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Van  de voorzitter en de redactie 

Archiefwereld in beweging 

Folkert Schuurman 

D eze keer zet ik maar eens één pet 
op, zowel die van voorzitter als 

van eindredacteur van de Nieuwsbrief. 

SUBSIDIEVERZOEK 
We hebben de afgelopen drie maanden 
gesprekken gevoerd met de zeven ge-
meenten over subsidie voor wiw'ers 
(Wet Inschakeling Werkzoekenden), 
wat gezien de krantenberichten waar-
schijnlijk voor ons positief zal zijn. 

STREEKARCHIEF 
De archiefwereld is op dit moment 
nogal in beweging, mede door de herin-
deling aan de westzijde van ons werk-
gebied die per 1 januari tot stand komt. 

De archieven van Tiel, Buren, Culem-
borg, de Bommelerwaard alsmede die 
van de KLEM-gemeenten zullen hoogst-
waarschijnlijk worden ondergebracht 
in een streekarchief, waarvan de ves-
tigingsplaats nog niet met zekerheid 
bekend is. Waarschijnlijk zal het  Tie!  
worden. 

Op zich is het een goede zaak dat 
deze archieven volgens de regels wor-
den opgeborgen, bewaard en toeganke-
lijk gemaakt. Er wordt echter gespro-
ken van het streekarchief `Rivieren- 

land', wat een enigszins vreemde bena-
ming is als u weet dat de gemeenten in 
de Overbetuwe en de gemeenten in het 
gebied dat zich West-Betuwe noemt 
niet bij de vorming van dit streekarchief 
zijn betrokken. 

Voor ons betekent dit concreet dat de 
archieven van een groot gedeelte van 
ons werkgebied ergens anders zullen 
worden ondergebracht, omdat de Be-
tuwe als één geheel geen optie is. 

Vandaar dat wij ons hebben gewend 
tot de historische verenigingen in de 
Overbetuwe, waar zich op dit moment 
eenzelfde proces afspeelt. Het Polder-
archief, dat wel de gehele Betuwe om-
vat, bevindt zich in Elst. We willen op 
deze manier de zaak volgen, omdat wij 
naast de historische verenigingen in de 
Overbetuwe de enige vereniging zijn 
aan de westzijde van de Betuwe. 

BUITENLEZING 
De (buiten)lezing op 26 november j.l. 
over kasteel De Wijeburg was een 
groot succes. Er waren veel mensen ge-
komen die we normaal niet op onze le-
zingen zien, waaronder zelfs een echt-
paar uit Berkel-Enschot, waarvan de 
vrouw van een Van Wijhe afstamt. 
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VRIJWILLIGERS 
Door drukke werkzaamheden (eigen-
lijk van al onze medewerkers) heeft het 
Arend Datema Instituut behoefte aan 
vrijwilligers die vooral tijdens de och-
tenden willen optreden als 'receptionist 
(e)'. Marijn gaat niet weg, maar heeft 
toenemende verplichtingen in het be-
drijf van haar man. Ook de aanvragen 
voor het houden van lezingen - vooral 
na het verschijnen van het Dialectwoor-
denboek - nemen sterk toe, wat even-
eens meer tijd vraagt om deze zaken 
voor te bereiden. 

Als u in de gelegenheid bent, zouden 
we graag een beroep op u doen. U kunt 
uw aanwezigheid natuurlijk combine-
ren met uw eigen onderzoek. 

REDACTIE 
Deze Nieuwsbrief is wat naar voren 
gehaald, omdat het speciale nummer 
van de Tabula al begin december ver-
schijnt. 

In dit nummer ontbreekt een bijdra-
ge van de streekarchivaris, omdat door 
de lopende verhuizing de openings-
tijden nog niet bekend zijn. 

Naast de gebruikelijke bijdragen, in 
dit nummer enkele verslagen van re-
cente activiteiten: de excursie en de 
aanbieding van het eerste exemplaar 
van het Dialectwoordenboek voor de 
Nederbetuwe. Dit boek is gedrukt in 
twee oplagen van elk  moo  exempla-
ren, welke beide binnen enkele dagen 
waren uitverkocht. Een groot succes! 

Rest mij nog u allen prettige feestda-
gen toe te wensen. Ik hoop dat we geza-
menlijk onze vereniging in het volgend 
jaar verder kunnen uitbouwen, waar-
door we in een goede 'conditie' de vol- 
gende eeuw kunnen aanvangen. 	• 

Maandag  ii  januari 1999 20.00 uur 

De Maatschappij van Weldadigheid 
Een landelijke poging van 
armoedebestrijding uit de 

vorige eeuw 

De heer Van der Linden 

In het begin van de vorige eeuw, na de 
Franse overheersing, heerste er in Ne-
derland grote armoede. Een van de ini-
tiatieven om daar iets tegen te doen was 
de oprichting in 1818 van de Maat-
schappij van Weldadigheid onder lei-
ding van generaal Johannes van den 
Bosch. 

Doel werd om behoeftige mensen 
door boerenwerk een nieuwe kans van 
bestaan te bieden. Daartoe werden op 
de grens van Drenthe, Friesland en 
Overijssel de vrije koloniën Frederiks-
oord, Wilhelminaoord en Willemsoord 
gesticht. Later kwamen daar de straf-
koloniën Ommerschans in Overijssel 
en Veenhuizen in Drenthe bij. 

De bevolking kwam uit geheel Ne-
derland, met name de Hollandse ste-
den, maar ook uit Arnhem, Nijmegen, 
Tiel Zetten en Wageningen. In de loop 
der jaren werden er ruim 1500 gezin-
nen en ongeveer 8000 alleenstaanden 
geplaatst. 
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In de lezing zal aan de hand van dia's 
een korte schets van de geschiedenis 
en organisatie van de Maatschappij ge-
geven worden. Speciale aandacht is er 
voor het leven en werken in deze Maat-
schappij. Voor personen die familie-
onderzoek doen, kan kennis van de or-
ganisatie en de werkwijze van deze 
Maatschappij helpen bij het terugvin-
den van bepaalde familiegegevens. 

De heer Van der Linden is genea-
loog en stamt zelf van verschillende 
kolonistengezinnen af en neemt zijn in-
formatie over de ruim 1500 kolonisten-
gezinnen mee. De informatie omvat 
ondermeer de gegevens uit de hiervoor 
genoemde bevolkingsadministratie van 
de Maatschappij, aangevuld met infor-
matie uit de officiële bevolkingsregis-
ters, betaalstaten en literatuurverwij-
zingen. In de pauze en na afloop kunt u 
daar inzage in krijgen. Over deze Maat-
schappij heeft hij gepubliceerd in Gens  
Nostra  (1985) en Ons Erfgoed (1997).• 

Maandag 8 februari 20.00 uur 

Honderd Jaar RABO-bank 1898- 
1998. Van boerenleenbank tot brede 

financiële dienstverlener.  
Drs.  H.A. de Werker, Stafgroep  

Corporate  Communicatie Rabobank 
Nederland 

Het eeuwfeest van de Rabobankorga-
nisatie in 1998 voert terug op het feit dat 
in 1898 door de kort daarvoor opge-
richte eerste boerenleenbanken in ons 
land een tweetal overkoepelende cen-
trale banken werden opgericht, name- 

lijk de Coöperatieve Centrale Raiffei-
sen-Bank te Utrecht en de Coöpera-
tieve Centrale Boerenleenbank te 
Eindhoven. Uit het samengaan van bei-
de centrale banken in 1972 ontstond de 
Rabobank organisatie. 

Er zal een beeld worden geschetst 
van het ontstaan van het coöperatieve 
landbouwkrediet en de succesvolle uit-
bouw nadien van de Rabobank tot 
brede financiële dienstverlener. 

Den oprichting van boerenleen-
banken eind vorige en begin deze eeuw 
vond plaats in navolging van de in 
Duitsland al langer succesvolle Raif-
feisenbanken. De plattelandsburge-
meester Friedrich  Wilhelm  Raiffeisen 
(1818-1888) was de grote man achter 
het systeem van plaatselijke banken 
op coöperatieve grondslag. Zelfverant-
woordelijkheid, zelfbestuur en zelfhulp 
zag hij als de voornaamste uitgangs-
punten om de plattelandsbevolking 
toegang te geven tot passende financie-
ringsmogelijkheden en ze te bevrijden 
van het juk van woekeraars. Na de 
landbouwcrisis in de jaren rond 188o, 
droegen de boerenleenbanken in Ne-
derland vooral bij aan de opkomst en 
ontwikkeling van de moderne land-
bouw. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd 
de voor de groeiperspectieven bedrei-
gende invloed van de relatieve terug-
gang van de agrarische sector in de to-
tale economische bedrijvigheid ruim-
schoots gecompenseerd door verbre-
ding van de kredietverlening tot an-
dere sectoren. Na de fusie in 1972 werd 
onder het motto 'de bank voor ieder-
een' de uitbouw met kracht vervolgd. 
Voor extra dynamiek zorgde vervol-
gens het zogenaamde aalfinanz-con- 
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maandag 8 maart 1999 20.00 uur 

Dialecten in de Neder-Betuwe 
en in Nederland 

Dr. J.B.Berns  

cept, waaraan in 1990 invulling werd 
gegeven door overname van verzeke-
raar Interpolis en de samenwerking 
met vermogensbeheerder Robeco. 

Opmerkelijk is dat de sterke groei en 
verbreding van de Rabobank niet ten 
koste zijn gegaan van de oorspronke-
lijke opzet van autonome lokale ban-
ken die hecht samenwerken in een 
overkoepelend verband en dat men 
ook voor het overige steeds aan de coo-
peratieve structuur is blijven vasthou- 
den. 	 • 

Dialecten zijn praattalen, talen die in 
de eerste plaats gebruikt worden in het 
mondeling verkeer. Gechreven vor-
men van dialect zijn er, maar het aantal 
romans, verhalenbundels en dichtbun-
dels in een streektaal geschreven valt 
in het niet bij die in de standaardtaal. 
Dat het echte praattalen zijn, blijkt ook 
uit het feit dat de weergave van de klan-
ken in schrift problemen oplevert. Dia-
lecten verschillen van streek tot streek, 
soms van plaats tot plaats; de moderne 
dialectspreker is zich daarvan zeer be-
wust. Meer dan vroeger beschouwt hij 
zijn eigen taal als een uiting van zijn 
identiteit. 

De Betuwse dialecten hebben niet te 
klagen gehad over gebrek aan belang-
stelling. De dichter Bernard van Meurs 
was eens in het hele land populair en  

zijn gedicht 'Een aorig misverstand' 
werd op menig trouwerij voorgedra-
gen. De novellen van Cremer werden 
gretig gelezen. Maar ook aan belang-
stelling van wetenschappelijke zijde 
heeft het niet ontbroken. Van de mo-
derne Betuwse dialectologen is dr. A.R. 
Hol wel de bekendste, in haar geboorte-
en woonplaats Ingen is zelfs een plein 
naar haar genoemd; ook de naam van 
dr. A. Keij mag hier genoemd worden. 
Met het verschijnen van Johannes van 
den Hatert en Arend Datema: Dialect-
woordenboek van de Neder-Betuwe. 
Hoe zedde gij  dá?  mag wel een hoogte-
punt genoemd worden in de geschiede-
nis van de Betuwse dialecten. 

In de lezing zal het Nederbetuws 
centraal staan, maar wel uitdrukkelijk 
binnen het ruimere verband van de Ne- 
derlandse dialecten. 	 • 

Alle lezingen worden gehouden in 
het Dorpshuis te Kesteren, Neder-
eindsestraat 27, Tel. (0488) 481527. 

