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AGENDA

Maandag 8 september 1997

: Jubileumlezing
Een lezing door 6 sprekers over
alle facetten van de HISTORISCHE
KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
en het Arend Datema Instituut —
AIC Betuwe. Deze lezing is voor
iedereen GRATIS. Neem a.u.b.
zoveel mogelijk introducés mee.

Zaterdag 11 oktober 1997

: Jubileumexcursie
Zie uitnodiging elders in deze Nieuwsbrief.

•••,--,•••••••,

Maandag 13 oktober 1997

: Ferdinand van Hemmen
Dijkdoorbraken in de Betuwe. Over
wielen en waaien en andere sporen in het
landschap

Zaterdag 25 oktober 1997

: Aanbieding jubileumboek en opening
tentoonstelling 's morgens om 10.00 uur
voor genodigden.

Maandag 10 november 1997 : Hr. R. van Regteren
)ver de opvang van weeskinderen in
-;eger tijden
De lezingen zullen worden gehouden in het Dorpshuis te Kestemn
(Nedereindsestraat 27, tel. :)488-41527) en beginnen alle om 20.00 1E. r.
Noteer vast in uw agenda of op uw kalender.
Voor alle lezingen zijn leden en niet-leden van harte welkom. Van metleden zal echter een bijdrage van f 2,50 worden gevraagd, behalve bij de
jubileumlezing op 8 september a.s., want die is gratis.
Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Assurantie- en
financieringskantoor

verzekeringen
geldleningen
hypotheken
belasting adviezen

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

Renault 5
Super

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

Walraven
Dorpstraat 6, Opheusden
Tel. 0488 - 441223

Renault dealer voor
Midden-Betuwe

* Textiel
* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed

* Magazijnverkoop serviezen en bestekken
* Tuinmeubelen
,
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APK-keuring, schade-reparatie, spuitwerk,
banden, uitlaten, accu's, sportvelgen, radio's
en gebruikte onderdelen
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Een paar apart. Samen staan ze
garant voor uitstekend vakwerk.
Zorgeloos autorijden heet

PLEASE
bij de vakgarage kunt u nu ook uw occasion leasen

• NATIONALE1
AUTO

_PAS ;

Ommerenveldseweg 67- Ommeren - tel. 0344 - 601632

Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur.
zaterdaa aeopend voor kleine reoaraties tot 13.00 uur.
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VOORWOORD
heeft het misschien aan de omslag van deze Nieuwsbrief al gezien.
Dit is een bijzonder nummer, want dit is een bijzonder jaar. Dit jaar
bestaat de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN 30 jaar en het
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe 10 jaar. Volgens ons is dit iets om
toch even bij stil te staan. Een jubileumjaar wordt vaak aangegrepen om
uitvoerig achterom te kijken. Nu is daar niet zoveel op tegen, als we de
ervaringen uit het verleden maar gebruiken om er wat van te leren voor de
toekomst. We moeten het goede behouden, maar dit mag niet leiden tot een
houding die zich verzet tegen iedere verandering.
Zo ziet u dat de omslag van de Nieuwsbrief gemoderniseerd is. Dit is
gedaan door een van onze leden, de heer Erik van Dorland uit Wageningen.
Hij is er naar mijn mening in geslaagd om elementen van de vorige lay-out
te gebruiken en toch te moderniseren. Onze Nieuwsbrief blijft herkenbaar
en ziet er toch meer van deze tijd uit. Wij hopen dat dit ontwerp weer 5
jaar meekan, net als het vorige.
Een andere herkenbare lijn uit het verleden is de uitgave van een speciaal
boek. Het zal op tijd verschijnen voor de officiële jubileumdag, zaterdag 25
oktober a.s. Het boek Kruiend door de Betuwe zal dan met enig officieel
vertoon worden aangeboden. Over het boek leest u elders in deze Nieuwsbrief.
Tevens zal op die zaterdagmorgen om 10.00 uur een tentoonstelling
worden geopend. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van gemeenten en
verenigingen, en relaties uitgenodigd. De tentoonstelling zal niet alleen gaan
over wat we gedaan hebben, maar vooral over wat we kunnen. Aansluitend
aan de officiële opening is de tentoonstelling voor een ieder te bezichtigen
gedurende 1 maand op de gebruikelijke openingstijden van het Arend
Datema Instituut — AIC Betuwe.
Als aardigheidje, maar ook weer met de blik op de toekomst, is bij deze
Nieuwsbrief een prijsvraag gevoegd. Het onderwerp van deze prijsvraag
betreft Betuwse woorden en uitdrukkingen. Aan het maken van een Betuws
woordenboek wordt hard gewerkt, maar enige hulp kunnen we nog wel
gebruiken.
De eerste lezing van het komend najaar zal anders zijn dan anders. Hierin
zullen maar liefst zes sprekers iets gaan vertellen over de mogelijkheden
van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en het Arend

U
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Datema Instituut — AIC Betuwe, uiteraard voor de leden, maar ook voor
niet-leden, die naar wij hopen dan spontaan lid zullen worden. Wij willen
voor het komend jaar een soort programma over alle historische aspecten
van de Betuwe aanbieden. Ook hierover meer in deze Nieuwsbrief.
Ook traditioneel, maar gezien het telkens weerkerende succes zeer van deze
tijd, is de najaarsexcursie. Al 5 jaar wordt deze met de bus gehouden en
daar we gaan voorlopig mee door. Dit jaar extra feestelijk door een bezoek
aan het Kleefsland in Duitsland. Vergeet uw paspoort of andere indentiteitsbewijs niet. Zie de aankondiging in deze Nieuwsbrief.
Een heel ander onderwerp is onlangs binnen het bestuur aan de orde
gekomen. Uit de kranten heeft u vast wel vernomen dat er een gemeentelijke herindeling komt in de Betuwe. Voor Lienden en Maurik al volgend
jaar. Omdat ons werkgebied zeven gemeenten omvat, die allemaal een
kleine subsidie aan het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe geven,
vreest het bestuur dat de samenvoeging van gemeenten uiteindelijk tot
vermindering van subsidie zal leiden. Het is ook al jaren bekend dat de
naam van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN iedere keer
tot verwarring aanleiding geeft. Wij willen nadrukkelijk een vereniging zijn
voor zeven Betuwse gemeenten (Heteren, Valburg, Dodewaard, Kesteren,
Echteld, Lienden en Maurik).
Hopelijk is het u duidelijk, dat onze vereniging een bloeiende is. Maar
zonder actieve inbreng van de leden kwijnt de vereniging weg. We moeten
met z'n allen vooruit blijven kijken en plannen maken. Voor een historische
vereniging extra moeilijk. Met een variant op een bekende uitspraak zou ik
willen zeggen: "Een vereniging die leeft, bouwt aan haar toekomst". En dit
is niet een taak voor het bestuur alleen.
Frans Nieuwenhof, voorzitter

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Mathijssen's
Groente en fruit
rauwkost en fruitmanden
restaurant-service
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A. Mathijssen
_
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MODE KIJKEN
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MERKEN KIJKEN!
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II

Rijnbandijk 16
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Telefoon 0488 - 441298 I

BLOEMISTERIJ
J. ARENDS
Voor al uw
Bloem werk!
J. Arends
Hamsestraat 40, Opheusden
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RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST

Jan Doeleman
Telefoon 0488 - 451893
Dr. A.R. Holstraat 17, 6671 XW Zetten
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WAT DOET DE 30-JARIGE HKK & 0?
ie en wat is deze dertigjarige? Voor u als leden natuurlijk heel
bekend. Maar veel mensen in Kesteren en zijn omstreken zullen zich
weleens afvragen, wat ze daar nu wel doen. Wij als leden beleven elk op
onze eigen manier veel plezier aan deze historische kring. Eigenlijk gunnen
we dat veel meer mensen, vandaar dat onze lezing op maandagavond 8
september a. s. een kennismaking gaat worden met deze dertigjarige.
Er worden op deze avond een aantal "mini-lezingen" gehouden over een
zestal aspecten die betrekking hebben op de activiteiten van de kring. In
korte presentaties wordt aandacht geschonken aan de functie en mogelijkheden van het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe, de historische kerken
in onze regio, streekgeschiedenis, het landschap in een historisch perspectief, archeologie, genealogie en de waarde van oude kaarten. Al deze
presentaties worden gehouden door leden van onze kring.
We hopen een beetje, dat bij veel van onze bezoekers hierdoor wat meer
interesse gaat ontstaan voor één of meer van deze onderwerpen en hierdoor
mogelijk in het nieuwe seizoen vervolgbijeenkomsten of cursussen gehouden
kunnen worden. Tevens zouden we het heel leuk vinden als iedere lid dat
deze avond bezoekt één of meer introducés mee brengt om hen GRATIS
kennis te laten maken met ons werk. Een leuk cadeau voor de jarige als we
deze bezoekers als nieuwe leden van onze kring zouden mogen gaan
inschrijven. Want... hoe meer leden, hoe meer we kunnen gaan organiseren. Zorgen we met elkaar voor een goed cadeau?

