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: Ton van Drtmen
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REMENEN NIEUVVJAARSWENS
eer staan we aan het begin van een nieuw jaar. Mij bekruipt steeds
vaker het gevoel dat de jaren elkaar al maar sneller opvolgen. Het
is pas zo kort geleden dat ik de vorige nieuwjaarswens schreef. Heeft het
nog wel zin? Als we de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en
het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe als een puur zakelijke aangelegenheid zien waarschijnlijk niet. Maar als we er vanuit gaan dat er ook
meer gevoelsmatige motieven zijn om lid van de HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN te zijn of vrijwilliger bij het Arend Datema
Instituut — AIC Betuwe, dan wel.
We hebben dan ook nog belangstelling voor elkaar als persoon en oog voor
de vreugde en het verdriet bij de mensen waar we contact mee hebben.
Daarom durf ik het toch weer aan om u en de uwen een gelukkig nieuwjaar
toe te wensen, ook als dat wellicht door uw persoonlijke omstandigheden
in de afgelopen tijd wat goedkoop klinkt.
Voor de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN is 1997 een
belangrijk jaar. We bestaan dan 30 jaar. Een commissie is al bezig plannen
uit te werken, zodat dit feit niet ongemerkt voorbij zal gaan. U hoort er nog
van.

W

Frans Nieuwenhof, voorzitter

MigNEMW OVER TABAK EN SIGAREN IN RHENEN
e tabaksteelt is enige eeuwen lang in de omgeving van Rhenen
hoofdmiddel van bestaan geweest. De zuidelijke hellingen van de
Utrechtse heuvelrug bleken uitermate geschikt voor de teelt van dit uit
Amerika overgebrachte gewas. Aan tabak werd geneeskracht toegeschreven.
Het werd gerookt in pijpen, gepruimd, gesnoven en was rond 1800 ook
populair in de vorm van sigaren. De eerste fabrieken in Rhenen werden
voor het produceren van sigaren ingericht. Enige tientallen bedrijven
hebben gedurende vele jaren aan honderden sigarenmakers werk verschaft.
Niet lang na de tweede wereldoorlog hielden de tabaksboeren (ook wel
planters genoemd) het voor gezien en sloot de laatste sigarenfabrikant zijn
poorten. De heer H. Dekker uit Rhenen ral op maandag 13 januari 1997

D
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aan de hand van dia's, het verhaal vertellen over die voor Rhenen en
omgeving zo belangrijke teelt en de daaruit ontsproten industrie. Tussen de
vele dia's zitten unieke plaatjes, die voor de leden en de introducés
interessant beloven te zijn. De lezing wordt gehouden in het Dorpshuis te
Kesteren en begint om 20.00 uur.

EMEMSE GENEALOGIE EN STREEKGESCHIEDENIS

M

ensen maken geschiedenis. Aan de hand van het (Betuwse) geslacht
IJzerman zal worden getoond hoezeer genealogie en streekgeschiedenis steeds meer verweven kunnen raken en welke mogelijkheden dan
ontstaan. Met behulp van een groot aantal dia's wordt ingegaan op de
zoektocht naar het voorgeslacht, waarbij de hulp van streekgeschiedenis, het
fototoestel alsmede een aantal computerprogramma's inmiddels niet meer
weg te denken zijn. Deze lezing is zowel voor de beginnende of gevorderde
genealoog alsmede streekhistorisch onderzoeker interessant doordat de
resultaten van een groot aantal (historisch en genealogisch getinte)
onderzoeksbronnen worden getoond. Een inspirende lezing!
Deze lezing zal gehouden worden op maandagavond 10 februari 1997 om
20.00 uur door de heer M. IJzerman. De plaats zal zoals gebruikelijk het
Dorpshuis te Kesteren zijn. De lezing kreeg de titel genealogie en
streekgeschiedenis.

VELDSLAG IN TEUTOBURGER WOUD?
nder de titel Varus, Varus, geef mij mijn legioenen terug! wil de heer
Ton van Drunen voor ons een lezing houden over de beroemde slag
tegen de Germanen. De titel is ontleent aan de woorden die keizer Augustus
in 9 n.Chr. uitgeroepen zou hebben, toen hij hoorde van de enorme
nederlaag die zijn veldheer Varus tegen de Germanen had geleden.
In het Teutoburger Woud, wilde de Romeinse historicus Tacitus ons doen
geloven. Pas sedert enkele jaren weten wij beter. Niet in het Teutoburger
Woud dus, maar enige tientallen kilometers ten noordoosten van Osnabrck.
Bij het huidige gehucht Kalkriese.
De spreker was een van de Nederlanders die in juli 1995 bij de opgraving

O
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hielp.
De lezing zal gehouden worden op maandagavond 10 maart 1996 om
20.00 uur in het Dorpshuis te Kesteren.

Egggggggggili IN MEMORIAM PROF. DR. J.E.A.T. BOGAERS
p 10 september 1996 is onze zeer gewaardeerde prof. dr. Julianus
Egidius Alphonsus Theresia Bogaers overleden.
Prof. Bogaers heeft vanaf de
oprichting van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken met
kracht en daad onze vereniging en
in het bijzonder onze archeologische werkgroep gesteund. Deze
steun bestond uit goede raad,
aanwijzingen, gewaardeerde instructie en het enthousiasmeren
van de werkgroep. Niet in het
minst was zijn beminnelijkheid en
persoonlijke belangstelling voor
een ieder opmerkelijk en van groot
belang en kracht.
Tot het laatst van zijn leven bleef
zijn gedrevenheid om de geschiedenis van de Romeinen in de
Betuwe te reconstrueren en te
ontrafelen. We mochten hem
daarbij helpen en hij hielp ons. Prof. dr. J.E.A.T. Bogaers t
Dag en uur - ja letterlijk - stond
hij voor ons klaar.
"Als er iets bijzonders gevonden wordt of iets aan de hand is, mogen jullie
me bellen, ja al is het midden in de nacht", zei hij. We hebben daarvan
spaarzaam gebruik gemaakt, echter als we het deden, dan was hij er.
Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het onderzoek van het Romeinse grafveld
te Kesteren, het vinden van belangrijk Romeins materiaal te Maurik, etc.
etc. Menig zaterdagmiddag was hij daar aanwezig.

O
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Zijn grote verdiensten zijn elders en op andere plaatsen reeds gememoreerd.
Zijn betekenis voor ons "vrijetijdsarcheologen", zoals hij ons noemde, kan
niet genoeg onderstreept worden.
Prof. Bogaers was voor mij - en zeer zeker ook voor velen - zeer dierbaar.
Nog beter leerde ik hem kennen als een beminnelijk meelevend mens, toen
we beide praktisch gelijktijdig problemen met ons hart kregen. Menig
telefoontje is er toen gepleegd.
Op maandag 16 september jl. werd prof. Bogaers op de begraafplaats
Rustoord aan de Postweg te Nijmegen begraven. De begrafenis werd vooraf
gegaan door een Heilige Mis van Requiem in de Sint-Stephanuskerk aan de
Berg en Dalseweg te Nijmegen. Overweldigend was de belangstelling,
zowel in de kerk als op de begraafplaats. We waren erbij en blij op zo'n
waardige wijze afscheid van een geliefd en geacht persoon te mogen nemen.
We wensen mevrouw Bogaers en haar familie de kracht toe dit voor hen
zeer groot verlies te kunnen dragen.
Professor Bogaers, requiescat in pace - hij ruste in vrede.
Arend Datema

MMEEM CONTRIBUTIE 1997
e acceptgirokaart voor de contributie 1997 van de HISTORISCHE
KRING KESTEREN EN OMSTREKEN is onlangs of wordt binnenkort bij
u bezorgd. Wij hopen dat u zo spoedig mogelijk betaalt. Op die manier
heeft de penningmeester de minste zorgen.
De contributie bedraagt f 32,50; wat u meer geeft wordt beschouwd als een
gift voor het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe.

D

CURSUSOVERZICHT GELDERLAND-OVERIJSSEL
elaas net iets te laat voor de vorige Nieuwsbrief ontvingen wij het
cursusoverzicht van het Gelders Oudheidkundig Contact en Kunst 8z.
Cultuur Overijssel voor het seizoen 1996/1997. Omdat een deel van de
cursussen pas in 1997 start is het toch de moeite waard om hier nog
aandacht aan te schenken. De aangeboden cursussen gaan onder andere
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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over:
oud schrift, genealogie, dagelijks leven in de prehistorie, kruiden in de
volkskunde, wegen en spoorlijnen in Gelderland, huizenonderzoek en
cartografie.
Het overzicht is gratis verkrijgbaar bij het Gelders Oudheidkundig Contact,
Postbus 4040, 7200 BA Zutphen, tel. (0575) 51 18 26.
Het licht ook ter inzage bij het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe.