Leden en niet-leden zijn van harte 
welkom. Van niet-leden wordt ter 
dekking van de kosten een bijdrage 
van f2,50 gevraagd. 
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HKK&O BIJDRAGE 

Verbannen uit de Neder-Betuwe 

Rinus Baggerman 

Dit zullen sommigen van U misschien niet zo erg vinden, wellicht zelfs iets 
om U op te verheugen. Als ik er dan aan toevoeg dat de mensen ook uit Tiel 
en Zandwijk werden verbannen, begin ik mij toch zorgen te maken. Ik ben 
een geboren Zandwijker en ik woon in Tiel, vandaar. Men hoefde vroeger 
niet zoveel verkeerds te doen om verbannen te worden. 

Op 13 mei 1773 's morgens om elf 
uur stonden voor het gerecht in Tiel 

de in Maurik geboren Jacob Hermse 
van Doesburg, zijn vrouw Willemke 
van Leeuwen en hun dochter Hendryen 
van Doesburg om zich te verantwoor-
den voor hun begane misdaden. 

De aanklacht van de 'Hoogweledel-
geboren gestrenge Heere Jacob Dirck 
Baron van Brackell, rigter en dijkgraaf 
der stad en gerichte van Tiel en Zand-
wijk' tegen Jacob van Doesburg luidde 
als volgt: 
1. dat hij, volgens een copie van Bern-

hard Grave van Welderen amptman, 
rigter en dijkgraaf in de Neder-Be-
tuwe 'in april 1753 door de scherp-
regter aan een paal met twee hoen-
deren boven zijn hoofd aan die paal 
vastgemaakt met roeden is gegeselt 
en vervolgens ten eeuwigen dagen 
gebannen is uit den alingen ampte 
Nederbetuwe omme daer nooyt we-
derom in te mogen komen op  pane  
van swaerder straf' [Het stelen van 
een paar kippen was dus voldoende 
om verbannen te worden]; 

2. dat hij, zich hieraan niet gestoord 
heeft en is ondanks zijn bannisse-
ment weer in 't ampt gekomen; 

3. dat hij zich weer aan dieverij schul-
dig gemaakt des 's nachts 19 januari 
1760, door bij de weduwe van Jan 
Segerse van Santwijk, twee takken of 
schans bossen van de mét in den 
boomgaard gestolen had; 

4. dat hij als straf volgens sententie van 
het voorsr. ampts gericht van  II  feb. 
1760 is geconfineerd in het provin-
ciale tugthuis voor 7 jaren en we-
derom voor zijn leven gebannen. [In 
zijn verhoor van 1 feb. 1760 verklaar-
de hij overigens, dat hij ondanks zijn 
verbanning, waarvan hij beweerde 
de tijdsduur niet te weten, bij zijn 
vrouw en kinderen te Medel geweest 
te zijn. Hier aan toevoegend, dat hij 
sedert zijn laatste gevangenis geen 
hoenderen of kalkoenen gestolen 
had en dat de hoenderen, die bij zijn 
huis liepen van zijn buren waren. Vol-
gens zijn zeggen bezat hij slechts 
twee eenden]; 

5. dat, in stede dat beklaagde door dat 
alles tot beterschap zoude gebragt 
en het stelen afgeleerd zijn; 

6. hij zig niet te min, in den nagt tus-
schen vrijdag en saturdag den 19 & 
zo maert [1773] laetsleden niet ont-
zien heeft, uit den koornberg bij de 
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zwarende omstandigheden  strict  in 
agt genomen wordende het aan geen 
wetten en regtsgeleerden ontbreken 
zou, naar dewelke men zou kunnen 
deduceren, dat de doods straffe hier 
in de straffe zou moeten zijn. Dat 
nogtans de Heer klager zig in deze 
materie liefst voegt bij de zulken, die 
van zagter opinie zijn, refereerende 
kortheidshalve de wegens aan het 
beredeneerde door en bij den Cri-
minalist  Ant.  Matthaeus verhand. 
over de misdaden I De Hoofdst. I afd. 
2 & 3. En van gedagten is dat een min-
dere als de doods straffe in desen ge-
paster en genoegzaam zal zijn. Te 
meer, om de verligtende omstandig-
heden, welke zij in cas subject voor 
den beklaagde voordoen, als daar 
zijn: 
Dat de bekl.'s vrouw meer als be-
klaagde de eerste en aanleidende 
oorzaak daartoe geweest is en hem 
aangezet heeft, om door dien weg 
geld bij malkander te krijgen, om 
twee hembden van haar zoon Jan, 
den soldaat, die nu na zijn guarni-
zoen moest, en welke beklaagdens 
vrouw in de lombard verzet had, te 
lossen. Zij zag daar geen kans toe en 
heeft zich laten verleiden tot stelen.' 

Hoewel de opbrengst van de eerste 
diefstal slechts twee stuivers was [hij 
was hiervoor wel verbannen], die van 
de tweede diefstal zeer gering, doch van 
een vertrouwde plaats en de diefstallen 
meest uit armoede en nood gepleegd 
schenen te zijn, konden 'alle voorge-
melde omstandigheden den beklaag-
den niet gehelijk excuseren, en ook de 
laatste niet, daar men in een zulk een 
gezegend land leeft, waar niemand ooit  

van honger behoeft te sterven.' 
De eis van de aanklager was dan ook: 

geseling, 7 jaar tuchthuis, levenslange 
verbanning uit Tiel en Zandwijk met 
hier aan toe gevoegd een brandmerk. 

De verdedigers van Jacob van Does-
burg, de advocaten Rink en Usseldijk 
en de procureur van Beusichem hadden 
hier het volgende tegen in te brengen: 
1. dat hoenderdieverij werd gerekend 

tot de geringe diefstallen, die ge-
straft worden met gevangenis op wa-
ter en brood e.d; 

2. dat Jan van Doesburg gestolen had 
om de hemden van zijn zoon Jan in 
te lossen. Niet om zich te verrijken, 
doch zijn zoon zou zeker zonder die 
hemden gestraft worden in het garni-
zoen [Jan diende onder Douglas en 
lag in garnizoen te Bergen op Zoom]; 

3. dat de garven weit nog geen 20 stui-
vers kosten; 

4. De lossing van de hemden kostte 24 
stuiver. Daar Jacob uit de Neder-Be-
tuwe verbannen was kreeg hij niets 
van de armen en met bedelen en wer-
ken konden zij niet zoveel verdie-
nen. De diefstal was dan ook uit hoge 
nood (uit liefde voor zijn zoon) en 
dringende armoede gepleegd. De 
verdediging vond dan ook, dat `daar 
uyt geenzins volgt, dat bekl. daarom 
met geseling en brandmerk gestraft 
worden, immers Keijser Karel de 5de 
die in zijn pijnlijke halsgerigts ordon-
nantie zeer straf is, heeft echter in de 
157e  artikel van die ordonnantie ge-
statueerd, dat een dewelke voor de 
eerste reijs heeft gestolen, en zoo het 
gestolenen onder de vijf gulden is, in 
val hij de geldboete niet kan betalen, 
in de gevangenis moet opgesloten 

10 	 NIEUWSBRIEF i7e jaargang nr. 1- januari 1999 



worden, zonder eenig onderscheid 
tusschen vertrouwde goederen, of 
andere welke onder die naam voor-
komen'. 

Jan van Doesburg verklaarde nog, dat 
hij destijds de hoenderdiefstal in de Ne-
der-Betuwe gepleegd had samen met 
Cornelis Romers, destijds soldaat en 
thans stadsdienaar van de justitie te 
Bommel. De laatste had echter bij zijn 
gevangenneming ontkent. 

Toen Jacobs vrouw Willemke van 
Leeuwen gearresteerd werd, had haar 
dochter Hendrijn kans gezien te vluch-
ten. Ze kwam echter niet ver, want ze 
werd in Drumpt gevangen genomen. 
Haar moeder had ook háár aangezet tot 
diefstal om haar broer Jan te helpen. 
Samen met haar zuster Jantje en haar 
broer Gijsbert had zij de garven verbor-
gen. Hoewel Willemke Van Leeuwen 
nog verklaarde 'geboren te zijn van 
Hemert en van eerlijke familie en al 8 
jaar te bedelen, hier in Tiel, Hemert en 
Wadenoyen', mocht dit alles niet baten. 
Zij werd gezien als 'de bron en oorzaak, 
waaruit dit delict is voortgesproten'. 

Wat allemaal begonnen was met 
twee hemden, werd echter duur betaald. 
Jan van Doesburg werd veroordeeld tot 
strenge geseling, zes jaar tuchthuis, le-
venslange verbanning uit Tiel en Zand-
wijk en de kosten en misen van justitie. 
Zijn vrouw en dochter werden veroor-
deeld tot 4 jaar tuchthuis en levenslan-
ge verbanning uit Tiel en Zandwijk. 

Ik zelf heb van bovenstaand verhaal 
toch het nodige geleerd. Nooit zal ik 
kippen stelen in de Neder-Betuwe, bang 
hieruit verbannen te worden. Al die ge-
zelligheid bij de Historische Kring Kes- 

teren te moeten missen, zou mij heel erg 
verdrieten. 	 • 

BRONNEN 
1. Rechterlijk Archief Tiel, inv.nr. 2, blz. 
158-163, dd.13/21 mei 1773. 
2. Idem, inv.nr.I3, no.iio, dd.13/21 mei 
1773. 

GENEALOGISCHE GEGEVENS 
I. Herman Jacobse van Doesburg tr. 
Maurik (NDG) 26-4-1705 Iaen Dircks 
van  Eck.  
Hieruit gedoopt te Maurik (NDG) o.a.: 
I. Jacob, volgt  II. 
II. Jacob Hermse van Doesburg, ge-
doopt Maurik (NDG) 25-3-1707, otr. 
Echteld (NDG) 22-2-1737 Willemke 
Janse van Leeuwen, geb. te Ophemert. 
Hieruit gedoopt te Echteld (NDG): 
1. Herme, 26-12-1738, jong overleden. 
2. Jantje, 2-12-1742. 
Zij laat in onecht te Echteld twee kinde- 
ren dopen (NDG): 
a. Willemijn, 17-5-1767. 
b. Jan, 8-10-1775. 
3. Henrica (Hendrijn), 11-7-1745. 
4. Jan, 1-11-1747, soldaat onder Doug-
las in garnizoen te Bergen op Zoom. 
5. Gijsbert, 30-5-1751. 
6. Harrnen, 25-3-1759, otr. Echteld 
(NDG) 2-3-1782 Clasina van Tricht. 
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Verkgroep Zetten 

T. G. M. Versluis 

Met enige regelmaat verschijnen er in de Nieuwsbrief artikelen over de be-
tekenis van bestaande of verdwenen straatnamen in de dorpen van onze 
streek. Interessante artikelen die - naar ik hoop - ooit gebundeld zullen 
worden tot een verklarend straatnamenboek voor de Betuwe. 

STRAATNAAMGEVING 

0  ok interessant zijn de verzoeken 
van gemeenten aan onze Histori-

sche Kring om mee te werken aan straat-
naamgeving in nieuwbouwwijken. 

Een aardig voorbeeld hiervan betrof 
onlangs een verzoek van de gemeente 
Valburg om een straatnaamadvies uit 
te brengen voor het plan 'De Brouwerij' 
en het terrein Pouwer' te Zetten. 

