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AGENDA
Maandag 9 september 1996

: C.P.H. Soetens
Jamfabriek "De Betuwe".

Dinsdag 24 september 1996

: Arend Datema
Dia-avond over Eldik en Ochten.
Let op! Deze dia-avond is in de Vicarij te
Ochten. Zie aankondiging in deze
Nieuwsbrief.

Zaterdag 12 oktober 1996

: Excursie. Vertrek om 9.00 uur precies
van Arend Datema Instituut — AIC
Betuwe. Zie aankondiging in deze
Nieuwsbrief.

Maandag 14 oktober 1996

: K.C. de Wit
Historie van zuivelbedrijven.

Maandag 11 november 1996 : G.B. Janssen
Geschiedenis van de boksteenindustrie.

Alle maandagavondlezingen zullen worden gehouden in het Dorpshuis te
Kesteren (Nedereindsestraat 27, tel. (0488) 48 15 27) en zullen om 20.00
uur beginnen.
Noteer vast in uw agenda of op uw kalender.
Voor alle lezingen zijn leden en niet-leden van harte welkom. Van nietleden zal echter een bijdrage van f 2,50 worden gevraagd, ter dekking van
de kosten.
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JAMFABRIEK "DE BETUVVE"
Is de naam Betuwe valt denkt iedereen toch bijna automatisch aan
fruit en jam. Omdat dit het jaar van het industrieel erfgoed is, heeft
het bestuur moeite gedaan om een aantal passende lezingen te vinden. Met
het aantrekken van de heer C.P.H. Soetens uit Tiel, die ons op maandagavond 9 september 1996 iets gaat vertellen over de historie van de
Maatschappij "De Betuwe" uit Tiel, denken wij daarin geslaagd te zijn.
Hij zal onder andere de volgende punten behandelen: de beginjaren na
1885, de periode van de directeur F.M.P. Gouverne, de diverse afdelingen,
bekende geluiden en uiteraard iets over de producten. Maar ook de
overname door Unilever, de fusie met Calvé, de verkoop aan Hero, het
oud-archief en de museale stukken zullen aan de orde komen. En niet te
vergeten natuurlijk Flipje, het fruitbaasje van Tiel.
De lezing werd samengesteld in het kader van de overplaatsing van de
productie van Tiel naar Breda.
Dia's zullen de lezing
verlevendigen.
De heer Soetens, die tot
zijn pensioen bij De
Betuwe heeft gewerkt,
weet veel van de historie. Velen kennen hem
als genealoog, zodat zijn
belangstelling voor
geschiedenis zeker niet
vreemd is.
De lezing zal worden
gehouden in het Dorpshuis te Kesteren en zoals
gebruikelijk beginnen om De sneeuwpop.
20.00 uur. Een mooier
Betuws onderwerp kunt u zich niet voorstellen, zodat het bestuur u, maar
ook andere belangstellenden, van harte uitnodigt om te komen luisteren en
kijken.

A
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tiMazang HISTORIE VAN ZUIVELBEDRIJVEN
ederland is al jaren een groot zuivelland. Ook de industrialisatie van
de zuivelproduktie kwam al vroeg op gang, zij het niet zo vroeg als
bijvoorbeeld in Denemarken. De eerste zuivelfabriek is opgericht in
Waddinxveen in 1871. Spoedig volgden er meer, maar de meeste zijn al
weer verdwenen. In het totaal 1500 melkfabriekjes hebben bestaan (niet
allemaal tegelijk overigens) en nu zijn er nog maar ongeveer 50.
Hoewel de Betuwe niet tot de bekendste zuivelstreken van ons land behoort,
zijn er wel degelijk zuivelbedrijfjes geweest, onder andere te Bemmel,
Doornenburg, Elst, Herveld, Ingen, Kesteren, Lent, Maurik en Opheusden.
Alleen die in Lent en Maurik waren cooperatief; de andere waren
particulier. Inmiddels zijn ze allemaal verdwenen, maar wordt hier nog
steeds veel melk geproduceerd. Daarom is de lezing van de heer K.C. de
Wit uit Gorssel over de historie van de fabrieksmatige zuivelbereiding ook
voor onze kring de moeite waard. De lezing zal worden gehouden op
maandagavond 14 oktober 1996 om 20.00 uur in het Dorpshuis te
Kesteren.
De spreker heeft samen met de heer Willemsens een boek over dit
onderwerp geschreven. Vele archieven hebben zij bezocht, en vele
gesprekken gevoerd met oud-oprichters, oud-bestuursleden en oudmedewerkers.
De lezing zal worden verlucht met dia's. Aan de architectuur, die vaak
aandoenlijk eenvoudig was, maar toch mooi, zal ruime aandacht worden
gegeven.
Het bestuur nodigt u, zowel leden als niet-leden, van harte uit, zeker voor
een lezing die zo mooi past in het jaar van het industrieel erfgoed.

N

EMEREEM GESCHIEDENIS VAN BAKSTEENINDUSTRIE
e klei in de uiterwaarden langs de rivieren was en is bij uitstek
geschikt voor het vervaardigen van bakstenen en reeds vroeg in de
negentiende eeuw werden er langs de oevers van de grote rivieren in
talrijke veldovens stenen gebakken. Als kralen aan een snoer lagen aan
beide zijden van Nederrijn en Waal, maar ook langs de Linge talrijke
veldovensteenfabrieken.

D
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Over de geschiedenis van deze baksteenindustrie wil de heer G.B. Janssen
uit Zevenaar ons iets vertellen. Hij zal dat doen op maandagavond 11
november 1996 om 20.00 uur in het Dorpshuis te Kesteren.
Nog in het begin van de 20e eeuw werden in het gebied tussen Kesteren en
Tie! ongeveer 25 steenfabrieken geëxploiteerd. Thans zijn daarvan nog maar
enkele in bedrijf en de rest is vervallen of reeds gesloopt. Ruïnes en
herinneringen restten ons van een bedrijfstak, die tot in de jaren zestig van
deze eeuw aan duizenden mensen werkgelegenheid bood. De Nederlandse
baksteenindustrie is heden geconcentreerd in een vijftigtal moderne
fabrieken, overwegend met tunnelovens en geautomatiseerde pers- en
baksystemen en met nog slechts 1700 werknemers. Aan de groei en het
verdwijnen van talrijke steenfabrieken in deze regio zal in het kort aandacht
worden besteed. Voorts wordt nadruk gelegd op deze in het verleden zo
belangrijke bron van werkgelegenheid op het platteland, die tevens een
grote zorgenfactor is geweest als gevolg van de veel voorkomende vrouwenen kinderarbeid. Ook deze aspecten, zowel werkgelegenheid als de sociale
problematiek, komen in de voordracht aan de orde.
Een en ander zal worden geïllustreerd met een aantal dia's.
Tot zover de toelichting van de heer Janssen. Het bestuur is van mening dat
deze lezing, die mooi past in het kader van het jaar van het industrieel
erfgoed, juist voor onze vereniging zeer actueel is. Er wordt op een grote
opkomst van leden en niet-leden gerekend.

