger de Aanval. 
ROOYENSTRAAT, VAN: hoofd van de RK-jongensschool van 1947-1967. 
RIJNSTRAAT: genoemd naar de verdwenen straat nabij de stuw. 
SCHUTGRAAFSEWEG: boerderijnaam. 
SLIKKENBURG, DE: perceelsnaam. 
SOSABOWSKIPLEIN: genoemd naar de Poolse generaal die met de Poolse 
parachutisten in Driel landde tijdens de slag om Arnhem (september 1944). 
SPECHTSTRAAT: vogelnaam. 
VOGELENZANGSESTRAAT: perceelsnaam. 
VOORSTEEGHSTRAAT: genoemd naar ds. Voorsteegh (1939-1946 in 
Driel). 
VREDESTEINSESTRAAT: naar boerderij Vredestein. In 1300 al 
voorkomend als kasteeltje genaamd Vrindestein, een leen van Bergh. 

immuggaiiiiim STRAATNAMEN ECHTELD (AANVULLING) 

N aar aanleiding van het artikel over de betekenis van de straatnamen 
in Echteld [zie Nieuwsbrief 13(3)(augustus)(1995)p.27] werden wij 

opgebeld door mevr. Van  Lent.  Zij reageerde hiermee op de vraag van ons, 
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naar wie precies de Wethouder van Lentstraat was genoemd. 
Dat bleek naar haar in 1986 overleden man, de heer Hendrik van  Lent  
(geboren 17-4-1913), te zijn. Zij vertelde dat haar man direct na de oorlog 
wethouder was geworden en dat ongeveer 25 jaar was geweest. Eerst in de 
Noodraad vanwege zijn verdiensten in de Tweede Wereldoorlog en daarna 
via verkiezingen in de Gemeenteraad. 
Voor zover zij wist is de straat al vrij kort na de oorlog, toen er veel 
nieuwbouw was, naar haar man genoemd. 

DE BAARSKAMP IN DRIEL 

T n de vorige Nieuwsbrief stond een stukje over het boek Eene zeer 
gesoigneerde burgerlijke opvoeding; het burgerweeshuis te Arnhem 

1742-1856 door J.P. Vredenberg, Gemeentearchief Arnhem (1990), waarin 
onder andere gemeld werd dat de Baarskamp in Driel bezit is geweest van 
het Burgerweeshuis te Arnhem. Ook de namen van pachters (fam. 
Geurtsen) zijn in dat archief te vinden. 
Naar aanleiding hiervan ontving de redactie een brief van de heer W. van 
de Westeringh uit Heteren, die ons attent maakte op een uitvoerig artikel 
van zijn hand over de Baarskamp. Dat was net verschenen in de uitgave 
Stukken en Brokken  II  van de afdeling Betuwe van de NGV, onder de titel: 
De boerderij "De Baarskamp" te Driel vanaf 1420 en de familie Geurtsen 
van Baarskamp sinds 1812 (met afstammingsreeks). Het verhaal bestaat uit 
twee delen. Deel I loopt van blz. 130-135 en betreft vooral de geschiedenis 
van de boerderij en deel  II  loopt van blz. 136-145 en behandelt de familie 
Geurtsen. Het boek staat in de bibliotheek van het Arend Datema Instituut 
— AIC Betuwe. 
Wie doet nog eens onderzoek naar andere boerderijen? 

ENSMEME DE OSSENWEERT TE OPHEUSDEN 

erhaalde malen wordt deze uiterwaard te Opheusden vermeld in 
verband met de linie, die — als voortzetting van de Grebbelinie — 

door de Betuwe liep van Opheusden tot Ochten. 
De bedoelde Ossenweert is begrensd ten oosten door de Veerweg naar het 
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Opheusdense Veer, ten zuiden door de Rijnbandijk, ten westen door de 
voormalige heerlijkheid Lede en Oudewaard en ten noorden door de Rijn. 
Reeds in 1618 vinden we een vermelding van deze uiterwaard als Adriaen 
Roelofsen, Albert Jansen, Albert  Henricksen  en Jacob Heij Adriaens geld 
lenen op 20 december 1618 van joncker Vincent van de Hoeve en juffrouw 
Johanna Hackforts en verbinden hiervoor "twee deelen van vijff deelen, 
mitsgaders noch een vierde part van een vijfde deell weijlandt genaemt den 
Ossenweert mitsgaders de Start (gelegen in het meest oostelijk gedeelte van 
de voormalige heerlijkheid Lede en Oudewaard) ende Ouden Rijn als oock 
den boomgaert ende beplantinge op Kesteren ende Heusden" 

