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nigiingEiN.Qi AGENDA  

Maandag 14 april 1997 

Maandag 12 mei 1997 

Maandag 9 juni 1997 

: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
aanvang 19.30 uur! 
Aansluitend: 
de heer Paul Brusse 
De agrarische geschiedenis van de Over- 
Betuwe tussen 1650 en 1850 

: de heer K. Friso 
De razzia van Putten 

: drs. B. Goudswaard 
Archeologie en de Betuweroute 

De lezingen van 14 april en 12 mei 1997 zullen worden gehouden in het 
Dorpshuis te Kesteren (Nedereindsestraat 27, tel. (0488) 48 15 27. De 
lezing van 14 april zal worden voorafgegaan door de Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering, die begint om 19.30 uur. De lezing van 12 mei zal om 
20.00 uur beginnen. 
De lezing van 9 juni 1997 zal plaatsvinden in het Arend Datema Instituut 
— AIC Betuwe en beginnen om 20.00 uur. 

Noteer vast in uw agenda of op uw kalender. 

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

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

dering op maandag 14 april 1997, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis te 
Kesteren. 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen. 

3. Jaarverslag secretariaat en werkgroepen. (In deze Nieuwsbrief 
opgenomen.) 

4. Financieel jaarverslag 1996 en begroting 1997. Deze liggen een half 
uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

5. Verslag van de kascontrolecommissie en aanwijzing van een nieuw lid 
van deze commissie. Aftredend is de mevr. D.J. van Dee-Honders, 
omdat zij voorgedragen is voor een bestuursfunctie. 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevr. D.M.C. Kronenberg-
Meulenkamp, mevr. G. Geurts-Parlevliet en mevr. J.W. de Hartog-van 
Schaik. 
Het bestuur stelt U voor om als nieuwe bestuursleden te benoemen 
mevr. D.J. van Dee-Honders en de heer F. Schuurman. 
De derde vacature zal niet worden aangevuld, omdat het bestuur in 
1995 bij de benoeming van de heer Bijpost tijdelijk met één persoon is 
uitgebreid, wat dus nu weer ongedaan wordt gemaakt. 

7. Uitloting renteloze obligaties. 
De laatste renteloze obligaties zullen worden "uitgeloot". 

8. Rondvraag. 
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9. Sluiting. 

Na afloop van de Algemene ledenvergadering is er een korte pauze, om 
20.15 uur gevolgd door de lezing van Paul Brusse over de agrarische 
geschiedenis van de Over-Betuwe van 1650-1850. Zie ook het bericht 
hierover elders in deze Nieuwsbrief. 

i'MMESERE AGRARISCHE GESCHIEDENIS OVER-BETUWE 

D e lezing van maandag 14 april 1997 zal gaan over de agrarische 
geschiedenis van de Over-Betuwe tussen 1650 en 1850. De spreker, 

de heer Paul Brusse, werkt bij de vakgroep Agrarische geschiedenis van 
de Landbouwuniversiteit Wageningen. Hij is al sinds 1992 bezig met een 
boek over dit onderwerp en heeft daarvoor naast de gewone literatuur 
vooral unieke gegevens verzameld in archieven binnen en buiten de streek. 
Dit mooie archiefmateriaal dat nog nooit op een dergelijke intensieve wijze 
is gebruikt, zal een boeiend boek opleveren over de geschiedenis van de 
Over-Betuwe. Aldus de spreker. In de lezing zal hij alvast een tip van de 
sluier oplichten. 
Het zal een lezing worden over het leven en werken van de Overbetuwnaar 
in de 17e en 18e eeuw. Het zal gaan over hele boeren en halve boeren, 
over keuters en arbeiders. Over de smid, de timmerman, de schoenmaker 
en niet te vergeten de tabakker. Het zal gaan over vrouwen en mannen, 
over hun kinderen, hoe ze probeerden te overleven binnen de in onze ogen 
harde wereld van de 17e en 18e eeuw. Echter wie beter kijkt naar het 
verleden, ziet, dat die hardheid vaak werd verzacht doordat mensen elkaar 
hielpen in tijden van nood... 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze lezing, waarvan het onderwerp 
perfect aansluit bij de doelstellingen van onze kring. 

Omdat deze lezing vooraf gegaan wordt door de algemene 
jaarvergadering zal de bijeenkomst beginnen om 19.30 uur. 

De plaats is zoals gebruikelijk het dorpshuis van Kesteren. 
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RAZZIA VAN PUTTEN 

H et is al jaren een traditie in onze kring om in de meimaand een 
spreker te vragen die iets kan vertellen over de Tweede Wereldoorlog 

of de nasleep daarvan. Sommige onderwerpen zijn zeer algemeen, andere 
meer streekgebonden. Ditmaal een lezing over de razzia van Putten. 
De lezing zal gehouden worden op maandagavond 12 mei 1997 om 20.00 
uur in het Dorpshuis van Kesteren. 
De spreker, de heer K. Friso, heeft als 13-jarige jongen alles van nabij 
meegemaakt en als Puttenaar was en is hij zeer betrokken bij het vervolg 
van deze razzia op het hele Puttense dorpsleven. Hij is medeoprichter en 
vice-voorzitter van de Stichting  October  '44. 
Hoewel de razzia plaats vond in een dorp buiten de Betuwe, is het goed om 
te bedenken dat het net zo goed in een willekeurig Betuws dorp had kunnen 
gebeuren. 
Van de spreker ontving de redactie de volgende samenvatting. 
Hard sloeg de Duitse Weermacht terug toen een verzetsgroep in de nacht 
van 30 september op 1 oktober 1944 een aanslag pleegde op een auto, 
waarin twee officieren en twee soldaten zaten. Als gevolg van de aanslag 
kwam een officier om het leven. De andere officier werd door de verzets-
groep meegenomen en kort daarna vrij gelaten. De soldaten wisten te 
ontkomen. 
Op bevel van generaal F.C.  Christiansen,  bevelhebber van de Duitse 
Weermacht in Nederland, werden vrouwen en kinderen uit hun huizen 
gejaagd en in de Oude Kerk opgesloten. Voor zover niet ontkomen werden 
alle weerbare mannen gearresteerd en afzonderlijk gevangen gezet. 
Op de tweede dag van de razzia (2 oktober 1944) werden de mannen 
weggevoerd naar het concentratiekamp te Amersfoort. Vrouwen en kinderen 
moesten binnen enkele uren hun dorp verlaten. In de nacht van 2 op 3 
oktober 1944 werden meer dan 100 woningen in brand gestoken. 
De weggevoerde mannen werden op 11 oktober 1944 per trein overgebracht 
naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Van de 602 in de 
trein gestapte gevangenen wisten 13 onderweg uit de trein te springen. Na 
de bevrijding keerden slechts 49 terug, waarvan er 5 kort na thuiskomst 
stierven. 
Tijdens de razzia werden 7 personen op de vlucht doodgeschoten. 
Voor deze lezing heeft het bestuur de grote zaal van het Dorpshuis van 
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Kesteren gereserveerd. Zoals altijd zijn ook niet leden van harte welkom. 

:Mmeneimig ARCHEOLOGIE EN DE BETUVVEROUTE 

T n de voorwaarden voor de aanleg van de Betuwe-spoorlijn is door de 
1 overheid nadrukkelijk bedongen dat voldoende rekening wordt gehouden 
met archeologische waarden. Hiertoe is in alle stadia van de voorbereiding 
en uitvoering samenwerking nodig tussen de opdrachtgever — de Neder-
landse Spoorwegen — en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-
derzoek. De wetenschappelijke begeleiding van dit samenwerkingsproject 
is in handen van drs. B. Goudswaard, die voor ons op maandagavond 9 
juni 1997 hierover een lezing zal houden. Deze lezing zal niet zo zeer gaan 
over opgravingen, maar meer over de inventarisatie, wat er te verwachten 
valt aan potentiële vindplaatsen en wat al aan vooronderzoek is gedaan. Of 
dit al spannende resultaten heeft opgeleverd horen we dan. 

Het tracé van de Betuweroute en de vindplaatsen die zijn geselecteerd voor 
archeologisch onderzoek. Afbeelding Projectbureau Betuweroute. 

De globale inventarisatie is uitgevoerd door het ROB te Amersfoort. Op 
grond hiervan is aanvullend veldonderzoek gedaan door de stichting RAAP. 
Dit was een heel karwei, want de Betuweroute is ongeveer 120 km lang en 
100 m breed. 
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Hierna volgde op basis van deze en aanvullende gegevens uit andere 
bronnen een uitgebreidere, tweede inventarisatie die uiteindelijk 106 
vindplaatsen opleverde. Daarna gevolgd door een proces van belangenafwe-
ging en prioriteitenstelling. Hierover hoort u ongetwijfeld meer. 
Voor een deel van de vindplaatsen — inmiddels gereduceerd tot 27 locaties 
— zal aanvullend archeologisch onderzoek worden gedaan door het graven 
van proefsleuven. Dit is ongeveer de huidige stand van zaken, maar ook 
over de toekomst valt nog wel wat te vertellen. 
De heer Goudswaard beschouwt dit project als een uitdaging voor 
archeologen. Aangezien de Betuweroute dwars door ons werkgebied loopt 
en archeologie de oudste tak van onze vereniging is verwacht het bestuur 
een grote opkomst. 