SIONEMES NAJAARSEXCURSIE 1996

D

e traditionele najaarsexcursie brengt ons dit jaar naar de Bommelerwaard. Op zaterdag 12 oktober 1996 vertrekken we 's ochtends om

9 uur precies vanuit het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe met een

touringcar van Betuwe Expresse. Voor die tijd is er koffie.
Via de nu tolvrije brug bij Echteld gaan we naar Heerewaarden, waar we
dit interessante gebied met zijn fortificaties doorkruisen. Langs het dorp
Hedel gaande komen we in Ammerzoden (Ammersoyen) en hier houden we
halt bij het kasteel van die naam, waar we op de koffie worden verwacht.
Na de koffie gaan we deze bijzondere burcht bezichtigen. De aanleg van het
kasteel dateert uit de 14e eeuw en laat nog tal van bijzondere bouwkundige
details zien. Het werd in de 60er en 70er jaren op bijzonder vakkundige
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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wijze gerestaureerd en is ingericht als een nog bewoond edelmanshuis.
Na de bezichtiging volgen we de Maaskant en gaan in de richting van het
dorp Brakel, de bakermat van de eertijds invloedrijke Betuwse familie Van
Brakel. In het dorp bevinden zich een drietal kastelen die we de nodige
aandacht zullen geven.

Kasteel Ammersoijen.

Naar het noorden afdraaiend gaan we naar Zuilichem (Zuilekom) waar we
halt houden bij de nog deels uit de lie eeuw daterende kerk. In deze regio
zullen we de excursie onderbreken voor het traditionele broodje met soep.
Na de onderbreking volgen we de Waalbandijk in de richting van Zaltbommel. In deze historische stad zijn tal van bezienswaardigheden en een
bezoek aan de St. Maartenskerk zal zeker op het programma staan. In
Zaltbommel sluiten we de excursie af. Hier nemen we de nieuwe brug en
gaan via de snelweg terug naar Kesteren en we hopen omstreeks 17.30 uur
weer terug te zijn bij het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe.
Onderweg zullen we trachten om zoveel mogelijk toe te lichten betreffende
landschap, geografie en historie en we hopen evenals voorgaande jaren weer
een "volle" bus te hebben.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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De kosten van deelname bedragen f 30,-- per persoon. Hierbij zijn
inbegrepen de bus, de toegang tot kasteel Amersoyen, de koffie, de lunch
en het bezoek aan de St. Maartenskerk. De consumpties die u gebruikt in
het restaurant waar we de excursie afsluiten, zijn voor eigen rekening.
Opgave telefonisch of schriftelijk bij Kobus van Ingen, Vispad 2, 4043 JN
Opheusden, telefoon (0488) 44 17 41.

Let op! In tegenstelling tot voorgaande jaren vragen wij
u de deelnamekosten van f 30,-- vóór 9 oktober a.s.
over te maken op rekening nr. 33.19.57.183 t.n.v.
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN onder
vermelding van "excursie 1996". Dit mag natuurlijk
ook via gironummer 3725054.
Wij hopen u op 12 oktober te mogen verwelkomen en wij zullen trachten
om evenals in de voorgaande jaren weer een leuke en leerzame excursie uit
te zetten.
Chris de Bont en Kobus van Ingen

SEMERER DIA-AVOND OVER ELDIK EN OCHTEN
p verzoek van velen organiseert het Arend Datema Instituut — AIC

Betuwe op dinsdagavond 24 september 1996 om 20.00 uur een
O
diavoorstelling over de geschiedenis van Ochten en Eldik in het Dorpshuis
de Vicarij te Ochten.
Getoond worden beelden van Ochten en Eldik van de volgende perioden:
- vóór 1900
- 1900 - 1939
- 1939 - 1945
- 1945 tot heden
Behalve beelden van vroeger van Eldik en Ochten, zullen ook groepsdia's
worden getoond, waarop menigeen zichzelf of zijn ouders of familie zal
herkennen. Bijgaand is een voorbeeld van zo'n plaatje, een schoolfoto uit
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Ochten, met daaronder de namen van de "slachtoffers". Het belooft een
mooie avond te worden gelet op het grote succes van ruim 10 jaar geleden,
toen de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN een dergelijke
avond organiseerde.
De beelden zullen worden toegelicht door Arend Datema.
De toegang bedraagt 5,--.

1. Hendrik van Brenk, 2. Arie Schenkhof, 3. onbekend, 4. onbekend, 5.
Johan Jansen, 6. onbekend, 7. meester Drabbe, 8. Karel van de Voren,
9. onbekend, 10. Cees van der Berg, 11. onbekend, 12. Gijsje Hommersom, 13. onbekend, 14. onbekend, 15. onbekend, 16. Lena Lavieren, 17.
onbekend, 18. meester Klaaren, 19. onbekend, 20. Woutje Bor, 21.
onbekend, 22. Piet van der Berg, 23. Alie van der Berg, 24. onbekend, 25.
onbekend, 26. onbekend, 27. Corrie Bor, 28. Corrie Jansen, 29. Chris van
Binsbergen, 30. Detje van Doorn, 31. Bartje van de Vooren, 32. Pietje van
Dodewaard, 33. Evert Verwoert.
Weet u wie de onbekende personen zijn of wanneer de foto is gemaakt?
Dan horen wij dat graag.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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OPHEUSDEN Telefoon 0488 - 442144

Renault 5
Super

Van der Garde's
WARENHUIS
Opheusden, tel. 0488 - 441220

11 Walraven
Dorpstraat 6, Opheusden
Tel. 0488 - 441223

Renault dealer voor
Midden-Betuwe
APK-keuringsstation
In- en verkoop van
automobielen

* Textiel
* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed
* Magazijnverkoop serviezen en bestekken
* Tuinmeubelen

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

GEBR. SPAANi
Nedereindsestraat 37, Kesteren. Tel. 0488 - 481221

D. ZAAYER

VAKGARAGE")

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

tkim,
elommisnom

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

PLEASE
bij de vakgarage kunt u nu ook uw occasion leasen

NATIONALE

AUTO i

!PAS]

Ommerenveldseweg 67 - Ommeren - tel. 0344 - 601632

Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur.
zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 13.00 uur.
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EMEMSE NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT
OPENINGSTIJDEN VOOR BEZOEKERS
ierbij treft u het bezoekrooster van het streekarchivariaat aan, voor de
maanden september tot en met december. Op de genoemde dagen,
alle woensdagen, kunt u terecht voor genealogisch en historisch onderzoek.
Op de dagen te Lienden kunt u ook de bibliotheek van het archivariaat
raadplegen. U moet vooraf telefonisch of schriftelijk een afspraak maken
vanwege de beperkte mogelijkheden om bezoekers te ontvangen.
weeknr.

