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AGENDA
Maandag 10 januari 1998

: Hr. A.G. Steenbergen
Joods leven in Wageningen, Rhenen,
Veenendaal en de Betuwe

Maandag 9 februari 1998

: drs. P.W. van Wissing
De Gelderse volksvertegenwoordigers in
Gelderland van 1795

Maandag 9 maart 1998

: Hr. W.J.G. van Mourik
Romaanse kerken in het Gelderse
rivierengebied

De lezingen zullen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren
(Nedereindsestraat27, tel. (0488) 48 15 27. Alle lezingen 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.
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'n Bank waar
ti 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
vn srecifieke wensen. Met 11 in de hoofdrol.

CNE bank
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CLUB VAN 100 IN OPRICHTING!
Reeds een aantal jaren leeft bij het bestuur van het Arend Datema Instituut
— AIC Betuwe de wens om voor de vereniging een club van 100 op te
richten.
Wat kan dit voor ons betekenen?
100 bedrijven die een bedrag doneren van 100,-- per jaar. Per jaar worden
deze regionale bedrijven benaderd, om een vervolg aan het geheel te
geven, om zodoende verzekerd te zijn van 10.000,-- per jaar voor onze
vereniging.
Wat gaan we met dit bedrag doen? Onze computers zijn verouderd en. dus
staat voor 1998 een investering voor de deur. Met de welwillende
medewerking van onze "CLUB VAN 100" kunnen wij een aanzet hiervoor
geven.
Per 1-12-1997 zijn al toegetreden tot de club van 100:
Ing. L. v.d. Werfhorst, Kesteren
Boekhoud- en administratiekantoor Den Hartigh, Opheusden
Bouwkundig Adviesburo Van Zeist, Opheusden
v.d. Bijl en Heierman BV, groenvoorziening, Opheusden
Bouwbedrijf JR. van Lienden BV, Lienden
Restaurant Het Wapen van Balveren, Echteld
Transportbedrijf Vonk, Lienden
Drukkerij Ochten/ Opheusden
Gebr. van Dorland, Dodewaard
Job. Boeder, Kesteren
Bunt Automatisering BV, Kesteren
Betuwe Beton Boringen, Kesteren
Babypark De Kinderhoek, Kesteren
Meubelpark de Bongerd BV, Kesteren
Arends "DE AREND", Kesteren
Bouw- en adviesburo Moesbergen, Echteld
Groep Midden Betuwe, Opheusden
Aannemingsbedrijf v.d. Hulst Amerongen BV, Lienden
Makelaardij Joop van Mourik BV, Lienden
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A. Budding makelaar, Echteld
Carrosseriefabriek J. Willemsen BV, Kesteren
Snijder Architektenburo, Barneveld/Apeldoorn
M. van Lienden, Zaandam
Makelaardij C.H. v.d. Weyde, Zetten
Arns Benzinestation, Driel
Plantencentrum Eerbeek, Opheusden
van Suilichem Auto's BV, Opheusden
Fa. A.H. Roelofsen & zn., Opheusden
Notariskantoor Hoctin Boes, Heteren
Makelaardij J. Derksen, Ochten
Autobedrijf Zeeman, LIzendoorn
P.C. van TuijI Kesteren BV, Kesteren
G. van Kalkeren, Lienden
Wie volgt?

EXPOSITIE "BATAAFS PASSEWAAIJ"
In het Streekmuseum De Groote Sociëteit te Tiel is binnenkort de
tentoonstelling Bataafs Passewaaij te zien, met de ondertitel: Een
landelijke nederzetting in de tijd van de Romeinen. Amateur-archeologen
van BATO (=Beoefenaren Archeologie Tiel en Omstreken), een werkgroep
van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken ontdekten in de
helse nieuwbouwwijk Passewaaij resten van een Bataafs-Romeinse
nederzetting. Het gebied is gelegen tussen de rivieren de Waal en de Linge.
Bij nader onderzoek bleek het te gaan om uitgebreide nederzettingen en
een bijbehorend grafveld.
De tentoonstelling geeft aan de hand van thema's een beeld van het leven in
Passewaaij zo'n kleine tweeduizend jaar geleden: Hoe mensen woonden,
wat ze aten, hoe ze veeteelt en akkerbouw bedreven en hoe ze met hun
doden omgingen. Op de expositie zijn onder meer aardewerk, glas,
beenderen en maquettes van grafheuvels en boerderijen te zien. Een
fotoserie illustreert het verloop van de opgravingen.
De tentoonstelling duurt van 14 december 1997 tot 26 januari 1998.
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

20

NIEUWSBRIEF, 16 jaargang nr. 1, januari 1998

Het museum is open: dinsdag t/m vrijdag: 13.30-17.00 uur, zaterdag en
zondag:13.30-16.30 uur, 2e Kerstdag: 13.30-16.30 uur. Wilt u uitgebreidere informatie over de tentoonstelling, dan kunt u contact opnemen met de
heer G. Taconis, tel. (0344) 68 15 73. Het adres is Plein 48, 4001 Li Tiel.