Tot ziens in het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe op 
maandagavond 9 juni 1997 om 20.00 uur 

MEMEM 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 halfuur 

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. 

weeknr. dagen gemeente 

14.  3 1-3/4-4 Echteld 
15.  7-4/11-4 Maurik 
16.  14-4/18-4 Kesteren 
17.  21-4/25-4 Lienden 
18.  28-4/2-5 vakantie 
19.  5-5/9-5 vakantie 
20.  12-5/16-5 Kesteren 
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21.  19-5/21-5 Lienden 
22.  26-5/30-5 Echteld 
23.  2-6/6-6 Maurik 
24.  9-6/13-6 Kesteren 
25.  16-6/20-6 Lienden 
26.  23-6/27-6 vakantie 
27.  30-6/4-7 vakantie 
28.  7-7/11-7 vakantie 
29.  14-7/18-7 Lienden 
30.  21-7/25-7 Echteld 
31.  28-7/1-8 Maurik 
32.  4-8/8-8 Kesteren 
33.  11-8/15-8 Lienden 
34.  18-8/22-8 Echteld 
35.  25-8/29-8 Maurik 

ARCHIEVEN HERVORMDE GEMEENTEN INGEN EN RAVENSWAAIJ BIJ 
SIREEKARCHIVARIAAT 

Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn de archieven van de Hervormde 
gemeenten Ingen en Ravenswaaij inbewaring gegeven bij het streekarchiva-
riaat. De archiefjes zijn direct toegankelijk gemaakt. Het Ingense archief 
(ongeveer strekkende 3 meter) gaat terug tot ca.1648. Het oudste archief-
stuk uit Ravenswaaij dateert al uit de vijftiende eeuw (1465), dus nog van 
voor de Reformatie! Het betreft een stichtingsakte van een vicarie in de 
kerk. De stukken van de Hervormde gemeente vangen aan in 1668 toen de 
gemeente zich afscheidde van de Hervormde gemeente Rijswijk. In beide 
archieven berusten de oudste doop-, trouw- en lidmaatboeken en de 
contraboeken vanaf 1772. Het archief van de Hervormde gemeente Ingen 
is in te zien bij de gemeente Lienden, dat van Ravenswaaij te Maurik. 

Overigens is ook het archief van de Hervormde gemeente Rijswijk (vanaf 
1638) door het streekarchivariaat geordend. De stukken blijven echter 
berusten bij de gemeente zelf. Voor raadpleging moet men een afspraak 
maken met de heer P. van Malsen uit Rijswijk (Pr. Beatrixstraat 32). 
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INVENTARIS GEMEENTEARCHIEF ECHTELD 1 

Vorige keer kon al meegedeeld worden dat het 2 

Echteld tot aan 1945 geordend en beschreven 
inventaris verschenen. Met behulp van de inventari 
kunt u stukken uit het archief aanvragen voor g 
boekwerkje geworden van 74 bladzijden, met enkelg 	srjKe indexen 
onder andere op de verleende bouwvergunningen en hinderwetvergunnin-
gen. Voor slechts f 10, = is het verkrijgen bij het streekarchivariaat. 

ARCHIEF STICHTING BOOM EN VRUCHT (1938-1965) 

In het archief van de gemeente Echteld na 1944 berusten enkele dozen met 
stukken afkomstig van burgemeester J.A. Houtkoper. Houtkoper is van 
1945 tot en met 1980 burgemeester geweest en was in de jaren na de oorlog 
een stimulerende kracht achter de wederopbouw. Als burgemeester en op 
persoonlijke titel was hij actief in vele comités en instellingen. Als 
afgevaardigde van de Gelderse Maatschappij van Landbouw zat hij ook in 
het bestuur van de in 1938 opgerichte stichting Boom en Vrucht. Hij werd 
direct secretaris. Over de jaren 1948-1960 zaten diverse stukken over de 
stichting in de aangetroffen dozen. Het archief van de stichting is mogelijk 
bij de overgang naar de Stichting Proeftuin Geldermalsen e.o. verloren 
gegaan. Daarom zijn de aangetroffen bescheiden bewaard en beschreven. 
De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis in Echteld. Mocht iemand 
precies weten wat er met het archief gebeurd is dan houdt het streekarchiva-
riaat zich aanbevolen voor die informatie: (0344) 60 91 00. 
Tussen de stukken zat ook nog hetgeen resteert van de bescheiden van de 
Coöperatieve Landbouwvereniging Midden Betuwe die slechts enkele jaren 
bestaan heeft, midden jaren vijftig. 

Si! van Doornmalen 
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..Agg 150 JAAR HELDRING STICHTINGEN 

I
n 1998 zal het 150 jaar geleden zijn dat ds. O.G. Heldring zijn werk in 

I Zetten begon. Het hele jaar 1998 zal in het teken van deze herdenking 
staan. Een van de vele zaken die georganiseerd wordt is een tentoonstelling 
over deze 150 jaar wonen en werken in Zetten. 
Voor dit punt heeft de directie van de Heldring Stichtingen ons, HISTORI-
SCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en het Arend Datema Instituut — 
AIC Betuwe, gevraagd medewerking te verlenen. 
Wat hebben we nodig? Menskracht en materiaal. 
Menskracht onder andere voor: 

- voorbereiden en inrichten tentoonstelling; 
- eventueel rondleiden op de tentoonstelling; 
- eventueel archiefonderzoek voor de tentoonstelling; 
- toezicht houden bij tentoonstelling enzovoort. 

Materiaal onder andere: 
- foto's; 
- dagboeken; 
- gebruiksvoorwerpen. 

En dat alles betrekking hebbend op de diverse tehuizen, maar ook op de 
vele scholen, die uit de Heldring Stichtingen voortgekomen zijn. 
Voor de Heldring Stichtingen wordt ook een boek uitgegeven. Misschien 
heeft u heel bijzondere foto's of verhalen in uw bezit, die hiervoor gebruikt 
mogen worden. Bied spontaan uw hulp, in welke vorm ook, aan en laten 
we er met elkaar iets goeds van maken. 
Opgaven graag voor 15 april a.s. bij: 
Mevr. J.W. de Hartog-van Schaik, Zetten, tel. (0488) 45 14 77 
De heer A. Datema, Kesteren, tel. (0488) 48 13 54 
Mevr. E.A.M. Janssen-van der Nat, Zetten, tel. (0488) 45 25 03 

MiggiNEM JAARVERSLAG SECRETARIS HKK&O 1996 

1. Algemene Ledenvergadering 15 april 1996 

D e 28ste Algemene ledenvergadering werd gehouden op 15 april 1996 
in het Dorpshuis te Kesteren. Hierbij waren 8 bestuursleden en 21 
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leden aanwezig, terwijl na afloop van het officiële gedeelte nog 15 leden 
binnenkwamen om de lezing van de heer Van Doornmalen over het 
onderwijs in de "KLEM-gemeenten" (Kesteren/Lienden/Echteld/Maurik) 
bij te wonen. 
De jaarverslagen van het secretariaat en van de werkgroepen over 1995 
werden zonder commentaar goedgekeurd. Ook het financiële verslag 
alsmede de begroting voor 1996 kregen de instemming van de leden. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren D.  Elting  en van A.H.E.T 
van Ingen hebben de boekhouding nagezien en in orde bevonden, waarmee 
de penningmeester decharge kon worden verleend. De heer van Ingen treedt 
uit de commissie; zijn plaats wordt ingenomen door mevr. D.J. van Dee-
Honders. 
Van de bestuursleden zijn mevr. D.M.C. Kronenberg-Meulenkamp en de 
heren J. van Ingen en H.C. Moorrees aftredend. Ze zijn alle drie herkies-
baar en worden unaniem herkozen. 
Van de obligatielening, destijds afgesloten t.b.v. de aanschaf van het 
fotokopieerapparaat werden wederom 45 nummers uitgeloot. Het restant zal 
in 1997 worden afgelost. 
Tijdens de rondvraag geeft de heer S. van Doornmalen, redacteur van de 
Tabula Batavorum, enige informatie m.b.t. het enige malen te laat 
verschijnen van de Tabula, waardoor deze niet gelijktijdig met de Nieuws-
brief kon worden verzonden, hetgeen extra portokosten voor de vereniging 
met zich mee brengt. Deze extra kosten neemt de redactie van de Tabula 
voor haar rekening. De redactie is bovendien op zoek naar sponsors om een 
betere financiële basis te krijgen. Van de aanwezige leden dringt met name 
de heer Poelman ook aan op afstemming van de verschijningsdata van 
Nieuwsbrief en Tabula, daar de werkgroep Zetten daar bovendien nog haar 
eigen convocatie bij doet. 

2. De HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN in 1996 

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

Bestuur 
Het algemeen bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTRE- 

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 	 Historische Kring Kesteren en Omstreken 



14  NIEUWSBRIEF, 15 jaargang nr. 2, april 1997 

KEN vergaderde in 1996 8 maal samen met het bestuur van het AIC. In 
augustus is besloten om ook weer gesplitste vergaderingen te houden, omdat 
de agendapunten van AIC en HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTRE-
KEN vaak nogal verschillend zijn. Het AIC heeft vaker behoefte aan 
bespreking van de lopende zaken m.b.t. de "bedrijfsvoering". Uit dien 
hoofd vergaderde het AIC bestuur na augustus nog twee maal apart en het 
HKK&O-bestuur éénmaal. 