dag

gemeente

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

4 sep
11 sep
18 sep
25 sep
2 okt
9 okt
16 okt
vakantie
30 okt
6 nov
13 nov
20 nov
27 nov
4 dec
11 dec
18 dec
vakantie

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

INVENTARISATIE HISTORISCHE FILMS
Enkele oude films, die aanwezig waren in de archiefbewaarplaatsen van de
KLEM-gemeenten, waren aanleiding om een onderzoekje in te stellen naar
oude films van en over de gemeenten. Hiervoor werden de vier belangrijkHistorische Kring Kesteren en Omstreken
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Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
a. aankopen o.g.
b. verkopen o.g.
c. taxaties
d. hypotheken
e. gratis computerberekening van

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

7_==-

_WEIR

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudsrnidestraat 12
Tel. 0344 - 602400

Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. 0488 - 442906

Drukkerij Ochten
Mercuriusweg.§.:....Tél,.(Q?44) 644162

Drukkerij Qpheusden

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

Kerklaart:117e1. (04$%:441712

Geven u graag
de vijf

G.J. v. llinsbergen & Zn.
Burg. Lodderstraat 13 Oplieusden
Audio-Video
Uw vertrouwd adres voor:
Was- en droogautomaten, koelen vriesapparatuur, elektrisch
huishoudelijke apparatuur. Alles
op gebied van verlichting

Tel.: 0488 - 441339
Grafische Bedrijven Rivierenland

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

VOGELENZANG ANDELST
WAGENINGSESTRAAT 52
6673 DD ANDELST

TELEFOON 0488 - 469500
FAX 0488 - 454041

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Dorpsstraat 22

4031 ME NGEN

0344-602792

Het adres voor vakkundig
bekleden van Uw meubelen

*
*
*
*

WIM VAN ZANTEN
MOTOREN
r--1
Keuze uit ongeveer
100 motoren
MOTOREN:
Honda
Suzuki
Kawasaki
Yahama
Etc

BROMFIETSEN:
Honda
Suzuki
Kawasaki
Yahama
Etc

Grote collectie stoffen
Prima afwerking

Inruil en financiering mogelijk

Vooraf prijsopgaaf
Ook voor D.H.Z.

Nedereindsestraat 25 Kesteren
tel. (0488) 48 12 00
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ste en grootste filminstituten in Nederland aangeschreven. Het resultaat viel
niet tegen. Vijfentwintig filmfragmenten en films zijn opgespoord. Daar
kunnen nog diverse bijdragen uit Van Gewest tot Gewest en het Journaal
worden bijgeteld, evenals vele beelden over de wateroverlast in 1995. Het
oudste filmpje heeft betrekking op de kersenoogst te llzendoorn in
1917/1923. Interessant is een particuliere film uit 1939 over de mobilisatie
in Opheusden. Deze film is gemaakt door één van de soldaten. Er zijn
enkele filmfragmenten over de 'Bloeiende Betuwe' uit 1920, 1930, 1935,
1938 en 1943. Na de Tweede Wereldoorlog zijn enkele films gemaakt over
de wederopbouw, waarin Ochten natuurlijk aan bod komt. Heel interessant
is ook een kort fragment over het vliegtuigongeluk bij Lienden in 1930. Uit
recentere tijd zijn er twee leuke films over Lienden (1960) en Maurik
(1964). De Liendense film is inmiddels professioneel op video gezet en zal
te zijner tijd worden vertoond. De Maurikse film zal gerestaureerd en ook
op video overgezet worden.

INVENTARISATIE ACHTTIENDE EN NEGENTIENDE EEUWSE PRENTEN
Voor het opzetten van een topografisch-historische atlas met kaarten,
tekeningen en prenten is een overzicht gemaakt van achttiende en negentiende eeuwse prenten over de dorpen van de Nederbetuwe. Dus naast de
KLEM-gemeenten ook Dodewaard, Zoelen en de beide Avezaathen.
Inmiddels zijn eenenvijftig verschillende prenten getraceerd. Deze prenten
hebben globaal betrekking op vier onderwerpen: riviergezichten, watersnood, kerken en huizen of kastelen. Enkele gebouwen zijn zeer in trek
geweest. Van de kerk van Dodewaard zijn vijf verschillende prenten
bekend, van het huis Ter Leede zelfs zeven stuks. De kerken van Opheusden, Lienden, Ingen, Ommeren, Echteld, Eck en Wiel, Ravenswaaij,
Dodewaard en Kerk-Avezaath zijn in prent vastgelegd. Bij de 'huizen'
betreft het Ter Leede, de Commanderie te Ingen, de Weijenburg in Echteld,
de Appelenburg te Ochten, het 'slot' van llzendoorn, Cuylenburgs Hofstad
in Maurik, huis Vredestein in Ravenswaaij, de Pluymenburg in Dodewaard
en huis Zoelen. Van de meeste prenten heeft het archivariaat een afbeelding.
Si! van Doornmalen
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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~OW'. CURSUS PALEOGRAFIE
e heer J. Bats uit Leerdam heeft besloten om te stoppen met het
geven van de cursus paleografie of oud-schrift. Gezien zijn leeftijd en
de reis van Leerdam naar Kesteren iedere twee weken in de wintertijd, is
dat een reden die wij zeer goed begrijpen. Het blijft natuurlijk spijtig dat
daarmee aan een zeer gewaardeerde hulp aan het werk van de HISTORISCHE
KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en het Arend Datema Instituut — AIC
Betuwe een eind is gekomen. Uiteraard hebben wij de heer Bats hiervoor
op gepaste wijze bedankt.
De heer Bats heeft op een heel eigen wijze niet alleen de techniek van het
lezen van teksten onderwezen, maar minstens zo belangrijk, ook het
begrijpen. Hij had daar een enorme ervaring in.
Terugkijkend in de oude Nieuwsbrieven blijkt dat de eerste cursus in het
voorjaar van 1993 is gegeven met alleen maar beginners. Hetzelfde najaar
is de cursus vervolgd met beginners en gevorderden, evenals in het najaar
van 1994 en 1995. De beginners van 1995 hebben in het voorjaar van 1996
nog de gevorderden cursus kunnen afmaken. Op deze wijze hebben zeker
50 mensen hun getuigschrift paleografie voor beginners en 40 voor
gevorderden gehaald. Voorwaar een prestatie.