W

Elly Jansen en Kobus van Ingen

DIJKDOORBRAKEN IN DE BETUWE
Over wielen en waaien en andere sporen in het landschap
ier en daar langs de Betuwse dijken schitteren nog eeuwenoude
kolken. Het zijn dikwijls grondeloos diepe wateren, die ook wel
waaien of wielen worden genoemd. Ze zijn tijdens dijkbreuken ontstaan.
Elk van hen herinnert aan een overstromingsramp en aan peilloze ellende.
Waaien hebben dus grote monur .-;ntale waarde. Over hun ontstaan en hun

H
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andere achtergronden kunnen soms nog veel gegevens worden achterhaald.
Vooral in de eeuwenoude boeken van de dijkstoelen van Over- en NederBetuwe. Oók de volksoverlevering ontsluiert het een en ander over de
waaien. Deze blijken nogal eens het toneel te zijn van hoogst mysterieuze
verschijnselen, zoals dansende vlammen, spookachtig klokgelui of een
schrikaanjagende stem.
Al met al vormen waaien onmisbare onderdelen van het Betuwse landschap.
Helaas wordt dit vaak nog niet beseft. Ferdinand van Hemmen heeft dan
ook alle reden om aan de weg te timmeren met dit onderwerp. In de lezing
op maandagavond 13 oktober 1997 zal hij de waterstaatkundige en
geschiedkundige achtergronden van de waaien uit de doeken doen. Ook zal
hij zijn licht laten schijnen over de boeiende legenden die met sommige
kolken zijn verbonden. Ingegaan zal ook worden op de landschappelijk
betekenis van de waaien en de rol die ze kunnen spelen op gebied van
dijkrecreatie. Het betoog spitst zich daarbij toe op een landschapsplan dat
Van Hemmen en architect Har Kuijpers hebben ontworpen in opdracht van
de Gemeente Huissen. Dit plan is gericht op het herstel van een park van
eeuwenoude waaien ter gelegenheid van de dijkverzwaring bij Huissen en
Angeren in 1998-1999. De lezing zal worden verlucht met een serie
kleurendia's.
DE OPVANG VAN WEESKINDEREN
ie het huidige moderne Lindenhout kent, zal niet vermoeden dat de
geschiedenis van deze organisatie ver teruggaat. Meer dan 130 jaar
geleden stond de evangelist Johannes van 't Lindenhout aan de wieg van de
huidige organisatie. Deze idealist trok zich het lot van weeskinderen aan
waarvoor in de bestaande weeshuizen geen plaats was. Van 't Lindenhout
besloot hen op te vangen en een menswaardige opvoeding en scholing te
geven. Hij begon zijn werk in de Nijmeegse binnenstad maar vertrok al snel
naar het terrein achter het dorpje Neerbosch. Later zou het bekend raken
als het 'Kinderdorp Neerbosch'.
Onder leiding van vaklieden leerden de weesjongens een ambacht. Elk
nieuw huis werd door de jongens onder leiding van hun leermeesters

W

gebouwd, en het meubilair zelf getimmerd. Ook werd geschilderd en via de
Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

PIET SPIES BV KESTEREN
TRANSPORT - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR
ZAND-, GRIND- EN GRONDHANDEL
STRAATSTEEN- RODE SPLIT - CONTAINERVERHUUR
TEVENS ALLE SLOOPWERKEN

TEL. 0488 - 481520
JUWELIER - HORLOGER

N. VAN DER GREFT
Ook gespecialiseerd
in de verkoop
en reparatie
van antieke
klokken.

'N GOED BOEK
HAAL JE BIJ
'N GOEDE ZAAK
fArellifF

'N GOED BOEK...
°N GOEDE ZAAK

a

Gespec[aliseerde boek- en kantoorvakhandel

Hoofdstraat 84 - 6671 CC Zetten
Telefoon: 0488 - 451360

Hoofdstraat 64
ZETTEN
Tel.: 0488 - 451247

AUTOBEDRIJF

J.BLOKLAND

Voor alle merken: AUTO'S EN OCCASION'S
met Bovag garantie kunt u bij ons terecht
Dealer: ViaIle-L.P.G. -installatie * Auto-shop * Benzine en L.P.G.-Station
Tevens het adres voor al uw.

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

wig

Sub dealer
Ford

BETCMIJZERVLECHTERSBEDRUF

W VAll HAL

Panhuizerweg 12
4041 CN Kesteren

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

buigwerk
bouwstaalnetten
geprefabriceerde wapening
en vlechtwerk

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Dorpsstraat 22

4031 ME INGEN

WIM VAN ZANTEN
MOTOREN

0344-602792

811 VA
Het adres voor vakkundig
bekleden van Uw meubelen

* Grote collectie stoffen
* Prima afwerking
* Vooraf prijsopgaaf
* Ook voor D.H.Z.

Keuze uit ongeveer
100 motoren

MOTOREN:
Honda
Suzuki
Kawasaki
Yahama
Etc

BROMFIETSEN:
Honda
Suzuki
Kawasaki
Yahama
Etc

Inruil en financiering mogelijk
Nedereindsestraat 25 Kesteren
tel. (0488) 48 12 00
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boerderij en de tuinderij zorgde men voor het benodigde eten. Daarnaast
was er een smederij, een bankwerkerij en een drukkerij. In de bakkerij
werd het dagelijks brood gebakken. En ook schoenen en kleding werden
zelf gemaakt. Het doel was vooral dat jongens en meisjes als geschoolde
vakmensen een plaats in de maatschappij kregen.
Ge.ikkig is veel van de rijke historie bewaard gebleven. Lindenhout hecht
veel waarde aan haar geschiedenis en wil de herinnering aan de oprichter
levend houden. Daarvoor beschikt Lindenhout zelfs over een museum.
Conservator R. van Regteren zal op maandagavond 10 november 1997
een lezing houden over dit onderwerp. Hij is de drijvende kracht achter dit
museum en verzamelt al dertig jaar materiaal over het verleden van
Lindenhout. Dankzij hem is veel van de geschiedenis bewaard gebleven.
"Het museum is eigenlijk het geheugen van Lindenhout. Je vindt er van
alles terug. Variërend van portretten van Johannes van 't Lindenhout tot
boeken uit de drukkerij." Veel ouderen die vroeger op 'Neerbosch' hebben
gewoond, komen terug met kinderen en kleinkinderen om de plek te laten
zien waar zij een deel van hun jeugd doorbrachten. Conservator Van
Regteren beheert ook het rijke archief van 'Neerbosch' en hij weet er de
weg. Veel mensen die op zoek zijn naar hun verleden of dat van ouders of
grootouders, vinden via hem een stukje geschiedenis terug.

NAJAARSEXCURSIE 1997
p zaterdag 11 oktober a.s. organiseren we weer onze traditionele
najaarsexcursie. Mede in verband met het dertigjarig bestaan van de
vereniging willen we het ditmaal iets anders doen. We gaan de grens over.
De tocht zal bij het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe van start gaan