DE STILLE MILJOENEN VAN HET RIVIERENLAND
Eind november verscheen het boek De stille rniljoenen van het
Rivierenland. Het is de bundeling van een serie van dertig artikelen over
liefdadige fondsen, die tussen september 1996 en april 1997 in Dagblad
Rivierenland verschenen. De fondsen omvatten een totaalvermogen van 90
miljoen gulden aan geld, grond en goederen. Elk jaar wordt van de rente 2
tot 3 miljoen gulden besteed aan honderden personen en organisaties. Voor
de serie bestond bij de krantenlezers veel belangstelling. Enkele verhalen
betreffen fondsen in Lienden, twaalf gaan over evenzoveel van die
fenomenen in hel en de andere geschiedenissen spelen zich af in plaatsen
als Culemborg, Waardenburg en Leerdam. Veel van de verhalen zijn heel
merkwaardig, onthullend maar soms ook mysterieus. Vanwege de
enthousiaste reacties van de krantenlezers werd besloten de artikelen
uitgebreid en geactualiseerd, in boekvorm uit te brengen. De gezamenlijke
verhalen geven een boeiende indruk van leven en denken in voorbije
eeuwen. Met het oog op de jaarlijkse besteding van de rente is het toch ook
tastbare, levende geschiedenis.
Schrijver van de verhalen was Aad Nekeman, verslaggever van Dagblad
Rivierenland. 'Nergens zijn zoveel fondsen als in dit Rivierenland', zegt
Nekeman. 'Collega's van mij in andere edities van de krant — Het Utrechts
Nieuwsblad — zeiden ook geprobeerd te hebben zo'n serie te schrijven,
maar ze kwamen niet verder dan twee of drie fondsen. Vreemd eigenlijk.
Of ook weer niet. Vroeger, toen er nog geen armenwet of sociale
voorzieningen waren, gaven de rijken uit liefdadigheid aan de armen.
Kennelijk waren er veel armen in dit gebied'. De rijken gaven het
overigens niet uit mededogen, ze deden dat omdat de kerk het
verordonneerde. 'Dan zouden ze niet zolang in het vagevuur hoeven te
branden'.
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HOFMAN
Hoofdstraat 4, 6671 CB Zetten, 0488 - 451651

BLOEMEN, PLANTEN, KADOSHOP
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Tel, 0488-412330
Het beste adres voor al uw:
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RUND- EN
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dat uw kleding in één dag

wij voor U klaar.

Wist u dat u bij ons ook uw

gestoomd kan worden?

Uw bloemetje kunnen wij over de
hele wereld laten bezorgen.

Het meest veelzijdige adres in
uw dorp.

Dorpsplein 1
DODEWAARD
Tel. 0488 - 411338

LEVERING EN MONTAGE VAN
SYSTEEMPLAFONDS-WANDEN
lid NEVAP

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

Voor meer informatie
Gijsbert Stoutweg 11 (Ind. Latenstein)
Tiet

CARROSSERIEFABRIEK

't Maven ban lIntuctot
dung 18t-19

Ambiance a la carte restaurant
Voor Uw zakelijke en
familiegelegenheden

WILLEMSEN B.V. KESTEREN

Fam. Jansen - De Ruijter
Tielsestraat 190
6673 AE Andelst
Tel.: 0488- 451688
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Aad Nekeman heeft het boek in eigen beheer uitgegeven onder de
gelegenheidsnaam Uitgeverij Kronikeur. Het boek omvat 170 bladzijden
met 70 foto's waarvan er een aantal nooit eerder gepubliceerd werden. De
verkoopprijs is f 22,50. Het boek is zowel bij (of via) de boekhandel als bij
het kantoor van Dagblad Rivierenland in hel (Westluidensestraat 16, tel.
0344-620500) verkrijgbaar.