ManaggiliiiM FOTOALBUM IJZENDOORN 1914
er gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsvervulling als burgemeester en
secretaris der gemeente thendoorn is op 15 april 1914 aan Willem de
Haas een fotoalbum met foto's van alle inwoners van llzendoorn aangeboden.

T

Omslag van het fotoalbum ijzendoom.

Het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe — heeft de foto's (circa 184)
van dit album in een boekje gereproduceerd en voorzien van tekst, zoals
familierelaties, geboorte-, overlijdens- en huwelijksdata van de getoonde
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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personen, hun ouders en hun kinderen. Bovendien bevat het boekje een
hoofdstuk, waarin in het kort de geschiedenis van Ilzendoorn wordt
beschreven. Het boek is samengesteld door Marliene Verwoert, Marijn
Elting-van Arkel en Arend Datema.
Op 25 november 1996 verscheen het boek en de prijs is f 25,--.
Voor alle inwoners van LIzendoorn is het een zeer aanbevelenswaardig
boekje, doch niet alleen voor hen, ook voor een ieder, die enige binding
met familie of anderszins in LIzendoorn heeft gehad, is het zeer waardevol.
Woensdag 27 november 1996 werd het boekje aan de heer H.J. Zomerdijk,
burgemeester van Echteld, en aan de heer J. de Raad, oud-burgemeester
van Echteld, aangeboden. Laatstgenoemde heeft een eerste aanzet gegeven
door het fotograferen van de foto's.
Het boekje is verkrijgbaar op het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe,
Stationsstraat 40-42, Postbus 62, 4040 DB Kesteren, tel. (0488) 48 22 05,
en op enige andere verkoopadressen.

EM.Mang NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT
OPENINGSTIJDEN VOOR BEZOEKERS
ierbij weer het gebruikelijke overzicht van de bezoekersdagen in de
gemeenten. In 1997 kunt u op de woensdagen voortaan een half uur
langer terecht: van 9.00 uur 's morgens tot 16.30 uur 's middags. Dit is het
gevolg van de andere werktijden van de streekarchivaris door de invoering
van een 36-urige werkweek. Om deze reden is het streekarchivariaat
voortaan op vrijdag na 12.00 uur niet meer te bereiken. Vakantieperioden
zijn nog niet opgenomen. Bij aanmelding voor een bezoek zullen deze tijdig
worden bekend gemaakt.
weeknr.

dagen
30-12/31-12
1-1/3-1

2.
3.

6-1/10-1
13-1/17-1
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gemeente

Lienden: bezoekersdag vervalt i.v.m.
Nieuwjaarsdag!
Echteld
Maurik
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4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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20-1/24-1
27-1/31-1
3-2/7-2
10-2/14-2
17-2/21-2
23-2/28-2
3-3/7-3
10-3/14-3
17-3/21-3
24-3/28-3
31-3/4-4
7-4/11-4
14-4/18-4
21-4/25-4
28-4/2-5

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

DOWMB SLUIT ZICH AAN BIJ HET STREEKARCHIVARIAAT
In 1997 zal de DOWMB (DIENST OPENBARE WERKEN MIDDEN
BETUWE) gebruik gaan maken van de diensten van het streekarchivariaat.
Met het inwerking treden van de nieuwe Archiefwet 1995 zijn ook de
archieven van de dienst tot en met 1975 openbaar geworden. Naast het
archief van de dienst (notulen, financiën, personeelsaangelegenheden etc.)
bezit de DOWMB veel object dossiers van verleende vergunningen. Het
bekendst zijn de bouwvergunningen.
ARCHIEVEN KESTEREN EN ECHTELD GEREED
Onlangs zijn de inventarissen van de gemeentearchieven van Kesteren (1818
- 1938) en Echteld (1811 - 1944) gereed gekomen. De stukken moeten
alleen nog definitief genummerd worden. In de loop van 1997 zullen de
inventarissen verschijnen in de Nederbetuwse Inventarisreeks. Het archief
van de gemeente Kesteren bevat tevens de archieven van de gemeente
Opheusden (1811 - 1817), de gemeente Lede en Oudenwaard (1818 - 1821),
het archief van de Distributiedienst (1916 - 1921) en stukken van de
burgemeester als ambtman van de Nederbetuwe (1825 - 1827). Het
Echteldse archief is een goed geordend en vrij compleet archief. Alleen de
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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militaire registers ontbreken (Nationale Militie, schutterij, Landweer). Het
archief van de gemeente Kesteren heeft de nodige lacunes, met name tot aan
1880, maar er zijn nog heel veel mooie stukken bewaard gebleven.
RESTAURATIEPROJECT GEMEENTEARCHIEF KESTEREN AFGEROND
Eind november heeft Restauratie-atelier Helmond b.v. de laatste stukken
teruggebracht uit het archief van de gemeente Kesteren. In 1994 en 1996
heeft de gemeente Kesteren aanzienlijke kredieten beschikbaar gesteld voor
de restauratie van (zwaar) beschadigde stukken. De vele schade (vocht,
schimmels, papierscheuren etc.) heeft het archief opgelopen in de laatste
maanden van de Tweede Wereldoorlog. Allereerst zijn stukken uit de
correspondentie behandeld. Dit jaar zijn ook financiële stukken gerestaureerd, dan wel geconserveerd. De stukken kunnen nu met een gerust hart
ter inzage worden gegeven.
ARCHIEFBEHEER BIJ VERENIGINGEN EN STICHTINGEN
In november is het eerste exemplaar gepresenteerd van het boek 'Archiefbeheer bij verenigingen en stichtingen'. Het is een handleiding voor het
ordenen en beheren van archieven bij kleine en middelgrote verenigingen
en stichtingen, zoals een historische vereniging, maar ook sportverenigingen
en buurtverenigingen. Dit boek richt zich op leken die als bestuurders
archiefbescheiden beheren. Streekarchivaris Sil van Doornmalen is één van
de auteurs. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en bij uitgever Samsom
H.D. Tjeenk Willink.
Sil van Doornmalen

GELDERSE CONTACTDAG
isschien nog wat ver weg, maar toch willen wij nu al de 9e Gelderse
Contactdag op zaterdag 5 april 1997 in Tie! aankondigen. Weer
zullen vrijwel alle verenigingen en organisaties present zijn, die iets met
genealogie in Gelderland hebben te maken. Ook onze kring samen met het
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe.

M
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De plaats van handeling is het Motel Tiel (van der Valk), van 10.00 tot
16.00 uur. Aanmeldingsformulieren zijn onder andere bij het Arend Datema
Instituut — AIC Betuwe verkrijgbaar.

OP HOOP VAN BETER
e geplande lezing op 11 november 1996 van de heer G.B. Jansen over
de baksteenfabricage, kon door ziekte van genoemde helaas geen
doorgang vinden. Na enig rondbellen werd de heer Bert van der Voet,
molenaar te Ingen, bereid gevonden deze avond voor zijn rekening te
nemen.
Onder het motto "Zwaaiende
wieken" hield de heer van der
Voet een boeiende lezing met dia's
en overhead sheets, waarin hij de
in grote getale toegestroomde
bezoekers het verhaal vertelde
over het vergeten industrieel erfgoed namelijk de molens. Hij
schetste het ontstaan in de grijze
oudheid en ging nader in op met
name de 17e-eeuwse situatie in
Nederland. De droogmakerijen in
Holland en de graan-, papier- en
oliemolens passeerden de revue.
Ook de diverse molentypen werden uitvoerig besproken waaruit
bleek dat onze voorouders het
gebruik van wind en water wisten
om te zetten tot economisch gewin. De dia's waren van een
voortreffelijke kwaliteit en toonden Oude opname van de molen van Ingen.
temeer het onmisbare element van
de molen in ons Nederlandse landschap. Voor de pauze was er een kort
maar vlammend betoog van de heer Boskaljon uit Lienden, bestuurslid van
de "Molenstichting", voor het behoud van en steun aan, het werk van deze
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stichting. De titel van dit stukje "Op hoop van beter" is de naam van de
Ingense molen waar de heer van der Voet als molenaar werkt. Op hoop van
beter is tevens op de plaats voor deze vervangende lezing. Het was een
lezing die het predikaat "beter" mag dragen en te oordelen naar de reacties
uit de zaal werd het zeer gewaardeerd.
Kobus van Ingen