O

om 8.30 uur precies (dus niet zoals gebruikelijk om 9 uur!) en een

touringcar van de Hatro Tours uit Ochten zal ons op die dag vervoeren.
Het reisdoel van deze dag wordt het Duitse Kleefsland, net even over de
grens bij Nijmegen. We nemen de volgende route: bij Nijmegen gaan we
de snelweg af, we rijden dan door de Ooipolder, stoppen bij de restanten
van het kasteel van Ooi, en gaan dan verder naar de 17e-eeuwse fortificaties
van de Schenkenschans. Ook hier wordt haltgehouden en zullen we u ter
plaatse het een en ander vertelle? We laten de stad Kleef "links liggen" en
rijden dan via het dijkengebied In de Rijn stroomopwaarts.
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Onderweg zullen we de reis onderbreken voor een kopje koffie. Door het
Duitse laagland gaan we verder naar Kalkar, waar we gezamenlijk de
bezienswaardigheden van de oude stad gaan bekijken. Hier zullen we ook
het traditionele "lopende broodje" met soep gaan nuttigen. We verlaten
Duitsland via de route Uedum en Goch en zullen ter hoogte van Gennep de
Nederlandse grens passeren.
In Gennep zoeken we een lokaliteit waar we met z'n vijftigen in kunnen en
daar nemen we nog een afzakkertje om wat bij te praten. Via de snelweg
A73 rijden we in noordelijke richting terug naar de Betuwe. We plannen
om zo omstreeks 18.00 uur weer in Kesteren terug te zijn.
Zo'n excursie over de grens brengt natuurlijk altijd wat extra kosten met
zich mee. De buskosten, de consumpties en toegangskosten zijn wat hoger
dan we gewend waren. De deelnemerskosten gaan daarom f 40,-- per
persoon bedragen. In dit bedrag zijn begrepen de buskosten, de koffie
's morgens, de lunch en eventuele toegangsgelden. Het afzakkertje (in
Gennep) is, zoals gewoonlijk, voor eigen rekening.
Spelregels
U dient zich schriftelijk of telefonisch op te geven vóór woensdag I oktober
bij Kobus van Ingen, Vispad 2, 4043 JN Opheusden, tel. (0488) 44 17 41.
Het verschuldigde deelnamebedrag van f 40,-- dient vóór vrijdag 3 oktober
overgemaakt te worden op girorekening 3725054 of op bankrekening
33.19.74.606 t.n.v. de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN,
onder vermelding van "excursie 1997".
Wij hopen een traditie voort te zetten en met een volle bus naar Duitsland
te toeren. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, geef u dan tijdig op!
En vergeet uw paspoort of ander identiteitsbewijs niet.
De excursiecomrnissie, Chris de Bont en Kobus van Ingen

IN MEMORIAM
p 18 april jongstleden ontvingen we het droeve 1.x:ricti. dat ons aller
vriend en medelid de heer Wim ijornbout was owAeden. Sedert zeer
veel jaren lid van onze vereniging en de laatste 10 jarezi Oa zijn vervroegde

O

, pensionering) actief in allerlei verenigingsactiviteiten.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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We kenden Wim als lid van onze werkgroep archeologie. Vele zaterdagmiddagen trok hij er met onze groep op uit en was voor ons de Steentijddeskundige bij uitstek. Ook ging zijn belangstelling altijd sterk uit naar de
metaalvondsten. Hij was zeer kundig in het restaureren daarvan en vaak
ontaardde deze voorliefde in een publicatie van zijn hand.
Als mens dwong hij bij een ieder respect af. Zijn evenwichtig denken en
zijn positieve instelling waren kenmerkend. Ook binnen het Arend Datema
Instituut — AIC Betuwe had Wim veel verdiensten. Als bestuurslid was en
voelde hij zich bijna 10 jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoudswerk. Dat ging vaak in een gezellige en ongedwongen sfeer en hij was dan
ook trots als er weer eens iets werd afgerond.
Op woensdag 24 april waren we met een grote groep van de vereniging
aanwezig bij de uitvaartdienst in de Nederlands Hervormde Kerk in Buren,
het stadje waar hij zo van hield. We wensen zijn vrouw Ducky, zijn
kinderen en kleinkinderen alle sterkte bij dit grote verlies.
Uit aller naam
EgeerKMI KRUIEND DOOR DE BETUWE
30 jaar HISTORISCHE KRING KESIEREN EN OMSTREKEN
Weer een jubileumboek!
e meesten onder u zullen het inmiddels wel gehoord of gelezen
hebben: onze vereniging viert dit jaar haar dertigjarig jubileum. Ook
het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe doet mee in deze festiviteiten
omdat deze instelling dit jaar precies 10 jaar bestaat.
Reeds in 1996 waren er stemmen binnen het bestuur die aandrongen op de
uitgave van een jubileumboek. Zo langzamerhand is dit binnen onze
vereniging een traditie geworden. Weet u nog? Bij het 10-jarig bestaan was
het Tussen scherven en schrifturen, bij het 15-jarig bestaan was het
Romeinen in Kesteren, bij het 20-jarig bestaan Uit de geschiedenis van
Kesteren en bij het 25-jarig bestaan de klapper Tussen herinnering en
historie. En zoals het een goede historische vereniging betaamt, wilden we
deze traditie in stand houden.
In het begin van dit jaar werd een redactiecommissie samengesteld

D
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bestaande uit Joke van Dee-Honders, Folkert Schuurman en Kobus van
Ingen. Na wat aftastend overleg werd gekozen voor de formule van een
bundeling van allerlei losse publicaties. Het hoofddoel was, om alle
Betuwse dorpen en buurtschappen binnen het werkgebied van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN wat nader aan de lezer voor te
stellen. Dit is dus het gebied waarin het dorp Valburg de meest oostelijke
en het dorp Ravenswaay de meest westelijke grens vormt. Alle dorpen en
ook alle buurtschappen.
Binnen deze doelstelling was het tevens het streven om allerlei facetten van
de geschiedenis van deze streek te belichten. De artikelen handelen o.a.
over archeologie, het landschap, de spoorwegen, de Franse tijd, kastelen,
kerken, middeleeuwse geschiedenis en de jongere geschiedenis. Allerlei
afzonderlijke stukken van verschillende auteurs en ook van een verschillende herkomst. Er zijn artikelen uit kranten, verhalen uit maandbladen, niet
eerder uitgegeven artikelen en natuurlijk ook wat materiaal uit onze eigen
Tabula Batavorum. Met recht een "mengelwerk".
Pas in een vrij laat stadium kwamen we tot een keuze voor de titel van het
boek. Geïnspireerd door een prent, die tijdens al de redactiebijeenkomsten
over onze schouders toekeek, werd het de titel Kruiend door de Betuwe.
Het boek telt ruim 250 pagina's, heeft een stevige, in meer kleuren
gedrukte omslag en is rijk voorzien van merendeels unieke illustraties. De
oplage zal naar verwachting 1250 stuks bedragen.
Op 25 oktober wordt het boek officieel vrijgegeven en zal het op een groot
aantal plaatsen binnen de regio te verkrijgen zijn. De leden van onze
vereniging krijgen het "gratis" toegezonden. Wel willen we een girobetaalkaart bijsluiten voor een - overigens zeer gewaardeerde - vrijwillige
bijdrage in de kosten. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.
Het boek zal in de handel gebracht worden voor de aantrekkelijke prijs van
f 19,95.

En. 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
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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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

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

25-8/29-8
1-9/5-9
8-9/12-9
15-9/19-9
22-9/26-9
29-9/3-10
6-10/10-10
13-10/17-10
20-10/24-10
27-10/31-10
3-11/7-11
10-11/14-11
17-11/21-11
24-11/28-12
1-12/5-12
8-12/12-12
15-12/19-12
22-12/26-12

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

GEMEENTELIJKE HERIIVDELING EN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEVEN
Als alles volgens de tijdsplanning verloopt worden de huidige gemeenten
Lienden, Maurik en Buren op 1 januari 1999 samengevoegd en ontstaat er
een nieuwe gemeente Buren. De archieven van de huidige drie gemeenten
gaan volgens de wet over op de rechtsopvolger, de gemeente Buren. Deze
samenvoeging heeft consequenties voor twee streekarchivariaten in de regio:
Lienden en Maurik werken samen in de gemeenschappelijke regeling
Streekarchivariaat KLEM-gemeenten, Buren neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg. Momenteel
zijn de besturen en de archieliensten zich aan het bezinnen op de
consequenties en mogelijke ()plc .ingen. Uitgangspunt blijft een gekwalifiArchief en informatiecentrum voor de Betuwe
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ceerd archiefbeheer voor de betrokken gemeenten. Voorop staat eveneens
een zo goed mogelijke dienstverlening, dat wil zeggen optimale mogelijkheden voor onderzoekers. Bij de KLEM-gemeenten is deze momenteel
eigenlijk te beperkt met één dag per week en eens in de vier weken per
gemeente.
Een mogelijkheid is om de twee diensten te laten opgaan in één nieuwe
archiefdienst voor het hele gebied waar men vijf dagen per week terecht
kan. Tegelijkertijd is dan een realisatie van een centrale archiefbewaarplaats
wenselijk vanwege de omvang van het werkgebied en de te beheren
archieven. Of deze oplossing ook bestuurlijk en financieel haalbaar is zal
nog moeten blijken. Eind dit jaar of begin volgend jaar zal er waarschijnlijk
meer duidelijkheid zijn.
FAMILIE-ARCHIEF BOOY
Van mevrouw E.J. Coops-Booy uit 's-Graveland ontving het streekarchivariaat een stukje familie-archief over de periode 1767 - 1940. Het betreft
hoofdzakelijk akten van transport, boedelscheiding en eigendomsbewijzen
van onroerende goederen van de families Van den Bergh, Van Riemsdijk,
Van Luunen en Booy uit Ochten en de familie Hol in Ingen. De stukken
verkeren helaas in een slechte toestand. Verder is er een foto-album van
A. Booy sr. en een persoonlijk kasboek van D. van Luunen over de jaren
1850 - 1900.
INVENTARIS GEMEENTEARCHIEF KESTEREN 1818-1937 VERSCHENEN
Vanwege de restauratie van een groot aantal archiefstukken heeft de
afronding van de inventaris van het gemeentearchief Kesteren even op zich
laten wachten. De inventaris omvat overigens niet alleen het Kesterense
archief, maar ook stukken van de gemeente Opheusden 1812 - 1817, de
gemeente Lede en Oudenwaard 1818 - 1821, het schoutambt Nederbetuwe
1825 - 1827, het archief van de commissie tot wering van schoolverzuim
1901 - 1964 en het archief van het gemeentelijk distributiebedrijf 1916 1921. Ook nu zijn er weer indexen op de verleende bouw- en hinderwetvergunningen. De inventaris is verkrijgbaar bij het streekarchivariaat voor
f. 12,50. Deze inventaris is al weer deel vijf in de serie Nederbetuwse
Inventarisreelcs. Deel één tot en met vier zijn nog steeds verkrijgbaar.
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MEMOMME CURSUS PALEOGRAFIE OF OUD-SCHRIFT