NOG EEN JUBILEUMBOEK
Op 18 oktober 1997 bestond de Historische Vereniging Oudheidkamer
Rhenen 90 jaar en bij de officiële viering in het oude raadhuis van Rhenen
werd de jubileumuitgave Oud Rhenen, Grepen uit Rhenen 's verleden
gepresenteerd. Het boekje bestaat uit 24 hoofdstukken en is compact en
toch overzichtelijk samengesteld. De hoofdstukken beschrijven maar liefst
2000 eeuwen Rhenense geschiedenis en veel facetten worden behandeld.
De inhoud is voor een belangrijk deel geput uit 16 jaargangen van het
periodiek Oud Rhenen.
Daags nadat ik het boekje in handen kreeg, heb ik het in een adem
uitgelezen. Het ene verhaal is natuurlijk wat interessanter dan het andere
maar voor de inwoner van de Betuwe toch een waardevol document. In een
aantal hoofdstukken wordt het gebied de Mars genoemd dat nog tot in het
begin van de vorige eeuw bij Rhenen hoorde. Interessant zijn tevens de
artikelen die handelen over de archeologische vondsten en terreinen, de
geschiedenis van de Cunerakerk en de kleinschalige industrie uit de 19e
eeuw.
Het boekje is royaal geïllustreerd met historische en recente foto's,
waaronder een behoorlijk aantal in kleurendruk. Een register is niet
opgenomen. Wel is er een hoofdstuk waarin de beschikbare literatuur over
Rhenen wordt opgesomd.

Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel BRUNA te Rhenen voor de
aantrekkelijke prijs van f 15,--. Het staat ook bij het Arend Datema
Instituut — AIC Betuwe ter inzage.
Kobus van Ingen

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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RECTIFICATIE "DE POSTHOORN"
In de vorige Nieuwsbrief heeft de redactie een bespreking van de uitgave
van de heer Everdij over De Posthoorn opgenomen. In die bespreking is
een hele domme fout geslopen. Er wordt gezegd dat het huidige pand van
omstreeks 1843 dateert. Dit is onjuist. In de uitgave wordt duidelijk
gesproken over nieuwbouw in 1931. En deze beschrijving wordt zelfs
verlucht met de oude bouwtekeningen. Onze excuses voor deze fout.
Inmiddels hebben wij een "tweede druk" van deze uitgave gekregen, die er
nog mooier uitziet dan de eerste. Nogmaals onze dank.

REACTIE OP OUDE FOTO UIT OPHEUSDEN
Naar aanleiding van de vraag wie er op de foto (AIC nr. 134-22, abusievelijk aangeduid met nr. 129-72) in de vorige Nieuwsbrief (15e jaargang nr.
3, augustus 1997, p 29) voorkomen, heeft zich een levendige discussie
ontwikkeld. Uiteindelijk blijken de volgende mensen op de foto te staan:
(v.l.n.r.) Ruth Arends, van het café Het Lampeglas, Tielsestraat te
Opheusden, Clasina Jager, Gerrit Deijs, Gerritje Jager en Aartje Deijs
Verwoert.

SCHENKING COMPUTERS
Wij zijn blij de firma Oldbit Computers, Markt 27/29, 6701 CX Wageningen, tel. (0317) 41 54 91 te kunnen bedanken voor de schenking van een
aantal tweedehands computers en onderdelen. De computerdeskundigen
van het Arend Datema Instituut - AIC Betuwe konden hieruit tot nu toe 5
bruikbare computers maken. Heel hartelijk dank.

OUDE FOTO UIT LIENDEN
De foto die hierbij is afgedrukt stamt waarschijnlijk uit Lienden, maar
zeker is dat niet. Wie weet meer? Gaarne reacties naar het Arend Datema
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Instituut - AIC Betuwe. Voor telefoon en adres zie bladzijde 1.
Mocht u zelf oude foto's bezitten, waarvan u wel weet dat die iets met de
Betuwe hebben te maken, maar niet wat of wie erop staat, dan willen wij
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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die in principe wel opnemen, maar er is slechts beperkt ruimte. Bij veel
belangstelling kan de uitgave van een extra nummer van de Nieuwsbrief
worden overwogen.