Het plan 'De Brouwerij' ligt in de 
oostrand van het dorp en wordt om-
sloten door de Bakkerstraat/Steenbeek 
straat, de ds.Bieshaarststraat en de 
Damstraat. Het terrein Pouwer' vinden 
we ten noorden van de dorpskern in het 
gebied tussen de Hoofdstraat, de Hel-
dringstraat en de Wageningsestraat. 

Gelet op de locatie van de terreinen 
nam de werkgroep Zetten dit verzoek 
voor haar rekening. Elly Janssen - van 
der Nat en Jo Poelman - beiden ervaren 
op het gebied van historische straat-
naamgeving - doken in de annalen van 
de Zettense geschiedenis en kwamen 
tot het onderstaande resultaat. 

PLAN 'DE BROUWERIJ' 
Advies: één naam: 'De Brouwerij'. 
In 1650 is Willem Gerrits  Hey,  gehuwd 
met Hester Eikenpas dochter van pre- 

dikant Muserus, eigenaar van het huis 
op de plaats van de huidige boerderij. In 
165o en 1657 lenen ze geld met dit huis 
als onderpand (toevallig om de straks te 
noemen Paddepoel te kopen). 

Weduwe Hester trouwt in 1658 met 
Frederik Giesberts. Wanneer zij in 1664 
een geldlening aangaan, wordt dit huis 
als volgt omschreven: `seekere brou-
werie annex bouwhuis en de boomgaart 
enz. enz.welcke brouwerie zij echte-
lieden althans bewonen'. (Bron: Oud 
Rechterlijk Archief Overbetuwe 0193-
301 f. 161-162 in het Rijksarchief Gel-
derland). 

Ook bij de verkoop in 1686 aan Ste-
ven Geurts is er sprake van brouwerie, 
bij geldlening omschreven: `haerhuis, 
hoffstadt met brouwerij, ketel, kuipen, 
scheppen enz.' (RAG en ORA Overbetu-
we 0193-303 f.88). 

Zeker tot 1748 is er sprake van een 
brouwerij. In 1748 gaat het geheel over 
aan Arien Henrix en Johanna van Om-
meren. Zijn hoofdberoep is boer. Het is 
deze familie en hun erfgenamen die de 
boerderij van 1748 tot 1913 bewonen 
en hofstede 'De Brouwerij' bij open-
bare verkoop te koop aanbiedt. 
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TERREIN 'POUWER'. 
Voor dit terrein wordt geadviseerd een 
keuze te maken uit de volgende straat-
namen: 

a. De Paddepoel 
b. Het Lievevrouwegilt 
c. De Kerkewei of Kerkegemeent 

Ad. a. Walraven van Steenhuis tot Aerdt 
verkoopt aan Willem Gerrits  Hey  Ver-
steegh en Hester Eikenpas 'een huis 
ende hofstat mit boomgaart samt aen-
gelegene wey ende boulandt, in 't ge-
heel groot  ii  morgen genaemt de Pad-
depoel enz. enz. 

Het is een vrij allodeaal erf, uitge-
sondert 5 schepel raepsaet aan de kerk 
tot Setten, ende viergulden enige stui-
ver aan de kerk van Hervelt, beide 
jaerlix'. 

Dit geheel is geregistreerd 7 april 
1657, RAG/ORA Overbetuwe 0193-301 f. 
64-65 (Osenvorenreeks 123). 

Door de eeuwen heen zien we bij 
grondoverdrachten deze 1 1 morgen, 
bestaande uit 6 morgen weiland en 5 
morgen bouwland terugkomen. Op de 
kadastrale kaarten van 1832 en 1880 
heet de Heldringstraat Paddepoelse-
straat. 

Padde(n)poel is een perceelsnaam 
die in de 17e eeuw en later ook voor-
kwam in de dorpen Valburg, Slijk-Ewijk 
en later in Andelst. Het is waarschijnlijk 
wat drassig land geweest. 
Ad. b. We zagen dat uit de Paddenpoel 
een jaarlijkse bijdrage aan de kerken 
van Zetten en Herveld betaald moest 
worden. In één van de Herveldse kerk-
boeken lezen we: 'specificatie der goe-
deren, soo landerijen als renten welke 
van outs in Hervelt plachten gebruikt 
te worden voor het Lieve Vrouwengilt,  

maar sedert het jaar xvie  seven  en 
dartigh (1637) voor de armen gebruickt 
zijn gelijck blijken kan uyt de outste aan-
tekeninge tegenwoordigh noch voor 
handen zijn: waaar uyt oock deese vol-
gende specificatie getrocken is, luiden-
de van noort to noort aldus'. 

Dan volgen de landen en de renten. 
Bij deze laatsten vinden we onder no.12 
'noch vierguldensestien stuiver uuit den 
Paddenpoel tot Setten, toebehorende 
Herman van Wijhe. 

Deze laatste wordt ook als eigenaar 
genoemd in 1650 bij de verpondings-
cohieren. 

Een rente, uitgang of tijns is als het 
ware een soort erfpacht die rust op gron-
den die verder volledig eigendom zijn. 
Vóór 1637 werden deze gelden dus ge-
bruikt voor het Lieve Vrouwen Gilt. 
Wat zijn deze gilden? 

In navolging van het voorbeeld door 
de geestelijken gegeven, begonnen in 
de loop der 14e eeuw ook leken zich in 
broederschappen of gilden (niet te ver-
warren met ambachtsgilden) te vereni-
gen. 

'Deze broederschappen hadden in 
de eerste plaats ten doel de verzekering 
van het toekomstig zieleheil der leden 
die op vaste tijden penningen stortten 
voor de 'eerlijke begrafenis' en de zie-
lemissen hunnes afgestorven broeders 
en zusters en daarboven zelve ten be-
hoeve van die broeders en zusters gebe-
den deden, begangenis hielden, in één 
woord met en voor elkander alles vol-
brachten, wat geloovige leeken voor 
elkanders eeuwige belangen vermoch-
ten', aldus  Moll  in de Kerkgeschiedenis 
van Nederland  II,  4 blz.69. 

Aanhaling van G.J. Brenkman in 
zijn artikel over het Heilig Kruis Gild te 
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Lienden in B&M Gelre, 1899. 
In de 16e eeuw had bijna iedere ge-

meente zo'n gilde. Tot de gebruiken be-
hoorde ook een gezamenlijke maaltijd 
voor mannen en vrouwen. Met de naam 
'Het Lieve Vrouwe Gilt' zouden deze 
oude gilden aan de vergetelheid ont-
rukt kunnen worden. Bovenstaande 
naam is in één opzicht niet correct: de 
straat ligt namelijk niet op de oude 
Paddepoel, maar aansluitend in het 
zuidwesten van dit gebied op de `Ker-
kewei' of `Kerkgemeent'. Deze laatste 
naam kan dus een alternatief zijn. Deze 
namen worden veelvuldig genoemd in 
grondverkopen, dan voornamelijk als 
aangrenzende grond. Enkele voorbeel-
den: 32 mei 1780, verkoop van een hof-
stede aan de huidige Hoofdstraat: 'pa-
lende oost aan de Kerkeweide (RAG/ 

ORA Overbetuwe 0193-363 f. 26-27). Op 
19 mei 1794, verkoop van een andere 
hofstede aan de Hoofdstraat: 'oost-
waarts de Kerkegemeent' (RAG/ORA 

Overbetuwe 0193-364 f. 26-28; Zie de 
Osenvorenreeks A152, zijnde 0193-
363 f. 246-248). 

Een goede mogelijkheid is dus ook 
Kerkewei. Een aardige bijkomstigheid 
is dat de straat ertegenover de Danewei 
heet. 

Of de inspanningen van Elly Janssen 
en Jo Poelman beloond zullen worden 
zal afhangen van het oordeel van de 
straatnamencommissie in de gemeen-
te Valburg. In ieder geval hopen wij dat 
deze historische namen de straatnaam-
borden en daarmee ook menig poststuk 
in de toekomst zullen sieren. 	• 

EEN TWEELING? 

Tijdens mijn naspeuringen in de 
microfiches van de Burgerlijke 
Stand, die in het Arend Datema In-
stituut liggen, kwam ik in de zoge-
naamde Tienjaren Tafels van ge-
boorten in Heteren twee geboor-
teaktes tegen met dezelfde da-
tum en familienaam. 
Op 30 juni 1884 werd er aangifte 
gedaan van de geboorte van zo-
wel Gijsbertje de Waal als van 
Bartha Stefina de Waal. Een twee-
ling dacht ik. Mooi mis, want bij 
nalezen van de aktes bleek dat 
het eerste kind van Lodewijk de 
Waal en Lubertha Barten was en 
het tweede kind van Johannes de 
Waal en Bartha Gunther. Wel wa-
ren ze op dezelfde dag geboren 
(28 juni 1884) met slechts 3 uur 
verschil. De vaders waren broers. 
Hoe hebben ze het voor elkaar ge-
kregen. Omdat ze toch allebei 
naar het gemeentehuis moesten, 
zijn ze elkaars getuige geweest. 
Tot slot nog een vraag. Johannes 
de Waal was bakker, waarschijn-
lijk in Heteren. Heeft iemand hier 
gegevens over? 

Frans Nieuwenhof, 
(0318) 41 51 66 
of via het 
Arend Datema Instituut. 
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HKK&O BIJDRAGE 

Kruschensalts 

Kobus van Ingen 

Het recent verkregen Polder Ar-
chief wordt op dit moment door 

een aantal leden van de vereniging 
doorgebladerd. Na deze eerste screen 
zal de werkelijke inventarisatie van 
start gaan. Bij dit screenen (een schei-
ding van algemene en poldergerichte 
stukken) valt ons oog onwillekeurig 
steeds weer op bijzondere stukken en 
eerlijk gezegd kunnen we meestal niet 
nalaten om er even in te lezen. Het gaat 
niet altijd over polder- of waterstaats-
zaken, vaak zijn het simpele briefjes die 
de aandacht vragen. Soms zijn het in-
terne berichten, klachten en vaak ook 
berichtgeving uit de dorpspolders zelf. 

Onderstaande brief gaat héél ergens 
anders over en je vraagt je dan af waar-
om zo'n document bewaard is gebleven. 
Had de Dijkgraaf mischien het voorge-
voel dat er in de toekomst misschien ie-
mand genoegen in zou hebben hiervan 
kennis te nemen? Daarom willen wij u 
deze vermakelijke brief niet onthou-
den. Als u vreemd gespelde woorden of 
vreemde wendingen in het taalgebruik 
tegenkomt, dan ligt dat niet aan de re-
dactie! 

Tiel 23-11-36  

Mijnheer den Dijkgraaf, 
Ik weet al lang dat mijnheer Klinken-
berg ook ziek is en tegelijk met mijn-
heer De Geer, maar kijk hij ligt in het 
ziekenhuis in Utrecht en daar kan ik al 
moeilijk heen schrijven. maar U zal hem 
wel eens opzoeken Dijkgraaf, zegt dan 
tegen hem dat hij zien moet dat hij thuis 
komt als het nog kan, laat hij geen ope-
ratie afwachten. 

Als hij naar huis kan gaan nog, moe-
ten ze hem in wollen dekens rollen thuis 
zodat hij niet met koude lakens in aan-
raken (komt). Ook het bed moeten ze 
voorzien van wollen dekens en dan 
moet hij een schepje Kruschen  salts  heb-
ben dagelijks zoo als aangegeven is, het 
is er bij en hij moet veel thee drinken 
maar geen flauwe thee maar zoals hij 
gewoon is te drinken en dan moet hij 2 

maal daags een geklopt ei hebben met 
cognac of brandewijn, hij moet goed 
verwarmd worden van binnen en van 
buiten en Kruschen  salts  zorgt voor af 
spoelen, dat weet ik secuur. 