Lezingen 
In het verslagjaar werden wederom 9 "maandagavondlezingen" gehouden 
over diverse onderwerpen, waarvan 7 in het Dorpshuis te Kesteren, 1 in het 
Arend Datema Instituut en 1 in het opleidingscentrum 't Vanck, waar later 
in het seizoen nog een excursie op volgde naar de kassen in Wageningen. 
Bovendien werd door de heer Datema nog een dia-avond over Eldik en 
Ochten verzorgd in de Vicarij te Ochten. Het was weer mevr. De Hartog 
die de meeste van deze boeiende avonden wist te organiseren! 

Excursie 
De jaarlijkse busexcursie, wederom georganiseerd door de heren De Bont 
en Van Ingen ging ditmaal op 12 oktober naar de Bommelerwaard, waar de 
excursieleiders ons weer van vele merkwaardigheden op landschappelijk en 
historisch gebied lieten genieten. 

Bibliotheek 
Dieneke Kronenberg is weer verder gegaan nieuwe boeken in het systeem 
op te nemen; voor sommige dingen geassisteerd door Arend Datema en 
Henk Gerritsen. 

Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief, het onmisbare contactorgaan van onze vereniging, niet 
alleen met "Nieuws" over de activiteiten van de vereniging en van het 
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe, maar ook met vele interessante 
artikelen, verscheen in 1996 drie maal. 

Arie C.J. Bijpost 
secretaris 
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Eggeneffn JAARVERSLAG AIC BET1UVVE 1996 

T n het verslagjaar bestond het bestuur uit F.F.J. Nieuwenhof, voorzitter, 
1 A. Bijpost, secretaris, J. de Vries, penningmeester, M. van Arkel, H.C. 
Moorrees en W.A. Rombout. De directie van het Arend Datema Instituut - 
AIC Betuwe was in handen van A. Datema. 

Deskundig toezicht op het onderhoud van het gebouw werd - op vrijwillige 
basis - gehouden door de heer De Vries van de SWB te Lienden. De 
technische dienst (voor het repareren  etc.  van allerlei zaken) bestond uit de 
heren J. van Dam en W. Rombout. 
De bibliotheek werd onderhouden door de dames Kronenberg en Van Dee-
Honders en door de heren Kronenberg en Gerritsen. 
De bibliotheek afd. genealogie werd verzorgd door de heer G. Opperman. 
Door aankoop en schenkingen zijn de bronnen op het Arend Datema 
Instituut — AIC Betuwe, die genealogen kunnen raadplegen enorm 
uitgebreid. 
Het "in de computer brengen" van DTB's en burgerlijke standen ging 
gestaag voort. Hieraan werkten mee de heren Ruis, Griinbauer, Arissen, 
Veldhuizen, Fransen, van den Bosch, Bor en mevr.  Bianca  Koets e.a. o.l.v. 
de heer D.  Elting.  
Door de dames M. van Arkel en M. Verwoert en de heer G.D. Opperman 
werd verder gewerkt aan de inventarisatie van de fototheek en diatheek. 
Ten behoeve van diverse instellingen en verenigingen zoals te Heteren, 
Opheusden, Deil, Kesteren, Lienden, Maurik, Ochten, Echteld werden 
tentoonstellingen en lezingen gehouden. 
Het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe mocht zich verheugen in een 
steeds groter wordende belangstelling. Ruim 3000 geregistreerde personen 
brachten een bezoek voor informatie, terwijl ook schriftelijk en telefonisch 
gegevens en inlichtingen werden verstrekt. 
Uit alles blijkt wederom, dat het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe in 
een behoefte voorziet en ook gedragen wordt door velen, getuige de hulp 
en schenkingen, die ook in dit jaar weer ontvangen mochten worden. 
In de Osenvorenreeks verschenen wederom de nodige afleveringen mede 
dank zij de transcribenten van het Oud Rechterlijk Archief. In de hoofdserie 
verscheen Het Fotoalbum IJzendoorn 1914. Dankzij de steun van particulie-
ren was dit financieel mogelijk. De verkoop verloopt boven de verwachting. 
De samenwerking met het streekarchivariaat van de KLEM-gemeenten 
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verliep weer als vanouds. Jammer is echter, dat de toegankelijkheid van de 
gemeentelijke archieven slecht is. Dit in verband met het feit, dat de 
gemeentelijke archieven slechts eenmaal per zes weken één dag te bezoeken 
zijn. Veel bezoekers komen dan teleurgesteld op het Arend Datema Instituut 
— AIC Betuwe en proberen wij hen te helpen, doch dat lukt veelal niet. 
Openbaarheid van archieven is - dacht ik - een taak van de gemeentelijke 
overheden. Eén dag in de zes weken open zijn kan m.i. nauwelijks de toets 
der kritiek doorstaan. Wie bindt de kat de bel aan! 
Op genealogisch gebied is er inmiddels een prettige samenwerking ontstaan 
met het Rijksarchief Gelderland en ook met vele verenigingen op dit terrein 
in Gelderland. 
In het kader van het Jeugd Werk Garantie-plan of als stagiaire waren in 
1996 bij ons werkzaam Ben Onink (vertrokken september 1996), Marliene 
Verwoert (vertrokken december 1996, Diana Vink, Emelie Bos en  Susanne  
van Stekelenburg (vertrokken mei 1996). 
Tenslotte zijn we veel dank verschuldigd voor de vele schenkingen en 
prettige contacten met vele personen en instanties, daarbij de wens 
uitsprekende, dat deze contacten de komende tijd zo mogen blijven of zo 
mogelijk verstevigd worden. 

Arend Datema 

) 	JAARVERSLAG 1996 REGIOKRING ZETTEN E.O. 

E lk jaar om deze tijd onderzoeken we de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar van onze werkgroep. We beseffen dat het dierbare 

herinneringen zijn aan de avonden in "Het Wapen van Andelst". In het 
vorige jaarverslag werd vermeld, dat enkele van onze leden zich hadden 
verdiept in het leven van burgemeesters in de 19e eeuw en in het bijzonder 
na 1848. 
Dit jaar konden wij allen horen over het reilen en zeilen van deze heren. De 
rij werd geopend door "Frans Godert, de laatste Heer van Hemmen". De 
heer H.E. van Uilenreef vertelde boeiend over Baron van Lynden, de 17e 
Heer van Hemmen en burgemeester van de kleinste gemeente in Nederland. 
De gemeente Valburg kende in de vorige eeuw na 1848 twee burgemees-
ters; Geurt de Hartog van 1854-1866 en Laurentius van Doesburgh van 
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1866-1895. De heer A.J.N. den Hartog Jager vertelde van de eerste en 
mevr. E.A.M. Janssen-van der Nat over de laatste. Zeer boeiende 
verslagen. Ondanks de droge historische feiten ontbraken de rode oren niet. 
Tot slot werd "meester Steven Roes", burgemeester van Heteren van 1816-
1863, onder de loep genomen door de heer drs. H. van den Berg. Duidelijk 
kwam de katholieke invalshoek van onze regio in de vorige eeuw naar 
voren. 
De excursie was dit jaar naar Driel. Een ontvangst in de Nederlands 
Hervormde kerk met een historisch overzicht door mevr. Willemse. Daarna 
een rondrit en uitleg in het landschap over enkele boerderijen en kastelen 
door de heer J.A.B. Poelman. 
Als afsluiting van de lezingcyclus kwam de heer drs. C.A. van der Beek 
met de "Geschiedenis van de belastingen" en enkele curiosa van de 
fiscaliteit. 
De opkomst van de leden varieerde van 15 tot 30. Alleen de excursie was 
helaas slecht bemand. 
Het tracé van de Betuweroute en de vindplaatsen die zijn geselecteerd voor 
archeologisch onderzoek. Afbeelding Projectbureau Betuweroute.De 
activiteiten van de leden ten aanzien van de naamgeving van straten was 
gevarieerd. De geschiedenis past niet altijd bij de huidige tijd en/of plannen. 
Voor onze werkgroep was 1996 een goed jaar dankzij alle medewerking en 
aanwezigheid van onze leden. 

J.A.B. Poelman 	 B.T. Hof-Velde 
voorzitter 	 secretaris 

MEMEME JAARVERSLAG 1996 WERKGROEP ARCHEOLOGIE 

A Is we dit schrijven is het verenigingsjaar voor onze werkgroep nog 
niet ten einde. Afgelopen zaterdag waren we nog met de groep in 

Dodewaard, waar we kennis namen van de proefgravingen bij de voorberei-
dingsactiviteiten voor de Betuwelijn. De grond was nauwelijks begaanbaar 
omdat de vorst nog niet helemaal uit de grond was en het regenwater aan 
de oppervlakte bleef. Onderzoek doe je dan niet; het bezoek van onze groep 
beperkte zich dan ook tot kijken en praten. De verkleuring onder in de 
proefsleuven gaf aan dat we hier te maken hadden met resten uit de 
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Bronstijd periode, dus een ouderdom van minimaal 1600 jaar. Van een rijke 
vindplaats lijkt hier geen sprake. Zo op het oog was er geen potscherf te 
bespeuren... 
Zo ging het meerdere malen in het afgelopen jaar. Regelmatig bezochten we 
de proefsleuven in het Betuwelijn-traject. Soms met tastbare archeologische 
sporen, maar vaak was het voor ons nauwelijks herkenbaar. Het weer liet 
ons ook regelmatig in de steek. De lange vorstperiode van half december 
tot eind januari bood ons nauwelijks mogelijkheden om er op uit te trekken. 
Dit werden — zeker niet ongezellige — praatmiddagen. Natuurlijk waren 
er ook voorspoedige zaterdagen en werden weer veel vindplaatsen bezocht. 