T

n oktober a.s. starten we weer met cursussen oud-schrift. Er zullen bij
voldoende belangstelling 2 cursussen gegeven worden: een cursus
beginners en een vervolgcursus. De cursussen omvatten 12 lessen en zullen
eens in de twee weken op woensdagavond in het Arend Datema Instituut —
AIC Betuwe gegeven worden. De tijden zullen in overleg met de deelnemers vastgesteld worden. De kosten zijn f 75,-- inclusief lesmateriaal en
koffie. Opgeven vóór 1 oktober a.s. bij het Arend Datema Instituut — AIC
Betuwe of bij de cursusbegeleidster Joke van Dee (tel. 0344-692670).
M:St~dg CURSUSSEN OVER GESCHIEDBEOEFENING
et Gelders Oudheidkundig Contact, Stichting Ondersteuning Musea
Utrecht en Kunst & Cultuur Overijssel bieden in het seizoen
1997/1998 cursussen aan over de volgende onderwerpen:
oud schrift
genealogie
studiedag volkskunde en film
kanalen in Gelderland
lokaal archiefonderzoek
historisch onderzoek
huizenonderzoek
schrijven over geschiedenis
geschiedenis van het dagelijks leven
leven met seizoenen in de Weerribben en in de Wieden
Gelderland van graafschap naar provincie

H

De redactie van de Nieuwsbrief wil u speciaal attent maken op enige
"regionale" cursussen.
Lokaal archiefonderzoek Lienden
Zie hiervoor de volgende aankondiging in deze Nieuwsbrief.
Historisch huizenonderzoek
Hoe oud is dat huis en wie hebben er vroeger achter de gevels gewoond?
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Was er in dat pand een bedrijf gevestigd? Hoe zag het huis er vroeger uit?
Wat was de sociale positie van de bewoners. Deze cursus helpt u wegwijs
te raken in oude archiefbronnen waaruit u informatie kunt halen over uw
huis en zijn bewoners, zoals het kadaster, de bevolkingsadministratie,
notariële archieven en fiscale bronnen. Als voorbeeld wordt gebruik
gemaakt van bronnen uit Tie! (cursus 26a) en Harderwijk (cursus 26b).
Cursus 26a wordt gegeven in het Stadsarchief van Tiel.
De cursussen zijn bestemd voor leden en bestuursleden van historische
verenigingen en voor andere belangstellenden. De eerste cursussen beginnen
in september 1997.
Meer informatie treft u aan in het Cursusoverzicht 1997/1998, dat ook
cursussen over musea en museumbeheer vermeldt. Het Cursusoverzicht is
gratis verkrijgbaar bij het Gelders Oudheidkundig Contact, Postbus 4040,
7200 BA Zutphen. Inlichtingen en aanmelding: telefoon (0575) 51 18 26.
Het Cursusoverzicht ligt ook ter inzage bij het Arend Datema Instituut —
AIC Betuwe.
CURSUS LOKAAL ARCHIEFONDERZOEK
n oktober en november 1997 organiseert het Gelders Oudheidkundig
1I
Contact in samenwerking met het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten
een cursus over lokaal archiefonderzoek.
Doel van de cursus is het geven van een handreiking voor lokaal-historisch
onderzoek. De nadruk ligt op het werken met archiefbronnen uit de tweede
helft van de 19de eeuw. De gemeente Lienden dient als voorbeeld, maar
ook bronnen uit Echteld, Kesteren en Maurik komen aan bod, waar nodig
aangevuld met voorbeelden uit andere plaatsen. De aandacht gaat uit naar
thema's als bevolking, plaatselijk bestuur, landbouw en nijverheid, sociale
zorg en onderwijs. Dit gebeurt aan de hand van o.a. de volgende bronnen:
gemeenteverslag. bevolkingsregisters, volkstellingen, notulen gemeenteraad,
kiezerslijsten, gemeenterekening, belastingbronnen, kadaster, landbouwverslag.
De cursus lokaal archiefonderzoek is bestemd voor degenen die daadwerkelijk onderzoek in plaatselijke archieven willen gaan doen, maar daar nog
weinig ervaring mee hebben. Kennis van oud schrift is niet nodig.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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De cursus vindt plaats op woensdagavond 8, 15, 22 en 29 oktober, 5 en 12
november 1997 in het gemeentehuis te Lienden van 20.00 - 22.00 uur. De
cursusprijs bedraagt f 145,-- (inclusief cursusmateriaal).
Ook voor deze cursus geldt informatie en aanmelding: Gelders Oudheidkundig Contact, tel. (0575) 51 18 26.

"Wan HEILIGEN IN NEDERLAND
eiligen zijn eeuwenlang nauw verbonden geweest met het leven van
alledag. Zij behoedden mens en dier voor ziekte en onheil en
beschermden reiziger, boer en ambachtsman. De feestdagen van de
heiligen, vastgelegd in de heiligenkalender, markeerden de wisseling van
de seizoenen.
Museum Catharijneconvent in Utrecht, Museum van het Boek/Museum
Meermanno-Westreenianum in Den Haag en het Museum voor Religieuze
Kunst in Uden schenken in het najaar van 1997 aandacht aan het thema
Heiligen in Nederland.
Utrecht geeft een beeld van de ontwikkelingen in bedevaarten dicht bij
huis, zoals die in Nederland ondernomen werden en worden. In Den Haag
staat de Legenda Aurea centraal, de beroemdste legendenbundel uit de
middeleeuwen. Uden legt de nadruk op de volksdevotie, waarbij de
heiligenkalender als leidraad dient.
Tentoonstellingsdata:
Uden 13 september t/m 30 november 1997
:\4 VS EVM
Den Haag 11 oktober 1997 t/m 11 januari 1998 CATHARIJNIE
CONVENT
Utrecht 11 oktober 1997 t/m 11 januari 1998
UW MENING OVER ONZE TABULA BATAVORUM
oals bekend krijgen de leden van de HISTORISCHE KRING KESTEREN
EN OMSTREKEN driemaal per jaar het tijdschrift Tabula Batavorum.
Dit tijdschrift is een gezamenlijke uitgave van 6 verenigingen in de Betuwe,
waaronder de onze. Als lid betaa' u er ook voor. Namens onze vereniging
zit de heer Si! van Doornmalen • de redactie.
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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Het is ook in uw belang dat u een zo goed mogelijk tijdschrift (of iets
anders) krijgt. Daarom vroeg in het vorige nummer (Jaargang XV (no 1),
1997) de redactie van Tabula Batavorum om uw mening en ideeën over hun
(of ons?) tijdschrift. Tot nu toe zijn er bedroevend weinig reacties binnen
gekomen. Als bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN vinden wij het erg moeilijk om aan te geven wat de mening van de
leden is. Daarom dringen wij er bij u op aan om zelf te reageren op de
oproep in Tabula Batavorum. U mag uw reacties ook via een van onze
bestuursleden doorgeven.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