In 1650 vinden we in de verponding van Opheusden de navolgende 
eigenaars en pachters van de Ossenweert: 
1. Cornelis Gerrits sijn eijgen derdehalf hont uuterweert genaemt den 

Ossenweert 
2. Adriaen van Brenck eenen mergen uijtterweert genaemt de Ossenweert 

in pacht van Henrick Willemse tot Hartscamp 
3. Jacob Heij een halven mergen uijtterweert genaemt den Ossenweert 
4. Gerrit Otten [van Rijswijk] eenen mergen uitterweert genaemt den 

Ossenweert 
5. Peter en Tonis Huijberts [Buddingh] hebben gemein eenen mergen 

uijtterweert genaemt den Ossenweert 
6. de kinderen van den  lieutenant  Jan Roelofsz een halff mergen uijtter-

weert genaemt den Ossenweert 

In 1695 treffen we als eigenaars aan: 
1. Arien van  Gelder  
2. de erfgenamen van Tonis Huberts Buddingh 
3. Ott  Gerrits van Rijswijk 
4. de heere Huijgens 

In 1720 vinden we: 
1. Christiaan Albertse 
2. Willem van  Eck  gehuwd met Neeltje van Snoeckvelt 
3. de Borgerwezen tot Arnhem 
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In 1766: 
1. Dirck Cornelisse de Haes gehuwd met Jantje Gertsen 
2. het Weeshuijs te Arnhem 

Deze waard is in de loop der eeuwen de plaats geweest, waaruit men grond 
haalde voor de aanleg van batterijen en de linie. 
Diverse rechtszaken werden door de eigenaars c.q. pachters gevoerd met 
de overheden over vergoeding van geleden schade. 
Veelal kwamen de pachters en eigenaars er bekaaid af. Algemeen belang 
prevaleerde boven persoonlijk belang. 
Aan de zuidzijde van de dijk, die deze waard begrensde stond tot in de 19e 
eeuw een korenmolen, waarvan de familie van  Gelder  (afstammelingen van 
Peter van  Gelder,  bastaard van de hertog van  Gelder)  lange tijd de eigenaar 
was 
Er zijn plannen om een molen te bouwen niet ver van de plaats waar 
eertijds de molen van de familie van  Gelder  stond. Hopelijk wordt dit 
lovenswaardige plan spoedig gerealiseerd. 

Arend Datema 

LATENSTEIN 

Z al Echteld een tweede offer moeten gaan brengen aan Tiel? Er kan 
geen bijeenkomst zijn of de naam Medel valt. Het lijkt wel dat deze 