EEN NIEUW VINDPLAATS
Al jaren komen we met ons archeologisch veldwerk op allerlei
vindplaatsen. Meesttijds zijn dat dezelfde. Slechts een enkele keer
ontdekken we een nieuwe vindplaats. Verwonderlijk is dit natuurlijk niet,
het werkgebied van onze werkgroep archeologie wordt tenslotte al dertig
jaar minutieus verkend. Er zijn nogal wat percelen in het werkgebied waar
we wel oude bewoningen vermoeden, maar omdat dat vaak grasland is
kunnen we er in principe niet onder kijken. Zo'n perceel gelegen in de
buurt van Dodewaard, waar we eigenlijk al jaren verkikkerd naar keken
werd afgelopen oktober "gescheurd", geploegd dus. Nu was de weg open
om het daar eens wat nader te gaan bekijken.
Met de eigenaar en pachter werd overlegd of we er op mochten en dat
bleek geen probleem te zijn. Het bleek inderdaad wat we verwachten; een
gebied met een aantal kleine nederzettinkjes uit het begin van de
jaartelling. Het uitgestrekte perceel vertoonde her en der grotere en
kleinere donker verkleurde vlekken waar in de prehistorie was gewoond.
Vreemd genoeg bleek dat deze plaatsen eigelijk altijd aan het oppervlak
hebben gelegen en de dikte van het
humusrijke pakket mat slechts 30-50 cm. Op
meerdere plaatsen hebben we met de
grondboor door deze woonlaag heen geboord,
maar van nog vroegere bewoningen bleek
nauwelijks sprake. Wat we vonden was best
belangwekkend; veel potscherven uit de
Romeins-inheemse periode meesttijds zwart gesmoord aardewerk
waaronder een groot aantal herkenbare randen (zie afb. 1) en natuurlijk ook
behoorlijk wat Romeinse aardewerk scherven.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Dat dit perceel niet veel verstoringen kende was
zichtbaar door het ontbreken van ploegsporen op de
scherven. Ook vonden we nog een aantal
gebruiksvoorwerpen zoals onder andere een
spinklosje (zie afb. 2) en een paar werpkogeltjes. Dat
zijn eivormige uit klei gebakken kogeltjes welke met
behulp van een slinger als (jacht)wapen werden
gebruikt.
Een aantal keren hebben we het perceel redelijk
systematisch onderzocht en de vondsten hopen we
deze winter nader te determineren. Komende
maanden zal het perceel beplant worden en is dan
weer nauwelijks toegankelijk voor onderzoek. Het
gaf ons een fijn gevoel dat we dit onderzoekje
hebben kunnen afronden.
Kobus van Ingen

STRAATNAMEN VAN RIJSWIJK
De naam van het dorp is afgeleid van het woord rijswaard, d.w.z. aangewassen (uiter)waard. Het wordt voor het eerst vermeld als Risuuic in 866
op de goederenlijst van de St. Maartenskerk (Domkerk) te Utrecht.
De straten:
1. HOEKENBURGPLEIN: Genoemd naar het kasteel de Hoekenburg dat
daar gestaan heeft. Het kasteel op zijn beurt is genoemd naar ene Dirk de
Hoeck die er in 1615 woonde. De familie van Brakell heeft hier ook
gewoond. De bekende F.L.W. baron van Brakell van de Eng uit Ommeren
is er geboren. In 1877 is het afgebroken.
2. DE HALVE MAAN: Geen officiële straatnaam, maar de naam van een
pad wat oudere inwoners nog weten: bij de Kosterie was een pad, een soort
inrit naar het kasteel de Hoekenburg, dat de naam "Halve Maan" droeg,
omdat het ook de vorm van een halve maan had. Zo was er ook nog een
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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"Fierse Pad" in Rijswijk, een pad dat nu verdwenen is en dat genoemd
werd naar ene Fier van Keulen.
3. DE HEUVEL: Weg naar het veer van Rijswijk - Wijk bij Duurstede. Een
van de oudste veren over de Lek. Het veer wordt reeds in 1295 vermeld.
Een gedeelte van deze weg heette voorheen dan ook Veersteeg. Deze weg
heet de Heuvel omdat het een soort verhoging of wal is (net als de
Ommerenwal in Ommeren) om het water in de komgronden te houden. De
naam komt in 1650 al voor bij de verponding van Rijswijk.
4. HOENDERSTEEG: Eigenlijk heette deze steeg vroeger de Kiepensteeg
maar dat was natuurlijk niet deftig genoeg, vandaar dat het Hoendersteeg
werd. De naam Kiepensteeg is als volgt ontstaan: toen er nog geen
verharde straten waren, was er een hele brede grasstrook om met karren en
sleden van Rijswijk naar het veld te komen. Toen er een verharde weg
kwam, hielden ze aan de kant een brede strook over. Hier konden arme
keuterboertjes een hutje of huisje bouwen. Deze mensen hielden kippen,
die op deze strook rondscharrelden. Zo is de naam Kiepensteeg ontstaan.
De naam Hoendersteeg komt ook al in 1650 voor.
5. KANAALWEG: Zo genoemd omdat de weg parallel aan het Amsterdam-Rijnkanaal loopt.
6. KERKSTRAAT: Straat die loopt naar de St. Martinuskerk.
7. KORTE BOSSTRAAT: Bij kasteel Hoekenburg hoorden de percelen
Korte Bos en Lange Bos. Van Korte Bos is de straatnaam afgeleid.
8. LANGSSTRAAT: Straat die langs de hoofdstraat op loopt.
9. LOSWAL: Plaats aan de dijk tussen Rijswijk en Maurik waar waarschijnlijk vroeger schepen werden gelost.
10. MAATSTEEG: Vernoemd naar een blokbenaming daar ter plaatse: De
Maat. Maat is een bepaalde maat, een hoeveelheid gras of weiland van 2-3
hectaren. Ook kan het woord afkomstig zijn van made wat bij het
werkwoord maaien hoort.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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11. MIDDELWEG: Een oude naam, maar de herkomst is onduidelijk.
Komt ook al in 1650 voor. Misschien werd er een rechtstreekse verbinding
tussen twee dorpen mee bedoeld, in dit geval tussen Rijswijk en Ravenswaaij. Deze naam komt in meerdere dorpen voor: ik kwam hem ook tegen
in de Achterhoek.
12. MOLENWEG: Weg naar de poldermolen "de Hoop". Deze weg heette
vroeger Molensteeg. Op de balk boven het spoorwiel komt het jaartal 1714
voor. Een windmolen te Rijswijk wordt in 1476 al vermeld (Archief Heren
van Culemborg).
13. NOBELSTRAAT: Eén van de bewoners van kasteel de Hoekenburg
was G. Constatijn Nobel die het van 1737 tot 1750 en van 1768 tot 1781 in
zijn bezit had.
14. PR. IRENESTRAAT: Straat vernoemd naar het Koninklijk Huis.
15. PR. MARIJKESLUISWEG: Weg over de oude brug van Rijswijk.
Genoemd naar Prinses Marijke (nu Prinses Christina) die de sluizen op 21
mei 1952 geopend heeft.
16. RIJNBANDIJK: Dijk langs de Rijn.
17. RIJSWIJKSESTEEG: Geen toelichting nodig.
18. RIJSWIJKSEVELDWEG: Idem.
19. ROODVOET: Weg naar de enige werkende steenfabriek "de Rood-