MERNEEM OORLOGSHANDELINGEN IN BETUWE IN 1794-1795
ankzij de aantekeningen in een 18e-eeuws kerkboek van Herveld van
de toenmalige Herveldse dominee G. de Bruin, kon ik U in de vorige
Nieuwsbrief verslag doen van de overstromingen in de Betuwe in 1799.
Enkele jaren daarvoor was de Betuwe ook overstroomd, echter toen door
vreemde legers. Door de oprukkende troepen van het Franse Noorderleger
onder leiding van generaal Charles Pichegru I waren de Staatse troepen en
de te hulp geschoten huurlegers gedwongen zich steeds verder naar het
noorden terug te trekken. Toen generaal Pichegru in januari 1795 met zijn
leger over de bevroren rivieren de Republiek der Nederlanden binnentrok,
was het gebeurd met de Republiek. De omwenteling naar de Bataafsche
Republiek werd daarmee mogelijk gemaakt. Dat de verschillende troepen
bestonden uit veelal slecht volk is een allen wellicht bekend. Het Engelse
leger onder de hertog van York had een slecht moreel. De tuchteloosheid
van die slecht verzorgde troepen, onder de welgeboren officieren het
schorriemorrie van Engeland, was welbekend. Op hun terugtocht gingen zij
zich te buiten volgens gewoonte, zoals de Nederlandse Jaarboeken ronduit
schreven aan "de baldadigste euvelmoed, de beestachtigste ontucht en
allerlei verfoeilijke gruwelen, in die mate, dat de bewoners zich liever aan
den oorlogenden vijand dan aan zulke helpers en verdedigers willen

D

1 Zie hierover ook de Osenvoren B100 "Over de Franse tijd in en na 1975.
enz." door M. Soetens-Menage en C.P.H. Soetens. Kesteren 1997.
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toebetrouwen en overgeven'.
De hieronder aangehaalde aantekeningen van dominee G. de Bruin verhalen
over deze periode in de Betuwe.
De beginzelen van dien droeven oorlog, waar in ons vaderland zoo
ongelukkig was ingewikkeld, die zulke geduchte gevolgen gehad, en die
groote omwenteling heeft te weeg gebracht, waarvan zoo veele gedenkschriften gevonden worden en tot een getuigenis voor de nakomelingschap verstrekken zullen van eene hooge godsregeeringe in volkeren te
verdeelen, te straffen en zijnen aanbiddelijken raad uit te voeren; die
beginzelen vertoonden zich in dit gewest en alhier na het midden van
septemb[er] 1794. Daar de Geallieerde Armee der Keiserschen, Engelschen
en Nederlandsche troepen voor de zegenpraalenden wapenen der
Franschen steeds wijken moesten, en de laatsten in de Meijerije van den
Bosch de Geallieerden geslagen hadden, steeds drongen om eerlang over
de Maas te retireeren: wierdt de groove bagagie, oorlogstuig, zieken etc.
eerst achter uit en terug over Maas en ook de Waal en zelfs den Rhijn
gezonden en het hoofdlazareth der Engelschen, die het midden van het
leger uitmaakten, waar onder ook de Hanovers en Hess.fischel troepen
behoorden naar Rheenen overgebracht.
Nadat eenige bagagie, zieken in het midden van de week gepasseerd
waren over Niimegen na Rheenen kwam Saturd.[ag] d:[en] 20 septembfer]
een kapitein van Hess. [en] met orde om alhier het lazareth te plaatsen, en
verkoor daartoe de kerk, alzoo er geen plaats, om de zieken te bergen,
ruim en bekwaam genoeg, anders te vinden was; verzoeken en vertoogen
hielpen niet; de kerk moest ingeruimd: dien zelven dag wierden de zieken
daar gebracht. Hij nam met vrouw en equipage bij ons quartier; officiers
en gemeenen wierden hier en daar in het dorp geinquartierd. De godsdienst stondt de volgenden dag stil.
Ruim 14 dagen bleeven de Hessen hier en omstreeks geinquartierd; echter
wierdt de kerk ontruimd reeds Maand.[ag] d:[en] 22 en de zieken na het
huis te Wolferen overgebracht, wijl de doctor de kerk te vochtig en
ongezond voor de zieken oordeelde. Dus konden wij de kerk van den 28
sept.fember] weer gebruiken tot den godsdienst, en bleeven wij dien
behouden tot 4 nov:[ember] Bedestond.
Na het vertrek van het Hessisch corps of compagnie kwamen nu en dan
wel eenige compagnien meest dragonders en cavallerij voor een a 2
nachten in nachtquartier op hunne route, doch in 't laatst van Octob.[er]
wierden de Engelsche militie hier en omstreeks geinquartierd nadat de
Franschen den 19 Octob[er] niet alleen over de Maas, maar tot onder de
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werken van Nijmegen gedreeven hadden. Eerst kwam er maar een enkel
bataillon, en wierdt hetzelve bij de boeren en andere inwoonders gelegd
en de kerk verschoond; maar den 7 NovJember] daags voordat Nijmegen
wierdt verlaaten en overgegeeven, trok het grootste gedeelte van het leger
over en de Betuwe en verder in. Alle plaatsen vooral aan en bij de Waal
waren met Engelschen opgepropt. In Herveld (en zoo overal naar proportie
Loen:[en] Wolferen etc. zelfs aan den Rhijn) was een gansch regiment in
quartier; en een bataillon in de kerk gelegd. Geschikt om de Waal te
defenderen was het meeste volk in en omtrent kerk en kerkebuurt
geplaatst tot bij de 60 in een boerenhuis; weinigen of geen waren er in de
Achterhoek. En dit bleef zoo aanhouden tot na het begin van Januar,
wanneer voor 1 a 2 dagen de Hanoverschen de Engelschen opvolgden, en
na een kleine schermutseling met de Franschen, die over de Waal op
eenige plaatsen over het ijs getrokken waren, weeken, ons en de gansche
Betuwe den Franschen inruimden.
Schoon de Engelschen wel van geld voorzien, duur kochten en betaalden;
zoo dat veelen merkelijk door verkoop van vee, hooij, steroi, eetwaaren,
bier, genever wonnen: leeden de inwoonders veel overlast, hunne huisen
waren opgepropt, misten het noodige gemak; hier en daar wierdt iets
weggeroofd, allermeest wierdt hout en boomen omgehakt, niet alleen
wilgen, maar ook vruchtboomen. Want schoon zij hout vroegen, wat
aangebracht en betaald wierdt: was dit op verre na niet toereikende voor
ie groote menigte; daar en boven leiden veelen en stookten in den open
lucht, was 't een extra vroege en sterke vorst en aanhoudend, als
.eldsaam, en een der hardste winters. Zij waren, hoe sterk en gezond,
zeer op vuur gezet, stookten roekeloos en gingen zorgeloos met vuur en
licht om, waardoor overal, ook hier een huis verbrand en het wonder en
godlijke bewaaring is, dat niet de meeste huisen door de vlammen verteerd
zijn, gelijk er meermaalen op veel plaatsen; brand begonnen, maar tijdig
gebluscht is.
Alzoo er nu in de kerk een meenigte geplaats was, zij vuur noodig hadden,
de koude toenam, er weinig wierdt aangebracht: hebben de soldaten, bij
welken ook vrouwen en kinderen waren, tot 10 a 12 vuuren in de kerk
gestookt, en daar zij geen hout genoeg vonden, dat gehakt wierdt, nat
was, alle banken, en stoelen, die er niet uitgenomen waren, het doophekje, en beschot achter den predikstoel, 's graaven en andere gesloten
banken, zelfs een gedeeltje van den kuip en voet van den predikstoel
verbrand, en niets, dat hout was, dan den buik van den predikstoel
overgelaaten, de steenen stuk, de glaasen, om den rook uit te laaten
meest ook stukgeslagen hebben. Zoo dat de kerk een smidswinkel door
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den rook geleek, en importante schaade, daar hekje, beschot, 's graav,
banken wagenschot kunstig gewerkt was veroorzaakt is, welk met geen
duisend gulden heeft kunnen geboed worden, zoo was alles verbrand en
vernield, en wel meest door het laatste regiment bestaande uit leren. En
eeven, gelijk hier ging het op Loenen, daar het nieuwe noch niet volbouwde kasteel, alwaar emigranten lagen, ook afgebrand is, en alzoo op andere
plaatsen. Hier kwam bij, dat zwaare besmettelijke koortsen, waar aan
veelen der soldaaten laboreerden en stierven zich hier en daar in huisen,
alwaar zij geinkwartierd waren en onder anderen verspreiden, waardoor
veelen inwoonders ook daarmede besmet wierden en eenigen stierven.
Op de retraite der Engelschen den 10 Januar 1795 vertoonden zich dien
avond en volgenden dag eenige weinige Franschen van de voortroepen,
meest, om wat victalie ( = levensmiddelen), geld etc. af te persen, ook nog
's Maand.[ag) den 12, die ons, anderen wat afpersten en beroofden, ook
een jong mensch, die hen wilden ontvluchten, aan den Waaldijk onder
Andelst doorschooten, dat den 2 d:[en] dag daarna hij 't bestierf. Den 13
kwamen er meer en geregelde troepen onder oversten en officiers en
wierden geinkwartierd in de huisen bij ons en alle de inwoonders;
Zaturd.tagl, Zond.[ag], den 18 en 19 geraaakten de Franschen over den
Rhijn, waardoor zij 't Sticht, Veluwe Holk[and] inkwamen, en de meenigte
in de Betuwe verminderde, ook de inkwartiering niet zoo sterk bleef; die
duurde nochtans 5 a 6 weeken, terwijl het een bataillon dan voetvolk, dan
jagers te paard ging en het ander kwam. Na welken tijd er geen vaste
inkwartiering geweest is ten plattenlande uitgenomen bij een doormarsch,
en dat 1796, ook 97 eerst Holl.Eandschel ruiters voor 10 dagen, en
Frans.[chen) een 5 weeken zijn ingekwartierd geweest.
Hoe bekomrnerlijk de uitzichten bij veelen, die niet met verlangen, maar
beevende die tegemoet zagen, op de overkomst der Franschjen] waren,
gedroegen die zich niet wreed noch woest. Uitgezonderd de voorafgaande
strcopers, die op zommige plaatsen ai vrij wat plunderden, enkelen
mishandelden, hielden zij zich met 't geen men hun gaf van spijzen te
vreede. De meesten ontvingen brood en vieesch, overige leeftoght kreegen