buurtschap de "kip met de gouden eieren" is. Het dorp Echteld dreigt zo 
langzamerhand gehalveerd te worden. 
Het lijkt er op dat iedereen ondertussen is "gehersenspoeld". "Medel kan 
leiden tot een oplossing van de pendel", zei de voorzitter van de Kamer van 
Koophandel in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij vergat er echter bij te vertellen 
dat er maar raak gebouwd wordt voor mensen die buiten Tiel wonen en 
werken. Het zijn al pendelaars voordat ze in Tiel komen wonen. De wijk 
Passewaay is hier een goed voorbeeld van. 
Als Medel aan Tiel ten offer valt is dat het tweede stuk van Echteld dat als 
"bedrijventerrein" bestemd wordt: het landgoed Latenstein ging Medel vele 
jaren geleden al voor. 
Dit landgoed, waarop nu industrie gevestigd is, lag tot enkele jaren na de 
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totstandkoming van het Amsterdam-Rijnkanaal geheel in Echteld. In 1956 
vond een grenswijziging plaats, tot groot verdriet van de bewoners van de 
Oude Medelsestraat. De gemeenteraad van Echteld vond het echter redelijk 
dat het kanaal de grens zou worden tussen  Tie!  en Echteld; met slechts één 
stem tegen — van Jan van  Lent  (PvdA) — werd het voorstel aangenomen. 
Bij de aanleg van het kanaal waren ruim twintig Echteldse boerderijen 
verloren gegaan. Ze konden in die tijd "maar raak doen", want actiegroepen 
die belangstelling hadden voor natuur en voor monumenten waren er nog 
niet 
Dit lot trof ook huize Latenstein. Dit huis, of beter gezegd boerderij, 
gebouwd op de fundamenten van een vroeger kasteeltje, viel onder de 
Tielse slopershamer. 
Latenstein was door vererving in het bezit gekomen van het Weeshuis in 
Tiel. De laatste pachter, wijlen de heer A.H. van den Berg, kon door 
ruilverkaveling een nieuwe boerderij in het dorp Echteld betrekken. Hoewel 
het de familie niet mee viel om het landgoed te verlaten werd het verdriet 
daarover goed gemaakt door het grotere comfort dat een nieuwe boerderij 
met zich meebracht. De gemeente Tiel had er namelijk nooit iets aan 
gedaan om de bewoners van Latenstein van de moderne gemakken te 
voorzien: geen gas, geen elektra, geen water... 
Op de plaats waar de oude boerderij heeft gestaan rest nu alleen nog een 
grote fraaie boom. Twee van deze bomen sierden destijds het begin van de 
oprijlaan; één daarvan is moedwillig "dood" gemaakt en als aan de tweede 
niets gedaan wordt ondergaat die hetzelfde lot. 
Wat was Latenstein? Bij een boedelscheiding in 1761 staat beschreven: "een 
grote boerenbouwing, omtrent anderhalf kwartier gaans van Tiel gelegen, 
genaamd Latensteyn, bestaande uit een groot boerenhuis, schaapsschuur, 
twee bergen, kernmolen, bakhuis en verder getimmer, gelegen in een oude 
gracht en zijnde gebouwd op de ruïnen van een aldaar gestaan hebbende 
oud adellijk huis, waarvan niets als de naam van een oud vervallen spijker 
is overgebleven, zijnde om die gracht nog een oude brede singel, bepoot 
met appelen, peren en andere bomen". (Spijker is landgoed.) 
Het adellijk huis Latenstein had nauwe relaties met andere Echteldse 
kastelen zoals Medel, Weyenburg, Medensteyn (in later tijden ook wel Ooy 
genoemd) en Tekkelenburg. Vanaf 1494 is de geschiedenis van Latenstein, 
althans van de bezitters ervan, bekend. In dat jaar behoorde het toe aan de 
Van Buerens. Adriaan van Bueren was gehuwd met Anna, een bastaard- 

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 	 Historische Kring Kesteren en Omstreken 