MOMEME SCHENKINGEN EN ANDERE I-IULP
e besturen van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en
het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe proberen altijd zo goed
mogelijk iedereen te bedanken voor allerlei hulp, in welke vorm dan ook.
Soms gebeurt dit rechtstreeks met een persoonlijk briefje. Soms is een
stevig dank-je-wel voldoende. Sommige mensen willen helemaal niet
bedankt worden en het komt ook voor dat het "gewoon" vergeten wordt.
Dit laatste mag natuurlijk nooit, maar toch.
Vandaar dat wij dit keer weer eens alle goede gevers en helpers willen
bedanken. Wij hebben weer boeken gekregen, onder andere een boek over
Sint-Leonardusparochie van Oosterhout en Slijk-Ewijk viert haar 200-jarig
bestaan (1796-1996) en 100-jarig katholiek onderwijs (1896-1996) en de in
deze Nieuwsbrief al genoemde Inventaris van archief Over- en Nederbetuwe.
Heel bijzonder is de vondst van een onbekend trouwboek van Herveld
(1727-1771). Wij kregen een kopie.
Ook kregen wij weer geld (bijvoorbeeld van vervallen obligaties) en
goederen geschonken. Hiervoor is altijd een goede bestemming. En wat
denkt u van de hand- en spandiensten bij het schilderen van de leeszaal?
Uiteraard bestaat het gevaar dat de mensen die altijd helpen vergeten
worden. Een uitzondering ditmaal voor Marliene Verwoert. Zij heeft in het
kader van het jeugdwerkgarantie plan bijna 4 jaar bij ons gewerkt en altijd
meer gedaan dan verwacht kon worden. Ook bij de lezingen, op woensdagavonden en zaterdagmiddagen was ze meestal present. Wij willen aan haar
vertrek in kleine kring aandacht schenken en in de volgende Nieuwsbrief
komen wij hier nog op terug.
Tot slot, mocht u nog overtollige boeken of tijdschriften hebben, dan is het
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Arend Datema Instituut — AIC Betuwe het aangewezen adres.
Nogmaals heel hartelijk bedankt.

MignMEW

DICHTBIJ EN TOCH BIJZONDER

erugblik op de Najaarsexcursie van de Historische Kring Kesteren en
omstreken gehouden op 12 oktober 1996. Het thema van deze dag was
dichtbij en toch bijzonder. En bijzonder was het om door de Bommelerwaard gereden te worden in een grote bus. Waarom? Omdat in de bus twee
leden zaten, namelijk de heer Chris de Bont en de heer Kobus van Ingen,
die ons heel veel konden vertellen over het landschap waar we doorheen
reden. Zij legden uit wat vlietbergen zijn en waarom de Maasdijken
meanders hebben. Of wist U dat allemaal al? Ik niet!
In Ammerzoden hebben we het kasteel Amersoijen bezocht. De taveerne
waar we binnenkwamen was indrukwekkend met de geweldig zware balken
die het plafond steunden! De koffie geurde ons heerlijk tegemoet. Daarna
de rondleiding. Over een smalle donkere trap omhoog. Wat een lastige trap
om op te lopen door de ongelijke hoogte van de treden! Elke stap moest je
opletten om niet te vallen. Kunnen mensen die zo'n groot kasteel kunnen
bouwen met zoveel doordachte details niet "betere" trappen maken? Ja
zeker! Onze "gids" (onmisbaar op zo'n dag!) legt uit. Als vijanden een
kasteel bestormden dan konden ze niet "haastig en snel" de trappen op of
af rennen omdat de trappen treden van ongelijke hoogte hebben en je dan
voor je het weet je verstapt en de trap af rolt. Want het is lastig vechten al
rollende van een trap af en daarna! Het was leerzaam om door zo'n mooi
kasteel rondgeleid te worden. Nog veel meer uitleg en verhalen kregen we
te horen over het "bewonen van" en "leven in" een kasteel. Te veel om
allemaal na te vertellen! Aan het begin van de dag kregen we een programma waarin veel bijzonderheden werden verteld en waarin ook de route
beschreven was waarlangs we zouden gaan. Zo konden we meekijken waar
we waren of waarheen we gingen en telkens was daar de heer Chris de
Bont of de heer Kobus van Ingen die ons attent maakten om links of rechts
te kijken naar iets bijzonders.
In de namiddag hebben we de St.-Maartenskerk in Zaltbommel bezichtigd.
Ook hier werden we rondgeleid en werd ons veel verteld over deze
bijzonder mooi gerestaureerde kerk. Ongelooflijk wat men in vorige eeuwen
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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heeft kunnen bouwen! Intussen was de zonsverduistering te zien en velen
van ons hebben ook dat mogen zien. Al met al een gezellige en leerzame
dag mede door de goede organisatie en de voortreffelijke gidsen! Ik heb
ervan genoten. Graag tot de volgende keer.
M. Grnbauer-van Schaik

Eggigiiigaggil INVENTARIS POLDERDISTRICT BETUWE KLAAR
ijdens een feestelijke bijeenkomst in Eist op 17 oktober jl. zijn de
eerste exemplaren van de inventarissen van het polderdistrict Betuwe
uitgereikt aan mevr. M.J. Louppen-Laurant, gedeputeerde van Gelderland
en de heer drs. K.C. Tammes, burgemeester van Lienden. Uit de toespraak
van de dijkgraaf, de heer J.G. van Leeuwen, bleek duidelijk dat het bestuur
van het polderdistrict zich bewust is van de maatschappelijke noodzaak om
het archief te bewaren en toegankelijk te maken. Een van de gereedschappen daarbij is een goede inventaris. Hiervoor heeft het polderdistrict
ongeveer f 250.000,-- op tafel gelegd. Om de toekomstige klanten nog
meer van dienst te zijn en om de nieuwe koers te benadrukken, hebben alle
historische verenigingen uit de Betuwe een exemplaar, bestaande uit vier
delen, ontvangen.
Voor de uitreiking hield de heer drs. G.J. Mentink, oud-rijksarchivaris in
Gelderland, een boeiende inleiding over de geschiedenis van de ambten
Over- en Nederbetuwe.
Vanaf heden ligt er ook een ter inzage in het Arend Datema Instituut —
AIC Betuwe. U zult verbaasd zijn als u de schat aan informatie ziet. Helaas
zult u voor een bezoek aan het archief nog altijd een telefonische afspraak
moeten maken, omdat ondanks alle goede bedoelingen de bezoekmogelijkheden nog steeds zeer beperkt zijn. Toch hoopt iedereen dat u in de
toekomst deze rijke bron aan informatie volop gaat benutten.

womemi'm GELDERSEN GEZOCHT

V

oor het eerst in zijn bestaan heeft het Rijksarchief in Gelderland te
Arnhem een open genealogische dag georganiseerd en wel op 23
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november jl. De aanleiding was de verschijning van het boek Geldersen
gezocht, gids voor stamboomonderzoek in Gelderland. Een exemplaar
hiervan bevindt zich inmiddels ook in de bibliotheek van het Arend Datema
Instituut — AIC Betuwe.
Door de directeur, de heer dr. F. Keverling Buisman, werd duidelijk
gemaakt dat de verhouding tussen Rijksarchief en het publiek aan het
veranderen is. Zo zal met ingang van volgend jaar het archief de hele
zaterdag geopend zijn. Hiervoor in ruil gaat het de hele maandag dicht.
Ook is men bezig met een groot project om alle huwelijken uit de
Burgerlijke Stand in de computer te brengen. Voor Gelderland zijn dit er
350.000. Hiervoor is hulp nodig van vrijwilligers en dit gaat lopen via de
genealogische verenigingen en werkgroepen van historische verenigingen.
Onze vereniging zal hier zeker aan meedoen, temeer daar wij al zoveel
huwelijken in de computer hebben zitten.
Op deze genealogische dag waren veel verenigingen met een stand
aanwezig, waaronder een gezamenlijke stand van de HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN en het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe.
Er was een gezellige drukte en over de belangstelling en de verkoop
mochten wij niet klagen.