voet" die de gemeente Maurik nog rijk is. Deze fabriek is gesticht in 1883
door de fam. Arnzt. De naam is afgeleid van de naam van een dode arm
van de Rijn die in de vorige eeuw afgedamd is en waaraan de steenfabriek
gelegen is: de Roodvoet. Het woordje rood kan twee betekenissen hebben:
de kleur van de grond of van root, afkomstig van roten van vlas. In
bepaalde streken in ons land kom je dan ook (water)sloten tegen die de
naam root dragen.
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe
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20. DE WOERD: Een woerd (weerd, waard, wierde) is een meestal
kunstmatig opgehoogd stuk land. Letterlijk betekent het land langs een
rivier. Woerden waren meestal de punten van vestiging van de allereerste
bewoners. De naam "die Woerde" komt hier in 1435 al voor. Op deze
woerd zijn in 1915 en 1916 opgravingen verricht. Deze woerd bleek resten
te bevatten van een vroegere Bataafse nederzetting (1' en 2' eeuw na
Christus).
21. ZEEG: Het woord wijst in eerste instantie op een waterloop. Zeeg komt
van zijgen oftewel trekken: het water zijgt of trekt naar de Linge of andere
weteringen in een zeeg. Later blijkt de naam te zijn overgegaan op de vaak
daarbij liggende dijk of wal, in dit geval de straat.
Met dank aan de heer M. Udo uit Rijswijk die mij behulpzaam was met
sommige namen.
Joke van Dee-Honders

STRAATNAMEN VAN RAVENS WAAIJ
De naam Ravenswaaij is afgeleid van een eigennaam: Raven en van Waai
of Wiel: een kolk welke ontstaat na een dijkdoorbraak. De vroegste
vermelding van Ravenswaaij komt voor in een oorkonde uit 1139.
De straten:
1. BROEKWEG: Broek is nat of drassig land. De weg daarheen of
doorheen is Broekweg genoemd. De naam Broecksteegh komt ook al in
1650 voor bij de verponding van Ravenswaaij.
2. DONKERSTRAAT: De herkomst van deze straat is mij, net als de naam
al zegt, volkomen duister. Wel ligt aan deze straat een perceel dat
Donkerenburg genoemd wordt, misschien is hier een verband tussen. De
naam kan ook afgeleid zijn van donc wat hoger gelegen woonplaats in een
laag land betekent.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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3. ENGWEG: Eng of enk heeft met bouwlandterrein te maken. Deze weg
loopt naar de percelen de Voorste en Achterste Eng en komt zodoende aan
zijn naam.
4. KIJFAKKER: Genoemd naar een perceel daar ter plaatse, waar in
vroegere tijden wel om gekeven (=ruzie gemaakt of geprocedeerd) zal zijn.
5. LEKBANDIJK: Dijk langs de Lek.
6. MAATSTEEG: Zie bij Rijswijk.
7. NIEUWEWEG: Geen toelichting nodig.
8. OPSTAL: Deze naam kan verschillende betekenissen hebben: a. het kan
met een tijns of pacht, rustende op een eigendom te maken hebben of met
b. onbebouwd erf, gemeente weide, open ruimte of grasstrook aan of langs
een water, watering.
9. PR. MARGRIETSTRAAT: Vernoemd naar de Koninklijke familie.
10. PROVINCIALE WEG: Weg aangelegd door de Provincie.
11. ROZENSTRAAT: Bloemennaam.
12. RAVENSWAAIJSESTEEG: Vrij duidelijk.
13. VELDWEG: Idem.
14. ZANDBERGSEWEG: Weg naar de buurtschap Zandbergen. De
Zandberg is een hoger gelegen stuk land dat uit puur zand bestaat in
tegenstelling tot de omringende grond. Ernaast ligt de Eikelenberg.

