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IN MEMORIAM  

JOHANNES NICOLAAS BEREND POELMAN 

Hoewel we wisten dat Jo Poelman ernstig ziek was, kwam het bericht van zijn 
overlijden op 18 maart toch onverwacht. In de eerste plaats wensen wij Mieke 
Houpst, die hem de laatste jaren liefdevol heeft verzorgd, alsmede zijn broer in 
Groningen veel sterkte in het verwerken van dit verlies. Jo werd 23 maart j.l. 
begraven in Loppersum (Gr.). 

Jo Poelman is via een omweg in Zetten beland. Geboren in 1924 te Delft, 
heeft hij zijn studie voltooid in Groningen, waar hij tevens werk vond bij de 
StiBoKa in Groningen, een dependance van Wageningen. Toen deze depen-
dance werd opgeheven is Jo verhuisd naar het midden van het land. In zijn werk 
volgde hij sterk de gedachte van zijn leermeester prof. Edelman, dat kennis van 
de bodem waardevolle informatie oplevert voor de agrarische wereld. In het 
standaardwerk 'De bodem van Nederland' (Wageningen, 1965), schreef Poel-
man het 3e hoofdstuk: 'De Rivierkleigronden'. 

Jo Poelman heeft zich in 1975 aangesloten bij onze vereniging. Vanaf het be-
gin was hij een actief lid, die deelnam aan werkgroepen, en nieuwe werkgroepen 
van de grond hielp. Te denken valt aan de groep 'Streekgeschiedenis' en de 
groep 'Verdwenen Kastelen in de Betuwe'. Daarnaast was hij actief bij de reor-
ganisatie van de bibliotheek, de redactie van de Osenvorenreeks en heeft hij aan 
de wieg gestaan van de 'Kadastrale Atlas Gelderland'. Dit laatste project heeft 
hij lang voortgezet als coördinator voor het gehele Rivierengebied. De Werk-
groep Zetten werd op zijn initiatief opgericht. Van deze werkgroep was hij tot 
vorig jaar tevens voorzitter. 

Vooral de laatste jaren was hij het meest actief binnen de Werkgroep Zetten. 
Samen met anderen heeft hij geijverd voor de totstandkoming van de Kasteel-
tuin in Hemmen, alsmede voor de restauratie van de kasteelruïne. Daarnaast 
was hij een vraagbaak voor velen, vooral als het ging om vragen met een relatie 
tot de bodem zoals naamgeving van straten en percelen. Hij had nog vele dos-
siers onder zijn beheer die helaas niet meer door hem konden worden afgerond. 

Zijn beoordeling van eigen werk en werk van anderen was altijd strikt vol-
gens de regels die wetenschappers hanteren. Dit bracht hem soms in conflict met 
auteurs en bemoeilijkte of vertraagde soms de afhandeling van bepaalde zaken. 
Een positief effect hiervan is het besef dat ook een vereniging van amateurs hun 
werkzaamheden zorgvuldig moet toetsen. Zo heeft ieder lid zijn eigen positieve 
inbreng in het laten functioneren van een vereniging. Jo Poelman, het is goed 
hem gekend te hebben. 

Folkert Schuurman 
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liran  de voorzitter en de redactie 

Jaaroverzichten 

Folkert Schuurman 

E9  en droef bericht bereikte ons vorige 
L./week na het overlijden van ons lid 
Jo Poelman. Men staat toch altijd weer 
stil bij de betrekkelijk van alles als men 
met een dergelijk bericht wordt over-
vallen. Wij herdenken Jo Poelman in het 
In Memoriam op de naastliggende pa-
gina. 

Dit nummer van de Nieuwsbrief is 
voor een groot gedeelte gevuld met jaar-
verslagen i.v.m. de jaarvergadering op 
maandag 12 april a.s. Door tijdgebrek 
moet deze maal het artikel 'Ook 
masto'ers hebben een verleden' ver-
vallen. 

Dit is het eerste nummer van onze 
Nieuwsbrief dat geheel digitaal wordt 
geproduceerd, dus inclusief de adverten-
ties. Met ingang van het volgende num-
mer zullen we de Nieuwsbrief ook pro-
beren te personaliseren, dit betekent dat 
reeds bij het drukken elk exemplaar van 
een naam en een adres wordt voorzien, 
waardoor het uitdraaien en opplakken 
van etiketten komt te vervallen. 