DE STRAATNAMEN VAN IJZENDOORN

T n onze reeks over de straatnamen van de Betuwse dorpen volgen hierbij
1 de LIzendoornse straten. Gezien het verschijnen van het fotoboek over
1.1zendoorn (zie elders in deze Nieuwsbrief) zeer toepasselijk.
Cockenhofstraat. Genoemd naar boerderij de Cockenhof, die zijn naam
dankt aan de Betuwse boerenfamilie De Cock (ook wel als De Kock). Deze
familie komt al vele generaties voor in deze regio.
Dorpsstraat. Binnendijkse straat die lange tijd als belangrijkste straat in het
dorp fungeerde. In veel van de Neder-Betuwse dorpen werd deze ook wel
de Voorstraat genoemd.
De Driehoek. Woonbuurtje aan de oostzijde van het dorp. Gelegen in de
driehoek die wordt gevormd door de Keizerstraat en het sportpark Den
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Heuning (dorpspolder Ochten).
Gasthuisstraat. Straat die gelegen is op bezit van een gasthuis. Dit zou het
voormalige Rhenense gastnuis kunnen zijn.
Wethouder van den Hatertstraat. Wethouder voor de Partij van de Arbeid
in de na-oorlogse gemeente Echteld, waar LIzendoorn sedert 1923 deel van
uitmaakt.
Keizerstraat. Dit is waarschijnlijk de oudste doorgaande route van dit
gebied. De naam is afgeleid van Keizersvrijstraat en dit gaf aan dat het een
straat was die onder beheer stond van de landsheerlijke overheid. Binnen
de dorpspolder Echteld is deze zelfde straat de Wijhenburgsestraat
genaamd. Deze naam is echter van veel jongere datum.
Lappenafweg. Voor deze zeer oude straatnaam zijn meerdere verklaringen
te geven. Het meest aannemelijk is "Lapper" oftewel ketellapper afweg.
Dus een naam die verwijst naar het ambacht van ketellapper. Tevens de
geboortestraat van mijn vader.
Molenstraat. Straat waaraan de dorpsmolen was gelegen. De molen van
IJzendoorn werd in het begin van deze eeuw door brand verwoest, bij het
AIC te Kesteren is nog een oude foto en een prent van die molen aanwezig.
De exacte ligging van de molen is nog nooit aangetoond.
Molensteeg. Zie bovenstaand.
Nieuweweg. Straat in de uiterwaarden die reeds sedert generaties de
Nieuweweg wordt genoemd.
Oudesteeg. Oud voetpad dat dwars over de woerd van IJzendoorn liep en
in latere jaren tot straat werd verhard.
Pottumsestraat. Genoemd naar boerderij De Pottum, even ten noord-oosten
van het dorp. De naam Pottum is een zogenaamde "heimnaam" en gaat zeer
ver terug in de geschiedenis. De bekende (maar minder betrouwbare)
historieschrijver Derk Buddingh verklaart Heim als huis en Pot als But of
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Boet. Aldus verklaart hij het als Boethuis oftewel een Boetrechthuis. Vóór
1839 stond op de plaats van boerderij De Pottum nog een zwaar stenen
bouwwerk, wat door sommigen als kasteel werd gezien. De beschikbare
bronnen, geven hierover tot op dit moment nog geen duidelijkheid. Vroeger
sloot de straat aan op de (Kesterense) Broekdijk en nog verder op de
(Opheusdense) Tielsestraat. Deze doorgaande route bracht de reiziger
vroeger vanuit Echteld en IJzendoorn naar het (0p)Heusdense veer.
De Roskam. Genoemd naar een
herberg, waar ook een stallingsmogelijkheid voor de paarden
bestond.
Saneringsweg. Naam uit de ruilverkavelingstijd in het begin van
de vijftiger jaren.
Slotstraat. Deze naam herinnert
aan het voormalig slot van de
hoge heerlijkheid Hzendoorn.
Naast het slot, dat we vandaag
buitendijks onder de opgespoten Globaal overzicht van stratenplan van
"Slotweerd" moeten zoeken, kende lJzendoom omstreeks 1875.
Ihendoorn ook nog het kasteel De
Hof, dat lag even ten noorden van het dorp op de oostelijke hoek van de
Keizerstraat en de Molensteeg (zie het kaartje ter toelichting).
Smidstraat. Straat waaraan ooit een smederij was gelegen.
Veldsteeg. Steeg naar het Veld, waarmee het komgebied werd bedoeld.
Viaductweg. Genoemd naar het viaduct voor de betuwe spoorlijn onder de
rijksweg A15.
Waalbandijk. Zware rivierdijk direct ten zuiden van het dorp. Na de
noodsituatie in het begin van 1995 is het tracé tussen Ochten en Dzendoorn
aanzienlijk verzwaard.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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De Wielewaal. Naam van een vogel, of heeft deze naam soms iets te maken
met een doorbraakwiel van de Waal?
J.R. Zeemanstraat. Genoemd naar de gemeentesecretaris J.R. Zeeman die
de gemeente Echteld diende van 1950 tot 1968.
Zondagstraatje. Wandelpad ten westen van het dorp. De naam kan te
maken hebben met een vaste wandelroute van de Ihendoorners op de
zondagmiddagen. Het is ook nog mogelijk dat aan dit straatje ooit een
familie Zondag woonde.
In bovenstaande verklaringen van straatnamen zitten een aantal veronderstellingen. Verbeteringen en/of aanvullingen zijn van harte welkom bij de
redactie van de Nieuwsbrief.
Kobus van Ingen

BRAND TE HETEREN IN 1825
Een bijzondere overlijdensacte
ij het bekijken van overlijdensacten van Heteren viel het oog op een
bijzondere, misschien wel unieke, acte: het overlijden van drie
personen die bij een brand omgekomen waren, werd in één acte geregistreerd. Hier was iets ergs gebeurd. Maar wat, want de acte vermeldde
(uiteraard) geen verdere bijzonderheden.
Door een krantenbericht en uit enkele andere bronnen hebben we toch een
indruk kunnen krijgen van wat er gebeurd was. Enige genealogische
gegevens zijn tot slot toegevoegd.
De eerste auteur deed de "vondst", de tweede auteur zorgde voor de
"aankleding" ervan.