U kan niet geloven hoe zoon edel 
medezijn dat is. Een schepje Kruschen  
salts  die uitslag of steenpuisten hebben 
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zeg het aan iedereen, wij zijn als 
menschen van vlees en bloed geboren 
en moeten het blijven. Maar niet de 
eene op een stoel en de andere in een 
wagentje en wat niet al. Ik vergeet wel 
eens een woord, maar dat moet U er 
maar bij denken, ik heb liever een fijne 
Fazant of een Haas of een Kalkoen met 
de kerstmis als die rotzooi van de dok-
ters, hier is niks geen Latijn bij, maar al-
les eerlijk. 

Ik ben nog niet zo dom als ik er uitzie, 
het water resevoir dat is alles bij mensch 
en dier en dat maakt Kruschen  salts  in 
orde, die maakt echt recht wat krom zou 
worden. 
Mijnheer den Dijkgraaf, ik heb al een 
hele boel geschreven, ik zou wou wel 
den heden dag willen zitten schrijven, 
dat zoon domme vrouw die geleerde 
heeren de weg nog moet wijzen, de 
menschen zijn net als schapen en an-
dere dieren Mijnheer, want ik heb het 
wel eens gezien van twee schapen van 
onszelf die moesten wij des avonds in 
huis halen, dan hadden ze een heelen 
zak onder den hals hangen. Vader zij dat 
was gal en 's morgens was het weer weg, 
maar nu begrijp ik dat het water is en dat 
kan niet weg en zulks kan men allemaal 
weg krijgen door Kruschen  salts  krij-
gen, ook die dampege paarden die zoo 
zweeten soms en onverschillig wie of 
het zijn, Kruschen  salts  is een ware wa-
ter zuiger, maar zij hebben U ook al te 
pakken, als U het nu dadelijk gebruikt 
dan gaat het weer op zijn plek zitten. 

Zoo lang als het nog aan den enkels 
zit, trekt het vanzelf weer naar boven, 
het water maakt ruimte dat weg gezo-
gen is door Kruschen  salts,  het is net een 
barre meter [barometer] ik heb het ge-
zien bij mijn zoon die er twee uit Gro- 

ningen kende met hevege pijn in de rug 
en dan gaat het bloed aan 't vloeien, 
maar een beetje dat is het begin nog 
maar. Ze zijn in hun jaren al geknakt en 
dat kan iedere dokter zien, maar ik kan 
't ook zien, en zoo verdient ieder er wat 
aan. 

Maar ik ben ze te glad af, ik zal die 
sluipmoordenaars leeren, anders zijn 't 
niks, ik had het U al lang willen vertel-
len, maar ik dacht dat U mij niet begrij-
pen zou, het is precies zoals ik zeg. Er is 
geen medezijn dokter Mijnheer, daar 
hebben ze geen middelen voor ze kun-
nen even je vernielen en even weer op-
knappen tot dat er later weer iemand 
komt die pakt er weer wat van, het is 
zoon troep. 

Die jongen van Stoop had niets als 
kou gevat, ik weet het precies dan klokt 
het zoo, het is niet uit te houden, maar als 
men zich maar in de warme deekens 
rolt dan gaat het wel over. Ik heb voor 
een jaar weer gefietst, nu was de de boel 
niet goed gesloten, nu heb ik waar-
schijnlijk kou gevat, ik heb maar steeds 
naar de wc moeten loopen mijn zuster 
zei, je bent wel hondert keer heen ge-
weest, als het niet vaker is geweest en 
dan had ik het zoo vreeselijk in de 
booven beenen, ik durfde bijna niet te 
gaan. Mijn moeder zei pak maar eens 
wat w.. en mijn zuster zei, gaat toch naar 
de dokter wicht, toen dacht ik in eens hé, 
Ik heb eens in de sloot gezeten op een 
zondagmiddag, moeder was naar de 
Kerk, vader wist geen beter raad om mij 
uit te kleeden en in bed te stoppen. Ik 
kreeg een beetje brandewijn met ka-
neel en suiker een half kopje vol, het 
was over. Mijn vader gaf het natuurlijk 
ter voorkomen van kou vatten. Zoo kan 
men soms ernstige dingen voorkomen. 
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Maar nu voeg ik er ook een woordje 
bij voor mijn zoon. Toen hij nog op de 
Raad van Arbeid was, was hij aan zulk 
pols werk, wat of het eigenlijk is weet ik 
niet. Maar hij had even van te vooren 
mijn man iets ingelicht, mijn man had 
hem gevraagd hoe wordt dat geschre-
ven, nu moest hij van de weer om sluit 
dadelijk er na iemand op de Raad van 
Arbeid inlichten over zijn werk, ik weet 
niet meer hoe of hij heet, maar in ieder 
geval hij kreeg het werk van mijn zoon 
die f 7,- had en wat kreeg die man van 
57 jaar, mischien wel 40 - 5o gulden. Dat 
was een voordelig saldo van 50 - 7 = 43 
(gulden) of anders, dat is bezuinigen en 
daarvoor heeft hij steeds thuis om ge-
loopen. 

U kan er natuurlijk niets aan doen, 
maar ik wil U toch even inlichten. Ik 
dacht dat wij nogal dicht bij het vuur za-
ten, maar mijn kinderen hebben er 
heusch geen voordeel aan gehad. Mijn 
dochter had niets te doen en Mijnheer 
moet iemand hebben voor Versnel en 
hij wist dat ze overal schreef. En wie was 
de rekenaarste en vlugge schrijfster en 
de geene die goed leeren kon op school, 
dat was mijn dochter. Ik geloof haast dat 
ze ontslagen is op de Raad van Arbeid 
omdat ze te veel deed. 

Mijnheer, als hij het dadelijk gekre-
gen had, hij was al lang aan de beter 
hand geweest. Weet U waarom Kru-
schen zo goed is, omdat het zoo 'n water 
afzet. 

En nu heb ik ook een groot verzoek 
aan U Mijnheer den Dijkgraaf, als b.v. 
het kantoor nu eens alle dagen open ge-
zet werd van 9 - 12 en van 2 - 4 dan zou 
het 's maandags ook zoo druk niet zijn 
en als mijn man daar dan voor zat voor 
Mijnheer de Geer, zou dat niet kunnen?  

Die man heeft niets te doen zoon helen 
dag. Nu moeten de menschen altijd 
wachten tot maandag. Zou het niet mo-
gen? 

In de hoop dat mijn verzoek ingewil-
ligd zou kunnen worden noem ik mij 
achtend uwe dienswillige, 

E v. d. Veen - Scheringa 
districtshuis Neder Betuwe. 

Een heel verhaal dus. Het was crisistijd 
en ook in deze regio waren velen wer-
keloos. Het was natuurlijk waar, 'wie 
dicht bij het vuur zat zich het best kon 
warmen', om dit versluierde verzoek 
vergezeld te laten gaan van van een 
uitgebreide medische verhandeling is 
toch wel uniek te noemen. Het was denk 
ik goed bedoeld. 	 • 
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HKK&O BIJDRAGE 

Dossiers II 

Arend Datema 

Het Archief- en Informatiecentrum voor de Betuwe legt van zeer interes-
sante items uit haar werkgebied dossiers aan, zodat geïnteresseerden 
daarvan kennis kunnen nemen. Het is de bedoeling, dat in de Nieuwsbrief 
aan deze dossiers aandacht geschonken wordt. 

In de vorige Nieuwsbrief stelden we 
de volgende dossiers aan de orde te 

weten: 

VEILING KESTEREN EN OMSTREKEN 
Hierover zijn ons heel veel gegevens 

ter hand gesteld o.a. een historisch ver-
slag van de geschiedenis van de hand 
van de heer I. Verwoert, maar ook veel 
andere zeer interessante documenten. 
We hopen t.z.t. op een of andere vorm 
iets te publiceren over de geschiedenis 
van de veiling te Kesteren. 

NACHT VEILIGH EIDS DI EN ST 
KESTEREN EN OPHEUSDEN CA.1933 
Over dit dossier valt niets nieuws te 
melden. 

BOTERFABRIEK VAN KESTEREN 
Over dit dossier valt eveneens niets 
nieuws te melden. 

Nieuwe dossiers, die aangelegd worden 
zijn: 

DE GESCHIEDENIS VAN DE TWEEDE 
WERELDOORLOG EN IN HET BIJ-
ZONDER VAN ONS WERKGEBIED DE 
BETUWE 

Vooral de ervaringen van burgers, ver-
zetslieden en militairen in de vorm van 
dagboeken en verslagen zullen daar 
een plaats in krijgen. Doch kortom alles 
over dit onderwerp zowel landelijk als 
regionaal, wat men ons beschikbaar wil 
stellen, is zeer welkom. Er is altijd veel 
belangstelling voor dit onderwerp. 

NEDERLAND EN ORANJE 
Ook hierover is een dossier, dat t.z.t. ge- 
raadpleegd kan worden. 

NEDERLANDSE SPOORWEGEN 
Omdat wij gehuisvest zijn in het voor-
malig station van Kesteren en gezien 
de grote belangstelling voor dit onder-
werp, wordt er ook een dossier aange-
legd over de spoorwegen in het alge-
meen, over de Nederlandse Spoorwe-
gen, en over in het bijzonder de spoor-
wegen in de Betuwe. Dit vindt mede zijn 
oorzaak in het feit, dat wij van de heer 
van Kleef uit Arnhem een verzameling 
boeken betreffende de Spoorwegen in 
ontvangst mochten nemen. Daarvoor 
aan hem onze dank! Mocht u nog aan-
vullingen voor dit dossier hebben, dan 
houden we ons aanbevolen. 	• 
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Jan Jansen 
MEEUWISSEN 

* Herveld 24-08-1822 
t Herveld 14-04-1873 

x Valburg 

Hendrika 
DE GRAAS 

* Herveld 10-07-1825 
t Herveld 05-11-1861 

07-03-1844 

Willem 
VAN RINSUM 

Arbeider 

* Valburg 09-03-1819 
t Zetten 12-04-1864 

x Valburg 

Sandrijna 
VAN DRUMPT 

* Zetten 05-11-1824 
t Zetten 25-01-1908 

22-02-1844 

* ] 
t 

Jan Derk MEEUWISSEN 

Arbeider 

* Herveld 18-11-1846 
t Herveld 12-11-1929 

x Valburg 25-03-1873 

Petronella Antonia VAN RINSUM 

Dienstbode 

* Herveld 26-01-1852 
t Herveld 08-01-1944 

I? 

y 
at-i 

Jan Derk MEEUWISSEN 
Landbouwer 

* Herveld 11-04-1885 	 t Herveld 29-03-1976 

x Valburg, 

Marius Antoon MEEUW 
* Herveld 20-051929 

x Valburg 28-05-1953 Wilhelmina Helena van HOLLA 
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x Zetten 

Catharina 
LEEWES 

Lambertus 
VAN SCHAIK 

Arbeider 

Bernardus 
JANSEN 

Boerenknecht 

Jacobus VAN SCHAIK 

Arbeider 

* Herveld 26-09-1862 
t Herveld 01-07-1947 

Maria Geertruida JANSEN 

* Herveld 19-02-1870 
t Herveld 01-08-1947 

") Vn 11111r
b  
a A T T R1C1 v Valhiircr 05-05-1 827 I Valburg 2-02-1823 

lerveld 01-12-1835 
Herveld 21-04-1908 

x Valburg 

* Oosterh. 01-05-1830 
t Herveld 03-04-1914 

2-06-1862 

* Herveld 10-09-1830 
t Herveld 19-12-1885 

x Valburg o 

* Zetten 05-02-1833 
t Herveld 12-02-1920 

8-05-1869 

x Valburg 22-06-1890 

Berendina Catharina VAN SCHAIK 

)8-1917 

* ? 04-09-1891 t Herveld 01-08-1936 

SSEN, landbouwer  

VD,  * Herveld 30-12-1925, t Herveld 17-01-1994 

Theodora 
PETERS  

Dienstbode 
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us Antoon Meeuwissen 
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HKK&O BIJDRAGE 

Rhenense asielzoekers 

te Kesteren ca. 1700 

Arend Datema 

In de achttiende eeuw ontstonden 
vooral in de beginjaren van deze 

eeuw de nodige beroeringen in de pro-
vincies en met name in Gelderland. 
Die beroeringen ontstonden tengevol-
ge van de druk waaronder de burgers 
tijdens het bewind van koning-stad-
houder Willem  ill  hadden geleefd. In 
Gelderland was sprake van een stad-
houderlijke dictatuur, die zijn basis 
vond in het voor die provincie afgekon-
digde Regeringsreglement in 1675 na 
de Frans-Munsterse bezetting. Dit re-
glement werd opgelegd tengevolge 
van het laffe gedrag' van de Gelderse 
stedelijke besturen in 1672, het ramp-
jaar, waarin vreemde legers Nederland 
waren binnengedrongen. 