De aandacht gaat de laatste jaren 
meer en meer uit naar bijzondere 
vondsten. In het verleden werd 
vrijwel iedere scherf opgeraapt en 
verzameld. Nu echter richten we 
ons meer op het gebruiksvoorwerp 
en wat daarmee samenhangt. Bij 
onze veldwerkactiviteiten vonden 
we onder andere een aantal slijp-
steentjes, soms onbeschadigd en 
gaaf, maar vaak ook als fragment. 
Bij een van de verkenningen vond 
het jongste lid (met de beste ogen) 
warempel een slijpsteen-fragment 
met een ingeslepen versiering. 
Nooit eerder hadden we zo'n type 
gezien en tot op heden hebben we 
het nog niet goed kunnen determi-
neren. Spinklosjes uit de IJzertijd 
en Romeinse periode hebben we 
meerdere malen gevonden en 
hieronder bevonden zich een 
aantal zeer fraaie exemplaren. 

Ook noemenswaardig was de vondst van een uit hertshoorn gesneden 
"kaartkam" (zie de bijgaande afbeelding). Deze kam, die nog vrijwel 
helemaal gaaf was, werd gevonden op een Romeins-inheemse vindplaats te 
Opheusden. Het is nog niet geheel duidelijk of deze ook uit die periode 
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dateert, omdat het een oppervlakte vondst is. 

De werkgroep archeologie bestaat uit zes personen en deze vaste groep is 
eigenlijk altijd van de partij. Als de weersomstandigheden ons goed gezind 
zijn beleven we nog steeds veel plezier in deze boeiende en gezellige 
hobby. 

Namens de werkgroep, 

Henk Gerritsen en Kobus van Ingen 

MERESEM OUDE SCHOOLFOTO OMMEREN (2) 

D e schoolfoto uit Ommeren (AIC nr. 2626), die in de vorige Nieuws-
brief (15e jaargang nr. 1, januari 1997) stond afgedrukt heeft 

gelukkig een duidelijk reactie opgeleverd. De heer M. Berends uit 
Ommeren heeft alle 46 personen geïdentificeerd. Hartelijk bedankt. In de 
hierna volgende opsomming is dezelfde nummering gebruikt als in de 
vorige Nieuwsbrief. 

1. Dimby Klinge; 2. Henny van Noort; 3. Henk Vink; 4. Hans van Eldik; 
5. Jan van  Noon;  6. Dik v.d. Wal; 7. Wim v.d. Schaft; 8. Hans van 
Voorthuizen; 9. Piet van Zetten; 10. Dik van Essen; 11. Wim van  Noon;  
12. Hans van Kalkeren; 13. Meester H. Klinge; 14. Mevr. Klinge; 15. 
Janny van Noort; 16. Buschauffeur bij ETAO Tiel; heer Van Schaik; 17. 
Mevr. D. Donderwinkel-van Zoest; 18. Dik v.d. Wal; 19. Henk Verbeek; 
20. Sies v.d. Wal; 21. Dik Honders; 22. Mieke van  Warne',  23. Annie 
Onink; 24. Sientje van Ommeren; 25. Janna de Vree; 26. Bart van 
Voorthuizen; 27. Cortje van Ommeren; 28. Jan Dit Timmer; 29. Jan 
Timmer; 30. Jan Baak; 31. Jan van  Dee;  32. Dik van Soest; 33. Fietje v.d. 
Berg; 34. Corrie van Vessem; 35. Yda van Olderen; 36. Bertha Donder-
winkel; 37. Corrie van Ommeren; 38. Jopie van Arnhem; 39. Marijke 
Klinge; 40. Adrie van Essen; 41. Jopie van Baaren; 42. Hans van 
Beusichem; 43. Henny van Ommeren; 44. Wim v.d. Berg; 45. Rina van 
Meenen; 46. Bertha van Baaren. 
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OUDE FOTO UIT DODEWAARD 

T n het archief van het Arend 
1 Datema Instituut — AIC Betu-
we liggen vele foto's waarop 
bekende, maar ook onbekende 
personen voorkomen. Wij doen 
weer een beroep op u met de 
vraag wie op de hierbij afgedrukte 
foto voorkomen. Voor zover 
bekend betreft het een groepsfoto 
uit Dodewaard. De soort groep, 
noch de aanleiding is ons bekend. 
Wie helpt? 

Groepsfoto uit Dodewaard  (A/C  nr. 

3293). 

EREMEM STRAATNAMEN VAN IJZENDOORN (2) 

D e redactie ontving van Arend Datema een uitvoerige reactie op het 
artikel met gelijke titel van Kobus van Ingen in de Nieuwsbrief 

januari 1997 15e jrg. nr. 1 

Cockenhofstraat. Genoemd naar het perceel land genaamd de Cockenhof. 
Ridder Rudolf de Cock kocht dit stuk land van Hendrik en Godfried van 
Ochten op 12 december 1281. Vandaar de naam Cockenhof. Rudolf de 
Cock van Lizendoorn - hij was inmiddels beleend met de hoge heerlijkheid 
LIzendoorn - woonde op het kasteel De Hof, waar thans het huis De Hof 
ligt aan de Keizerstraat. Aan de overkant van de Keizerstraat lag Cockenhof 
ten noorden begrensd door de Keizerstraat, ten zuiden, de Waalbandijk 
overgaand, door de Runne. Oost- en westwaarts begrensd door andere 
percelen land. Men moet zich van de hoogte van de Waalbandijk toen niet 
veel voorstellen; de hoogte was ca. 2 meter. 

Dorpsstraat. Vroeger een klein stukje straat in het oosten overgaand in de 
Gasthuisstraat, in het westen overgaand in de Smidsstraat. Thans heten deze 
straten tezamen Dorpsstraat en is een straat in een nieuwe woonwijk, 
gelegen aan de Dorpsstraat, weer Gasthuisstraat genoemd. 
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Gasthuisstraat. Genoemd naar de daaraan (heel vroeger) staande armen-
huisjes (= gasthuisjes) van de Diaconie van llzendoorn. Te Lienden had 
men ook dergelijke armenhuisjes. 

Wethouder van den Hatertstraat. Genoemd naar Marinus Willem van den 
Hatert geb. 04-02-1908 te IJzendoorn en overleden ?? te IJzendoorn. 
Raadslid en Wethouder van de gemeente Echteld. 

Nieuweweg. Hierover lezen we niet veel meer in bovenaangehaald artikel 
dan: Straat in de uiterwaarden die reeds sedert generaties de Nieuweweg 
wordt genoemd. Toch is hier wel iets meer van te vertellen. 
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Toelichting bij het begrip "aanwas". 

Wat toch is het geval. In de Waal bij IJzendoorn was een opwas ontstaan. 
Een opwas is één van de twee mogelijkheden van het ontstaan van zanden 
in een rivier, die in Gelderland middelzand of middelweerd werd genoemd 
en dus omringd werd door water. De tweede mogelijkheid was, dat het 
zand direct tegen de reeds aanwezige oevergronden "aanwaste", de aanwas. 
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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.  

      

 

IRE  

   

    

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudsmidestraat 12 	Opheusden, Dorpsstraat 9a 
Tel. 0344 - 602400 	 Tel. 0488 - 442906 

ELEKTRO TECHNISCH 	 
INSTALLATIEBUREAU 

_ 	al I, 	Si ;WI  

TANKSTATION BLANKESTIJN 
Telefoon: 0488 - 482090 

Kesteren 

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

Openings  tijden: 
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur 
zaterdag 	 7.00-20.00 uur 

G.J. v. Binsbergen & Zn. 
Burg. I.odderstraat 13 Opheusden  

Audio-Video 
Uw vertrouwd adres voor: 

Was- en droogautomaten, koel- 
en vriesapparatuur, elektrisch 

huishoudelijke apparatuur. Alles 
op gebied van verlichting 

Tel.: 0488 - 441339 



UIT DE OUDE DOOS 

Van Geurt Opperman ontvingen wij een hele lading oude advertenties. Hieruit 
maakte de redactie dit keer de onderstaande selectie. Misschien herkent u hierin wel 
familieleden of bekenden en kunt u hiermee uw familie-onderzoek verluchten. 
Graag horen wij reacties. 

Bericht 	van 	inzet. 
,,,,n_—......,_,... 	 schuren, 

BEKENDMAKING 
Na Ha VRIJDAG 26 APRIL 

1940 zal de WEG en 
het FIETSPAD over de Zomer- 
kade 	en de geheele Uiterwaarden in 
den Polder, genaamd „De Middel-
waard", gelegen onder ~ten, 
voor het Publiek (onbevoegden) 

Verboden zijn. 
Borden 	met 	opschrift: „Verboden 

Toegang" worden geplaatst. 
Door Politie en Bewaarsman zal op 

overtreding streng worden gelet. 

Het huis, 
mestput en vrucht- 

- 	 . - 	" - 	hoomen 	met 	het 
recht vIn erfpacht  can  den grond 
onder Kest,ren , groot 	9.59 	Aren 	be- 
hoorende aam 	de Heeren van 	de 	Sluis , 
is 	ingezet 	en• staat 	met 	40 	hoog en 
O p 	...... 	. 	, 	, 	. 	, 	f 2290. 

Toeslag Dinsdag 23 Decem- 

	

ber a.s., om 10112 	uur, 	in 	het 

	

STATIONSKOFFIEFIUIS 	te 
Keetcren. 

Notaris Formijne te Tiel. 