zij, daar zij in kwartier waren, en namen 't meestal wel, zoo als de
inwoonders zelfs hadden. Doch de requisitien van alles waren veel en
groot en hebben importanten sommen bedraagen, waarvoor zij recipissen
gaven, die naderhand ingeleverd en verwisseld zijn.
Gedurende de inkwartiering in de kerk en noch lang daarna is de godsdienst in de school gehouden, eerst eens, daarna 2 maal Zondags van den
23 Nov.{ember] 1794 tot Apr.[in 1795., wanneer wij weder van de kerk
zeer bekrompen en armoedige wijze.
gebruikt maakten, doch op e
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Daartoe wierden de glazen weder hersteld, de vloer gerepareerd; net
verwulfsel, dat vol roet en zwart was, geraagt; stoelen ingebragt en voor
banken, planken op schraagen gelegd en gebruikt en de predikstoel
vastgezet en zoo behielpen wij ons zonder doophekje, beschot van Apr[ill
1795 tot Maij 1797, wanneer een nieuw beschot, en hekje van wagenschot van achteren geheel dicht (het oude was van tralien), nieuwe
graven, pastorij, en andere banken gemaakt en daar ingebracht zijn, nadat
de kerk weer geheel en wel gewit was; ook is er voor het pastorijehuis een
nieuw fraaij hek gezet, alzoo het oude almede verbrand was. En heeft de
reparatie in de kerk wel f. 1000:- bedraagen, als uit de kerkerekening aan
witten, metselaar en timmerman te zien is.

Rinus Baggerman
Bronnen:
1. Het pas ontdekte 18e-eeuws kerkboek van Herveld.
2. Prof. Dr. P. Geyl. Geschiedenis van de Nederlandse Stam, deel VI
(1792-1798). Wereldbibliotheek. Amsterdam/Antwerpen 1962.
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EEN ONDERWLIZERSINSTRUCTIE IN ECHTELD UIT 1844
p 9 oktober 1843 schreef C. van Mill, onderwijzer aan de openbare
O
lagere school in Echteld, zijn ontslagbrief aan het gemeentebestuur.
Van Mill was ruim een halve eeuw onderwijzer geweest in Echteld sinds
zijn benoeming op 28 juli 1791. Reden voor zijn verzoek om ontslag waren
'zijner ver gevorderde jaren' . 1 De laatste jaren was Van Mill bijgestaan, zo
niet geheel vervangen door de jonge, doch tijdelijke, waarnemer J. van Es.
Al in 1841 had de hoofdinspecteur van het Gelderse onderwijs in een
rapport geconstateerd dat de onderwijzer 'C. van Miel (zonder rang)
onbekwaam [was] voor het onderwijs' .2
Een nieuwe meester
De negende oktober 1843 arriveerde op het gemeentehuis ook een brief van
J. van Es, waarin deze zich aanbeval voor de functie van onderwijzer 'in
de streelende verwachting van mijnen vurigen wensch vervuld te zien' . 3 Van
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Es was al sinds 1839 ondermeester in Echteld en nam sinds die tijd
eigenlijk geheel alleen de taken waar. Naast onderwijzer was Van Mill ook
koster en omdat de beide functies afzonderlijk geen behoorlijk bestaan
verzekerden, verzocht Van Es tegelijkertijd om hem bij de collator van het
kosterschap, baron Van Balveren, als zodanig aan te bevelen. Van Mill
werd ontslagen met ingang van 1 januari 1844. Zijn waarnemer Van Es
werd uiteindelijk benoemd als opvolger, doch pas in september 1844.
De gemeenteraad van Echteld was wel genegen om Van Es als opvolger te
benoemen. Hij was ijverig en bekwaam, zowel in het geven van onderwijs
als in de opvoeding van de jeugd. Als onderwijzer van de 2e rang had hij
examens gedaan voor de Franse en 'Hoogduitse' talen. Van Es schijnt ook
bijzonder goed in de markt te hebben gelegen bij de inwoners van Echteld
en 'de liefde der kinderen in hoge maten' te hebben verworven. Het
gemeentebestuur was op grond van de bestaande regels echter verplicht om
een sollicitatieprocedure te starten. Daarom verzocht men aan Gedeputeerde
Staten van Gelderland om dispensatie en Van Es zonder oproeping van
sollicitanten te mogen benoemen.4 Het zou de gemeente ook nog de
sollicitatiekosten besparen. Op 27 juli 1844 verleende Gedeputeerde Staten
de gevraagde dispensatie, mede doordat ook de schoolopziener positief
geadviseerd had. Van Es heeft echt een streepje voor gehad! De akte van
aanstelling passeerde de raad op 25 september daarop volgend.5 Bij de
benoeming van de nieuwe onderwijzer werd de raad in overweging gegeven
om een instructie op te stellen, zowel ten nutte van de inwoners van Echteld
als de onderwijzer zelf en aldus geschiedde.
Over inkomsten en duiven
De 'Instructie en bepalingen, behoorende bij de aanstelling van Johannes
van Es als onderwijzer der jeugd in het kerspel Echteld' die werd opgesteld
bevatte negen artikelen.6 Hierover was advies ingewonnen bij de schoolopziener en de plaatselijke schoolcommissie. Het eerste artikel bepaalde dat
het onderwijs in het schoolgebouw van Echteld moest worden gegeven
volgens de bij wet bepaalde wijze en tijden. Het schoolgebouw van Echteld
was overigens in 1829 nieuw gebouwd en voldeed nog redelijk voor de
ongeveer 80 leerlingen.7 In artikel twee verplichtte het gemeentebestuur
zich om het gebouw elk jaar te witten en schoon te maken. 's Winters
moest het behoorlijk verwarmd worden. De onderwijzer diende alles 'net
en zindelijk' te houden. De artikelen drie en vier, betroffen de vaste
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inkomsten die Van Es genoot. Allereerst ontving de onderwijzer f 25, =
van 's-Rijkswege, een tegemoetkoming van gemiste inkomsten die al
vanouds werd toegekend.8 Daarnaast kreeg hij van het Rijk nog f 45, = om
gelijke redenen, doch in latere jaren toegekend. Wat de gemiste inkomsten
waren wordt niet duidelijk. De gemeente nam wel op dat zij zich niet garant
stelde voor een eventuele opzegging van de laatst genoemde bijdrage. Uit
de gemeentekas kreeg Van Es f 30, = voor het geven van onderwijs aan
kinderen van arme, behoeftige ouders. Tot slot ontving hij nog f 10, = van
de Hervormde Diaconie van Echteld voor onderwijs aan kinderen van
ouders die door de diaconie werden bedeeld. Artikel vijf bepaalde dat de
'tijdelijke' burgemeester en de schoolcommissie bepaalden wie gerekend
konden worden tot de kinderen van behoeftige ouders. De kerkeraad van de
Hervormde gemeente Echteld kreeg deze taak toebedeeld voor de kinderen
van leden van de Hervormde gemeente. De kinderen mochten volgens
artikel zes niet jonger zijn dan vijf jaar voor het volgen van onderwijs. De
belangrijkste inkomstenbron voor de onderwijzer vormde de schoolgelden.
Deze werden in artikel zeven vastgelegd. Met afschaffing van vroegere
verschillende gelden zou de onderwijzer voortaan van elk kind zevenendertig en een halve cent per maand mogen vragen. Daar tegenover stond dat
hij voor dat geld moest zorgen voor alle schoolbehoeften met uitzondering
van papier. De schriften bleven tot ze vol waren onder de hoede van de
onderwijzer.
Tot de taken die buiten het eigenlijke onderwijs lagen behoorden, volgens
artikel acht, het aflezen van de gemeentelijke bekendmakingen op de
daarvoor bestemde plaats en tijden. Tenslotte werd Van Es verplicht om er
zorg voor te dragen dat er geen duiven of andere vogels zich op of in
gemeente gebouwen zouden ophouden. In het laatste artikel gaf het
gemeentebestuur zich de bevoegdheid om de instructie naar goeddunken te
veranderen indien men dat nodig achtte.
Tot slot
Bovenstaande is een typisch voorbeeld van de wisseling der wacht op een
plattelands lagere school omstreeks het midden van de vorige eeuw. In de
eerste helft van de negentiende eeuw werden op vele plaatsen de onderwijzers die voor 1800 waren benoemd vervangen door beter opgeleide, jongere
collega's. Typerend is ook de dubbelfunctie onderwijzer-koster. Deels was
dit een noodzakelijkheid om voldoende inkomen te krijgen, deels was het
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ook nog een blijk van de invloed van de protestantse kerk op het onderwijs.
Hoewel er sprake was van openbaar onderwijs en er geen leerstellige zaken
behandeld mochten worden, bleven dominee en kerkeraad nog lange tijd een
factor van belang. Zeker in een overwegend protestantse gemeenschap.
Sil van Doornmalen
Noten
1. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten (SAKLEM), gemeentearchief
Echteld 1811 - 1945 (GAE), ingekomen stukken 1843.
2. R. Reinsma, 'Het onderwijs in Gelderland tussen 1830 en 1850 volgens
de rapporten van de hoofdinspecteur Wijnbeek', in: Bijdragen en
Mededelingen Gelre LXV (1971) p.190.
3. SAKLEM, GAE, ingekomen stukken 1843.
4. idem, notulen raad d.d.30-5-1844.
5. Van Es is onderwijzer geweest tot 1 februari 1882
6. SAKLEM, GAE, notulen raad d.d.29-9-1844.
7. Reinsma, p.190. SAKLEM, GAE, bijlagen gemeenterekening 1829:
bestek bouw school.
8. Het betreft een bijdrage die waarschijnlijk al sinds het begin van de
achttiende eeuw werd toegekend. Zie: P.Th.F.M. Boekholt, Het lager
onderwijs in Gelderland 1795 - 1858, Zutphen 1978 (Gelderse
Historische Reeks XI) p.39.