Echter bij de nadering van de 
vreemde legers trok koning-stadhou-
der Willem In zijn troepen terug achter 
de Waterlinie en liet grote weerloze de-
len van Utrecht en Gelderland aan hun 
lot over. Men had dus makkelijk praten 
over het gedrag der Geldersen toen de 
oorlog afgelopen was. 

De prijs, die deze provincies moes-
ten betalen voor de wedertoelating tot 
de Republiek, was hoog. 

Na de dood van koning-stadhouder  

Willem  Hi  poogde men de burgerlijke 
vrijheden, traditionele rechten en privi-
leges weer te herkrijgen. 

De tijd van de Plooierijen (politieke 
bewegingen) brak aan. Het centrum 
van van de Gelderse Plooierijen was 
Nijmegen en had uitlopers in de aan-
grenzende provincies. In Overijssel en 
Utrecht ontstonden in dezelfde jaren 
vergelijkbare bewegingen. De Plooie-
rijen waren een voorloper van de de-
mocratische tak van de Patriotten-
beweging op het eind van de achttiende 
eeuw. Zo Oranjegezind was men toen-
tertijd niet in Gelderland. Men had de 
Oude Plooi (stadhouder- en oranje-
gezind), de Nieuwe Plooi (beweging, 
die naar vergroting van inspraak der 
burgers streefde) en de Fulpenplooi 
(een beweging in het midden). 

Wie meer over deze bewegingen wil 
weten leze het lezenswaardige boekje 
van W.Wertheim en A. H.Wertheim-
Gijse Weenink 'Burgers in verzet tegen 
regenten-heerschappij' met als onder-
titel: Onrust in Sticht en Oversticht 
(1703-1706) uitgegeven door Van Gen-
nep Amsterdam 1976 als werk nr. 33 
van de Vereniging tot Beoefening van 
Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 
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Maar nu de Rhenense asielzoekers. 
Ook in Rhenen was beweging ontstaan 
februari 1703. De strijd in Rhenen blijft 
in eerste instantie beperkt tot een ver-
zoek om inzage in de oude ter secre-
tarie bewaarde documenten. In de Ma-
gistratuur zaten zowel leden van de 
Oude Plooi (o.a. burgemeester De Vael, 
schepen Van Dolder, raad Van Wijck, 
hoofdofficier en schout Smissaert, bur-
gemeester Wijckersloot) als Nieuwe 
Plooi (o.a. oudburgemeester Johan Cu-
pius, secretaris Cornelis de Klerck, pro-
cureur van Swol, magistraatlid Joost 
Boonsaijer). 

Minder op het kiezen van de Magis-
tratuur en herstel van de inspraak der 
burgerij op de samenstelling van het 
stadsbestuur dan op de sociale en eco- 

nomische noden richtten zich de navol-
gende requesten aan de Magistratuur. 

Iste  request  dd. 27-02-1703 van 70 
burgers beroepende op oude privileges 
zoals inzake vrijdom van tollen  etc.  
werd afgewezen en het gevolg was, dat 
door de Staten van Utrecht 100 ruiters 
leggende tot Amersfoort naar Rhenen 
werden gezonden om daar voorlopig 
garnizoen te houden. 

2de  request  dd. april-mei-juni 1703 
van 17 burgers, tijdstip en inhoud onbe-
kend. De Oude Plooi-burgemeester De 
Vael gaf het  request  aan de Magistra-
tuur niet door maar aan de reques-
tanten terug. 

3de  request  dd. 29-06-1703 van 8 bur-
gers te weten: Jan van Kausteren, hoe-
demaker, oud 69 jaar; Johannes Baars, 

Kaartje van Kesteren van De Kuijper (1868): Aarden fort en boerderij De Spees in de Betuwe - 
toevluchtsoord van de Rhenense Nieuwe Plooiers. 
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wieldraaier; Willem Steenvoort, grut-
ter (een menist); Frans van Helden, 
pachter en bakker; Joost de Bruijn, 
schipper; Joost de Vrundt, bakker, oud 
49 jaar; Christoffel Richold, timmer-
man, oud 37 jaar en Huijbert Willemsz 
van Griethuijzen, schipper. Bij het 
derde  request  werd het tweede (waar-
van we de inhoud niet kennen, maar 
zich laat raden) opnieuw aangeboden. 
De supplianten wijzen er op dat de be-
wijzen van hun rechten 'ter secretarije 
deser stadt sijn berustende'. 

Na kennisname van deze requesten 
besloten de Staten van Utrecht troepen 
naar Rhenen te sturen en wel twee corn-
pagnieën dragonders van het Regi-
ment van Overtse Waleff. 

Verschillende Nieuwe Plooiers in 
Rhenen legden het hoofd in de schoot 
en vroegen amnestie. Daaronder wa-
ren Jan van Kausteren, Frans van Hel-
den, Johannes Baars, Joost de Bruijn, 
Christoffel Richold en Jurriaen Baars. 
Sommigen zaten gevangen, anderen 
boden aan alle gevallen onkosten te 
betalen en voorts `buijtenlans te ver-
reijsen' waarschijnlijk naar het nabu-
rige Gelderland. Rhenen maakt be-
zwaar tegen het verdwijnen van zoveel 
burgers over de grens. Een aantal van 
de burgers (o.a. waarschijnlijk Johan 
Baars), merendeels burgergecommit-
teerden blijken inderdaad `fugitier te 
zijn geweest. Ze waren namelijk onder-
gedoken in het gehucht De Spees aan 
de zuidelijke Rijnoever, in de Betuwe 
tussen Kesteren en Opheusden. Daar 
zaten ze met z'n allen, deze voorlopers 
van de latere Patriotten, in het vrije 
Gelderland en hadden er hun St. Omer 
(plaats in Noord Frankrijk, waarheen 
de Patriotten in de jaren 1790 hun  

toevluchtsoord vonden) gevonden in 
een boerderij, of misschien in het aar-
den fort vlak tegenover de Grebbe-
berg', aldus  Wertheim  c.s. Daar op de 
Spees kregen zij asiel al was het voor 
korte tijd, want niet lang daarna konden 
ze weer naar Rhenen terugkeren. 

Insolentiën (grove beledigingen) 
waren bedreven door Joost Boonsaijer, 
Gisbert Vonck, Jan Richold, Dirck van 
Brenck, Lijspop, dochter van de om-
meroeper en hondeslager en huisvrou 
van Joannes Bennebos, de snijder 
(kleermaker). Hoe het hen is vergaan 
meldt de historie niet maar laat zich ra- 
den. 	 • 

DE EVACUATIE VAN OCHTEN 
MEI 1940 
(Hoe het werkelijk geschiedde 
o.a. aan de hand van een oogge-
tuige, die een schriftelijk verslag 
maakte Io dagen na de terugkeer 
van de Ochtenaren!) zal niet zoals 
het in de bedoeling lag in deze ru-
briek verschijnen, doch een een 
afzonderlijk katern, waarvan de 
verschijningdatum t.z.t. in de 
Nieuwsbrief bekend gemaakt zal 
worden. 	 AD E 
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Tot uw dienst! 
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV 

Wij verzorgen voor u: 
a. aankopen o.g. 
b. verkopen o.g. 
c. taxaties 
d. hypotheken 
e. gratis computerberekening van 

= 
= - 

de maandlasten 
f. financiële adviezen 

Zoekt u ergens een woning? 
Laat het ons weten! Bel ons of 
stap vrijblijvend bij ons binnen. 

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

ELEKTRO TECHNISCH 
INSTALLATIEBUREAU 

n-i 
/\W MIA 	-g 	Ji• 014 

TANKSTATION BLANKESTIJN 
Telefoon: 0488 - 482090 

Kesteren 

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

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

G.J. v. Binsbergen & Zn. 
Burg. Lodderstraat 13 Opheusden  

Audio-Video 
Uw vertrouwd adres voor: 

Was- en droogautomaten, koel- 
en vriesapparatuur, elektrisch 

huishoudelijke apparatuur. Alles 
op gebied van verlichting 

Tel.: 0488 - 441339 



ROLLUIKEN 
Zekerheden van uw rolluiken 

• Hoogste kwaliteit • Inbroakwerend 

• Geluidswerend • Privacy verhogend 
• Warmte isolerend • Korte levertijd 

• Ultrtekentle garantie • Vrijblijvende 
offerte • Gratis meten 

itetnek on w showroom!  

:78`t-SSRR‘ts 

U11.111111  

ijssen 
zonwering 

Broelidijk 40, 4041 LW, Kesteren 

(0488) 11S 2008-    tax (0488) 48 3366 

Zoekt u een 
genealoog? 

Bel gratis de 
Gouden Gids® Lijn • 

0800 0345 

Altijd de R van Resultaat 
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Gouden Gids• 
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ok HKK&O'ers hebben een verleden 

AFLEVERING 2 

In deze tweede aflevering staat Jaap 
van Dam, het eerste lid van de Histo-

rische Kring Kesteren en Omstreken, 
centraal. 

Jaap werd geboren op 18 januari 
1931 in Opheusden als zoon van Johan-
nes van Dam en Elizabeth Catharina 
Verwoerd. Hij groeide op in een groot 
gezin, dat zestien kinderen telde. Jaap 
bezocht in Opheusden de lagere school. 

Uitgraven van een Romeinse put in Kesteren 
(1973) 

DE OORLOGSJAREN 
Tijdens de schooljaren van Jaap moest 
het gezin evacueren. In 1944 trok het 
via Lienden en Maurik naar de Veluwe. 
Na de bevrijding had de familie Van 
Dam geen onderdak meer, want hun 
huis in Opheusden was door de Duitsers 
kapotgeschoten. Vier broers van Jaap 
werkten op het landgoed De Duken-
burg te Nijmegen. De eigenaar stelde 
voor dat de gehele familie maar naar de 
Dukenburg moest komen. Het gezin 
bleef daar wonen tot 1952. Jaap werkte 
met zijn broers mee in de fruitteelt. Zijn 
voorliefde voor de archeologie is op dit 
landgoed ontstaan, want tijdens droge 
zomers vond Jaap van allerlei scherven 
in de droogstaande grachten. Hij vroeg 
zich dan dikwijls af wat de dingen die hij 
vond voorstelden, maar er was niemand 
die zijn vragen kon beantwoorden. 