D

U begrijpt dat het bestuur voor het probleem zat een opvolger voor de heer
Bats te vinden. In overleg met hem is een van de oud-leerlingen, mevrouw
Joke van Dee, actief lid van onze vereniging, bereid gevonden om de
cursus paleografie voort te zetten. Zij zal daarin door een aantal vrijwilligers worden ondersteund. Voor het komende najaar is uitsluitend een cursus
voor beginners gepland.
U kunt zich opgeven bij het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe. De
kosten bedragen nog steeds f 75,-- voor 12 avonden, inclusief cursusmateriaal en koffie. De tijden zullen in overleg met de deelnemers worden
vastgesteld.
Opgeven graag vóór 1 oktober a.s.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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FOTOBOEK OVER IJZENDOORN
p 15 april 1914 was Willem de Haas 25 jaar burgemeester en
secretaris van de toenmalige gemeente IJzendoorn. Bij die gelegenheid
kreeg hij een fotoalbum met foto's van alle inwoners van IJzendoorn
aangeboden.
De HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN is voornemens de foto's
van dit album in een boekje te reproduceren en te voorzien van tekst.
Gedacht wordt aan familierelaties en geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata van genoemde personen. Het boekje zal dit najaar verschijnen. Om de
grote van de oplage te kunnen vaststellen verzoeken wij belangstellenden
om hun bestelling zo gauw mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 oktober
a.s. aan het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe door te geven. De prijs
zal ongeveer f 25,-- bedragen. Bij latere bestelling wordt de prijs hoger en
loopt u het risico achter het net te vissen, want de oplage zal beperkt zijn
en op = op.

O

Marijn Elting

NEMORME . CONTRIBUTIE 1996
elaas moet de penningmeester weer een aantal aanmaningen sturen
naar leden die hun contributie voor 1996 nog niet hebben betaald.
Ongetwijfeld hebben de wanbetalers daarvoor een goed excuus, maar wilt
u er alstublieft aan denken dat dit extra geld kost voor de HISTORISCHE
KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en extra moeite voor de penningmeester?

TWEEDE TREKKING OBLIGATIELENING
p de afgelopen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is de tweede
trekking van de obligatielening ten behoeve van de aanschaf van een
fotokopieer-apparaat voor het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe
verricht.
De uitgelote nummers zijn: 3, 4, 5, 8, 14, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 62, 67, 71, 72, 75,

O
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79, 80, 85, 87, 91, 99, 103, 108, 114, 115, 121, 122 en 128.
De bezitters van de uitgelote obligaties, waarmee nog geen contact is
geweest, zullen na de zomervakantie door de penningmeester worden
benaderd om de wijze van aflossing af te stemmen.
(Om het de penningmeester gemakkelijk te maken, kunt u bij een bezoek
aan het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe een bericht voor hem achter
laten.)
Johan de Vries

monsmin BEZOEK AAN DE WAGENINGSE KASSEN
ngeveer 20 mensen hebben op 11 juni j.l. gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een aantal kassen van Unifarm in Wageningen te
bezoeken. Dit was naar aanleiding van de lezing van Rinus van de Waart
over 120 jaar landbouwkundig onderzoek in Wageningen.
Graag willen wij de rondleiders nogmaals bedanken voor de leuke en
enthousiaste wijze, waarop wij zijn ontvangen. De tropische kassen met
allerlei bekende planten, zoals koffie, thee, banaan en peper waren boeiend.
Maar ook de gewone kassen en tuinen met de nieuwste ontwikkelingen op
plantenteelt gebied lieten zien dat er in Wageningen beslist niet stil wordt
gezeten. Grappig was de collectie ouderwetse gewassen, die voor een deel
nu weer dient als bron voor erfelijk materiaal, waarmee nieuwe planten
kunnen worden gekweekt.
Andere nieuwigheden waren het kweken van planten zonder aarde, het
vermeerderen van planten in reageerbuizen en het oculeren van rozen met
een sterk vereenvoudigde methode.
Al met al een zeer geslaagde avond.

0

Frans Nieuwenhof
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Stationsstraat 1 - 4041 CH Kesteren
Telefoon 0488 - 481224

MAZDA DEALER
voor Midden Betuwe
Uw adres voor APK

Gun uw ogen alleen het beste!
PIET VAN
WALS EM

DAMME OPTIEK
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Voor machines, ijzerwaren,
gereedschappen, dierenvoeding
en hengelsport naar:

Dorpsstraat 2a
Opheusden
Telefoon 0488- 441317

Prima briinbode advies
11 jaar garantie op
uw nieuwe bril uitstekende service!

AMME °PTIEK
0488 - 481305
00GMET1NG-BRILLEN-CONTACTLENZEN
Hoofdstraat 28 - 4041 AD Kesteren

LEVERING EN MONTAGE VAN
SYSTEEMPLAFONDS-WANDEN
lid NEVAP

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

Voor meer informatie
Gijsbert Stoutweg 11 (Ind. Latenstein)

Tie!

CARROSSERIEFABRIEK

't Mapen ban linbetot
anno 1889

Ambiance a la carte restaurant
Voor Uw zakelijke en
familiegelegenheden

WILLEMSEN B.V. KESTEREN

Fam. Jansen - De Ruijter
Tielsestraat 190
6673 AE Andelst
Tel.: 0488 - 451688
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MET DE WIND MEE
nlangs is er een boekje met een beschrijving van een nieuwe fietsroute
uitgebracht, getiteld Met de wind mee. De uitgave is van de Provinciale VVV van Gelderland in het kader van het jaar van het industrieel
erfgoed. Het betreft een fietsroute langs steenfabrieken aan de Nederrijn,
die loopt van Arnhem via Wageningen naar Tiel. Aan de samenstelling van
deze fietstocht is onder andere door Kobus van Ingen meegewerkt. De
toelichtende tekst over de geschiedenis van de steenfabrieken is geschreven
door de heer G.B. Janssen, dezelfde die voor ons op 11 november 1996
over dit onderwerp een lezing zal houden.
Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in de regio en bijvoorbeeld
in het museum De Casteelse Poort in Wageningen.
In de bibliotheek van het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe ligt ook
een exemplaar ter inzage.

O

iffingageffin

EEN ONBEKEND VOORWERP

nkele jaren geleden zijn in de Linge bij Beesd baggerwerkzaamheden
uitgevoerd. In de baggerspecie vond een inwoner van Beesd het hier
getekende metalen voorwerp. Het stak half uit de opgedroogde grond. Toen
hij het er uit wrikte brak het. Van het voorwerp is door smid Rombout uit
Geldermalsen een exacte kopie gemaakt. Maar niemand, zelfs het ROB niet,
weet wat het voorstelt of waarvoor het gebruikt zou kunnen zijn.
- Zoals uit de bijgaande verkleinde (1:3) tekening, gemaakt door Kobus van
Ingen, blijkt, is het voorwerp 32 cm lang.
- Het gevest (handgreep) is niet bekleed; in de twee gaatjes zitten messing
klinknagels (oud?).
- Het is geen dolk of mes, want het heeft geen snijvlakken (ook geen
steekwapen).
- Het is gemaakt van hard staalachtig ijzer en vertoont hoegenaamd geen
roest inwerking.
- Zou het een stuk gereedschap kunnen zijn, bijvoorbeeld voor mandenmaken of rietdekken? Maar het vertoont geen sporen van gebruik.
- Is het ronde gat bovenaan om het op te hangen? En de twee klinknagels
voor versiering?