B

Overlijdensacte
In de overlijdensacte (1) staat onder andere het volgende: "dat, 1° Lucas
van den Hoff, vijf en vijftig jaren oud, in leven tabaksplanter van beroep,
geboren en wonende te Heteren, enz., echtgenoot van Willemijn Balsteren;
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2" Peterke van den Hoff, vijftien jaren en twee maanden oud, zonder
beroep, geboren en wonende te Heteren, dochter van voornoemde Lucas
van den Hoff en Willemijn Balsteren en 3" Hendrijn van den Hoff, acht
jaren en acht maanden oud, zonder beroep, geboren en wonende te Heteren,
zijnde insgelijks een dochter van voornoemde Lucas van den Hoff en
Willemijn Balsteren, op den achttienden dezer maand, des nachts ongeveer
ten een uur, te Heteren, in den brand hunner woning zijn omgekomen en
overleden."
De aangifte vond plaats door twee geburen: Antoon Martens, arbeider,
zeven en twintig jaren oud, en Hendrik Willemsen, tabaksplanter, twee en
veertig jaren oud. Pikante bijzonderheid: Antoon Martens was eveneens een
getroffene van de brand!
In de acte wordt de oorzaak van het overlijden genoemd. Zoiets is
zeldzaam. Wat was er gebeurd? Wij lazen voor u in de krant het volgende.
Krantenbericht
In de Amhemsche Courant van Dingsdag 21 Junij 1825 (2) was het
volgende bericht opgenomen:
ARNHEM, den 18. Junij.
In den afgeloopen nacht is te Heteren een allertreurigst ongeluk
gebeurd. Twee arbeiders woningen, namelijk, aan zekeren L. van den Hof
toebehoorende, en het ene door hem zelven en het andere door zekeren
Antoon Martens bewoond wordende, zijn door de vlammen vernield, met
dien spoed, dat uit dezelve niet alleen volstrekt niets heeft kunnen worden
gered; maar zelfs voorz. van den Hof en zijn twee oudste kinderen, van
welk het eene 15 en het andere 6 jaren oud was, daarbij zijn omgekomen.
Men meent te moeten veronderstellen, dat de brand veroorzaakt is,
doordien de eigenaar, een man die sedert eenigen tijd min of meer in zijne
verstandelijke vermogens gekrenkt, en aan het tabakrooken sterk verslaafd
was, zich, met eene brandende pijp, op het hooi in het achterhuis, ter
ruste heeft begeven.
De Amsterdamsche Courant van Donderdag den 23sten Junij 1825 (3) nam
het bericht over, maar corrigeerde "het ene
en het andere" (begin van
en de andere" [woning is namelijk een
de tweede zin) in: "de ene
vrouwelijk zelfstandig naamwoord].
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Andere gegevens
De weduwe Van den Hoff en haar kind (= baby Peter), benevens haar
schoonzuster A. (= Anneke?) van den Hoff, kregen van alle kanten hulp
aangeboden (4). Door liefdegiften konden de allernoodzakelijkste kleding
en meubels aangeschaft worden. De diakonie betaalde de kamerhuur tot hun
huis in mei het volgende jaar, zo men hoopte, herbouwd zou zijn. Ook gaf
de diakonie wekelijks een brood.
Het Gouvernement (= de Provincie Gelderland) had, via de diakonie,
f 50, = aan het getroffen gezin geschonken.
De weduwe
De weduwe wilde het volgende jaar hertrouwen. Daarvoor moest de
overlijdensacte van haar man overlegd worden. Het bleek toen dat haar
naam als echtgenote van en moeder van de slachtoffers daarin verkeerd
geschreven stond.
Bij vonnis van de Rechtbank te Nijmegen van 26 september 1826 moest
deze fout gecorrigeerd worden en "de naam van Willemijn Balsteren
gerectificeerd en veranderd worden in dien van Willemijntje Paltzer". En
daarmee kon het huwelijk plaatsvinden.
Genealogische gegevens
Lucas van den Hoff, ged. (Ger.) Heteren 25-3-1770, tabaksplanter (en
landarbeider?), omgekomen bij een brand in zijn woning te Heteren 18-61825, zn. van Peter van den Hoff en Peterken (Lukassen) van Jaringsvelt,
tr. (Ger.) Herveld 22-5-1808 Willemijntje Paltzer, geb./ged. (Ger.)
Herveld 30-1/2-2-1785, lidmaten Heteren 1813, attestatie naar Wageningen
1828, oven. Dodewaard 14-5-1861, dr. van Hendrik Paltzer [een "paltser",
geboren in Hessen] en Cornelia van Duizen (hertr. 1805 Michiel van Zwol
en 1806 Stoffel van den Hoff).
Willemijntje Paltzer hertr. Heteren 13-12-1826 Dirk van den Hof, geboortig
uit Dodewaard, zn. van Stoffel van den Hof en Janna van Bemmel.
Kinderen:
1. Peterke, geb./ged. Heteren 18/22-4-1810, omgekomen Heteren bij de
brand van 18-6-1825.
2. Hendrijn, geb. Heteren 17-10-1816, omgekomen Heteren bij de brand
van 18-6-1825.
3. Peter, geb. Heteren 27-10-1824. Was zijn vader toen al ziek, omdat de
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aangifte niet door hem maar door de buurman Antoon Martens plaatsvond?
Antoon Martens is de veroorzaker van de foute naam van de moeder van
de boreling: hij geeft op dat haar naam is Balsteren in plaats van Paltzer.
Peter was pas 8 maanden oud, toen de fatale brand uitbrak. De buurman
Antoon Martens geeft het overlijden van de drie gezinsleden aan, waarbij
hij weer opgeeft dat de naam van de echtgenote, resp. moeder is: Balsteren.
Als Peter 20 jaar later (1845) gaat trouwen, komt de foutieve naam van zijn
moeder — Balsteren in plaats van Paltzer — weer voor de dag via zijn
geboortegegevens. Kennelijk is de fout wèl hersteld in de overlijdensacte
van haar man, maar is er niet aan gedacht dit ook te doen in de geboorteacte van haar zoon. Waarschijnlijk heeft niemand in de gaten gehad dat de
buurman bij een eerdere aangifte deze fout ook al eens gemaakt had!
Bronnen
1. Overlijden Burgerlijke Stand Gemeente Heteren, acte 18 juni 1825.
2. Arnhemsche Courant, dinsdag 21 juni 1825.
3. Amsterdamsche Courant, donderdag 23 juni 1825.
4. Archief Kerkeraad Hervormde Gemeente Heteren, notulen vergadering
9 december 1825.
PS.
Piet (Petrus) van den Hof van de manege te Heteren is géén nazaat van het
toen acht maanden oude zoontje Peter en zijn voorvader in die tijd was ook
geen naaste familie van Lucas van den Hoff.
F.F.J. Nieuwenhof en W. van de Westeringh

EMEMEM JUBILEUM IN MAURIK
an de heer G.D. Hendriks uit Kesteren ontvingen wij een brief, met
daarbij een lied. Dit lied lag in een container met oud papier. Uit de
tekst blijkt duidelijk dat het gaat over het 40-jarig jubileum (1911-1951) van
een schoolmeester uit Maurik. De een na laatste regel luidt: Uw naam
worde lang nog met ere genoemd. Toch weten wij niet, voor welke meester
dit lied is gemaakt. Als u het weet, neem dan even contact op met het
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe, dan kunnen wij dat in een volgende
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Nieuwsbrief melden.
Hieronder volgt het lied, zoals dat in 1951 door een Maurikse leerling is
opgeschreven.
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ersje5MM OVER EEN HUWELIJKSVIJZEL
ver de geschiedenis van de klokken in de toren van de Nederlands
O Hervormde
kerk in Heteren is vrij veel bekend (1, 2, 3). De oudst
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bekende vermelding betreft de klok die omstreeks 1490 is gemaakt; meer
dan 500 jaar geleden dus. De reden dat dit bekend is heeft te maken met,
u raadt het al, ruzie om de betaling. In het gerichtssignaat van de bank te
Valburg, ambt Overbetuwe (4) zijn een aantal verwijzingen te vinden
betreffende deze ruzie.
Niet in de publicatie van A.J. Mans (1) maar wel in de verslagen van de
gerichtsdag van 18 februari 1494 (fol 43 en 43v) is te lezen:
Gijsbert Bartoltssen heefft aingesproken Sander van Ede ende Thonis van
Beijnhem ende sacht in sijnen clagen ende ainspraick hoe dattet een tijdt
geleden war, dat die gemeynen [...] van Heteren een clock hebben doin
geven in onzen kerken ende soe sijndt die ghemeinen per [...I Heteren
eendrechtelicken [..]komen dat sij die clock stmentlicken [...] betalen
wolden igelic nae sijnen vermoigen, ende hebben igelic gesat nae uutwisinge eenren cedulen hoe dat [..] gelesen wordt voir ygelic [...] tevreden was
ende ygelic der [...] hebben oir mede te betalen zonder Sander van Ede
ende Thonis vursen ende want [.,.] die ghemeyn nabueren [...I Gijsbert
vursen, Evert Heuck, Derick van Heteren ende Rutgher van Gheijn to borge
gesat hebben voir die clock van Heteren Bernt Hacfoirtz ende [Gijsbert]
hebben moeten betalen, soe seggen [...] vursen voir oen selven ende as
een [...] daer vurgaend dat ir [...) ende verh[...I dair voir gepeynt [...] ende
sij pandweringe op gedain hebben voir elcx [..1111 alde schild ende voir
schade mit recht, ende gesijnnen dairvan gerichtz ende gerechte antwoirdt. Dair Sander ende Thonis op geëischt wol...] as recht iss.
Item Sander van Ede ende Thonis van Beijnhem hebben zich verschinicht
in den gericht tegen [...] vursen ende dem anderen sijnen [...]. Ende
hebben dair vorder op [...] op ainspraick Gijsbertzssen vursen, ende
sechten sij verwenden [...] vursen noch sijnen mede gesellen vursen van
de clock vursen noch van geven saicken mede sch[...] to wesen ende
baeden dairvoir oen alingh onscholt ende sachten sij werden naerder oir
onscholt dairvoir to doin, dairen hem nemen dat be[.. .I sulde mit segwoirden, ende sacht sij hebben geen een rechte pandweringe, ende Gijsbert
een onrechte peynd.inge ende sachten [...I, ende begeerden diss een ordel,
bestait amn Evert van den Stade, die diss sijnen verst nam.
Op seggen Gijsbert vursen ende sacht sij en sullen dair egeen onscholt voir
doin, wair[...] mitten gemeene nabueren overgegeve wese as hij wil
bewijsen kan mit [...] off bij de nabueren, ende sullen hem dairomme der
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[...] hinder ende schade to [...] vellich wesen, ende seit dattet recht iss,
ende begeert [...] diss een ordel, bestait am n Evert van den Stade, die diss
sijnen verst nam.