TIELSCHE COURANT. 
Vrijdag 19-12-1930 

TIELSCHE COURANT. 
Vrijdag 26-04-1940 

Flink DAGMEISJE 
CEVRAAGD. 

Zondags vrij. 	, 
Café en Bakkerij De Zwaan — Echteld. 

, 	TE KOOP 

een beste Meikkoe 
aan 	de telling, bij W. D. vast ZOest 
te Manrik. 

TIELSCHE COURANT. 
Vrijdag 26-04-1940 

TIELSCHE COURANT. 
Woensdag 23-02-1916 

Nog zullen worden verpacht: 
Te Est Zaterdag 26 Febr. 

.04. 	1916 , voorm. 11 uur, 	bij 
VAN DIJK: 

Weiland Plettenbark a/d._ Meereteeg 
van den heer v. Versendaal. 

Te Ontmerea Dinsdag 29 Febr. 1916, 
voorm. 11 uur, in DE ROSK Alf. 

2.69.40 wetland op Hoogmeijeu 	van 
'den heer R. v. Noort. 

Notaris van lienmen. 

Bericht • van. in.zet. 
Het 	huts met schuurtje 

en 	erf in 	de Maten te Dode- 
— 	waard, 	groot 	1.90 Are, van de 

Film, van Tintelen—van Hal, ia met een 
premie van f5.— ingezet op. 	. 	f30. 

De 	toeslag 	blijft 	bepaald 	op 
Vrijdag 3 Mei 1940, des v.m. 11  our,  

• op DE PLIIIJMKNBURG te Hieu. 
11. 	J. 	G. 	Wak, 	Nfld.-Note., 
waarnemende het vacante Kantoor 
van  Note.  Harp, 

TIELSCHE COURANT. 
Woensdag 23-02-1916 

TIELSCHE COURANT. 
Vrijdag 26-04-1940 
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Hiervoor gold, dat "wat de stroom vanzelfs aan iemands land slaat of 
spoeld, is met'er daad het zijne, na de breete zijnes  lands".  [In de 
bijgevoegde tekening, afkomstig uit: R.C. Hol. Zeshonderdvijftig jaar 
Neder-Betuwe. Amsterdam (1977), is dit principe weergegeven. Red.] 
Jonker Nicolaes van Outheusden was in het bezit gekomen van de 
LIzendoornse opwas genaamd de Middelweert. Langzamerhand verlandde 
de Waalstroom langs deze opwas aan de llzendoornse kant en kwam er een 
verbinding met de uiterwaard, waarvan Peter Sluijsken de eigenaar was. De 
beide heren maakten een akkoord, waarbij aan jonker van Outheusden het 
recht van uitweg werd verleend rechtstreeks naar de Waalbandijk. En zo 
werd de Nieuweweg aangelegd. Dat Peter Sluijsken hiervoor aan jonker van 
Outheusden bereidwillig toestemming gaf, vond toch min of meer zijn 
oorzaak in het feit, dat Peter Sluijsken geld geleend had van jonker van 
Outheusden. Voor de laatste was de onderhandeling over het akkoord dus 
een "makkie". 
Peter heeft het geld nooit terugbetaald, want toen hij stierf, deed here Johan 
van Oudheusden - erfgenaam van bovengenoemde jonker - "besatinge aen 
allet goeths, rede (roerende) en onrede (onroerende) als Peter Sluijsken 
saliger metter dood ontruijmt en naegelaten heeft". 

De Wielewaal. Naam van een vogel. Deze naam bewaart de herinnering 
aan het voor de LIzendoorners roemruchte café De Wielewaal van de familie 
Stam, destijds gelegen aan de Lappenafweg. 

De Roskam. Woonerf genoemd naar de daar aan de Waalbandijk gelegen 
herberg De Roskam, zogenoemd omdat de postkoetsen daar - zonodig - van 
paarden konden verwisselen en inzittenden van passerende koetsen konden 
overnachten en hun paarden konden laten verzorgen. Op deze lokatie was 
lange tijd ook een bierbrouwerij, waarvan de opeenvolgende eigenaren 
bekend zijn. 
Een oudere naam voor deze herberg was De Vergulde Wagen. 
Den  Olden  Roskam lag zo omstreeks 1650 tot de verhoging van de 
Waalbandijk van omstreeks 1700 meer naar het oosten bij de afrit naar het 
dorp ten oosten van de kerk. 

Lappenafweg. Verklaring is zeer eenvoudig. Een afweg, die dikwijls 
gerepareerd (= opgelapt) werd. Deze afweg wordt reeds omstreeks 1700 
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zo genoemd. 

Achterstraat. Deze straat wordt slechts eenmaal genoemd in het oudrech-
terlijk archief van IJzendoorn, maar waar deze lag is nog onbekend. 

Pottumsestraat. Vanaf het Opheusdense Veer liep (loopt) een weg naar 
Zandwijk aan de (Dode) Linge bij  Tie!.  In Opheusden en Kesteren wel 
genoemd Tielsestraat, Broekdijk en Pottumsestraat (de Pottum was destijds 
een oud adellijk huis gelegen waar nu de boerderij de Pottum staat). In 
IJzendoorn genoemd de Pottumsestraat, Broekdijk en thans Molenstraat. De 
straat ging via Echteld en Medel naar Zandwijk. In IJzendoorn was nog een 
zuidelijke aftakking genaamd Keizerstraat (= openbare weg, identiek aan 
Koningsstraat, Herenstraat, Vrijstraat, Gemene Straat  etc.)  langs de Woert 
van IJzendoorn via het dorp Echteld, dan weer via Mede! naar Zandwijk. 
Wegen, die lopen langs vindplaatsen van woonplaatsen en voorwerpen uit 
de Romeinse tijd en dus waarschijnlijk daterend uit die tijd. 

Arend Datema  

SCHOOLMEESTER IN MAURIK (2) 

V an Joke van  Dee  ontvingen wij de volgende reactie: 
In de laatste Nieuwsbrief werd gevraagd wie de schoolmeester in 

Maurik was, die in 1951 zijn 40-jarig jubileum vierde. Volgens mijn 
schoonmoeder moet dit meester Muller zijn geweest en niet meester 
Oostveen, wat ik aanvankelijk dacht. 

EEN AVONTURIER IN VALBURG 

D at de toekomst ons voor verrassingen kan plaatsen, is iedereen wel 
bekend. Maar dat het verleden ook vol verrassingen kan zitten, is iets 

dat we ons minder vaak realiseren. Dankzij de hulp van het Arend Datema 
Instituut — AIC Betuwe beleefde ik onlangs zo'n verrassing-van-het-
verleden, en het is voor de lezers van de Nieuwsbrief misschien wel aardig 
om daarover in het kort te rapporteren. Het gaat om een stukje genealogisch 
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onderzoek betreffende mijn familie. 
Heel wat Nederlandse families zijn van Duitse afkomst, en zo ook de mijne. 
Een zekere Joannes Casparus Linnemann werd in 1800 geboren te 
Mastholte, een dorpje niet ver van Lippstadt in  Westfalen.  In 1818 belandt 
hij in Amsterdam, waar hij werk vindt als baggeraar en grondwerker. Hij 
zal Amsterdam niet meer verlaten, en trouwt daar met een dochter van een 
Duitse immigrant. Het echtpaar krijgt 12 kinderen waarvan er acht 
volwassen worden: zeven zoons en een dochter. De oudste zoon, Bastiaan 
Casparus, geboren in 1830, is de 'held' van dit verhaal; de jongste zoon, 
geboren in 1850, werd mijn grootvader. 
Hoewel vader Joannes Casparus een redelijk succesvolle immigrant was - 
in zijn beste jaren was hij zelfs aannemer van beroep -, waren de meeste 
zoons maatschappelijk gezien geen hoogvliegers. Des te verblijdender was 
het om in het bevolkingsregister. van Amsterdam de aantekening te vinden 
dat de oudste zoon, Bastiaan Casparus, het tot pater gebracht had en in die 
hoedanigheid rond 1867 naar Valburg was vertrokken. De archiefmedewer-
ker die mij wegwijs maakte in het Amsterdamse archief zei prompt: Wat 
zullen zijn ouders trots op hem geweest zijn! 
Uit mijn jongensjaren herinnerde ik mij het wat ongeloofwaardige verhaal 
van een nicht van mijn vader, dat één van haar ooms als missionaris in 
Afrika gewerkt zou hebben. Had zij dan toch gelijk gehad? Contact met het 
gemeentearchief in Valburg leverde niets op: van een klooster of een 
missiebureau aldaar rond die tijd was niets bekend (ondanks een Klooster-
straat!). Wel stuurde men mij een gemeentegids toe, waarin ik het adres 
aantrof van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN. En zo 
kwam ik in verbinding met de heer Nieuwenhof en het Arend Datema 
Instituut — AIC Betuwe. 
De verrassing was groot toen ik al enkele dagen later een telefoontje kreeg 
dat Bastiaan Casparus was gevonden, en wel op een onverwachte plek: hij 
was op 29 juni 1871 in Valburg getrouwd, met Georgina  Christiana  van 
Batenburg, oud 28 jaar en dochter van Dirk Pieter van Batenburg, "genees-, 
heel- en verloskundige" te Herveld. Twee weken later kwam de volgende 
verrassing: hij was in 1869 al getuige geweest bij het huwelijk van een 
zuster van zijn latere bruid, en in die huwelijksakte staat als zijn beroep 
vermeld "candidaat in de godgeleerdheid" te Utrecht. Niet langer pater dus, 
maar in opleiding tot hervormd predikant! 
Helaas, aan het sprookje van zijn huwelijk met Georgina (een meisje van 
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goede stand bovendien!) kwam al heel gauw een eind. Na iets meer dan een 
jaar werd het huwelijk door echtscheiding ontbonden, krachtens een vonnis 
van de Amsterdamse rechtbank. Het spoor voerde dus terug naar de 
hoofdstad. Daar bleek dat de echtscheiding werd uitgesproken op grond van 
"eene onterende straffe" die Bastiaan moest ondergaan, te weten vijf jaar 
tuchthuisstraf. Op 16 september 1871, dus nog geen drie maanden na zijn 
huwelijk, werd hij al gearresteerd. Het is uiteindelijk het Provinciaal 
Gerechtshof in Noord-Holland dat hem veroordeelt als oplichter: "valsch-
heid in onderhands geschrift, het namaken van handteekeningen, en 
bedrieglijke opligting met gebruikmaking eener valsche kwaliteit." De 
benadeelden zijn Amsterdamse handelaars. 
Zo eindigt het kortstondige avontuur van mijn oud-oom even verrassend als 
het begon. Het is niet het verhaal over een toegewijde en menslievende 
missionaris geworden, en of zijn familie destijds echt trots op hem is 
geweest...? Ex-echtgenote Georgina heeft het zelfs nodig geacht haar 
procureur in een Amsterdamse krant een advertentie te laten plaatsen dat het 
huwelijk op haar verzoek ontbonden was — misschien om te voorkomen dat 
in Valburg nog onbetaalde rekeningen zouden worden aangeboden. Ondanks 
dit einde in mineur ben ik het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe heel 
dankbaar dat ze mij zo vlot hebben kunnen voorthelpen op de weg van mijn 
naspeuringen! 
Hoe het onze avonturier-cum-bedrieger verder is vergaan? Zijn vijf jaren 
in Leeuwarden worden met negen maanden ingekort, en op 2 april 1876 is 
hij weer vrij man. Al tijdens zijn proces heeft hij gerommeld met zijn 
naam. Inderdaad: de toevoeging "Von Linnenbrinck" had hij zelf verzon-
nen, maar zijn eigenlijke familienaam zou ook  Lineman  kunnen zijn (eerst 
nog met streepjes boven de letters n, om een verdubbeling aan te duiden). 
En eerder al vond hij dat Sebastiaan toch beter klonk dan Bastiaan. Zo komt 
het dat hij een half jaar na zijn vrijlating naar  Cincinnati  in de Ver. Staten 
emigreert als S.C.  Lineman.  In de Staten van Landverhuizers komt hij voor 
met als beroep "docent" en als maatschappelijke positie "welgesteld". Aan 
fantasie heeft het hem kennelijk nooit ontbroken. 