In 1952 is Jaap weer met zijn familie 
teruggegaan naar zijn geboortedorp 
Opheusden, waar zijn ouders een nieuw 
huis hadden gebouwd. 

Jaap is toen zeven jaar werkzaam ge-
weest op een fruitbedrijf in Dodewaard. 
Vervolgens is hij 26 jaar busschauffeur 
geweest bij de Scheepjeswol te Veen-
endaal. Hij was inmiddels getrouwd 
met Catharina  Alberta  de Haas uit Kes-
teren (overleden september 1994) en 
ging daar ook wonen. Het echtpaar 
kreeg drie kinderen: een zoon en twee 
meisj es. 
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DE ARCHEOLOGIE 
Op een zekere dag in oktober 1967 las 
Jaap een advertentie van de heer Date-
ma in de krant, die leden zocht voor een 
nieuw op te richten (Historische) vere-
niging, die zich zou gaan bezighou-
den met archeologie. Jaap bedacht zich 
geen twee keer en pakte de fiets om zich 
te gaan opgeven. Op de eerste vergade-
ring van 25 oktober 1967 werd hij als 
eerste lid ingeschreven en hij is dat tot 
op de dag van vandaag gebleven. 

Omdat Jaap bij de Scheepjeswol in 
ploegendienst werkte, kon hij zich ook 
vaak overdag met archeologie bezig-
houden. 

Het eerste project waar hij aan mee-
werkte was het onderzoeken van de 
bouwput waar het dorpshuis van Kes-
teren moest komen. Op zekere dag toen 
hij daar bezig was, vond hij een mooi 
versierd stukje aardewerk. Dit is iets 
bijzonders dacht Jaap en ging het onder 
schooltijd aan de heer Datema (hoofd-
onderwijzer te Kesteren, zie vorige 
Nieuwsbrief) laten zien. Het bleek een 
stukje Terra sigilata te zijn, versierd 
met een haasje. 

ANDERE ONDERZOEKEN 
Een andere locatie die de vereniging in 
de beginjaren ging onderzoeken was de 
Prinsenhof te Kesteren, een gebied 
waar een nieuwe woonwijk zou komen. 
Jaap deed ook daar een bijzondere ont-
dekking: op Goede Vrijdag 1974 vond 
hij verschillende Romeinse scherven, 
waarvan er één geblakerd was. Hij ver-
moedde dat hier wel eens sprake kon 
zijn van een Romeins graf. De provin-
ciale archeoloog de heer R. S. Hulst on-
derzocht diezelfde middag het terrein, 
maar kon niets bevestigen. 

De volgende morgen bekeek prof. J. E. 
Bogaers, die toevallig in Kesteren aan-
wezig was de scherven, maar kon ook 
niet constateren of hier sprake was van 
een graf(veld). De dag later werd de 
eerste hele urn gevonden. 

Tweede Paasdag werd een roem-
ruchte dag, de werkgroep vond toen 
drie gave urnen. Het vermoeden van 
Jaap werd bevestigd, men had hier in-
derdaad te maken met een Romeins 
grafveld (voor verdere informatie hier-
over zie Tabula Batavorum, dec. 1974). 

Aangezien men in die tijd nog niet 
over een verenigingsgebouw beschik-
te, werden de urnen bij Jaap thuis in de 
keuken uitgelepeld (zie foto). 

EEN LEUKE ANEKDOTE 

De werkgroep archeologie beleefde in 
de beginjaren een gezellige tijd. Men 
maakte van alles mee en er werd wat 
afgelachen. 

Zo ook op die bewuste dag dat men 
op het Eiland van Maurik onderzoek 
ging verrichten. Men was daar aan het 
baggeren. Van allerlei interessant ma-
teriaal kwam op de kant te liggen, maar 
men was toch ook wel nieuwsgierig of er 
niet wat achterbleef op de bodem. 

Jaap had een goed plan: hij maakte 
een zeef die over de bodem getrokken 
moest worden. Aangezien men niet 
over paarden beschikte, werd de paar-
denkracht van de Simca van de heer 
Datema ingeschakeld. De zeef werd 
aan de bumper van de auto vastge-
maakt. 'Kan ik rijen?', riep de heer 
Datema. 'Ja, rijen maar', riep Jaap. Toen 
de heer Datema na een meter of vijftig 
omkeek, zag hij niet de zeef op de kant 
liggen, maar zijn bumper. Er is die dag 
vreselijk gelachen. 
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DE HUIDIGE ARCHEOLOGIE 
Jaap en de rest van de werkgroep ar-
cheologie verrichten tegenwoordig al-
leen nog maar op zaterdagmiddag veld-
werk. Men gaat dan met een aantal 
mensen scherven zoeken op bijvoor-
beeld een omgeploegd land. 

Het grotere werk zoals vroeger is er 
niet meer, men had toen meer te maken 
met het rooien van hoogstamboom-
gaarden, de aanleg van nieuwe wegen 
en nieuwbouwwijken. Bij die aanleg 
groef men eerst het gehele gebied uit en 
liet het dan liggen, voordat het zand 
erop kwam, een ideale situatie voor de 
archeologische werkgroep. Tegenwoor-
dig gooit men het gelijk dicht met zand. 

JAAP, DE KLUSJESMAN 
Omdat de Scheepjeswol, het bedrijf 
waar Jaap werkte, failliet ging, heeft hij  

meer tijd voor de Historische Kring ge-
kregen. Bij het Arend Datema Instituut 
verricht hij nu technische klusjes. Hij 
heeft meegeholpen aan: de keuken 
plaatsen, een nieuwe vloer leggen in de 
keuken, de bibliotheekruimte, een zol-
dertje (studiezaal 2), doorbraak van de 
leeszaal naar de grote zaal, magazijn-
ruimte maken, enzovoort. 

TENSLOTTE 
De mening van Jaap over de vereni-
ging: er zijn mensen van allerlei komaf 
en met hogere en lagere opleidingen 
lid, maar er wordt absoluut geen onder-
scheid gemaakt. Het blijft een gezel-
lige club! 

Jaap bedankt voor het verstrekken 
van de gegevens en we hopen je nog 
vele jaren op de vereniging te zien! 

JvD-HE 

Potten worden in de keuken bij Jaap thuis weer in elkaar gezet (1973) 
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Verslag najaarsexcursie 1998 

Frans Nieuwenhof 

Het gaf mij weer zo'n schoolreisjes-
gevoel, toen wij zaterdag io okto-

ber 1998 's morgens vroeg bij het Arend 
Datema Instituut met een groepje be-
kenden op de bus stonden te wachten. 
En ja, ook dit jaar kwam de bus weer 
mooi op tijd. Dezelfde chauffeur (Piet) 
als vorig jaar, dat gaf meteen een veilig 
gevoel. Het belangrijkste was echter 
dat de excursieleiders dezelfde perso-
nen waren als in voorgaande jaren en 
wel Chris de Bont en Kobus van Ingen. 
De dag kon niet meer stuk. 

Waar ging de reis naar toe? Naar de 
bonte mengeling van het Brabantse 
landschap. Dit hield in dat de bus via de 
snelste route naar Engelen, vlak bij 's-
Hertogenbosch,  is gereden en vanaf dat 
moment kregen wij voortdurend van de 
excursieleiders enthousiast en vakkun-
dig uitleg over wat we zagen of zouden 
moeten zien. Over wat er in het land-
schap was geweest maar nu niet meer 
aanwezig. Kortom over het verleden en 
de sporen die daar nu nog van over zijn. 
De route van de bus ging zoveel moge-
lijk langs de Maas. 

Het plaatsje Bokhoven bleek een 
bezoek waard. Eigenlijk niet het plaat-
sje zelf, maar de kerk. Een klein lief 
kerkje, beroemd om zijn graftombe van 
Engelbert van Immerzeel en zijn echt-
genote Helena de  Montmorency.  Dit 
fraaie monument is in 1650 vervaar-
digd door Artus Quellinus. Wij werden 
in het kerkje ontvangen en toegespro- 

ken door de pastoor zelf, in werkkleding 
vanwege de klusjes waar hij mee bezig 
was, want de rest van de week werkte hij 
bij een gewoon bedrijf. Alleen al van-
wege zijn verhalen zou je dit kerkje nog 
eens bezoeken. Via Hedikhuizen — ge-
heel vernield in de oorlog; net als de 
Betuwe was dit gebied in '44-'45 front-
gebied — kwamen we in Herpt en daar 
was koffie. Hierna vertrokken we naar 
Heusden, een fraai gerestaureerd mid-
deleeuws vestingstadje, waar we een 
rondwandeling onder toezicht maak- 

De toegangspoort van het kasteel Dussen 
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ten, zodat we bijna niet konden verdwa-
len. Gelukkig nog steeds droog, maar 
wel fris, zochten we daarna restaurant 
'Havenzicht' op voor soep, broodjes en 
koffie. Omdat we in een bovenzaal za-
ten, hadden we fraai zicht op de haven. 

Na de lunch draaiden we meer naar 
het zuiden, langs Heesbeen, waar nog 
even werd gestopt bij een oude kerk 
die eigenlijk in een trieste toestand en 
omgeving stond en Elshout richting 
Sprang. Dit gebied is ontstaan door de 
wisselwerking tussen het ontginnen van 
veengebieden en de gevolgen van de 
St.-Elizabethszondvloed van 1421. Zon-
der kaarten valt niet uit te leggen wat 
hier allemaal is gebeurd. Het volgende 
stoppunt was Raamsdonk, waar opval-
lend de oude en zeer grote kerk een 
flink eind buiten het dorp staat, gewoon  

omdat het dorp (met goedkope houten 
huizen) een eind verplaatst is toen de 
kerk (van steen en duur) er al stond. 

Vervolgens gingen we weer in noor-
delijke richting over de Maas (of eigen-
lijk Bergse Maas) bij Keizersveer en 
kwamen zo in het land van Altena in 
Dussen. Hier staat een leuk kasteeltje, 
nu ingericht als raadhuis en tevens in 
gebruik voor bruiloften en partijen. Wij 
hadden geluk, want de cateraar was net 
bezig, waardoor de deuren openston-
den en wij even binnen mochten gluren. 

In hetzelfde dorp bezochten wij het 
plaatselijke café ter afsluiting van de 
excursie, onder het aanhoren van een 
soort draaiorgel in vaste opstelling. Dit 
deed wel zeer Belgisch aan. Tijdens de 
borrel werd ik volkomen onverwacht 
verrast door de voorzitter Folkert 

De deelnemers wandelen naar de kerk van Bokhoven 
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Schuurman, die niet zoals ik verwacht-
te, de excursieleiders ging bedanken, 
maar mij als onlangs afgetreden voor-
zitter. U moet van mij aannemen dat ik 
zeer getroffen was en dit zeer op prijs 
stelde. Hopelijk heb ik dat ter plekke in  

het antwoord ook duidelijk gemaakt. 
Zeer terecht kwam hierna toch het 

dankwoord voor de excursieleiders en 
daarna was het richting Kesteren, waar 
we tevreden en gezond aankwamen. 
Graag tot volgend jaar. 	 • 

Gezamenlijk aan de koffie in Herpt 
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HKK&O BIJDRAGE 

Hoe zedde  gij  dá 

Kobus van Ingen 

Op 18 september j.l. was het dan zover, het eerste exemplaar van het 
'Dialectwoordenboek van de Neder-Betuwe' kon worden overhandigd. 
Na meer dan een jaar van voorbereiding, was het dan dus eindelijk zover 
gekomen dat dit al zolang bestaande plan kon worden gerealiseerd. 