E
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- Allemaal vragen en wie weet een antwoord
- Mogelijk is het een eenmalig door een smid
gemaakt voorwerp voor persoonlijk gebruik.
- En waarom van zulk hard materiaal?
- (Wijlen) Rien Poortvliet schrijft en tekent in
zijn boek Tresoor dat in de late middeleeuwen
burgers wel een dolk, maar geen zwaard mochten dragen (16e eeuw). Sommige steden bepaalden zelfs de lengte van de dolk, waar men de
stad mee binnen mocht, door aan de stadspoort
een model dolk te hangen, waaraan men zijn
dolk kon vergelijken of meten. Was de dolk te
lang, dan moest men deze zolang bij de stadspoort inleveren tot men de stad weer uitging.
De model dolk was meestal een gesmeed
exemplaar zonder snijvlakken of handgreep.
Het ging toch alleen maar om de lengte.
Ook deze veronderstelling zou kunnen, al is het
wel heel gewaagd.
Wie een antwoord denkt te weten op een van
deze vragen neme contact op met het Arend
Datema Instituut — AIC Betuwe in Kesteren.
W.A. Rombout

gaigaisME STRAATNAMEN IN ZETTEN

T n de serie "straatnamen", ditmaal een vrij lange bijdrage van Elly
1 Janssen-van der Nat over Zetten.
De koninklijke familie is vertegenwoordigd door:
BEATRIXSTRAAT, BERNHARDPLEIN, CHRISTINAPLEIN, IRENESTRAAT, JULIANAPLEIN, MARGRIETSTRAAT, MARIJKESTRAAT
en WILHELMINAPLEIN.
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HERMAN
KANTOOREFFICIENCY OCHTEN
•
•
•
•
•

FAXAPPARATUUR
KOPIEERSYSTEMEN
KANTOORMACHINES
KANTOORINRICHTING
KANTOORBENODIGDHEDEN

M!NOLTA

Reparaties en onderhoud
Eiqen Technische Dienst
BURG. H. HOUTKOPERLAAN 5 - 4051 EW OCHTEN TEL. 0344 - 642020

Ofir H.WEIIIMAN
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF

Ochten

Tel.: 0344 - 641793

\
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i
Voor maatwerk in:

* Verzekeringen
* Pensioenen
* Financieringen

assurantiën ay.
\

\

* Hypotheken

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

Tel. 0344 - 644104
fax. 0344 - 643987

Woninginrichting
Textielhandel

0

-, .
1610aim

P. J. VAN DAM
* MEUBELEN
* TAPIJTEN
* GORDIJNEN
* BEDDEN

g Peters TanTon

otret.
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LANDELLIK ERKEND
ELEXTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRUF
Geepecialiseerd in fabneksinstallaties aa. machine
automatisarmg cLm.v. vniprogrammeerbare beStunngen.
* schakelkastenbouw
* licht- en krachtinstailaties
Verkoop van eiektrische apparaten an ,nstallatiematenalen. Eigen senncewerkpiaats(0.d. reparane ktv's).
Ook voor-.
• antenne-instailaties
• teielooninstailaues
• inbreakbeveiliging

Kalkestraat 8

Kalkestraat 3- Dodewaard - 0488 - 411214

0488 - 411313

DOD EWAARD

IIJDOE LAPIDI

Dar /

fel foto van Beek
Dodewaard
— Nassaulaan 2A -- — — —
0488 -412212

Gebr. Van Dorland
DOE-HET-ZELF-CENTRUM

•
•
•
•

op maat zagen
thuisbezorgen
vakkundig advies
verhuurafdeling

Pasfoto's in kleur en zwart-wit direkt klaar
Huwelijksreportages
Studio en Portretfotografie
Tevens kantoorbenodigdheden

PRESTO__Prent
Matensestraat 62 B
6669 CJ Dodewaard
0488 - 411292
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Express - - -- Polaroid NM
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Nobelprijswinnaars voor de vrede en daarmee gelijk gestelden eren wij met
de volgend straatnamen:
BERNADOTTESTRAAT - Graaf Folke Bernadotte van Wisborg (18951948) werkte in opdracht van het Zweedse Rode Kruis als onderhandelaar.
GANDHISTRAAT - Mohandas Karamsjand Gandhi (1869-1948). Erenaam
Mahatma. Geestelijk leider van de Indiase onafhankelijkheidsbeweging.
HAMMARSKJI5LDPARK - Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjffld (19051961). Zweeds econoom, politicus en diplomaat. Nobelprijs 1961.
HENRI DUNANTPLANTSOEN - Jean Henri Dunant (1828-1910).
Zwitsers zakenman, schrijver en filantroop, oprichter van Rode Kruis.
Nobelprijs 1901.
M.L. KINGPLANTSOEN - Martin Luther King (1929-1968). Amerikaans
negerleider en predikant. Nobelprijs 1964.
MARSHALLSTRAAT - George Catlett Marshall (1880-1959). Amerikaans
generaal en politicus. Nobelprijs 1953.
NANSENSTRAAT - Fridtjof Nansen (1861-1930). Noors Noordpool
onderzoeker, zoöloog, oceanograaf en politicus. Nobelprijs 1922.
SA DATSTRAAT - Muhamad Anwaral Sadat (1918-1981). Egyptisch
militair en politicus. Nobelprijs 1978.
SCHWEITZERPARK - Albert Schweitzer (1875-1965). Duits theoloog en
arts. Nobelprijs 1952.
TERESAPLEIN - Teresa van Calcutta, moeder Teresa, Agnes Goaxha
Bojaxhiuu. (1910-). Albanese non. Nobelprijs 1979.
T.M.C. ASSERPLANTSOEN - Tobias Michael Carel Asser (1838-1913).
Nederlands rechtsgeleerde. Nobelprijs 1911.

Gelderse geschiedschrijvers en Betuwse verhalen schrijvers:
Cremer (1827-1880). Schrijver van Betuwse
novellen, heeft een tijd in Driel gewoond.
A.H. DE HARTOGPLEIN - A.H. de Hartog sr. .(1869-1938). Valburger
van geboorte, één der voormannen van de Vrije Universiteit, schreef
onder pseudoniem Batavus.
DR. A.R. HOLSTRAAT - A.R. Hol (1885-1965). Schrijfster van onder
andere het standaardwerk "De Betuwe".
K. LANTERMANSPLEIN - Karel Lantermans (1878-1945) schreef