H. Linnemann, Leidschendam  
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Renault 5 
Super 

1 

Assurantie- en Voor deskundige voorlichting van alle 
financieringskantoor 

verzekeringen 
geldleningen 
hypotheken 
belasting adviezen 

A Hommersom b.v.  

Beukenlaan 9, Postbus 3, 4043 ZG 
OPHEUSDEN Telefoon 0488 - 442144  

11 Walraven 
Dorpstraat 6, Opheusden 
Tel. 0488 - 441223 

0  Renault  dealer voor 
Midden-Betuwe 

APK-keuringsstation 

In- en verkoop van 
automobielen 

Van der Garde's 
WARENHUIS 

Opheusden, tel. 0488 - 441220 

* Textiel 
* Luxe- en huishoude-

lijke artikelen 
* Speelgoed 
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viezen en bestekken 
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LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF 

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

VAKGARAGE 	D. ZAAYER 

Zorgeloos autorijden heet  

PLEASE  
bij de vakgarage kunt u nu ook uw occasion leasen 

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

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

EIMMENIE1111111 
IllID

al
II%1111dillIRMIIIMOM•illaffillaMINIIIIMMOM 

IIIRMIENIMMEZIMMIMIE111111•111•0•1111 

Omrnerenveldseweg 67 - Ommeren - tel. 0344 - 601632 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur. 

zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 13.00 uur. 



NIEUWSBRIEF, 15' jaargang nr. 2, april 1997 

ggimmeggi?. OVERSTROMING IN DE BETUWE IN 1799 

D ankzij de gelukkige vondst van een 18e-eeuws kerkboek van Herveld 
(waar al gewag van werd gemaakt in de vorige Nieuwsbrief) door 

onze collega Stoffel Gri.inbauer, is het mogelijk het volgende relaas te 
vertellen. De verschillende dominees van Herveld uit die tijd moeten een 
vooruitziende blik gehad hebben. Tussen alle dopen, huwelijken e.d. hebben 
zij geregeld aantekeningen gemaakt van plaatselijke gebeurtenissen, zoals 
overstromingen, oorlogshandelingen enz., hetgeen voor de streekhistorie 
zeker niet onbelangrijk is, temeer daar sommige van deze aantekeningen het 
karakter hebben van ooggetuigenverslagen. Onvoorzien voorzagen zij 
schrijver dezes ook nog van kopij voor weer een Nieuwsbrief. 
Het verslag van dominee G. de Bruin van de overstroming van 1799 
behoeft verder geen toelichting en is derhalve door mij integraal weergege-
ven. 

Aantekeninge van de overstroomingen, die 1799 de Betuwe getroffen 
hebben. 

Daar al de Europische, vooral de Nederlandsche jaarboeken de ongemeen 
felle koude en vorst van den harden winter v[an1 1798 en begin 1799 
(waar van de Kersdagen (ook eev[en] voor en na) zoo koud waren, en 't 
zoo sterk vroor, dat de koude volgens de waarneemingen op de thermo-
meters die van 1709, 1740, 1783-84, 1794-95, overtroffen en de koude 
juist 400 jaar te vooren 1399 evenaarde) beschrijven, de overstroomingen, 
die op het losgaan der rivier gevolgd zijn, vooral van den Rhijn, IJssel, 
Waal, Maas, met de verwoestingen, verdrinken van menschen en vee, 
omspoelen, wegdrijven, en beschadigen van huijsen en andere schaadens 
en ellendens veroorzaakt, door beschrijvingen, dichtstukken en plaaten 
vereeuwigd hebben; zij het genoeg, om niet te melden van de doorbraken 
aan de rechter Rhijnoever in de Liemers, van die in de Ooij, en de zwaare 
ijsbergen en velden, door wier geweldige drift wel 13 a 14 huijsen aan de 
Waalkant te Nijmegen eeven boven en tot bij de Kraanpoort geheel of ten 
deele geruineerd zijn, noch van de veele doorbraaken in Maas Waal, ook 
door de doorbraak van de Maas, waardoor het water wel 5 voeten hooger 
geweest is dan 1784 en op de Wichense Heide, daar nooit water gezien 
was, de huisjes zijn omgespoeld  etc.;  betreffende de Betuwe aan te 
tekenen. 
Den 22. januar was een zachte dooij begonnen, zoo dat niet voor 31. dato 
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omtrent Nijmegen beweeging van kruijen in de Waal gemerkt wierdt, en 

daar van door het gewoone signaal kennis gegeeven wierdt; daar het ijs 

zoo dik vast en op een gepakt was, ging het kruijen niet door, bleef het ijs 

op veel plaatsen onbeweeglijk zitten, ook boven en beneden S. Ewijck. 

Hierdoor wies het water te Oosterhout en naar boven dat het wel een voet 

en meer over den dijk heenliep en er lang gevaar was, dat, ongeacht alle 

moeite en arbeid van mestdammen te leggen, daar een doorbraak vallen 
zou, en buiten twijfel, was den 3. febr. Maasmaal eeven boven de 

steenoven niet doorgebroken daar ook zou gebeurd zijn. Dit gaf aan de 

Betuwe wel voor eerst eenige verligting; echter noch herhaalde doorbraak-

en van de Maaswaalse dijk, noch van den Rhijndijk aan den rechteroever, 

waardoor de Limers en 't Zutphensche zo diep en deerlijk geunindeerd 

wierd, waren in staat om de Betuwe te bevrijden. Daar het ijs op de 

hoogte van Loenen op de Waal en ook hooger, en boven Arnhem en daar 

beneden onbeweeglijk bleef vast zitten waren de gemaakte dijkbreuken 

niet genoeg om het van boven komen ijs en water te verzwelgen. Het 

water bleef wassen en voerde ongelooflijke ijsdammen zoo uit de rivier, als 
van de waarden, stopten de rivier meer en meer, kruiden die op en over 

de waarden en dijken heen, als nooit gezien was, en dat op veele plaatsen, 

zoo dat de dijk niet tege en naauwlijks te overklouteren was; en heeft bij 
de laatste kruijing op den dijk onder Andelst verscheidene heuvelen, waar 

onder een van 40 voet geworpen. Dus bleef het water boven de verstop-

pingen wassen, en het gevaar van doorbraken op veele plaatsen aanhou-

den, met die uitkomst dat er 2 doorbraken in Overbetuwe zijn voorgeval-

len. De eerste viel voor aan den Rhijn aan de Pepp. Legragt onder 

Doornenburg den 6. februar; terwijl het streng vroor. Hierdoor wierdt het 

water, dat inundeerde zeer opgehouden, en schoon het boven de grift al 

aanmerkelijk hoog geundeerd was, was de overstrooming beneden de 

zelve niet naar advenant, was de zandweg op de hooge plaatsen niet 

geheel overstroomd, noch de hooge landen; stond het water slegts aan 

den ingang van het hek van het kerkhof, en waren de laagste wooningen 

maar met water bezet. Zond.[ag] den 10. februar was het op het hoogste; 

waar na het begon te vallen; 't was doorgaansch vriesend weer zoo dat 

men me geen staken, daar water was, vaaren, en den 19. en 20ste over 
het ijs gaan kon; 't geen veel ongelegenheid om menschen en vee te 

helpen en verzorgen veroorzaakte; en waar van de jammerlijkste gevallen 

in 't Maaswaalsche en elders beschreven zijn. 