Situatie-tekening, aangevende de 
juiste ligging van Latenstein. Streep-
lijn (---) is het tracé van het Amster-
dam-Rijnkanaal. 
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dochter van Hertog Karel van Gelre. Adriaan was Ambtman van de Neder-
Betuwe en Richter van  Tie!.  Het echtpaar had één dochter: Elisabeth. 
Adriaan, die ziekelijk was, had bij testament bepaald dat, wanneer hij kwam 
te overlijden, het bezit van Latenstein aan zijn dochter Elisabeth ten deel 
zou vallen. In 1527 overleed hij. Elisabeth was inmiddels gehuwd met 
Cracht Camphuizen. Zij brouwden er niet veel van. Toen Adriaans weduwe 
Anna hertrouwde met de bekende Tielenaar Nicolaas Vijgh kwam zij dan 
ook al gauw op Latenstein terug. Nicolaas Vijgh, die goed in de slappe was 
zat, kocht het landgoed in 1538. Het was toen nog 75 morgen groot. 
Meer dan een eeuw is het in het bezit 
van de familie Vijgh gebleven. In het 
Signaat van Kesteren van 7 mei 1640 
is vermeld dat "Gherard Vijgh, in 
leven Heer van Weerdenburg, de 
bouwinghe gelegen in den Ambte 
Neder-Betuwe genaamt Latensteyn" 
verkocht had aan een zekere Dirck 
Maes. Deze en zijn echtgenote Corne-
lia van Duynen verkochten het land-
goed al gauw door aan Adriaan van 
Riemsdijck en diens echtgenote 
Herrnken Herberts. Het werd toen 
omschreven als "eene alinghe bou-
winge  lands,  met een spijker, bou-
huis, bergen, boomgaerde ende ge-
rechticheydt van dien, groot tesamen vijfenseventiegh mergen lants". Aan 
de verkoop waren veel bepalingen verbonden. Hierbij waren de lasten "van 
soodanigen dijck ende vervallen erfpacht aan de Heeren van Oudmunster 
te Utregt". Verder wordt nog gesproken over "tiendvryhyt over vermogens, 
oude segelen ende erfpagtbrieven". Het nog resterende bedrag van de 
koopsom, "achtien duusent carolus", moest in zes termijnen worden 
voldaan. Op 29 juni 1663 moest alles betaald zijn. 
Adriaan van Riemsdijck heeft niet lang van zijn bezit genoten: hij overleed 
op 27 november 1640 en werd begraven in de Sint-Maartenskerk te Tiel. 
Zijn weduwe, die toen Hermanna Herberts werd genoemd, overleed enkele 
jaren later. 
Op 8 november verkochten de gezamenlijke erfgenamen van de familie Van 
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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 



RUIM GESORTEERD IN o.a. 

GRATIS PRIJSLIJSTEN 
OP AANVRAAG! 

Bezoek uitsluitend op afspraak ! 

Pr. Irenelaan 19 
3958 XN AMERONGEN. 
Telefoon: 0343-452838 

munthandel 
G. HENZEN 

- GRIEKSE MUNTEN 

- ROMEINSE MUNTEN 

- MIDDELEEUWSE MUNTEN 

- PROVINCIALE MUNTEN 

- KONINKRIJKSMUNTEN 

- BUITENLANDSE MUNTEN 
(middeleeuwen-modern) 

Sub dealer 
Ford 

Tevens het adres voor al uw 

Onderhoud en Reparatie - A.P.K. Keuringstation 
Hoofdstraat 88 - Zetten - Tel: 0488-452611 

vtig BETOHLIZERVLECHTERSBEDRUP 
W VAll HAL 

Panhuizerweg 12 

4041 CN Kesteren 
Hoofdstraat 49 
4041 AB Kesteren 
Tel. 0488-482062 
Fax.0488-483258 

buigwerk 
bouwstaalnetten 
geprefabriceerde wapening 
en vlechtwerk 

AUTOBEDRIJF J.BLOKLAND 
Voor alle merken: AUTO'S EN  OCCASION'S  
met Bovag garantie kunt u bij ons terecht 
Dealer: ViaIle-L.P.G. 	 * Auto-shop * Benzine en L.P.G.-Station 
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Riemsdijck de "Latensteynse bouwinghe" aan  Mr.  Frans Romswinckel te 
Nijmegen voor een somma van 5000 gulden en voor 4000 gulden aan 
obligaties. Deze Romswinckel was raadsheer aan het hof van Gelderland, 
burgemeester van Nijmegen, ordinaris gedeputeerde van het Kwartier van 
Nijmegen, waldgraaf van het Nederrijkswald en domheer van Utrecht. Hij 
was gehuwd met de dochter van Schout-bij-Nacht Nicolaas Verschoor en 
diens vrouw Magteld van Benthum. 