Verder wordt op dezelfde dag melding gemaakt van het volgende (fol 45v):
Item heer Barnyer, pastoer to Heteren, Adriaen Smit, Herman van den
Gheyn, Jan van Gheyn, Rycquyn die Vriese ind Evert Heuck hebben ilcx
getuucht in den vollen gericht, want si mit recht dairto gebrocht worden,
ind dat mit opgerecten vingeren then heiligen gesworen, dat hem wittich
ind kundich iss, hoe dat die ghemeen naburen van Heteren een clock
hebben doin gieten in oirer kircke ind die ghemeen naburen weren
overkommen, dat sy die clock sementlicken wolden betalen onverscheiden, ende hebben ygelic gesat op sijn deel ind dair af een cedel gemaict,
die in der kircke afgelesen wert, ind ygelic sun deel betailt heefft zonder
Sander van Ede ind Tonis van Beynhem.

En op den gerechtsdag van 22 april 1494 (fol 47):
Heer Bannier Potter, pastoer tot Heteren, Adriaen van Everdingen, Rutgher
van den Gheyn, Herman van den Gheyn, Jan van Gheyn, Derick Wolbert,
Deric van Heteren ind Evert Heuck hebben getuucht in den vollen gericht
ind mit opgereckten vingeren volstaifs eedtz am n den heiligen gesworen,
hoe dat hem wittich ind kundich iss, dat zi oir kirspel van Heteren
schuldich weren Bernt Hacfoirdt een somme van pennyngen van eenre
clocken, dairomme sy een kirckspraick gedain hebben omme dat geit uut
te setten; dair die ghemeen naburen doe guetwillich toe weren ind
gemeenlick overgaven ind uutsetten zonder ennige weigeringe, ind
ygelicke die settinge betailt heefft sonder Sander van Ede ind Thonis van
Beynhem. By gerichtzlude Heymerick Heuck ind Evert van der Stade.

Dus volgens de getuigen had iedereen beloofd mee te betalen, maar de
Ede en Tonis van Beijnhem hielden zich kennelijk niet
aan deze afspraak. Wat Bernt Hackfoirt hiermee van doen heeft is niet
helemaal duidelijk. Hij moet kennelijk geld hebben. Is hij borg geweest of
heeft hij de rekening voorgeschoten?
heren Sander van

Bijna twee eeuwen later, rond 1660, zijn er weer problemen. In 1658 zijn
bij Johan en Hendrik van Trier twee klokken besteld. Deze opdracht wordt
geannuleerd. Er volgt een merkwaardige strijd tussen diverse autoriteiten
met aan de ene kant Jr. Cornelis van Bronckhorst tot de Poll, ambtman en
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richter van Overbetuwe en aan de andere kant Jacob Christoffel van
Balveren tot de Rooden toren, dijckgraef in Overbetuwe. Dit weten wij uit
de processtukken van het Hof van Gelre (5). Allereerst moet de vraag
worden beantwoord wie de bestelling heeft gedaan en of die persoon (of
personen) wel bevoegd was (of waren). De dijkgraaf Jacob van Balveren
lijkt, samen met de diaken Jacob (Jansen) Vermeer, nogal eigenmachtig te
zijn opgetreden. In 1658 is aan Hendrik van Trier de opdracht gegeven om
de klokken te gieten. Zijn broer Johan van Trier zou hem daar bij helpen.
Door allerlei ruzies wordt dit kennelijk uitgesteld en op een gegeven
moment krijgen hij en zijn broer opdracht van Jacob van Balveren de oude
klok uit de toren te halen en deze stuk te slaan. Dit gebeurde in het bijzijn
van Jacob Vermeer. De kerkmeesters deden dit natuurlijk om zo hun
bedoelingen af te dwingen. Het brons van de kapotte klok zal wel
hergebruikt zijn. De Ambtman van de Overbetuwe, de heer van Bronckhorst, was het volstrekt niet eens met het optreden van de dijkgraaf.
Uiteindelijk hingen er in 1660 toch twee klokken in de kerktoren van
Heteren en zal de zaak wel in de minne zijn geschikt, want in het opschrift
van de grote klok komen alle namen eendrachtelijk naast elkaar voor. Het
opschrift op de grootste klok (diameter 125 cm) luidt: BATAVIAE
HETERENSIS CAMPANA FVSA MAGISTRO PETRO DE TRIER, SVB
SATRAPA ET IUDICE DOMINO CORNELIO DE BRONKHORST.DICGRAVIO DOMINO JACOBO CHRISTOPHERO DE BALVEREN.DIRIGENTE DOMINO ANTONIO DE RUYTER. ANNO INCARNATIONIS
MESSIAE M.D.C.L.X. PASTORATVS GERHARDI NOORMAN.
XXXXVIII AEDILITATIS JACOBI VERMER XXVIIII. De kleinste klok
(diameter 107 cm) is in 1944 naar Duitsland verdwenen en niet meer
teruggekomen. Sinds die tijd hangt er maar één klok in de toren. Deze had
vrijwel hetzelfde opschrift, alleen de naam van de dijkgraaf ontbrak (2).
Het boek Monumenten in de Betuwe (3) noemt juist de kleinste klok (met
een diameter van 92 cm) als de klok die er nu nog hangt. Het opschrift op
de achtergebleven klok luidt: BATAVIA HETERENSIS CAMPANA FVSA
MAGISTRO PETRO DE TRIER, SVB SATRAPA ET IUDICE DOMINI
CORNELIO DE BRONKHORST DICGRAVIO JACOBO CHRISTOPHORO DE BALVEREN DIRIGENTE DOMINO ANTONIO DE RUYTER
ANNO INCARNATIONIS MESSIAE M.D.C.L.X. PASTORATVS
GERHARDI NOORMAN XXXXVIIII AEDILITATIS JACOBI VERMER
XXVIIII. Dus ook met de naam van de dijkgraaf! Welke klok hangt er nu
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in Heteren?
Deze feiten zijn in diverse publikaties al beschreven, maar de reden dat
Ryan Hofs ons dit verhaal aanbood betrof eigenlijk een vondst die hier
slechts zijdelings mee te maken heeft.
Wat is namelijk het geval. De
klokkengieter Peter van Trier —
afkomstig uit een hele familie van
klokkengieters (zie 2) — goot niet
alleen klokken, maar ook andere
bronzen voorwerpen, zoals kanonnen en huwelijksvijzels. Deze
laatste werden vooral gebruikt als
geschenk, om de welstand van een
familie te tonen en waren voor de
sier en niet om te gebruiken.
Daarom waren ze vaak mooi
versierd. Zo'n vijzel was misschien ook wel het visitekaartje Huwelijksvijzel van Jacob Vermeer en
van de klokkengieter. Zeker in die Metien de Vrede (1658).
tijd kon hij de klokken die hij had
gemaakt moeilijk laten zien.
Er blijkt nu voor diaken Jacob (Jansen) Vermeer (dezelfde als van de
kerkklokken!), die gehuwd was met Metje (of Machteld) de Vree, een
huwelijksvijzel te zijn gemaakt (door Peter van Trier!) in 1658. Dorgelo (2)
veronderstelt, dat dit ter gelegenheid van het huwelijk is geweest, omdat
deze onderzoeker meent dat XXVIIII achter de naam van Jacob Vermer
slaat op zijn leeftijd (29 jaar) in 1660. In de Ned. Leeuw (6) denkt de
samensteller dat het waarschijnlijk ter gelegenheid van zijn 25-jarig
huwelijksfeest is geweest, dit op grond van het bekende huwelijksjaar
(1633). Misschien staat er een "drukfout" op de klok, want Jacob Vermeer
was vermoedelijk 79 jaar (dus LXXVIIII).
Ryan Hofs vond daarin ook dat deze vijzel in de Musées Royaux d'art et
d'histoire in Brussel stond. Uit nieuwsgierigheid vroeg hij bij dat museum
om een foto van deze huwelijksvijzel. De huwelijksvijzel was onvindbaar,
maar na enige correspondentie kwam niet alleen de vijzel weer boven
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water, maar ook kreeg Ryan Hofs een aantal fraaie foto's, waarvan wij er
een hebben afgedrukt. Overigens wist niemand hoe de vijzel in het museum
was beland, noch waar die vandaan kwam.
Waarom was Ryan Hofs zo geïnteresseerd in de vijzel? De reden hiervoor
is vrij simpel. De klokken en de huwelijksvijzel zijn in dezelfde tijd (ca.
1660) door dezelfde persoon gegoten voor dezelfde persoon. Dit kan
natuurlijk toeval zijn, want zoveel klokkengieters woonden hier nu ook
weer niet. Maar tegenwoordig zijn wij wat meer geneigd om argwanend te
zijn. Woorden als steekpenning, smeergeld, relatiegeschenk, omkoping en
corruptie zien we te vaak in de krant om daar niet even aan te denken.
Waarom was de ambtman zo boos op de dijkgraat?
Tot nu toe heeft Ryan Hot's hiervoor geen concrete aanwijzingen gevonden,
maar hij blijft verder zoeken.
De redactie hoopt dat dit verhaal u aan het denken zet en misschien komt
u nog wel met een antwoord op de verschillende vragen en onduidelijkheden. Ryan Hofs is in ieder geval zeer benieuwd.
Referenties
1. A.J. Mans. Bijdragen en mededelingen Gelre LIV (1954). Een klok
voor de kerk van Heteren. p. 30.
2. A. Dorgelo. Bijdragen en mededelingen Gelre LX (1961). De
klokkengieters van Trier en hun werk. p. 1-90.
3. R.F.P. de Beaufort & Henna M. van den Berg. Nederlandse monumenten. De Betuwe. Den Haag (1968) p. 281.
4. R.A. Gelderland, 1492-1499, inv.nr. 241, fol 43, 43v, 45v en 47 [ -Lie
ook Osenvoren nr. 105)
5. R.A. Gelderland, Archief Hof v. Gelder!., Civiele processen, 21 sept.
1660.
6. De Ned. Leeuw. (1952) p. 339.