In dien toestand viel er een tweede doorbraak voor den 21. februar op de 
Waal eeven onder Bemmel; waardoor de inundatie zoo hoog klom, dat die 

op 15 duim na die van 1784 evenaarde, eeven over de muur van het 
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kerkhof nabij het hek heenen liep en het voorhuis en voorkamer van de 

pastorie eeven droog bleef, daar het achterhuis en woonvertrek onder 

water stond. Daar men een overstroominge tegemoet zag, had men 

preecautie gebruikt om het vee te hoogen of naar de kerk te brengen, daar 

bijna 100 stuks paarden en beesten stonden, en eenige weinige huisgezin-

nen woonden. Door die voorzorgen en 's Heeren bewaaring is er geen vee 

verdronken, geen mensch omgekomen; maar alzoo het den 1sten van de 

overstrooming tusschen 21. en 22. een onzachlijk onweer van donder, 

blixem en ijslijke stormwind was, heeft de vloed door den sterken wind, 

gelijk overal veel schaade aan de wooningen veroorzaakt, veel muuren 

uitgespoeld, verzet ook een hut geheel omgeworpen. Onder dit alles heeft, 
buiten gevaar, ongemak en koude, die min meer op zolders en hooij 

waarlijk treffend geleeden is, alzoo er ambtshalve zorge gedragen was om 

brood en het noodigste te verzorgen, niemand broodsgebrek geleeden. 

Zorgelijk bleef na dien 2 d.[en] doorbraak noch onze toestand zoolang de 
rievier niet losraakte, en bleeft gevaar van nieuwe doorbraak. Dat bleek 

zaturd[ag] d[en] 23sten wanneer de Waal in werking raakte. Onder 

Andelst te Dodewaard  etc.  wierden bergen ijs op en over den dijk gezet, 

de dijk over de Y2 door ijs en water wegggenonnen, huisen, moolens na 

beneden omgeworpen en boven Gorcum een doorbraak. Noch veroor-

zaakt, doch door 's Heeren verschooning over ons en gunstige bestiering, 

dat wij niet onder den vloed bedolven wierden, bleef de rievier werken en 

kruijen, zodat zaturd[ag] namidd[ag] een opene rievier aan de Waal en 

zoncl[ag] avond d[en] 24. februar insgelijks op den Rhijn kreegen. Zedert 

welken tijd het water binnen hoewel langsaam viel, het buiten ook laag 
wierd, de doorbraak van buiten omringd is, en geen nieuwe inundatie 

geweest is. 

Van den 3. febr. tot 24. maart, zijnde lste Paaschdag is geen godsdienst 
in de kerk, die als gemeld is, vol beesten was en weer moest gereinigd 

worden, gehouden, maar in de school, behalven den 24. februar, wanneer 

die onder water stond; alwaar eenigen met staken kwamen. 
De schaade aan 't koorngewas is veel grooter dan van de inundatie van 
1784. Niet alleen is 't zaad en genoegzaam al de gerst weg, maar ook veel 

weit, zoo door de vorst onder de 1ste overstrooming, harde wind en 
sterke vloed, waardoor de aard weggespoeld is, als de koude en strenge 
weer na de overstroominge, en dat niet alleen beneden in de achterhoek, 

maar ook op hoogere landen en omtrent de kerk, daar het 1784 meeren-
deels bewaard gebleeven was. 

Tot zover dominee de Bruin. Zoals we lazen vertoefden velen toch al die 
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tijd (vele weken) op de zolders in hun huizen. 
Waar waren wij in de eerste week van februari 1995? Ik zat bijna een week 
in een bungalowpark! 

Rinus Baggerman 

Menemen VAN EEN VLEUT OP DE VLOET 

B ij archiefonderzoek vindt men dikwijls onverwachte zaken op 
onverwachte plaatsen. Zo werd in het archief van het polderdistrict 

Nederbetuwe in een omslag aangaande de verpondingen in De Mars, een 
stuk aangetroffen bestaande uit een omslag en een los folio, waarvan op de 
omslag staat vermeld: 'Informatie van 't verdrinken van Ernst Janfl suster 
Gosentje Janfl geschiet des 30en Januari 1682'. Van dit drama is een 
verslag opgesteld, waarschijnlijk omdat het in eerste instantie niet duidelijk 
was of het hier wel een ongeluk betrof. In dit kader kunnen we denken aan 
een zogeheten "dodenschijn", waarover de heer Baggerman reeds bericht-
te'. 

In een margeschrift wordt verkort weergegeven wat er precies geschied is: 
`Gosentje Janfl is verdroncken soo als nae Willem de Roijs met een vleut 
van een hord2, en wagenbuijck3  daerop, wilde varen, inde diepesloot die 
tusschen de hofstede en het Bongerdje van Adriaen Dirckx kindren is des 
namiddaeghs, en tegens de avont wederom gevist actum den 30en Januari 
1682'. Blijkbaar is er dus gedregd om het stoffelijk overschot te kunnen 
bergen. Het is vanzelfsprekend dat een lichaam vrijwel onmiddellijk na het 

'Zie Nieuwsbrief, 14e jaargang nr.1, januari 1996, blz. 18 e.v. 

2Hord = tenen vlechtwerk, hek 

3Wagenbuijck of wagenluijck. Het eerste lijkt waarschijnlijker en zou de 
romp van een kar kunnen betekenen, dus zonder wielen. Omdat het moeilijk is 
te lezen is een kopie van het margeschrift bijgevoegd. 
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verdrinken zinkt en aan het oog onttrokken wordt4. 

Margeschrift met de verkorte weergave van de ware toedracht van het ongeluk 

In het ingevoegde folio wordt het geval in meer detail weergegeven: 
`Gisteren avont is bij ongeluck verdronken de suster van Ernst Jan.§ 
woonende aende gemeijnen dijck inde Marsch, dewelcke op het binnen 
quelwater dat  seer  hoogh is, met een vlot van plancken op malcanderen 
geleijt, nae Willem de Roijs wilde varen, en komend boven een diepe sloot 
tusschen de hofstede daer Willem de Roij voornoemt woont, en 't boomgard-
je van Adriaen Dirckx  kinder,  raeckte de vlot met den voorsten hoeck aend' 
landt, en zij raeckten vand' achtersten hoeck in het diepste van de 
voorstaande sloot, en verdronck in 't gesichte van Antonij van Brenck, en 
Willem de Roijs huijsvrouw, die haer wel sochts5  te helpen maer kosten6  
niet bij haer komen, en eerse matrialen hadde gehaelt was het all te laet'. 

'Mondelinge mededeling Dhr. Engelenburg; Politie Gelderland-Midden, d.d. 
23-01-97 

'Lees: trachte, probeerde. 

'Lees: zij konden. 

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 	 Historische Kring Kesteren en Omstreken 



NIEUWSBRIEF, 15' jaargang nr. 2, april 1997 

Hieruit valt dus af te leiden dat men die eerste maand van 1682 last had van 
hoog water. Gosentje JanB moet dus wel een goede reden hebben gehad om 
op deze gevaarlijke wijze te trachten bij Willem de Roij te komen. 

Op de dag die op haar fatale tocht volgde, kwam het plaatselijk bestuur bij 
elkaar om het geval te overwegen en vast te stellen dat het hier daadwerke-
lijk een ongeval betrof. Blijkens onderstaand verslag bestond het bestuur 
van De Mars uit een Betuwse en een Stichtse afvaardiging. Het feit dat van 
Stichtse zijde niemand op kwam dagen kan verband houden met de 
verstoorde infrastructuur ten gevolge van het hoog water. 'Op huijden dato 
onderschreven hebben wij Scholtus Rossendael, Hans van Wijck, ende 
Jerephaes van Grootvelt heijmraden geweest ten huijse van Herman Vonck 
op de Gerichts kamer der heerlijkheid van Marsche7  alwaer wij een lange 
tijt gewacht hebbende, naeden Scholtus Rennelaer, en eenige vande Stichtse 
heijmraden vande Marsch, en dewijle niemant en quam te erschijnen, om 
met malcanderen te spreecken over het verdrinken van Gosentje Janfl suster 
van Ernst Janfl.  Soo  hebben wij ons, nae dat wij ons hadde geinformeert, 
dat het verdrincken vande voorstaande Gosentje Janfl is geweest een 
kennelijk ongelucle, waar op de voorstaande Ernst Janfl haren broeder, 
geern hadde consent' om het doode lichaam te laten kisten en vervolgens 
begraven, soo hebben wij zulcx van des Heren wegen toegestaen, mits dat 
eerst van onse mede regeerders gelijck consent worde verkregen, actum den 
31en Januari 1682.' 