Joke van Dee-Honders

Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

30

NIEUWSBRIEF, 16e jaargang nr. 1, januari 1998

ARCHI VARIA
VREEMDE PRAKTIJKEN OP HUIZE DE ENG IN 1898?
pi de buurtschap Meerten, nabij Lienden, ligt het landgoed De Eng. Sinds het
begin van de negentiende eeuw was liet de residentie van baron Frederik
Louis Willem van Brake11 (1789-1865). Van Brakell was een bekend
landbouwpionier, met een filantropische inslag voor de bewoners en zijn
arbeiders uit Meerten. Na zijn overlijden liet hij zijn goederen na aan de
Meertenaren in het Fonds Hulpbetoon aan de Arbeidende klasse. Zijn vrouw
Alberdina Frederika Clara van Neukirchen genaamd Nyvenheim had echter
nog het vruchtgebruik van de eigendommen. Zij overleed in 1892.
Na haar overlijden kwam huize De Eng enkele jaren leeg te staan. Het
Fondsbestuur (de kerkeraad van Lienden) wist zich denkelijk geen raad met
het grote pand. Het landhuis verviel enigszins. Vanaf 1895 vonden een groot
aantal 'vreemden' (niet Liendenaren) onderdak op De Eng. Het bevolkingsregister van de gemeente vermeldt voor de jaren 1895-1900 liefst vierenveertig bewoners. Waarschijnlijk hebben in een deel van De Eng nog eens acht
tijdelijke inwoners verblijf gehad. Al met al voor de meeste dorpsbewoners
waarsch ij n 1 jk een onduidel i jke zaak.
Onder die dorpsbewoners beyond zich ook ds. Hubertus Johannes Schouten,
predikant in Ommeren (1894-1903). In oktober 1898 wendde Schouten zich
tot de Officier van Justitie in Tiel met het vermoeden dat er brieven 'op
valschen naam' werden bezorgd op De Eng. Ook scheen één van de
bewoners, een zekere Backers, een duister persoon. Eerder was de burgemeester van Lienden al aangesproken door de dom Mee met de verdachtmaking, dat 'ze op den Eng een kweekplaats hadden van jonge meisjes, om ze
later in Engeland aan bordeelen te verkoopen'.
De burgemeester kon aan de Officier van Justitie meedelen dat de zaak
waarschijnlijk anders lag. Over die brieven was hem niets bekend, bovendien
achtte hij zich niet bevoegd dat nader te onderzoeken. Problemen met de
bewoners van De Eng waren er ook niet. De taster van de dominee had
waarschijnlijk een andere achtergrond. Enkele bewoners van De Eng waren
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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namelijk van katholieke huize, afkomstig uit Nederweert in Limburg, met
Duitse contacten. Dominee Schouten, volgens de burgervader behept met een
duidelijk afschuw voor katholieken, bleek met hen over het geloof aan het
`kibbelen' te zijn geweest.
De genoemde Backers, Johann Jakob, kwam uit Aldekerk, Kreis Geldern. De
andere bewoners waren Maria Elisabeth Horyon, Hubart Dams en Geertruida
Dams uit Nederweert, Maria Schzmantz uit Orefeld (Did.) en Geertruida
Scholten uit Utrecht. Allen waren katholiek. Over dit gezelschap begon de
dominee allerlei kwade vermoedens te krijgen. Deze vermoedens werden
aangewakkerd omdat er zo nu en dan ook nog een Duitser verbleef die Latijn
sprak en volgens de dominee een 'verkapte priester' was. Toen bleek dat de
pastoor uit Maurik ook enkele malen De Eng had bezocht werd het dominee
Schouten waarschijnlijk te veel.
Sit van Doornmalen

OVER KOLKEN EN WAAIEN
Naar aanleiding van de lezing van Ferdinand van Hemmen op 13 oktober
1997 heeft Joke van Dee-Honders nog wat aanvullingen en opmerkingen
over dit onderwerp ingestuurd.