ZEDENMISDRIJF IN 1551 TE TIEL
et verhaal, dat nu volgt is een samenvatting van zeven bladzijden uit
een schepensignaat van Tiel uit 1551. Deze hoeveelheid pagina's is
temeer opmerkelijk, daar zoals menigeen weet de meeste signaten uit die
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tijd vrij bondig waren. Het betreft hier dan ook een zaak, die destijds in
Tiel zeker het gesprek van de dag moet zijn geweest. Het handelt dan ook
om een verkrachting van een niet nader genoemd achttienjarig meisje in de
herberg van Gerephaes van den Poel op Westluijden te Tiel door ene
Wilhem van Avensait. Dit zou misschien een kleine vermelding in de
signaten geweest zijn, ware het niet, dat Wilhem van Avensait de zoon was
van de toenmalige burgemeester van Tiel, Claes van Avensaet. (Zie voor
een kleine familie-uiteenzetting de voetnoten.)
Het gehele signaat betreft getuigenverklaringen aangaande het gepleegde feit
ten overstaan van schout Adriaen van Rossem en TieIse schepenen. De
eerste getuigenverklaring is van Dirck van Haren, die verklaart, dat hij naar
Gerephaes van den Poels herberg gekomen is en aan de meid gevraagd
heeft wie er alzo in de herberg zaten. Waarop "die maecht sede, dair sitt
Wilhem van Avensait, Cornelis Versteech, Guert van Nye11, Banier
Dericksz en Gerit Schrijmaecker und hebben een vrouwenmijnsch dair
boven die ick dair nijt aff kriegen en kan". Vervolgens is hij achterom
gelopen en hoorde toen, dat "dair eener was hebbende een vrouwenmijnsch
in die prifait die hij hoerden kritten". Wederom in de herberg gekomen
deed hij zijn relaas tegen de anderen, waarop zij allen naar die kamer, waar
Wilhem van Avensait met het meisje was, gingen en bemerkten, dat die
gesloten was. Daarna "hefft alsdoe die werdt (Gerephaes van den Poel) een
bijli genoemen ende die kamer opgebroecken dair Wilhem van Avensait mit
dat vrouwenmijnsch op was. Doe quam Wilhem van Avensait bij hoer
luijden, ende nastelden sijn broeck op unnd sede ick heb mijnen will van
dat vrouwenmijnsch gehat, sede hij deposant, dat sij sulcx nijt seggen en
sulde, want dat sail mergen waell een ander seggen".
De tweede verklaring is van IJken Fransdochter "werdijn" (Gerephaes'
vrouw) en Hennijken Henrixdochter. Zij getuigen, dat op die bewuste
zondagnamiddag een meisje bij haar gekomen was om bier te halen en dat
zij toen is lastig gevallen door in de eerste verklaring genoemde personen.
"Alsdoe hefft die vurgenoemde Hennijken hoir achterwuijt gewesen,
seggende dit sijn boessen, clijmpt achter over den tuijn unnd gaet van hier
twelck sij dede omb en wech te koemen, hefft Wilhem van Avensait hoir
terstont naegeloepen ende sij op die kamer gebracht. Is die werdijnne
vurschreven op die kamer gefollicht, seggende laet dese maecht gaen, mijn
bier is wuijt ende ick will u nijt meer tappen. Hefft alsdoe Wilhem van
Avensait dair vurgenoemde werdijnne in sijn arm gefat und van de kamer
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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willende dragen, ende het mesken hedde gem n en wech geweest, mer
Wilhem en wolst nijt laeten gaen, seggende tapt ons bier omb gelt dese
maecht en sail in u huys geen quaet geschien".
Liken Fransdochter is daarop, gerust zijnde, bij haar zuster op bezoek
geweest. Weer thuiskomende hoorde zij op die kamer "een groot rumoer"
en alle andere herberggasten hoorden eveneens "een groot gekrijss opter
kameren", waarop haar man Gerephaes de deur met een bijl openbrak.
De getuigenis van Gerephaes van den Poel is min of meer gelijkluidend.
Hen van Guilich en Thonisken Smolders voegen hier nog aan toe, dat
"Wilhem van Avensait dat selve mesken voell onnutte unnd onerbaire
woirden toesprack seggende ick will u bruijen, unnd toich hoer op dat
prifait gaende onmaenierlicke mit hoer omb unnd hoirden hem seggen, dair
geve ick u mijn gelt, dair voir will ick u bruijen. Antworden dat vrouwenmijnsch kreet und karmden seggende omij, is dair geen genade off
bermhertticheit, laet mij gaen, ick will dat gelt nijt hebben, dat geefft gij
mij tegen mijnen will unnd danck, unnd ick bijn mer achtijen jaer alt ende
geenen man nuth, unnd Wilhem van Avensait dede effenwaell sijnen will
mit hoer, ende dat mesken karmden ende riep omij is dair geen genaede,
laet mij gaen".
Ook andere vrouwen (met voogden) op Westluijden getuigden, onder andere
Lijsken Henricxdochter, Peterken Roloffsdochter, Derisken Baeckens, Bee11
Dircxdochter en Thonisken Smollers, dat zij het meisje hadden horen
krijsen en kermen en laatstgenoemde verklaarde onder andere "dair geschiet
alsulcken vrouwen chrafft dat id Got verbermen will" en "dit moet Godt
geclaecht sijn dat sulcke grote misbair hier geschiet".
In de laatste verklaring getuigt Derisken Baeckens "woe dat ten huyse van
Luijt Peters bijnnen Tie11 (nae dat die scholtz unnd schepen bij id mesken
vurschreven geweest hadden) gecoemen sijn Wilhem Aelbertsz huijsfrouw
mit Wilhem van Avenza.etz wijff ende dat die huijsfrou van Wilhem van
Avenzaet vurschreven seer schreiden, biddende dat mesken vurschreven, dat
sij doch horen man Wilhem van Avensait nijt vorder in last brengen wulde,
seggende wat id hoer baten sulde, as sij een hantvoll bloitz hedde, unnd dat
Gerdt Aelbertsz vurgenoemd hoer bode te geven hondert gulden, dat sij
weerroepen solde, esgeen sij voir scholtz unnd schepen bekent hedde,
dairop id mesken antworden haer eher en weer hoer omb gelt noch omb
goit nijt veijll, mer kiste sij idtwes gedaen dair aen sij hoir selffs nijt te kort
en dede, sulcx wulde gem n doen unnd begerden nijemantz te lasten. Sede
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Derisken tegens hoer, lyff kijnt wat solde u baeten, dat gij imantz omb den
hals brengen solt, hefft alsdoe vurgenoemde Derisken bij Claes van
Avensaet gegaen unnd hon dit woe vurschreven stait te kennen gegeven
unnd hem affgefraecht, off dat mesken weerroepen muchte esgeen sij voer
scholtz unnde schepen bekent hadde, sonder hoer selffs daer te misdoen.
Dairop Clais van Avensait die vurgenoemde Derisken antworden unnd sede,
naedenmaell sij sulcx sonder momberen gedaen hebbe soe moecht sij alles
weer roepen wes sij voer den scholtz ende schepen gesecht hefft, sonder
haer selffs daer mede te mijsdoen. Tuicht noch Derisken vurgenoemd dat
sij van nijmande geen gifften noch gaeven gehat noch ontfangen hebbe, mer
dat Wilhem van Avensaet wijff hoer verhantreict hefft een daler begerende
sij id mesken den geven wulde, ende dat id mesken seggen solde den selven
daler van Wilhem van Avensaet ontfangen te hebben. Tuicht noch Derisken
vurgenoemd als doe dat vurgenoemd mesken ten huijse van Luijt Peters
ingecoemen was gijngh sij toe bedde liggen, weijnden karmden ende seer
schreiden ende en kost nijt geslaepen".
Zoals U ziet, liep het dus voor Wilhem van Avensaet waarschijnlijk (hij
stierf tussen 1556 en 1562) goed af, omdat zijn vrouw en anderen, door
allerlei trucs en gemanipuleer het meisje zeer waarschijnlijk zover kregen,
dat zij de aanklacht wederriep, hetgeen echter niet als zodanig aangegeven
is. Het intrekken van de aanklacht was alleen mogelijk, zoals uit het signaat
blijkt, omdat zij de aanklacht gedaan had, zonder dat daarbij mombers
(voogden) aanwezig waren. Hierop speelde Clais van Avensait handig in.
Waaruit maar weer blijkt, dat kleine lieden het niet wonnen van grote
heren. Toen niet. En nu?
Rinus Baggerman