J.J. CREMERPLEIN - J.J.
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schetsen in Valburgs dialect, het dorp waar hij zijn jeugd had doorgebracht.
A. NIEBOERPLEIN - Attie Nieboer heeft zijn jeugd in Zetten doorgebracht als zoon van de plaatselijke huisarts. Publiceerde voor het eerst
in 1911.
J.A. NIJHOFFSTRAAT - J.A. Nijhoff (1795-1863). Schrijver van Gelderse
historie.
W.A. VAN SPAENSTRAAT - W.A. van Spaen (1750-1817). Schrijver van
Gelderse historie.
Namen in verband met de Heldringstichting:
BETH ELSTRAAT - Genoemd naar het in 1863 geopende tehuis Bethel. In
het begin voor meisjes die uit de gevangenis kwamen, later ook voor
anderen. Het had een reddend en preventief karakter.
HELDRINGSTRAAT - Otto Gerhard Heldring (1804- 1876). Grondlegger
en eerste directeur van de Heldringstichting.
H. PIERSONSTRAAT - Hendrik Pierson (1834-1923). President-directeur
van Heldringstichting (1877-1914).
K.O. FINKENSIEPERLAAN - President-directeur Heldringstichting.
STEENBEEKSTRAAT - Naar Asyl Steenbeek, het eerste door Heldring in
1848 geopende tehuis. Steenbeek was de naam van een hofstede
gelegen aan de Herveldse Leigraaf, die gekocht werd door ds. Quack
die er een bierbrouwerij in begon. Later is deze brouwerij gekocht
door Heldring, die er het eerste tehuis in vestigde. De oude naam van
deze hofstede was de Leijgraaf.
Uit de Heldringstichtingen hebben zich ook vele scholen ontwikkeld, zodat
Zetten een waar onderwijscentrum werd:
CALSSTRAAT - Jozef Maria Laurens Theo Cals (1914-1971). Onder
andere minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen. Hij bracht
een sluitend geheel van onderwijsvoorzieningen tot stand met de wet tot
regeling van het voortgezet onderwijs, de zogenaamde Mammoetwet
1963.
MAMMOETSTRAAT - Zie boven. Deze wet is ingevoerd in 1968.
Belangrijke personen in Zetten:
DS. BIESHAARSTRAAT - Predikant van de Nederlands Hervormde Kerk
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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(1903-1917).
BURGEMEESTER LEWE VAN ADUARDSTRAAT - Burgemeester van
Valburg (1918-1938).
TICHELMANSTRAAT - Genoemd naar mej. Tichelman, wethouder in de
gemeente Valburg tijdens de periode van burgemeester Lewe van
Aduard. Bewoonster van het huis Ouderzorg in Zetten.
Ook het Betuws fruit ontbreekt niet in de straatnaamgeving:
Oude appelrassen: BELLEFLEUR, GOUDREINET en STERAPPEL en
oude perenrassen: GIESER WILDEMAN, KRUIDENIER, ORANJE
PEER en IJSBOUT.
Straten genoemd naar kerken, perceelsnamen, boerderijnamen enzovoort:
BAKKERSTRAAT - Straat waar de bakker was gevestigd.
BRITTANJESINGEL - Genoemd naar boerderij Brittanie, wat een
verbastering is van Bethanië. Deze boerderij met 40 morgen grond was
in 1649 eigendom van het Gasthuis Bethanië uit Arnhem.
DAMSTRAAT - Het westelijk deel van deze straat heette al eerder
Damstraat. Het deel tegen de Kerkstraat aan werd vroeger "tussen de
heggen" genoemd. Hoe men aan de naam Dam komt heb ik niet
kunnen achterhalen. Er is geen water in de buurt. Wie helpt?
DE DAENEN WEY - De Voerakker of Daenewey is een perceel grond op
Sleenburg. Daene of Danen is zo goed als zeker een persoonsnaam van
een bezitter vóór 1664.
FLIERTSESTRAAT - Waarschijnlijk de oudst overgebleven straatnaam in
Zetten. Genoemd naar boerderij de Fliert, indertijd eigendom van
kasteel Andelst, en al voorkomend op de kaart uit 1635 van het Sint
Catharina Gasthuis.
HESSENBERGSTRAAT - Genoemd naar boerderij de Hessenberg, een
boerderij met 70 morgen grond in 1649 en eigendom van het klooster
de Hessenberg in Nijmegen. Met de uitverkoop van het geestelijk goed
in 1699 overgegaan in particuliere handen.
HOOFDSTRAAT - Voornaamste straat van het dorp, vroeger Hoochstraat
geheten en ook een deel Zandweg.
KERKSTRAAT - Aan deze straat ligt de NH-Kerk.
LEIJGRAAFSEWEG - Ruilverkavelingsweg evenwijdig aan spoorlijn en
ook een deel langs de Andelse Leijgraaf.
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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DE LOOHOF - Perceelsnaam 't Lootje, waarschijnlijk gegeven in
tegenstelling tot de grotere akker van 12 morgen ten oosten van dit
perceel gelegen, die "de Loogh" heet, welke later verbasterd is tot 't
Loo.
MOLENSTRAAT - Straat waar aan het einde de molen van Hemmen was
gelegen (afgebroken in de jaren 20). Hier was tevens een brug over de
Linge richting Indoornik. Dit is een van de weinige nog bestaande oude
namen in Zetten. We vinden hem al in 1669. Het leuke is dat de
Heldringstraat die als het ware in het verlengde hiervan ligt, omstreeks
1900 Paddepoelschestraat heette, maar in 1664 "het straetgen van de
Moolenbrugh".
PARALLELWEG NOORD - Weg evenwijdig aan de noordkant van de
spoorlijn.
PLOEGSTRAAT - Boerderij gebouwd in het midden van de 19e eeuw door
de familie Tap, op de plaats naast een oude smederij, die daarna
afgebroken is (de smederij dus).
POLDERSTRAAT - Dit is eigenlijk een Heterense naam. Bij de ruilverkaveling kwam een klein stuk in het verlengde van de Heterense
Polderstraat op Valburgs gebied te liggen, en daarom heet het stukje in
Valburg ook Polderstraat.
RONDWEG - Rondlopende weg op het terrein van de Heldringstichting.
SLEENBURGSESTRAAT - Sleenburg of Sleijenburg is een gebied in het
noorden van Zetten, tegen Hemmen aan, groot ongeveer 81/2 morgen.
Een van de percelen is de eerder genoemde Daenewey, een ander "de
Gees of het huis op Sleenburg". Later werd het huis, de boerderij
Sleenburg genoemd. Nu staat hier de Dr. Lammerts van Buerenschool.
STATIONSSTRAAT - Weg van het centrum naar het station, dat gelegen
is aan de Wageningsestraat. Vroeger heette deze straat Hemmensche
Zandweg, en nog eerder Erfstraat.
VELDDWARSSTRAAT - Haaks op de Veldstraat gelegen straat, die
doodliep op de weilanden.
DE VELDSE HOFSTEDE - De hoofdader van nieuwbouwplan 't Lindenhout, genoemd naar boerderij 't Lindenhout. De Veldse Hofstede is een
perceel dat al heel lang tot deze boerderij behoort. De oude naam van
de boerderij was "de Veld Bouwinge".
VELDSTRAAT - Weg van het dorp richting Zettense veld.
WAGENINGSESTRAAT - Weg van Andelst naar het Lexkesveer. Vroeger
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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heette het gedeelte van station tot afslag huidige Stationsstraat,
Stationsweg en ook wel Spoorstraat. Van afslag Stationsstraat tot
huidige rotonde Groeneweg, en vandaar tot aan de Linge Broelcstraat.
En deze Broekstraat heette in 1660 Keijsersstraat.
ST. WALBURG - Straat die loopt over het vroegere bezit van het kapittel
van St. Walburg in Arnhem. Zij bezaten hier twee boerderijen met 50
en 58 morgen grond. Het bezit wordt al genoemd in 1440. De laatste
boerderij St. Walburg is in de oorlog verwoest.
WETERINGSEWAL - De Linge bestond vroeger uit twee stroompjes,
namelijk in het noorden de Rijnwetering en in het zuiden de Waalwetering, met daartussen de Weteringsewal. Bij de ruilverkaveling zijn ze
verenigd tot één rivier en is de Wal verdwenen. De naam is blijven
bestaan voor de weg aan de zuidkant van de Linge.
WOERDSESTRAAT - Straat lopend oostelijk van de Woerd. We hebben
hier de percelen de Woerd, de grote Woerd en de kleine Woerd liggen.
WOUTERPLASSTRAAT - Datgene wat nu Julianaplein heet was vroeger
een drassig gebied tussen de Hoogstraat, het eerste stuk van de
Veldstraat en een voetpad van de Hoogstraat naar de Veldstraat. Het
heette de Plas of de Wouterplas. De straat haaks op het Julianaplein
heet nu zo. Alleen één vraag, wie was Wouter? En uit welke tijd stamt
deze naam?
Elly Janssen-van der Nat