DE KOLK IN INGEN
Op de lezing die Ferdinand van Hemmen onlangs voor onze Kring hield,
werd ook een dia vertoond van de Kolk te Ingen. Bij de dia's over de
verschillende wielen of waaien vertelde hij de daarbij horende legende. Het
verhaal dat hoort bij de Kolk in Ingen was hem echter niet bekend. Dit

verhaal wil ik de lezers niet onthouden.
Volgens de oudere bevolking van Ingen rust er een vloek op de Kolk! Een
waarzegster heeft voorspeld dat binnen een tijdsbestek van 100 jaar geheel
Ingen in rouw gedompeld zou zijn tengevolge van deze kolk. Moeders
verboden hun kinderen dan ook om te gaan schaatsen op deze kolk, bang
als ze waren dat de voorspelling bewaarheid zou worden. Als het ijs een
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

32

NIEUWSBRIEF, 16 jaargang nr. 1, januari 1998

zeer behoorlijke dikte bereikt had, werd de hand over het hart gestreken en
mochten ze er alsnog gaan schaatsen. Inmiddels is 100 jaar verstreken
nadat deze kolk ontstaan is (1855) en is niets rampzaligs gebeurd. Gelukkig
maar. Het kan natuurlijk ook zijn dat de vloek niet bij het ontstaan van de
kolk is gedaan maar op een later tijdstip, want daarover is namelijk niets
bekend. Tot zover deze volksoverlevering.

De heer G. v. SP uit Ingen vertelde mij nog iets over de overstroming bij
deze plaats. Zijn grootvader, die in die tijd leefde, vertelde hem dat na de
overstroming koning Willem III in Ingen op bezoek kwam om te schade in
ogenschouw te nemen. De bewoner van Rustenburg, de heer Schenkhof, op
wiens grondgebied de Kolk ontstond, noodde de konim2, bij hem thuis om
zijn prachtige, op stal staande ossen te tonen. [lad hij dat nou maar Met
gedaan. De koning die zag dat hij er warmpjes bijzat, heeft hem geen
schadevergoeding toegezegd!
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DE KLOKKE WAAI BIJ VERHUIZEN
Volgens de heer Datema heeft de Klokkewaai niets met een klok te maken,
maar is het een verbastering die in de loop van de eeuwen ontstaan is. De
mensen noemden de kolk aanvankelijk Kolkewaai, een dubbel woord dus.
Dat is verbasterd tot Klokkewaai. Een heel aannemelijke verklaring,
temeer daar de kapel van Verhuizen helemaal niet weggespoeld is en de
klok van deze kapel dus niet op de bodem van de waai ligt. Dit hebt u
inmiddels in het jubileumboek kunnen lezen.
Over deze waai of beter gezegd over het plaatsje Verhuizen doet nog een
legende de ronde. Deze legende kwam ik ergens tegen nadat ik het
artikeltje over Verhuizen al geschreven had. Daarom volgt hij nu.
Een jonge vrouw die vermoord is, komt na haar dood als witte juffer
's nachts boven het kerkhof van Verhuizen zweven. Het ene verhaal
vermeldt dat het een bloedverwante van een Stichtse bisschop zou zijn, het
andere verhaal heeft liet over een wrede koningin die uit jaloezie de
minnares van haar echtgenoot laat vermoorden. De ziel van die koningin
zou nimmer rust gevonden hebben en steeds weer naar dat kleine kerkhof
komen om daar tevergeefs naar rust te zoeken. Maar de gewijde grond
bleef voor haar gesloten. Wordt met de tweede versie van de legende
misschien voortgeborduurd op de Cuneralegende van Rhenen?
EEN WAAI IN MAURIK
Maurik kent geen bijzondere waaien of kolken met de daarbij horende
legendes. Een klein kolkje bij het Eiland van Maurik en een kleintje bij het
huis De Stenen Paal tussen Maurik en Rijswijk is alles wat het dorp bezit.
Het dorp schijnt echter ooit een waai gekend te hebben, want een groepje
huizen, aan de dijk gelegen, had voorheen de naam Waaij. Dat was
schijnbaar niet deftig genoeg voor een straatnaam en daarom heeft men de
naam Dijkhof bedacht. Jammer om zo'n oude naam weg te halen. De
oudere bevolking van Maurik heeft het nog altijd over de Waaij, maar ik
denk dat over een jaar of 25 niemand deze naam nog gebruikt, vandaar dat
ik dit gegeven in de Nieuwsbrief toch nog even wilde vermelden!
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Tot zover de kolken of waaien in mijn woongebied.
Joke van Dee-Honders