In de beginmaanden werd er nogal 
vrijblijvend gewerkt kan ik me her-

inneren, maar naarmate de tijd vor-
derde kreeg het toch vorm. Uren werd 
er soms van gedachten gewisseld over 
bepaalde woordjes en met regel brach-
ten de echte Betuwenaren binnen onze 
vereniging weer 'vergeten' woordjes 
in. Soms was het best wel vermakelijk 
voor degenen die rustig meeluisterden. 

Op een gegeven moment hadden de 
auteurs, Hans van den Hatert en Arend 
Datema de indruk dat het rijp was voor 
publicatie, maar toen begon het pas zo 
leek het wel. 

De aangezochte eindredacteur Fol-
kert Schuurman, bleek niet zo makke-
lijk en wilde de puntjes graag op de i. 
Een moeilijkheidsfactor bleek met 
name de consistentie van de schrijf-
wijze te zijn. Een groot deel van de aan 
de uitgave voorafgaande zomermaan-
den werd aan deze activiteit besteed, 
maar het kwam gereed! 

Op een gegeven moment moest de 
tijdsplanning worden vastgesteld en zo-
waar het lukte allemaal op tijd, daags 
voor de gestelde datum rolde het prach-
tige resultaat van de drukpersen. Het 
mocht gezien worden. Uiteindelijk wer- 

den het 210 bladzijden, waarvan er 
ruim 130 met dialectwoorden en de rest 
met dialectverhalen van 'Hannes' wa-
ren gevuld. 

De schitterende getekende illustra-
ties werden verzorgd door Frans van 
den Berg uit Dodewaard en een tiental 
foto's van bijzondere Betuwenaren 
fleuren het geheel nog op. Doordat de 
jubilerende RABO bank garant stond 
voor de kosten kon het boek worden in-
gebonden in een stevige band en waren 
we mede in staat de uitgave voor de 
aantrekkelijke prijs van f24,95 in de 
handel brengen. De eerste druk be-
droeg 1 000 exemplaren en deze waren 
binnen een week uitverkocht! We-
derom bleek dat de verkoop van dit 
soort boeken onvoorspelbaar is en voor-
dat we van de schrik bekomen waren 
hadden we alweer een tweede bestel-
ling van wederom  moo  stuks geplaatst. 
Op dit moment is ook die oplage alweer 
geheel naar de boekhandel en naar we 
hebben vernomen ook alweer voor een 
belangrijk deel verkocht. 

Op de 1 8e september werd dus het 
eerste exemplaar op een feestelijke bij-
eenkomst in het gemeentehuis te Och-
ten aan Burgemeester H. Zomerdijk 
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aangeboden. Onder de genodigden, 
waren de ambtsdragers van onze buur-
gemeenten, historische verenigingen 
en natuurlijk de familie en kennissen 
van de auteurs en de illustrator. Zoals 
bij dit soort bijeenkomsten gewoon is 
werden er natuurlijk de nodige toespra-
ken gehouden waarbij de sprekers de 
lachers op hun hand konden krijgen. 
Kortom een goede ontvangst daar in  

Ochten en naar nu blijkt, weer een 
sucsesvolle uitgave van onze vereni-
ging. Velen in het kleine 'historische 
verenigingen wereldje' vragen zich af 
hoe wij dat iedere keer weer klaarspe-
len... Gewoon de juiste mensen en de 
bereidheid om dingen samen te doen. 

Hannes, Arend, Frans en Folkert, 
proficiat! 	 • 

V.1.n.r. Frans van den Berg, Arend Datema, Hans van den Hatert en BurgemeesterZomerdijk van 
de gemeente Echteld. 
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HKK&O BIJDRAGE 

Een bultkelder 
en de sabel van Blaskowitz 

Hans van den Hatert 

ooral bij laag gelegen boerderijen 
werden vroeger `bultkelders' gebouwd. 

Elders werden deze ook wel ijskelders 
genoemd. Bij de boerderij Bevermeer 
onder Lienden was zo'n kelder. De be-
woners spraken daar van 'De Hucht'. 
Door een kuil van circa drie-kwart 
meter in de grond te graven, werd een  

stenen muurtje opgetrokken. Hierop 
werd met dik hout een goed gestut dak 
gemaakt. Over dit dak werden grote 
hoeveelheden grond gestort. Er werd 
een deur ingemaakt en via een trapje 
kon men dan in de kelder komen. Deze 
werd dicht bij de boerderij opgetrok-
ken. 

Boerderij Bevermeer bij Lienden, met bultkelder 'De Hucht'. Geschilderd 30-4-1985 naar een 
pasteltekening van 9-8-1931. 
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Het was een koelkast in het groot. Een 
beetje te vergelijken met een bieten- of 
aardappelkuil. Vooral bij kaasboerde-
rijen kon men zo'n kelder aantreffen. 

Maar niet alleen kaas werd er in be-
waard, ook de slacht, de melk, boter en 
de inmaakpotten met snijbonen, andij-
vie, zuur- en boerenkool bleven er goed 
in. Zo kwam op een boerderij Jan Splin-
ter door de winter. 

De kelder was een uitkomst. Want 
door het ieder jaar terugkerend kwel-
water, waren de huiskelders onbruik-
baar. Door middel van ingebracht ijs 
kon men tot diep in de lente van de koe-
ling genieten. Vandaar ook ijskelder. 

Echte ijskelders trof men aan over de 
Rijn. Die werden in de berg gegraven. 
Daar werd het ijs in goed gehouden dat 
bestemd was voor slagers en visboeren. 
Daar werden de brokken ijs aan ver-
kocht. Bij de slager kwamen deze ijs-
blokken in de zware ijskast terecht. Tus-
sen de stukken vlees hing dan een ijs-
blok.  

den in begin mei 1945 bedoeld was om 
deze generaal uit te schakelen. Hij was 
een goed strateeg en maakte het onze 
bevrijders geducht lastig. Toen hij in 
Wageningen de capitulatie ging onder-
tekenen, vergat hij zijn officierssabel 
mee te nemen. Dit is als oorlogsbuit in 
het bezit gebleven van de familie Ver-
kuyl. Toen een dochter van wijlen de 
heer Dolf Verkuyl zich in Thailand ves-
tigde, nam zij het zwaard mee. Dit hangt 
nu aan de wand van haar woning in het 
Verre Oosten. 	 • 

Met dank aan ons mede-lid de heer J. Verkuyl 
uit Zeist. 

SCHUILKELDER 
De bultkelder bij Bevermeer werd in 
de oorlog gebruikt als schuilkelder. Bij 
luchtgevechten vond de familie Ver-
kuyl, de bewoners van de boerderij, 
daar een veilig heenkomen. Zo ook bij 
de luchtlanding en de daarop volgende 
gevechten werd deze kelder een waar 
toevluchtsoord. Dat duurde tot de 
Duiters er hun oog op lieten vallen. De 
kelder werd het domein van generaal 
Blaskowitz als deze het Betuwe front 
bezocht. Deze generaal was de bevel-
hebber van het Duitse westfront. Hij 
was ook de man die namens Duitsland 
de capitulatie ondertekende. Er wordt 
verteld dat het bombardement op  Lien- 
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copiers 
printers  

Océ-Nederland B.V. 
Brabantlaan 2, 5216 TV `s-Hertogenbosch  
telefoon 073 6 815 815*, fax 073 6 120 685 

BROOD EN BANKET DORPSHUIS 

Carl en Lydia Achterberg 
Kerkplein 10 

6672  LB  Hemmen 
Tel. 0488 -453748 

Terras 
o.a. koffie met gebak 

(warme) chocolademelk 
diverse andere dranken 

HEMMEN 

Gezellige plek om iets te vieren: 
bruiloften 

jubilea 
verjaardagen 

Ook voor: 
vergaderingen 

repetities 
cursussen 

Vers en uit eigen keuken: 	Uw gastheer en gastvrouw: 
warme en koude buffetten 	 Carl en Lydia Achterberg 

gourmetten 	 Tel. 0488 - 45 18 62 of 45 37 48 
Kerkplein 4, 6672  LB  Hemmen 



SCHILDERSWERKEN 

E. JANSEN 

- 	•  -.,›. -adi. 
RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LIJNDEN 

400frf-  Kb;  
Molenpad 1 

4  %.-i 
é k  

6672 LG Hemmen 

Tel. (0488) 45 13 12 
Fax. (0488) 45 26 21 

• Beheer en taxaties 
Berkenstraat 1 • Onteigening en planschade 

4043  PD  Opheusden • Grond en pachtzaken 
Tel./fax (0488) 44 16 59 - Schaderegelingen 

Mobiel (06) 51 33 00 63 

PI  

. 	greetenderJt --Banket c/3.‘1,. 

„......:__ .,_„. 	 Heuningstraat 23a 
4051 CA Ochten 

Tel. 0344 - 641686 



'141111c11  istorische foto 

FOTO NIEUWSBRIEF  
NR.  3 AUGUSTUS 1998 

De dame op de foto uit de Nieuwsbrief 
van augustus is herkend door de heer 
J.W.Pieper uit Harderwijk als juffrouw 
De Haas, onderwijzeres op de Lagere 
School te Lienden omstreeks 1920. 

Bijgaande foto's kregen wij aangereikt 
door de familie Jager-Koen. Ze zijn af-
komstig van de `Ganzewei' in Kesteren. 
We weten alleen dat de man op het 
bankje links Machiel van Capelle is. 
Weet u wie de anderen zijn? 
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1  orte berichten 

NIEUWE SERIE BOEKWERKJES 
We hebben als vereniging een aantal 
mogelijkheden om iets te publiceren: 
de Nieuwsbrief voor de kortere verha-
len, de Osenvorenreeks voor de trans-
cripties en de wat langere verhalen, de 
Tabula Batavorum en de echte boeken. 

Er zijn echter nogal wat verhalen die 
te lang zijn voor de een, en te kort voor 
de ander. Daarom heeft het bestuur be-
sloten een nieuwe reeks te starten on-
der de naam 'Betuwse Monografieën'. 
Het is de bedoeling dat in deze reeks 
originele verhalen verschijnen en her-
drukken uit o. a. de Geldersche Volks Al-
manak. We verkrijgen daarmee tevens 
goed toegankelijk materiaal voor scho-
lieren die een scriptie moeten maken. 

De boekjes hebben de afmeting 14 X 

21 cm, en zullen geïllustreerd zijn. 
Als deel i is verschenen 'Het Huys 

van de Jonker', bevattende de historie 
van het kasteel De Wijeburg te Echteld, 
geschreven door Kobus van Ingen. 

Binnenkort verschijnen: deel 2, 'Op-
heusden' van Jac. Anspach, deel 3, Kes-
teren, Oudewaard, Lede en de Mars 
eveneens van Anspach (beide herdruk-
ken uit de GvA). Deel 4, 'Het Huys tot 
Andelst' van George van Bastelaere 
en deel 5, 'Lift het leven van een dorps-
dokter' van dokter J. P. Guépin, die huis-
arts was in Ommeren. 