WEEMER NOODWEER TIJDENS NOODWEER
e stukjes, die de laatste tijd van mijn hand in dit blad verschenen,
hadden tot nu toe altijd betrekking op mensen, die geen voorouders
van mijzelf waren. Er zijn mensen, die zich nu, soms eeuwen later, nog
schamen voor de (wan)daden van hun voorouders. Dit is jammer, mede als
je bedenkt, dat van "beruchte" voorouders vaak .veel meer en prachtig
materiaal bewaard is gebleven dan van de meer eerzame voorouders.
Vandaar ter illustratie een verhaal over een van mijn voorvaderen.
Zijn naam was Gerard Gerritsz Noot, geb. te Tiel ca. 16801), overl.
Nijmegen? voor 18-10-17272), zoon van Gerardt Willemse Noot "glasemaecker binnen Thiel" en Margrieta Rutgers Sickel. Als soldaat in het

D
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regiment van de brigadier Nassouw Woudenburg trouwde hij te Tiel op 6-11709 in de Remonstrantse Kerk met Weintje van Maestricht, weduwe van
de Engelse soldaat Jacob Nox. Tot zover gaat alles goed. Edoch!
Op 18 mei 1711 zat Gerard Noot samen met zijn broer Rutger Noot
gezellig een biertje te drinken ten huize van Willem van Leeuwen,
herbergier in Den Ancker in Tiel "sijnde aldaer gekomen in een apart
kamertje tot niemants laste". Toen "sonder aen imandt offensie te geven off
eenige de minste schijn van rede daer toe, veele van het daer te saeme
gekomene geselschap, alwaer den dranck als water voor niet wierde
gespendeert, Gerard en sijn voorn(oemde) broeder Rutger Nooth, op het lijf
sijn gevallen, vervolgens Gerard buijten de deur gesleept, over de straet en
keijen heen en weer geslingert, met stocken en trappen met voeten ellendigh
gequetst, sijn een oogh uijtgeslagen, en sijn hooft soo arbarmlick gekneust,
als of hij was geweest onder de wiltste en barbaarste menschen des werelts,
hebbende aen haer niet gemancqueert Gerard, als rabrakende vant leven ter
doot te brengen, roepende eenen Jan Houtsager, sla doot, sla doot,
hebbende een ront hout in den hant, om Gerard daermede de rest te geven,
indien door tusschen schietende andere menschen buijten dat geselschap niet
was worden belet, waer door Gerard de onbeschrijflickste pijn des werelts
heeft uijtgestaen, sijn gehoor daer mede verloren, en noch in perikel is over
dit voorgenome assassinaat te sullen moeten sterven". De tussenkomst van
de buitenstaanders heeft hij zoals het in de stukken heet "noch slechts
moeten aanschouwen met sijn noch een over geblevene oogh".
Minder dan veertien dagen later op 29 mei 1711 "ten tijde van een
gruwsaam hemels weer vermengt met swaren hagel, donder en blixem
schighten" gingen Jan Houtsager en zijn vrienden weer van de ene naar de
andere kroeg. Komende uit Den Ancker geraakten zij in een herberg
genaamd Den Emaus, gelegen aan de Waterstraat te Tiel, alwaar zij
wederom de gebroeders Noot troffen. Jan Houtsager zocht "baldadiger
wijse met den anderen, op den kamer komende terstont querel met Rutger
Noot, stotende hem op de borst, met de woorden den beer die praet, waer
tegen Rutger Noot oprijsende, en vresende voor deselve wrede ontmoetinge
als voor eenige daegen, sich heeft soeken te retireren, en al soo met eenen
al een vuijst voor de kop gekregen, dat Gerard Noot dit werck met veel
alteratie aen sien komende niet anders konde besluijten, oft dit was een
nieuw desseijn om haer Noothen het leven, dat voor haer eenige daegen
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noch overgelaten was nu seeckerlick te sullen worden benomen, het welck
ook waarschijnlick was, om dat Jan Houtsager Gerard daer op mede
attaqueerende en met een vuijst een slagh toebragt, om alsoo het werck te
beginnen". Doch daarop trok Gerard Noot zijn mes en bracht Jan Houtsager
zo'n dodelijke steek toe, dat "hem de darmen door de wondt begonden uijt
te puijlen, ende als doen genoeghzaam besweek"
Gerard Noot werd echter niet veroordeeld voor doodslag, of zoals zijn
verdediger J.D. Raadt zo mooi formuleerde: "niet een schepseltje van Godt
geschapen oft het sal noch altijt sijn leven soecken te conserveren, selfs een
pier wordende getreden sal nogh weer soecken te doen met een omkronkelingh van de start, de natuijr die leert het, ende regten confirmeren het
absoluit, dat de defensie van sijn lighaam aen ider een is gepermitteert, en
dat gewelt met gewelt afgekeert magh worden, oock met nederlegginge van
sijn tegenparthije" en "Gerard Noot sich aldus geredt uijt een gevaar van
aldus met een twede ellendige doot niet te moeten sterven, is de gequetste
(Houtsager) naderhant gestorven door versuijm of andersints, Gerard is ten
eenrnael excusabel".
Allerlei andere rechtzaken van gelijke aard en wetsartikelen werden ook nog
aangehaald ten einde een en ander te bewijzen, bijvoorbeeld het artikel "dat
vindende sigh besprongen van een ander die hem eenige dagen te vooren
het leven wilde benemen sijn eijgen moordenaer soude sijn geweest soo hij
dit gewelt niet hadde afgekeert, dat op het leven was aengelegt".
De hele zaak eindigde met het feit, dat Gerard Noot geen lijfstraf kreeg en
zelfs geen boete en het geheel werd afgedaan als zijnde noodweer. Het liep
dus goed af met Gerard. Later verhuisde hij naar Nijmegen, waar hij
waarschijnlijk ook overleed. Zijn weduwe keerde in 1735 weer terug in
Tie!
Zijn zoon Jasper Hendrick Noot bracht het tot luitenant in het regiment
Prins Nassouw Weijlbergh. Drie van zijn kleinzoons werden ook militair
en wel: Hendrik Noot was Generaal Majoor en lid van het Hoog Militair
Gerechtshof te Utrecht; Jan Cornelis Noot werd kolonel van het Koloniaal
Werfdepot; Pieter Noot was in 1859 gepensioneerd kolonel. Zijn achterkleinzoon Hendrikus Noot bracht het tot luitenant-kolonel eveneens bij het
Werfdepot.
Zou die vechtlust, die met Gerard Gerritsz Noot begon dan toch in de
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genen gezeten hebben?
Rinus Baggerman