Vervolgens heeft iemand (waarschijnlijk scholtus Rossendael) zijn superieur 
getracht in te lichten, doch dit viel niet mee. Door het hoog water was het 

'Het ambt De Mars, dat buiten de Neder-Betuwse bandijk lag, kende een 
eigen gerecht en dijkstoel; Lede & Oudewaard was een hoge heerlijkheid, in 
bezit van de graaf van Culemborg. Na 1837 en tot 1931 hebben beide gebieden 
samen een zelfstandig polderdistrict gevormd. 

8Hoewel het stuk hier geen melding van maakt is het aannemelijk dat hierbij 
de getuigen Antonij van Brenck en de huisvrouw van Willem de Roij zijn 
gehoord. 

9 = Toestemming 
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blijkbaar een hachelijke onderneming een boodschap over te brengen. Doch 
er was een lichtpuntje: een bootje dat van Meerten naar Tiel zou varen kon 
uitkomst bieden. Er kwam echter een kink in de kabel toen ook dit op een 
catastrofe dreigde uit te lopen: Ick hadde gehoopt dat seecker schuijtje dat 
van Meerten nae  Thiel  soude hebbe gevaren, mij desen expressel" 
derwaerts souden hebben bestelt, maer gisteren oock een ongeluck hebbende 
gehadt dat bij nae grooter was als het voorgaende, willende met het 
schuijtje geladen met 15 a 16 menschen over de vloetu  nae Tiel varen, en 
komende ontrent Joffrouw Voncken (op) Homeij en ginck de schuift te gronde 
met al het volck, doch t' allen geluck sijnde bovende Homeijense straet waer 
door se noch willigen/2  tot haer behulp kreegen, datse alle behouden 
wederom, ten deele inden Echtelsecamp, en de rest tot Meerten, aenquamen 
door welck ongeval, en daer nu de vorst boven op gekomen, de schuif te 
voerders niet wederom en durven derwaerts varen, waer door mijn macht 
wel wat te verre hebbe uijtgebreijt, van mij met die van de Stichte zijde te 
voegen en Ernst Janfl op sijn versoeck te consenteren dat sijne verongeluck-
te suster soude doen begraven.' Tot overmaat van ramp was dus ook de 
vorst ingetreden en dat forceerde dus een beslissing van het plaatselijk 
bestuur, dat het verzoek van Ernst JanB inwilligde, zodat Gosentje JanB toch 
een behoorlijke begrafenis heeft gekregen. 

Rest mij te vermelden dat het archief van het Polderdistrict Neder- en Over 
Betuwe is gevestigd in het Ambtshuis te Elst, en slechts op afspraak is te 
raadplegen. Het bevat veel nuttige informatie voor historici en genealogen, 
en is goed toegankelijk mede door de inventarissen, waarvan een exemplaar 
op het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe aanwezig is. 

Eric van Dorland, Wageningen 

10= Expresse; spoedbestelling 

"Uit dit verhaal blijkt dat het centrale deel van de Neder-Betuwe onder 
water stond. Daarom was men genoodzaakt om met een "schuijtje", vanaf de 
buurtschap Meerten naar Tiel te varen. Deze wateroverlast was veroorzaakt door 
een dijkdoorbraak bij het Over-Betuwse Oosterhout, in december 1681. 

'Lees: 'bereidwilligen' 
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Bronnen 
Archief Dorps- en Buitenpolders Nederbetuwe 1525-1953/1971. 

Archief van het gerecht en de dijkstoel van De Mars 1582-1837. 
Inventaris nr. 1528: Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 
aangaande de verpondingen 1682-1798. 

R.C. Hol. Zeshonderdvijftig jaar Neder-Betuwe, Amsterdam 1977. 

G.J. Mentink en Johan van Os. Over-Betuwe, geschiedenis van een polder-
land, Zutphen 1985. 

NERESERS ARCHIVARIA 

EEN INGENSE ROOIE RAKKER, BART VAN OMMEREN ANARCHIST 

O p 27 januari 1902 ontving de Liendense burgemeester J.A. Verbrugh 
een telegram van de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie. De 

politiecommissaris vroeg om een snel onderzoek naar de mogelijkheid dat 
de 'Duitscher  Grunwald'  bij de boomkweker 'van Zijll te Ingen' werkzaam 
was. Waarom dit onderzoek?  Grunwald  was volgens de politieman een 
'annarchist (sic) van de daad' en was als 'broodeloos' vreemdeling al 
aangehouden om te worden uitgezet. Een spoedig 'draadbericht' werd 
verlangd. 

De nood was blijkbaar hoog want al op 20 januari had de hoofdcommissaris 
een brief gestuurd over de kwestie, waarin ook nog een fotograaf genaamd 
Peter  Baum  (uiteraard ook anarchist) een rol speelt. In een brief van 28 
januari vroeg de commissaris naar de tussenpersoon die Ernst Hugo  
Grunwald  aan werk wilde helpen in Ingen. Het blijkt dat Bart van 
Ommeren, directeur van de boterfabriek de Meibloem in Ingen, de man is 
geweest die als zodanig fungeerde. Van Ommeren was volgens de 
burgervader 'voorheen bekend socialist' en zelfs veroordeeld tot gevange-
nisstraf voor het beledigen van de Koning.  Baum  was een oude kennis bij 
wie Van Ommeren zich onlangs had laten fotograferen. De eerste februari 
kreeg burgemeester Verbrugh een nieuw telegram.  Grunwald  was volgens 
mededeling van  Baum  afgereisd naar Ingen. De hoofdcommissaris van 
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politie verzocht om toezicht bij aankomst en bericht bij eventueel doorrei-
zen. Het gemeentearchief van Lienden laat ons verder in het ongewisse. 

Bart van Ommeren in dit verhaal, is de ongetrouwde zoon van Cornelis Jan 
van Ommeren en Helena Roelanda van Ommeren, geboren op 5-4-1859 te 
Ingen en aldaar overleden op 6-9-1907. In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw speelde hij een rol als anarchist/socialist in Amsterdam en Den Haag. 
In 1878 vetrok hij naar Amsterdam waar hij enige jaren werkte als 
notarisklerk. Hier is hij in contact gekomen met de sociale beweging. Al 
omstreeks 1885 bleek hij contact te hebben met anarchisten, zelfs in het 
buitenland. Hij werd secretaris van de Amsterdamse afdeling van de 
Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. In 1885 jaar werd 
hij landelijk bekend als de eerste 'socialist' waartegen een proces werd 
gevoerd omdat hij (mogelijk) een biljet had aangeplakt met een tekst tegen 
de Koning (Willem  III).  Hij kreeg een jaar gevangenisstraf, die hij heeft 
uitgezeten in Groningen. Zijn vrijlating in januari 1887 werd in Amsterdam 
door zijn medestanders groots gevierd. Daarop trad hij voortaan op als 
spreker op bijeenkomsten naast de grote voorman Domela Nieuwenhuis. Hij 
vestigde zich in Den Haag waar hij tweede boekhouder werd bij de 
Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging De Volharding. Later 
begon hij er een café. Hij werd er ook redacteur van het op het anarchisme 
georiënteerde blad De Vrije Pers, dat verscheen met steun van Nieuwen-
huis. Een jaar later was het blad ter ziele, maar verscheen Anarchist, 
Orgaan van Goddeloozen, Haveloozen en Regeeringloozen. Opnieuw met 
bemoeienis van Van Ommeren. In juni 1888 werd hij ontslagen bij De 
Volharding. Hierover ontstonden pittige discussies in de sociale gelederen, 
omdat duidelijk was dat zijn ontslag om politieke redenen had plaatsgevon-
den. Na enige tijd werd de kwestie geregeld en kon Van Ommeren voor 
halve dagen weer werken bij de coöperatie. Hij vertrok in 1894 weer naar 
Amsterdam. In 1896 is hij weer in Ingen terug. Daar is (door toedoen van 
Van Ommeren?) de coöperatieve boterfabriek De Meibloem opgericht. Van 
Ommeren werd er de eerste directeur. Hij overleed er in 1907. Blijkens het 
bovenstaande bleef Van Ommeren contact houden met zijn anarchistische 
broeders uit Amsterdam. 

De bovenstaande gegevens over Bart van Ommeren zijn grotendeels 
ontleend aan: Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeiders- 
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beweging in Nederland, deel 2, p.104-106 (Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, Amsterdam 1987). Een bijdrage van J.M. Welcker. 
Ik hoop nog eens wat uitgebreider onderzoek naar deze markante Ingenaar 
te doen. 

Sil van Doornmalen 

EREMEM OSENVORENREEKS 

D it  keer zijn er geen nieuwe uitgaven in de Osenvorenreeks te melden. 
Dat betekent niet dat er niet wordt gewerkt, want achter de schermen 

nadert een flink aantal transcipties, indexen, maar ook uitgaven in de 
hoofdserie zijn voltooiing. Wij houden u op de hoogte. 
Wist u dat er nog vele duizenden microfiches liggen te wachten op 
transcriberen? Als u de tijd en een computer heeft, wij hebben de leesappa-
raten en de fiches. 

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

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

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



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

idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 

heeft als geen ander een traditie van 

samenwerken en bouwen aan relaties. Het 

is een bank van mensen vóór mensen. 

Dat merkt u at snel in het persoon-

lijke contact. Elke Rabobank 

staat midden in de samen-

!eying.  Daarom zijn we 

vaak betrokken bij activi-

teiten in het bedrijfs-

leven, verenigingen en 

scholen. We weten wat 

er leeft, ook als het niet 

om bankzaken gaat. Kort-

om, we zijn een bank die 

net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 
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