Bijlage over de jamilieverbanden
Claes van Avensaet, overleden tussen 1568 en 18-5-1572. Hij was
kerkmeester van Tiel in 1533 en 1539, schepen van Tiel 1543-1549 en
burgemeester van Tiel in 1550, '51, '66 en '68. Hij bezat huizen Op ten
Dam en in de Vleesstraat te Tiel.
Zijn zoon Wilhem van Avensaet Claesz overlijdt te Tiel vóór zijn vader,
waarschijnlijk in 1556, toen Claes zijn vader Wilhems huis overdroeg aan
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Hendrick van Doornick en is in ieder geval overleden voor 18 maart 1562.
Wilhem trouwde Catrijn Vogel, overleden 1565-1566, dochter van Henrick
Vogel, schepen van zowel Tie! als Zandwijk en Hillegond de Man
Brandtsdochter. Catrijn Vogel was bij haar huwelijk met Wilhern weduwe
van Bernt van Heessell.
Wilhem van Avensaet bezat het huis "De Wildeman" in de Vleesstraat, dat
hij maart 1549 gekocht had van Matheus Marcelisz, in genoemd jaar
gasthuismeester van Tie!.
Willem en Catrijn hadden twee dochters: Nenna (gehuwd met Otto
Herberentsz van Lynden) en Johanna (gehuwd met Jr. Jan van Bueren,
verscheidene jaren zowel schepen als burgemeester van Tie!), die als
kleindochters van Claes van Avensaet erfgenamen waren van het huis Op
ten dam en dit op 18 mei 1572 verkochten aan Rutger van Nye11.
Bronnen
1. Rechterlijk Archief Tiel, inv. no. 298, Vrijwillige rechtspraak, schepensignaten 1549-1554, folio 99v-102v, d.d. 15 sept.-10 nov. 1551.
2. J.P. de Man. Regeerders van Tie!.

ARCHIVARIA
ONGELUK VOOR J.M. GELUK; MOORD OF ZELFMOORD?
p 24 juli 1844 werd nabij Varik het lijk uit de rivier opgevist van de
35-jarige Jan Marinus Geluk. De koop- en landman uit Tholen was
onder onduidelijke omstandigheden omgekomen. De eerste gedachten van
de officier van Justitie te Tie!, genaamd Dijkmeester, gingen uit naar
moord, gepleegd door meerdere personen. Zware verwondingen in de hals
die waren toegebracht met een mes riepen dit vermoeden op.

O

Enig onderzoek door de officier leerde dat Geluk op 13 juli zijn vrouw
(Maria Geluk) en kinderen op de markt te Tholen 'heimelijk' had verlaten.
Op 17 juli kwam hij met de stoomboot vanuit Nijmegen aan in Lienden en
overnachtte in het Zwarte Paard. Onderweg had Geluk aan de veerman
gevraagd naar Baron van Brakell van den Eng. Op de 18e is hij vervolgens
te voet naar Nijmegen vertrokken. Nadien is niets meer vernomen.
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Geluk had de baron kort daarvoor ontmoet op de landbouwtentoonstelling
in Middelburg, georganiseerd door de Zeeuwse Maatschappij van Landbouw. Van Brake11 was daar als vertegenwoordiger van de Gelderse
landbouwcommissie naar toe gereisd. Het zou de aanzet zijn voor de
oprichting van de Geldersche Maatschappij van Landbouw. De landbouwpionier Van Brake11 is er in contact gekomen met Geluk die eveneens bekend
stond als aanhanger van het 'nieuwe systeem'. De collega officier van
Dijkmeester te Zierikzee suggereerde dat Geluk door de aankoop van veel
mest tegen hoge prijzen zijn beurs te boven was gegaan. Deze tegenslag zou
wel eens een reden geweest kunnen zijn om de hand aan zichzelf te slaan.
Of Geluk in juli nog met Van Brake11 van den Eng gesproken heeft blijft in
het ongewisse, evenals de ware toedracht rond zijn dood.
Johan Marinus Geluk was een zoon van Cornelis Geluk en Catharina de
Wit. Zijn vrouw Maria Geluk was een dochter van Jacob Anthonie Geluk
en Adriana Kodde.
Bronnen: Gemeentearchief Lienden, ingekomen stukken nrs. 187, 193.
Gemeentearchief Varik, vl.nr. 71.
Si! van Doornmalen

.W:iiiiMiagENE OUDE SCHOOLFOTO OCHTEN

T n de vorige Nieuwsbrief is een foto afgedrukt van een schoolklas in
1 Ochten. Van een aantal leerlingen was de naam toen onbekend, maar
inmiddels zijn sommige bekend geworden. De nummering is gelijk aan de
vorige keer. Wie weet de laatste namen?
Schoolfoto Ochten (AIC nr. 232): 1. Hendrik van Brenk, 2. Arie Schenkhof, 3. onbekend, 4. onbekend, 5. Johan Jansen, 6. onbekend, 7. Meester
Drabbe, 8. Karel van de Vooren, 9. onbekend, 10. Cees van den Berg, 11.
Hendrik Schenkhof, 12. Gijsje Hommersom, 13. onbekend, 14. Johanna
van Lavieren, 15. Jannie van Binsbergen, 16. Lena Lavieren, 17. Grietje
van Tuil, 18. Meester Klaaren 19. onbekend, 20. Woutje Bor, 21. onbekend, 22. Piet van den Berg, 23. Alie van den Berg, 24. Mien van
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Dodewaard, 25. onbekend, 26. onbekend, 27. Corrie Bor, 28. Corrie
Jansen, 29. Chris van Binsbergen, 30. Detje van Doorn, 31. Bartje van de
Vooren, 32. Piet van Dodewaard, 33. Evert Verwoert. (Foto september
1931, W. Keuken).

SHERME SCHOOLFOTO OMMEREN
ezien de belangstelling voor oude foto's plaatsen we hieronder een
niet eens zo oude schoolfoto (AIC nr. 2626). Deze is gemaakt in
1951 ter gelegenheid van een schoolreisje naar Oud-Valkeveen van een
school uit Ommeren.
Van geen van de personen is ons de naam bekend. Wie helpt?

G

Schoolfoto Ommeren 1951 (A/C nr. 2626).
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OSENVORENREEKS
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 leesapparaten en de fiches.

O

Hoofdserie
55

Fotoalbum llzendoorn 1914. Samengesteld door Marliene Verwoert, Marijn Elting-van
Arkel en Arend Datema. Kesteren (1996)

A-serie
A207 Protocol van bezwaar, heerlijkheid lizendoorn, ORA lizendoorn inv. 13, 1807-18 1 1
A208 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, le deel 1660-1671
A209 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 2e deel 1672-1691
A210 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 3e deel 1692-1712
A211 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 4e deel 1713-1723
A212 Protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266, 5e deel 1724-1739
A213 Archivalia Lakemond uit het Oud-Archief van Wageningen (inv. 173e, 190, 194, 189,
191 en 192)
ORA =
RNB =

Oud Rechterlijk Archief
Rechterlijk Archief Neder-Betuwe

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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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 bedrijfsleven, 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