SY:MEREDIE

T

DE KERKKLOKKEN VAN HETEREN

n het januarinummer van de Nieuwsbrief van dit jaar stond een bijdrage

1 van Ryan Hofs over huwelijksvijzels. Omdat deze huwelijksvijzels

meestal gegoten werden door klokkengieters, gaat een deel van het verhaal
over de kerkklokken van Heteren. Er bleek in de literatuur enige onduidelijkheid over de vraag welke van de twee klokken - die voor de Tweede
Wereldoorlog in de toren hingen - er nu nog hangt. De andere is naar
Duitsland verdwenen.
Ryan Hofs zou dat gaan controleren. Inmiddels heeft hij dat gedaan en nu
is het in ieder geval duidelijk dat de klok met een diameter van 125 cm in
de toren hangt. Dit is dus in tegenspraak met het boek Nederlandse
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monumenten. De Betuwe. Den Haag (1968), door R.F.P. de Beaufort en
Herma M. van den Berg.
Helaas was het nog te donker en te gevaarlijk om het hele randschrift te
kunnen lezen, zodat de vraag of de naam van de dijkgraaf Jacob van
Balveren erin voorkomt nog niet beantwoord is. Dit zou namelijk nog een
verschil zijn tussen beide klokken. Ryan zal het binnenkort nog eens
proberen. Wij houden u op de hoogte.
SPREEKWOORDEN UIT 1500

T n het boekje Seer schoone spreeckwoorden oft prouerbia van prof. dr.
1 G.G. Kloeke, dat ik lenen mocht van de heer Folkert Schuurman, kwam
ik spreekwoorden tegen uit 1500. Met een kleine verandering hier en daar
kennen we ze nu nog en het leek mij een leuk idee om enkele hiervan in de
Nieuwsbrief te plaatsen:
Die wel doet sal wel vinden (wie goed doet, goed ontmoet).
Die 't cleijn niet en voet en sal nimmermeer 't groot hebben (wie 't kleine
niet eert, is het grote niet weert).
Dat de ooghe niet en siet en doet het herte niet wee (wat het oog niet ziet
wat het hart niet deert).
Alle dinck wilt sijnen tijt hebben (alles moet zijn tijd hebben).
o langhe gaet de cruijcke te putte, dat sij daer de oore laet (de kruik gaat
zo lang te water tot hij barst).
Een geschonken peerdt en suldij niet in den mondt sien (een gegeven paard
niet in de bek kijken).
In den noot siet men wie vrient is oft aldus men kent geené vriét dan inder
noot (in tijden van nood leert men zijn vrienden kennen).
Eenen bassenden hont en wilt gheê hinder doe (blaffende honden bijten
niet).
'T cleedt maeckt den man (kleren maken de mens).
Daer gheen cat en is tieren de muijsen (als de kat van huis is, dansen de
muizen).
In't landschap der blinde de ghene die maer een ooghe en heeft die is daer
coninck (in het land der blinden is éénoog koning).
Al deze spreekwoorden hebben dus vijf eeuwen of langer stand gehouden.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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'n Bank waar
á. de hoofdrol
speelt?
Bestaat.
Bent u op zoek naar een bank die maatwerk levert, dan is de SNS bank
een juiste keus. Onze goed opgeleide medewerk(st)ers informeren u
over het brede scala van diensten dat onze bank zowel zakelijk als
particuliere cliënten te bieden heeft. Wij nemen graag de tijd om in
een persoonlijk gesprek antwoord te geven op al uw vragen, verzoeken
en specifieke wensen. Met 11 in de hoofdrol.

SNS bank

11/2 doen't graagbeterdan goed

á

C1000

VOORDEELMARKT
Je weet bij wie je koopt

Driessen
Hoofdstraat 29 - Kesteren - Tel. 0488 - 482001

AUTOBEDRIJF

AZET
MOLENDAM 28
4051 BJ OCHTEN
Tn. 0344 - 642819
* A.P.K. Keuringsstation
* Levering alle merken nieuwe auto's
* Ruime sortering occasions
* Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw
* Moderne autowasserette
* Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer, enz.)

BOVAG
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Hier volgen nog een paar spreekwoorden die ik niet meer ken. Deze zijn
vermoedelijk in de loop der tijden verdwenen:
Die sijn huijs wilt houden suijer en sette inne noch paep nog duijue (wie
zijn huis schoon wilt houden zet er geen paap of duiven in).
Nimmermeer en zal schorfthooft cam liefhebbé (schurfthoofd zal de kam
nooit liefhebben).
Daer sijn wijse sotten ende sotte wijsen (er zijn wijze zotten en zotte
wijzen).
Aen 't pissen kent men de menen (aan het pissen herkent men de merries).
Ten slot nog deze:
Hoe ghij een vrouwe meer bidt hoe sij meer cótrarie doen zal (hoe meer gij
een vrouw iets vraagt hoe meer zij ertegen in gaat). Is dit zo?
Joke van Dee
GENEALOGISCHE VRAGEN
e heer D.H. Floorijp, van Speijkstraat 61, 2161 VJ Lisse, tel. (0252)
41 06 83 vraagt of er leden zijn die voor hem in het R.A. Arnhem
wat onderzoek willen doen, in ruil voor onderzoek in Noord- of ZuidHolland, dus in Haarlem of Den Haag.