1)Gerard Noot werd waarschijnlijk gedoopt in de Remonstrantse Kerk te
Tiel, evenals zijn broers en zusters. Het register van de Remonstrantse
Broederschap vertoont echter verscheidene hiaten.
2) Rechterlijk Archief Tiel (RAT), inv. no. 31. Verklaring voor burgemeester en schepenen van Tiel, waarin vermeld worden de erfgenamen van
Cornelia Noot. Hieronder de kinderen van dan wijlen Gerard Noot.
Bronnen
1. RAT, inv.no. 29. Kondschappen, attestatien, examens en informatien
zowel van criminele als civiele aard. Civiele verhoren d.d. 6-6, 8-7,
17-7, 22-7, 23-7-1711.
2. RAT inv.no. 471. Requesten aan het gericht van Tiel 1711- 1719.
a. Request van J.D. Raadt, d.d. 11-6-1711.
b. Idem van W.N. Ten Hove, advocaat.
c. Bijlagen bij de requesten.
3. Genealogie Noot. A. Noot, Salt Lake City.

ARCHIVARIA
EEN HOOPJE TE VER IN INGEN

T

n het gemeentearchief van Lienden berusten over een reeks van jaren,
1 vanaf 1883, tientallen briefjes en 'kattebelletjes' van hoofdonderwijzer
W.A. Renaldel de Lavalette te Ingen, aan de burgervader van de gemeente.
Het merendeel van de briefjes heeft betrekking op onderwijszaken:
verzoeken om verlof, meldingen van ziekte, de benodigde leer- en
schrijfmiddelen, adviezen bij sollicitaties, de watervoorziening en privaten
op de school, ongeregeldheden rond de kinderen, enzovoorts. Soms komen
ook andere zaken aanbod.
Naast onderwijzer was Renaldel de Lavalette namelijk ook koster, zoals
destijds gebruikelijk was. In die hoedanigheid schreef hij op 3 juli 1890 een
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briefje met de volgende inhoud:
'Edel Achtbare Heer! Telkens ligt er vuil van de familie C. v.
Verseveld achter den eersten pilaar van de kerk, heden morgen heb
ik 3 hoopen doen opruimen. Zegt men iets, dan is het antwoord
een zeer brutaal bescheid. Met de meeste hoogachting heb ik de
eer te zijn, Uw DW. Dienaar WA. Renaldel de Lavalette.'
De onderstreping in de tekst is van de onderwijzer. Met de drie hopen zijn
dus naar alle waarschijnlijkheid 'hopen' bedoeld, die normaal gesproken
elders .horen te liggen! De kerk in Ingen werd blijkbaar gebruikt voor het
verlenen van (tijdelijk?) onderdak. Uit een ander briefje blijkt dat ook de
kerktoren daarvoor in gebruik was.
Sil van Doornmalen

igiERESERI

AANVULLING OSENVORENREEKS

it keer willen wij uw speciale aandacht vragen voor uitgave A203, die
getranscribeerd is door oud-leerlingen van de heer J. Bats ter ere van
hem. Hij heeft namelijk dit jaar voor het laatst een aantal leden van de
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN de beginselen van
paleografie of oud-schrift bijgebracht. Om te bewijzen dat ze er iets van
hebben opgestoken, om er iets nuttigs mee te doen en om de heer Bats te
bedanken, hebben enkele oud-leerlingen deze Osenvoren getranscribeerd.
De uiteindelijke vormgeving is zoals altijd door de heer J. Jager gedaan en
de medewerkers van het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe zorgden
weer voor de productie.

D

A-serie
A202 Gerichtssignaat van Lienden, ORA-Lienden inv. 2, 3e deel 1708-1757
A203 Protocol van bezwaar Andelst, ROB inv. 360, 1804-1810
A204 Protocol van testamenten, magescheiden, peindingen, heerlijkheid Hemmen, ORAHemmen inv. 1, 1795-1803
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A205 Protocol van testamenten, heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 19, le deel 17761791
A206 Protocol van testamenten, heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv. 19, 2e deel 17921810
ORA = Oud Rechterlijk Archief
ROB = Rechterlijk Archief Over-Betuwe

B-serie
B39 Alle namen uit gerichtssignaat llzendoorn, ORA-Hzendoorn inv. 2
B40 Alle namen uit protocol van bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 9
B47 Alle namen uit protocol van bezwaar Lienden, ORA-Lienden inv. 12
B48 Alle namen uit protocol van bezwaar Herveld, ROB inv. 352
B49 Alle namen uit gerichtssignaat Lienden, ORA-Lienden inv. 2
B52 Alle namen uit protocol van testamenten Lienden, 1776-1810, ORA-Lienden inv. 19

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.
44 R.I.-straat 33 - 4051 AP Ochten
Postbus 100 - 4050 EB Ochten
Tel.: 0344 -643606 - Fax: 0344 - 644109
Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur

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

B.A.S. b.v.:
* Verkopers van de softwarepakketten: King - Cash - Exact - Syntess Fimis - Basfak - Basboom etc., de softwarepakketten voor de financiële-,
handel-, industrie- en projektenadministraties, incl. het doen uitvoeren
van maatwerk en koppeling met andere softwarepakketten.
* Verkoop van alle kantoorartikelen - fotokopieerapparaten - schrijf- en
telmachines - computersupplies (computerpapier - linten - diskettes etiketten - opbergmiddelen) - kantoormeubelen etc.

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

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 persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfs-

ill

leven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