Zijaanzicht van Latenstein (1921) 

Zij kregen een dochter Catharina, die in 1706 trouwde met Christiaan 
Bongardt die zich Heer van Medel en Latensteyn mocht noemen en die 
verder nog tal van baantjes had zoals raadsheer in de vroedschap van 
Utrecht, schepen van Utrecht, drossaard van de heerlijkheid Vreeswijk en 
kanunnik van Oudmunster. Toen deze Christiaan in 1742 overleed 
verkochten zijn erven zowel huize Medel als Latensteyn aan Gerrardus 
Bernardus Visser. Deze was een "stroman" van de in Echteld in opspraak 
gekomen  Ds.  Gerrit Jelis van Zutphen. Samen met zijn echtgenote Ida van 
Leuven kwam deze predikant in het bezit van Latenstein. Zijn dochter 
Johanna Helena huwde te Echteld in 1760 met Steven van Delen, die zich 

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 	 Historische Kring Kesteren en Omstreken 



28  NIEUWSBRIEF, 14e  jaargang nr. 2, april 1996 

later Heer van Druten en Medel mocht noemen. 
Later, in 1814, werd het onroerend goed toebedeeld aan Jan Hendrik van 
Delen, heer van Medel, Latensteyn en den Lakenburg. Voordat deze 
overleed werd Latenstein in 1830 door hem verkocht aan Rombout van 
Riemsdijck, landeigenaar te Tiel. Toen deze in 1842 overleed kwam het 
bezit toe aan zijn weduwe Jantje van Ee, die het op haar beurt vermaakte 
aan haar zuster Johanna van Ee, gehuwd met C. van den Anker. Via 
Johanna van Ee kwam het bezit door een nalatenschap in handen van het 
Weeshuis te Tiel. 
Huize Latenstein heeft vele pachters gehad. De namen Vos, Crauwel, Van 
Eldijk, De Haas, Van Kessel en Krijtsnaght komen vele malen in oude 
geschriften voor. Bart de Haas was een bekend figuur. Toen hij in 1842 
overleed had hij vier vrouwen versleten. Het waren alle Echteldse schonen; 
Petronella van Westrenen, Willemina Augustinus, Margerietha van Krieken 
en Johanna Blom. 
In 1850 werd de hoeve bewoond door de familie Van Loenen, in 1865 
kwam de familie Van den Berg er wonen. De laatste pachter was de 
bekende Echteldnaar Arie Hubertus van den Berg, gehuwd met Wilhelmina 
van Ommeren. Hun dochters Dora en Bertha, die beiden nog in de 
gemeente Echteld wonen, zijn de laatsten die op het landgoed geboren zijn. 
Tot 1960 is het gezin Van den Berg op Latenstein blijven wonen. Na hun 
vertrek viel toen het oude adellijke huis weldra ten offer aan de slopersha-
mer... 

H. van den Hatert  

Veel gegevens zijn verkregen uit een artikel, geschreven door J.J. Vilrtheim 
Gzn, Bijdragen en Mededelingen van Gelre, deel  XL  (1937) p. 159 
(Arnhem). 

Noot van de redactie: 
Door een samenloop van omstandigheden is deze bijdrage van ons 
bestuurslid ook in De Gelderlander verschenen, hoewel het aan ons was 
aangeboden. Omdat het grootste deel van onze leden hiervan waarschijnlijk 
geen kennis heeft genomen en gezien de actualiteit van dit onderwerp, heeft 
de redactie besloten toch tot plaatsing over te gaan. 
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'n Bank waar  
ii  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 U in de hoofdrol. 

SNS bank 	á 
lye  doen't graagbeter dan goed. 