De boekjes kosten f5,— per stuk, en 
zijn verkrijgbaar bij het Arend Datema 
Instituut. 	 Fs•  

GELDERSE 
(GENEALOGISCHE) CONTACTDAG 

Op zaterdag 10 april 1999 zal er in Tiel 
weer de bekende Gelderse Contactdag 
plaatsvinden in Motel  Tie!,  Laan van 
Westroyen 10, 4003 AZ  Tie!,  van 10.00 
tot 16.00 uur. Dit wordt de me  maal. 

U kunt zich opgeven (ook voor de 
lunch) door het bijgaande formulier te 
kopieëren en op te sturen naar het opge-
geven adres. 

De Gelderse Contactdag is een ge-
zamenlijk initiatief van de NGV en en-
kele lokale historische en genealogi-
sche verenigingen. De bedoeling is om 
dit keer aandacht te geven aan de mo-
gelijkheden die het Internet biedt voor 
uw genealogisch onderzoek. 

Frans Nieuwenhof 	 • 
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TEL. 0488 - 481520  

'N GOED BOEK 
HAAL JE Bij 

'N GOEDE ZAAK 
FANNliatig 'N GOED BOEK_ 

'N GOEDE ZAAK 

B. a S.  
Gespecialiseerde boek- en kantoorvakhandel 
Hoofdstraat 84 - 6671 CC Zetten 

Telefoon: 0488 - 451360 

PIET SPIES BV KESTEREN 
TRANSPORT - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR 

ZAND-, GRIND- EN GRONDHANDEL 
STRAATSTEEN- RODE SPLIT - CONTAINERVERHUUR 

TEVENS ALLE SLOOPWERKEN 

JUWELIER - HORLOGER 

N. VAN DER GREFT 

Ook gespecialiseerd 

in de verkoop 

en reparatie 

van antieke 

klokken. 

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 

Sub dealer 
Ford 

BEKISTINGSSYSTEMEN 

" . VAN HAL B . V . 

Panhuizenveg 5 alb 
4041 CN Kesteren 
Tel. 0488-482062 
Fax. 0488-483258 

* buigwerk 
* bouwstaalnetten 
* geprefabriceerde wapening 

en vlechtwerk 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

Dorpsstraat 22 	4031 ME INGEN 

0344-602792 

WIM VAN ZANTEN 
MOTOREN 

Keuze uit ongeveer 
- 	100 motoren BOVAG 

MOTOREN:  
Honda 
Suzuki 
Kawasaki 
Yahama 
Etc  

BROMFIETSEN:  
Honda 
Suzuki 
Kawasaki 
Yahama 
Etc  

Het adres voor vakkundig 

bekleden van Uw meubelen 

* Grote collectie stoffen 

* Prima afwerking 

* Vooraf prijsopgaaf 

* Ook voor D.H.Z. 

inruil en financiering mogelijk 

Nedereindsestraat 25 Kesteren 
tel. (0488) 48 12 00 



Aanmeldingsformulier Gelderse Contactdag 10 april 1999 
Inzenden voor 26 maart 1999 

Ondergetekende: 	  

Adres: 	  

Postcode: 	 Woonplaats. 	  

Hij/zij zal wel/niet deelnemen aan de lunch (af 16,—pp). 

Handtekening: 	  

Naam/namen van introducé(s) 	 Lunch: 

L: 	  wel/niet 

2.. 	  wel/niet 

3.. 	  wel/niet 

Toegang f 6,— incl. Programmaboekje, betalen in de zaal 

Inzenden in een als brief gefrankeerde envelop aan: 
Werkgroep Gelderse Contactdag 
Hoenderweg 13 
6712 CA EDE 
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11111111if  lub van 100 Nieuws 

Henk van Dorland 

In deze laatste Nieuwsbrief van dit 
jaar wil ik van de gelegenheid ge-

bruik maken om onze 'Club no leden' 
te bedanken voor hun steun. Wij zijn er, 
dank zij deze bedrijven in geslaagd om 
een aantal idealen te verwezelijken, 
zoals een splinternieuwe computer met 
accessoires en de beveiliging van onze 
computerruimte. Wel hebben wij nog 
meer wensen en wij zijn dan ook zeer 
verheugd dat het wederom gelukt is 
voor 1999 de Club weer te laten 
draaien. Wat was er aan de hand, tijdens 
een schoonmaakbeurt van de gevel- 

kachels in de grote zaal en de vitrine-
ruimte bleek dat deze letterlijk en fi-
guurlijk waren doorgeroest. Ondanks 
de pogingen van Teus van  Dee,  om een 
en ander weer bedrijfsklaar te maken 
bleven de apparaten problemen geven. 
Goede raad was duur, maar door onze 
'Club no leden', die weer massaal ach-
ter dit initiatief stonden, hebben wij nog 
vóór de winter nieuwe kachels kunnen 
aanschaffen. Hulde jongens wij zijn jul-
lie zeer dankbaar! Rest mij nog om alle 
leden prettige feestdagen toe te wensen 
en een succesvol 1999. 	 • 

Aannemersbedrijf J.R. van Lienden 	 Lienden 
Aannemersbedrijf Kuijpers Heteren BV 	 Heteren 
Aannemersbedrijf  Quint 	 Ochten 
Aannemersbedrijf van Spronsen BV 	 Lienden 
Accountantskantoor C. Ruijgrok 	 Opheusden 
Accountantskantoor Waverijn 	  Kesteren 
Adm. en Assur. Kantoor W.J.J. van Es 	 Lienden 
Administratiekantoor den Hartigh 	 Opheusden 
Advocatenkantoor Looij en 	 Zetten 
Apotheek de Bongerd 	 Ochten 
Apotheek de Linge 	 Opheusden 
Architectenbureau H. Freeke 	 Lienden 
Architectenburo Fren Overdijk 	  Ochten 
Architektenburo Snijder 	 Apeldoorn 
Arends de Arend Vof 	 Kesteren 
Arns Olie- en Benzine Brandstofhandel 	 Driel 
Assurantie- en Adviesburo de Geus 	 Lienden 
Assurantiekantoor Peters 	 Ingen 
Autobedrijf Piet Geluk 	 Dodewaard 
Autobedrijf Zeeman 	 IJzendoorn 
Babypark De Kinderhoek 	 Kesteren 
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Bas Honcoop BV 	 Dodewaard 
Begrafenisonderneming H.D. Knuivers 	 Kesteren 
Betuwe Beton Boringen 	 Kesteren 
Betuws Accountantskantoor BV 	 Ochten 
Beveiliging-Telecommunicatie Lijo 	  Lienden 
Boekhandel B.O.S. 	 Zetten 
Boekhandel Herberts 	 Eist 
Boomkwekerij G.J. Roelofsen & zn. 	 Opheusden 
Bouw- en Adviesburo Moesbergen 	 Echteld 
Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo van Zeist 	 Opheusden  
Bunt  Automatisering 	 Kesteren  
Bunt  Opleidingen 	 Kesteren 
Caravan en Carrosseriebedrijf Tollenaar 	 Kesteren 
Combinatie Mauritz BV 	 Opheusden 
Congrescentrum Kasteel Wijenburg 	 Echteld 
Damcon Boomkwekerijmachines 	 Opheusden 
Derksen Autofood 	  Ochten 
Dhr. Arie den Breejen 	 Hardinxveld-Giessendam 
Dhr. C.S. Griinbauer 	 Dodewaard 
Dhr. Douwe  Elting 	  IJzendoorn 
Dhr. G. van Kalkeren 	  Lienden 
Dhr. Hannes van de Hatert 	 Echteld 
Dhr. Johan Boeder 	 Kesteren 
Dhr. M. van Lienden 	 Zaandam 
Dhr.  CI  P. Westrenen 	 Laren 
Drukkerij Ochten/Opheusden 	 Ochten 
Elektro Technisch Installatie Buro H. v. d.  Flier 	  Ochten 
F.M. Angelino Ochten BV 	 Ochten 
Fa. A. H. Roelofsen en zn 	 Opheusden 
Fa. D. Hevel 	 Lienden 
Freek Keuken Familux 	 Ochten 
Fysiotherapie Kesteren 	 Kesteren 
Gebr. van Dorland 	 Dodewaard 
Geurts Conservenfabriek BV 	 Dodewaard 
Geurts Haardkachels 	 Dodewaard 
Groenvoorziening v.d. Bijl en Heierman 	 Opheusden 
Groep Midden Betuwe 	 Opheusden 
Herman Tijssen Zonweringsbedrijf 	 Kesteren 
HES Aannemersbedrijf 	 Dodewaard 
Horloger-Juwelier B. Gelderman 	 Kesteren 
Ing. L. van de Werfhorst 	 Kesteren 
Int. Transportbedrijf Vonk en co 	 Lienden  
ITT  Gouden Gids 	 Amsterdam 
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Juliën Sportcentrum 	 Lienden 
Keukencentrum van Woudenberg 	 Kesteren 
Leeuwen Auto's 	 Kesteren 
Makelaardij A.  Budding 	 Echteld 
Makelaardij J. Derksen 	  Ochten 
Makelaardij Joop van Mourik BV 	 Lienden 
Makelaardij van de Weijde 	 Zetten 
Mark van Wamel Interieurbouw 	 Kesteren 
Meubelpark de Bogerd 	 Kesteren 
MVS Makelaardij MVS OG 	 Driel 
Niek van Hunnik Meubelen 	 Opheusden 
Notariskantoor Elfrink 	 Zetten 
Notariskantoor Hoctin Boes 	 Heteren 
Notariskantoor Versluys 	 Opheusden 
Plantencentrum Eerbeek 	 Opheusden 
Ras Vastgoed 	 Zetten 
Reclamestudio van Suilichem 	 Opheusden 
Rekencentrum Kesteren BV 	 Kesteren 
Rentmeesterskantoor van Lijnden 	 Hemmen 
Restaurant de Engel 	 Dodewaard 
Restaurant de Goudreinet 	  Ochten 
Restaurant Het Wapen van Balveren 	 Echteld 
Rijn Waal Linge Groep 	 Dodewaard 
Schildersbedrijf Peters van Ton 	 Wageningen 
Slijterij J.D. Dekker-van Kleef 	 Kesteren 
Stichting het Lijndensche Fonds 	 Hemmen 
Supermarkt Ci000 Timmer 	 Lienden 
T.C. van Amerongen BV 	 Kesteren 
Tandtechnisch Laboratorium Luisman 	 Kesteren 
Technisch Installatieburo M. van Ommeren 	 Ommeren 
Ton Keuken Mediaservice 	 Opheusden 
Transportbedrijf G. van der Linden & zn. 	 Kesteren 
Tuincentrum de Eik 	 Kesteren 
Tuincentrum Kuus 	 Kesteren 
Van Tuyl Kesteren BV 	 Kesteren 
V.d. Hi1st Amerongen BV 	 Lienden 
Van Meerten Boomkwekerijen BV 	 Kesteren 
Van Suilichem Auto's BV 	 Opheusden 
Vervat Staal BV 	 Kesteren 
Willemsen BV Carrosseriefabriek 	 Kesteren 
Warenhuis van der Garde 	 Opheusden 
Koopjeshal Verwoert & Schalk 	 Opheusden 
Dick van Voorthuizen 	 Ingen 
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B Betuwsche Administratiesystemen b.v. 

A 
S 

44 R.I.-straat 33 - 4051 AP Ochten 
Postbus 100 - 4050 EB Ochten 
Tel.: (0344) 64 36 06 Fax: (0344) 64 41 09 

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. h. 1).v.: 
• Verkopers van de softwarepakketten:  King  - Exact - Syntess - Fimis - 

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

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

Interesse? Bel ons voor een uitgebreide B.A.S.-catalogus! 
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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 persoon-
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen-
leving. Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 

om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 
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