D

De heer G.D. Opperman, Tollenhof 52, 4041 BJ Kesteren, tel. (0488) 48
23 81 vraagt: Wie kan mij verder helpen, met de voorouders van Arie van
Hattem o.tr. 03-01-1772 te Eck en Wiel met Jannigje Woldorp geb. 22-061752 te Eck en Wiel.
De heer A. Vervoorn, Jul. van Stolbergstraat 25, 5307 HH Poederoijen,
tel. (0418) 67 23 51 vraagt of er leden zijn die hem verder op weg kunnen
helpen, met de familie Vervoorn. Deze komt hoofdzakkelijk voor in de
plaatsen Herwijnen en Hellouw; plaatsten in de West-Betuwe. Het is voor
mij nog steeds een raadsel hoe een van mijn voorvaders Gijsbert Vervoorn
geb. 2 januari 1738 en gehuwd met Sara Catharina van Kerkwijk geb. 18
juni 1748 te Gameren (gem. Kerkwijk) in het plaatsje Loenen zijn gaan
wonen. Hun eerste kind Christina werd op 17 mei 1767 te Herveld gedoopt.
Zowel Gijsbert als Catharina wa' weeskinderen, die bij oom en tantes in
Archief en informatiecentrum voor de Betuwe
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Geldermalsen werden ondergebracht. Wie kan mij helpen om over dit gezin
meer te weten te komen?
De heer C.W.P. Oostdijck, Kievit 37, 5161 WV Sprang Capelle, tel.
(0416) 28 25 75 vraagt of er leden zijn die hem verder kunnen helpen.
Hendrick Blum (Blom) (Bloem) overleden voor 12 juni 1742 (waar kwam
hij vandaan?), gehuwd met Derske Dercksen, vraagt hun geboorte- en
huwelijksdatum en -plaats, ook de namen van de wederzijdse ouders, ook
de geboortes en huwelijken van de kinderen. De familie woonde blijkbaar
in Homoet.
Kinderen van dit echtpaar:
Hendrik, doop 20-03-1710 (RK) Eijmeren X 07-08-1738 Eijmeren met
Lammertje Coenders, geb?
Geertruit, geb? X ? met Hendrik Thonissen geb?
Anneke, geb? X ? met Aart Jansen geb?
Wander, geb? X ? met Betjen Grotenhof geb?
Gerrit, geb? X ? met Derske Arns of Derkske Jansen, of Theodora Arens
geb?
Joannes (Jan) Bloem, doop 21-12-1748 Elst + plaats X plaats Maria Luben
doop? plaats + plaats en ouders.
WEREME REACTIE OUDE FOTO UIT DODEWAARD
p de vraag wie er staan op de foto uit Dodewaard (AIC nr. 3293),
zoals afgedrukt in de vorige Nieuwsbrief (15e jaargang nr. 2, april
O
1997) is heel snel een antwoord gekomen. De heer Folkert Schuurman uit
Dodewaard wist te vertellen dat: 1= Bart van Ingen, 2= Johanna Sip-van
Ingen, 3= Johanna Hendrika Sip-van Blitterswijk, 4= Hendrika Sip-van
Ingen en 5= Bertha Johanna van Ingen (nummering zoals in vorige
Nieuwsbrief).
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Lksaragne

OUDE FOTO UIT OPHEUSDEN

it alle spontane reacties tot nu toe is wel gebleken dat de rubriek met
de foto's met onbekende personen veel belangstelling heeft. Omdat
ons fotoarchief nog vol zit met dit soort puzzels, hierbij weer een foto (AIC
nr. 129 - 72), ditmaal van een groep mensen in een boomgaard te
Opheusden. Wie weet wie erop staan?
Reacties aan Arend Datema Instituut — AIC Betuwe of G.D. Opperman,
Tollenhof 52, 4041 BJ Kesteren, tel. (0488) 48 23 81.

U

Foto uit Opheusden (AIC nr. 129-72)
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aP3MWYM DE POSTHOORN TE ANDELST
nige tijd geleden ontvingen wij van de heer J. Everdij uit Wageningen
een boekje. Hierin beschrijft hij het resultaat van zijn speurtocht naar
de geschiedenis van de Posthoorn, tegenwoordig een cafetaria. Al lezende
wordt duidelijk dat het pand vroeger het Posthuis heette. Ongetwijfeld een
pleisterplaats voor de postkoetsen van Nijmegen naar Wageningen en vica
versa via de Hemmense Zandweg (zie kaartje).

E

132

253

130
119

12

133

1,40£4,9191

POSrHU

/97

116 + 117
118 + 119
114 + 115
80

81

120

120bis

Posthuis
Woningen van bakker Willem
Scholten en de weduwe Buys.
Huis en schuur van Casper
Meyssen.
Leenderd Gepkens de smid.
Dorpsweide "Het Pas"
De weide, die iemand dienstig
is. Vergelijk de uitdrukking:
"Dat komt te pas"

De omgeving van het Posthuis, omstreeks 1830. Kadastrale gemeente Zetten,
sectie C.
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Het verhaal begint in 1821, als jonkheer Theodorus Spijart van Woerden en
zijn zuster jonkvrouwe Maria Spijart van Woerden besluiten het huis
Andelst met al zijn bezittingen van de hand te doen. Hierbij hoorde ook het
Posthuis.
Het huidige pand is gebouwd even voor 1843, nadat het vorige pand
omstreeks 1840 door brand verloren was gegaan.
De eerste Everdij (Jan) verscheen in 1846 op het toneel als huurder. Dit
verklaart meteen de belangstelling van de heer Everdij voor dit pand; enige
van zijn voorouders hebben er gewoond. Door de verwevenheid met andere
families komen ook andere percelen en panden in de buurt aan bod (zie
hiervoor weer het kaartje).
Over de pachters en eigenaren van het Posthuis (na circa 1900 de Posthoorn
geheten) tot nu toe heeft de heer Everdij veel gegevens verzameld en
beschreven. Omstreeks 1882 verbrak de zoon van Jan Everdij (Leonardus
of Nardus geheten) al de banden met het Posthuis. Hij ging failliet. Het
pand heeft vele bestemmingen gekend, onder andere bakkerij, winkel en
café.
Het boekje bevat verder aardige illustraties en wordt afgesloten met een
afstammingsreeks van Everdij, beginnende ongeveer 1650 in België, en een
overzicht van de familierelaties tussen Everdij, Rutgers, Gepkens en
Merkus. Het ligt ter inzage bij het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe.

ge.~.(REC OSENVORENREEKS
it keer weer een echte aanvulling van de Osenvorenreeks. Zowel in
de hoofdserie (Jubileumboek), als in de beide nevenseries. Wij willen
met name de aandacht vestigen op nr. B100.

D

Hoofdserie
60

Kruiend door de Betuwe (zie aankondiging in deze Nieuwsbriet)

A-serie
A214 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 375, 1° deel 1759-1766
A215 Protocol van bezwaar, ker,pel R '"wijk, ROB inv. 375, 2° deel 1767-1772
A216 Protocol van bezwaar, kerspel R. iwijk, ROB inv. 375, 3° deel 1773-1781
en, RNB inv. 235, 1° deel 1739-1748
A217 Protocol van bezwaar, kerspel
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A218 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 2° deel 1749-1755
A219 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 3° deel 1756-1764
A220 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 4° deel 1765-1770
A221 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 5° deel 1771-1775
A222 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 6° deel 1776-1780
A223 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 7° deel 1781-1785
A224 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 8° deel 1786-1789
A225 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235, 9° deel 1790-1791

B-serie
B41
B42
B43
B44

Namenindex bij Osenvoren 53, kwartierstaat Johannes Thien
Index op geboorten in de gemeente Lienden 1811-1892 (1° deel A t/m K)
Index op geboorten in de gemeente Lienden 1811-1892 (2° deel L t/m Z)
Index op huwelijken in de gemeente Lienden 1811-1892

B45 Index op overlijdens in de gemeente Lienden 1811-1892
B46 Index op geboorten, huwelijken en overlijdens in de gemeente Uzendoorn 1818-1892
B50 Jonkers 1 t/m 5
B51 Aantekeningen betrekkelijk de Kerkelijke Geschiedenis van Overbetuwe
B53 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Echteld, RNB inv. 266
B54 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 375
B55

Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 235

B100 Over de Franse Tijd in en na 1795. Een Friese speld in een Franse hooiberg.
Genealogische speurtocht naar de herkomst van Thomas Menage, een in 1795
gedeserteerd Frans militair. M. Soetens-Menage en C.P.H. Soetens. Kesteren 1997.

De publicaties 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 r en 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