NIS
AUTOBEDRIJF 

AZET 
MOLENDAM 28 

4051 BJ OCHTEN 
TEL. 0344-642819 L. 

BOVAG 

C11300 
VOORDEELMARKT 

Je weet bij wie je koopt 

Driessen 

Hoofdstraat 29- Kesteren - Tel.° 488-482001 

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



NIEUWSBRIEF, 14e  jaargang nr. 2, april 1996 29 

EgOini.EME BIGAmIE 

T emand, die een huwelijk aangaat terwijl hij/zij al gehuwd is of terwijl 
1 hij/zij weet, dat zijn/haar partner al gehuwd is, maakt zich schuldig aan 
bigamie, een delict, dat in Nederland gestraft wordt met een gevangenisstraf 
van maximaal vier jaar. 
Hoe de straf was in de vroege 17e eeuw leest u in het volgende stukje, 
afkomstig uit het Vreemdgedingsignaat van Tiel, Rechtelijk Archief Tiel, 
inv. no. 142, folio 48r, maandag 11 feb. 1628, betreffende de bigamie van 
ene Gerit Claess. 

Criminele sententie 
(in de marge: voor alle schepenen behalve Haesselt) 

Alsoo Gerit Claess gevangen alhier buiten pijne ende banden van ijser 
bekent heeft, dat hij nu omtrent twintich jaeren wettelick ende echtelick 
na ordeninge der kercke getrouwt is geweest met Engelken Broenen sijne 
echte huysvrouw alnoch (al hij wel wist) in leven zijnde woonachtich tot 
Arnhem, ende bij deselve vijff kinderen geprocreert, waer van noch drie 
in leven sijn, ende willens en wetens, onderstaen heeft sich andermael op 
Pincxteren lestleden alhier in echte te begeven met een persoon genaemt 
Lijsken Aerts welcke enorme delict niet alleen nae alle Godtlicke ende 
wereltlicke rechten verboden maer met groter straffe te punieren 
scherpelick geboden is, soo is dat het Gerichte gesien de tichte ende 
aenspraeck van Dirck Henrichss, Scholtis deser stede, clager ende 
beclaechde, mitsgaders sijne confessie ende informatien over 't voorschre-
ven delict genomen, eijst voor recht dat den heeren clager den voorschre-
ven beklaechde zal doen brengen ter plaetse daer men justitie doen al 
ende aldaer eerst openbaerlick doen geesselen met acht roeden ende dan 

aen den pael gebonden laeten staen een halve ure lanck met twee 
spinrock hooffden in elcken arm een met eenen vrouwen doeck op sijn 
hooft, condemnerende denselven gebannen te zijn ende bannen hem bij 
deesen sijn leven langh uyt der Stadt ende Gerichten van Tiel ende 
Santwijck te verblijven op peene van lijffstraffe ende daer uyt te vertrec-
ken binnen 24 ueren. 

Rinus Baggerman 
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MinNEEME LIEFDEGIFTEN 

anwege de watersnood in 1784, die grote delen van het Gelders 
rivierengebied trof, is er in Amsterdam een comité opgericht om 

gelden (liefdegiften) voor de slachtoffers op te halen. Dit gebeurde 
overigens in samenwerking met andere plaatsen in het land. Om alle 
uitgaven te verantwoorden is een boek verschenen, getiteld Rekening en 
verantwoording der Liefdegiften enz. Uit het voorwoord blijkt dat een flink 
bedrag is opgehaald, en ook weer uitgedeeld. 
Het boek bevat per dorp een opsomming van de personen die schadevergoe-
ding hebben gehad, waarvoor en hoeveel. 
Het grootste bedrag ging naar de Neder-Betuwe (ruim 38.000 gulden), 
onmiddellijk gevolgd door de Over-Betuwe (ruim 29.000 gulden). Voor die 
tijd forse bedragen. 
De bibliotheek in het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe beschikt over 
een kopie van het voor de Betuwe belangrijke deel van dit boek. Op alle 
personen (bijna 1000) die genoemd worden is een index gemaakt, waardoor 
het een goed toegankelijke bron is. Misschien komen uw voorvaders er ook 
wel in voor. Die van mijn vrouw in ieder geval. 

Frans Nieuwenhof 

gWaONWMM RECTIFICATIE OSENVOREN 53 

T n Osenvoren nr. 53, Kwartierstaat Johannes Thien, staat op blz. 58 
1 onder nr. 7976 een fout. Hierbij de rectificatie. 