GENEALOGISCHE VRAGEN
Van de heer G.D. Opperman, Tollenhof 52, 4041 BJ Kesteren, tel. (0488)
48 23 81 ontvingen wij de volgende vragen. Als u een antwoord weet graag
aan hem doorgeven. Dit kan ook via het Arend Datema Instituut — AIC
Betuwe. Als er een antwoord komt zullen wij trachten dit in een van de
komende Nieuwsbrieven op te nemen.
Antoon Hendriks, huwt 19-04-1839 te Deest met Johanna Merkus, geb
09-11-1815, dochter van Johannes Merkus en A. van Zoelen, geb ca 1784,
overl 20-05-1832. Zoon Johannes Hendriks, geb 17-07-1848, overl 17-081932.
Theodorus Willems(e), geb 16-06-1769 St. Anthonis, overl 01-08-1838 te
Geffen, gehuwd met Catharina Janssen, geb 13-04-1764 te Elden, overt
26-01-1839 te Geffen, dochter van Antonius Jansen en Johanna Tusschedee. Wie weet waar Theodorus Willemse en Catharina Jansen gehuwd
zijn? Wie weet waar de ouders van Catharina geboren, of gehuwd zijn?
Aaltje van Meurs, geb ca 1735, over! 07-02-1822 te Wageningen,
wonende te Westervoort, huwt 18-07-1761 te Wageningen met Johannes
van Brakel. Waar is Aaltje geboren en wie zijn haar ouders?
De volgende vragen zijn afkomstig van J. van Ingen, Prins Hendrikstraat 5,
6951 AT Dieren, tel. (0313) 41 5692.
Wie kan mij nader informeren omtrent de ouders en geb. plaats/datum van:
Joannes (Jan) Derksen van den Bosch, overl. Hien vóór 30-7-1795, tr.
R.K. Afferden 16-3-1771 en
Gertrudis (Geertrui) Jansen van der Linden, ged. R.K. Afferden 14-91742, overl. aid. 12-12-1816.
Vermoedelijk zijn Cornelius Derksen, ook genoemd als Cornelius
Janssen en Mathias (Tijs) Derksen van den Bosch, broers van Joannes
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(Jan) Derksen van den Bosch.

NIEUWE BOEKEN IN BIBLIOTHEEK
Het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe heeft een grote bibliotheek die
nog steeds uitbreidt. Hieronder vindt u een aantal van de nieuwste aanwinsten. Kom ook eens kijken of u iets van uw gading ziet. Ter voorkoming van
misverstanden: de boeken zijn al leen ter inzage en worden niet uitgeleend.
Heeft u thuis nog boeken die op de een of andere manier voor ons interessant
zijn, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Niet voor de bibliotheek
bruikbare boeken kunnen altijd een plaatsje vinden op de boekentafel.
Bieleman, J. (eindred.) [et.al]. Anderhalve eeuw Gelderse landbouw: de
geschiedenis van de Gelderse Maatschappij van Landbouw en het Gelderse
platteland. U itg. REGIO-PRojekt,Groningen (1995).
Tupan, H.R. De bruidegomspijp: de geschiedenis van een volkskundig
huwelijksfenomeen. Uitg. Uitgeverij Stuberg, Hoogezand (1983).
Van der Voort, R.H. en L.A. van Heijningen. Sparen in de negentiende eeuw.
Uitg. StichtingNutsspaarbankte 's-Gravenhage (ca 1988).
Drs. van Heeringen, R.M., e.a. Heiligen uit de modder: in Zeeland gevonden
pelgrimstekens. Uitg. De Walburg Pers, Zutphen (1987).

OSENVORENREEKS
De vorige Nieuwsbrief bevatte een al een flink aantal aanvullingen op de
Osenvorenreeks. Daarom is het des te verheugender om ook in dit nummer
weer een forse aanvulling te mogen geven.
Na het indrukwekkende jubileumboek — Kruiend door de Betuwe — is een
nieuwe uitgave in de hoofdserie niet onmiddellijk te verwachten, maar er
wordt aan gewerkt.
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A-serie
A226 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 1" deel 1660-1667
A227 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 2' deel 1668-1679
A228 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 3' deel 1680-1692
A229 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 4' deel 1692-1708
A230 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 5' deel 1709-1723
A231 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234, 6" deel 1724-1738
A232 Protocol van bezwaar, kerspel Andelst, ROB inv. 358, 1' deel 1759-1769
A233 Protocol van bezwaar, kerspel Andelst, ROB inv. 358, 2' deel 1770-1780
A234 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 237, 1809-1810
B-serie
1356 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 234
1357 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Andelst, ROB inv. 358
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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 al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen!eying. 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