7976 Wouter BOUWENSZ, geboren circa 1600. Vermeld als uitbetaler van F 
3,11,7. aan Thonis Aertsz anno 1637 (kerkrekening van Tricht, f. 139). 

Gehuwd. 

Uit deze relatie: 
1. Alert Wouterse van SPANGJEN, geboren circa 1630 (zie 3988). 

De Osenvoren-redactie 
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EiffigginiEggil OSENVORENREEKS 

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

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

Hoofdserie 

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

A-serie 

A191 Protocol van Bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 9, le deel 1672-1678 
A192 Protocol van Bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 9, 2e deel 1679-1695 
A193 Protocol van Bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 9, 3e deel 1696-1714 
A194 Protocol van Bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 9, 4e deel 1715-1727 

A195 Protocol van Bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 12, le deel 1783-1788 
A196 Protocol van Bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 12, 2e deel 1789-1795 
A197 Protocol van Bezwaar Herveld, Kerspel Herveld, ROB inv. 352 le deel 1759-1763 
A198 Protocol van Bezwaar Herveld, Kerspel Herveld, ROB inv. 352 2e deel 1764-1766 
A199 Protocol van Bezwaar Herveld, Kerspel Herveld, ROB inv. 352 3e deel 1767-1769 

A200 Gerichtssignaat Lienden, ORA-Lienden inv. 2, le deel 1672-1688 
A201 Gerichtssignaat Lienden, ORA-Lienden inv. 2, 2e deel 1688-1708 

ORA = Oud Rechterlijk Archief 
ROB = Rechterlijk Archief Over-Betuwe 

B-serie 

B37 Trouwen Hien-Dodewaard 1640-1811, le deel 1640-1796 
B38 Trouwen Hien-Dodewaard 1640-1811, le deel 1773-1811 en indexen op 1640-1811 

B41 Namenindex bij Osenvoren 53, Kwartierstaat Johannes Thien 
B42 Index op geboorten (BS) in de gemeente Lienden 1811-1892 (le deel A t/m K) 
B43 Index op geboorten (BS) in de gemeente Lienden 1811-1892 (2e deel L t/m Z) 
B44 Index op huwelijken (BS) in de gemeente Lienden 1811-1892 (gesorteerd op bruid en 
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bruidegom) 

B45 Index op overlijdens (BS) in de gemeente Lienden 1811-1892 
B46 Index op geboorten, huwelijken en overlijdens (BS) in de gemeente Lizendoorn 1818-

1892 (le deel A t/m K) 

B50  Ds.  J.H. Jonckers, Aantekeningen betrekkelijk de kerkelijke geschiedenis van Over-
Betuwe (1849) 

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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Betuwsche Administratiesystemen b.v. 

Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur 

44 R.I.-straat 33 - 4051 AP Ochten 
Postbus 100 - 4050 EB Ochten 

0344-643606 -Telefax: 0344-644109 
A 

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

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

B.A.S. b.v.: 
* Verkopers van de softwarepakketten:  King  - Cash - Exact - Syntess - 

Fimis - E3asfak - Basboom  etc.,  de softwarepakketten voor de financiële-, 
handel-, industrie- en projektenadministraties, incl. het doen uitvoeren 
van maatwerk en koppeling met andere softwarepakketten. 

* Verkoop van alle kantoorartikelen - fotokopieerapparaten - schrijf- en 
telmachines - computersupplies (computerpapier - linten - diskettes - 
etiketten - opbergmiddelen) - kantoormeubelen  etc.  

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



We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
als u 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 

idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 

heeft als geen ander een traditie van 

samenwerken en bouwen aan relaties. Het 

is een bank van mensen vóór mensen. 

Dat merkt u al snel in het persoon-

lijke contact. Elke Rabobank 

staat midden in de samen-

leving. Daarom zijn we 

vaak betrokken bij activi-

teiten in het bedrijfs- 

leven, verenigingen en 	: 

scholen. We weten wat 

er leeft, ook als het niet 

om bankzaken gaat. Kort-

om, we zijn een bank die 

net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 
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