In het januari-nummer hebben we u 
bericht over de veranderingen in de 
archiefwereld aan de westkant van ons 
werkgebied. Ook in de Over-Betuwe 
speelt deze problematiek, waarover op  

31 maart a.s. een informatieavond te Eist 
wordt georganiseerd. 
De (voorlopige) gevolgen van de herin-
deling aan de westzijde van ons werkge-
bied en de vorming van het Regionaal 
Archief Rivierenland worden op pagina 
30 uiteengezet door de streekarchivaris. 

Binnen het Arend Datema Instituut 
wordt hard gewerkt aan het ontsluiten 
van al onze collecties. Wij hopen u in het 
volgende nummer te kunnen berichten 
hoe e.e.a. is georganiseerd. 

Op zaterdag 14 maart werd de 'grote 
schoonmaak' van ons gebouw ter hand 
genomen. Gewapend met emmers, 
schoonmaakmiddelen en andere beno-
digdheden was een aantal mensen in de 
weer om ons honk weer een tintelend 
fris uiterlijk te bezorgen. Graag wil ik ie-
dereen bedanken voor hun spontane 
medewerking aan deze — ook bij ons — 
noodzakelijke activiteit. 

Tot besluit van deze bijdrage wil ik u 
graag onze buitenlezing in Maurik op 
maandag 17 mei a.s. onder de aandacht 
brengen. Meer hierover vindt u in een 
artikeltje in deze Nieuwsbrief op pagina 
31 	 II  



Betuwse kwartierstaat: Jo 
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le;aarverslag Arend Datema Inst. 1998 

A.Datema, directeur 

Voorzitter van het bestuur was in 
het verslagjaar E Nieuwenhof. Hij 

werd in april opgevolgd door E Schuur-
man. 

Als opvolger van de overleden secre-
taris A. Bijpost werd in april mevr. D. J. 
van Dee-Honders benoemd. Verder be-
stond het bestuur in het verslagjaar uit 
de penningmeester J. de Vries en mevr. 
M. van Arkel. 

De herinrichting van de bibliotheek 
werd ter hand genomen onder leiding 
van de heer E Schuurman en nadert zijn 
voltooiing. Evenals vorig jaar werd de 
bibliotheek afd. genealogie verzorgd 
door de heer G. D. Opperman. 

Door aankoop en schenkingen zijn de 
bronnen, die geraadpleegd kunnen wor-
den op het Arend Datema Instituut - AIC 

Betuwe wederom uitgebreid. 
De diatheek werd geinventariseerd 

en op orde gebracht door de heren  
HI  Gerritsen, J. van Dam en A. Datema. 
Een mooie en grote aanvulling kreeg de 
diatheek doordat de dia's gemaakt door 
ons overleden lid dokter Somford via de 
Werkgroep Zetten ons werden geschon-
ken, zodat we van het gebied rondom 
Herveld en Andelst kunnen beschikken 
over mooi beeldmateriaal. We zijn de 
fam. Somford voor deze schenking zeer 
dankbaar. 

De fototheek werd in het verslagjaar 
onderhouden door de heer G. D. Opper-
man. In overleg met de heer Schuurman 
zal deze in 1999 heringericht worden. 

Het 'in de computer brengen' van de 
DTB'S en burgerlijke standen ging ge-
staag voort. Hieraan werkten mede de 
heren Ruis, Grnbauer, Arissen, Veld-
huizen, Fransen, Van den Bosch en de 
dames  Bianca  Koets en Van de Vooren 
o.l.v. D.  Elting.  

Ten behoeve van diverse instellingen 
en verenigingen in en buiten ons werk-
gebied werden tentoonstellingen en le-
zingen gehouden. 

Het Arend Datema Instituut mocht 
zich in het verslagjaar verheugen in een 
grote belanstelling. Ruim 3000 geregis-
treerde personen brachten een bezoek 
voor informatie, terwijl ook schriftelijk 
en telefonisch gegevens en inlichtingen 
werden verstrekt. 

Het ordenen van het Kaartenarchief 
werd door de heren H. van Thien en J. 
van Ingen ter hand genomen en nadert 
zijn voltooiing. 

In de Osenvorenreeks verschenen 
wederom de nodige afleveringen mede 
dank zij de transcribenten van het Oud 
Rechterlijk Archief. Dankzij de cursus-
sen gegeven door mevr. D. J. van Dee-
Honders, groeit het aantal mensen dat in 
staat is het oud schrift te lezen gestaag. 
Daarvoor onze hulde. 

In de Osenvorenreeks verscheen het 
boekwerk 'Hoe zedde gij  dá',  een dia-
lectboek geschreven door Hans van den 
Hatert en Arend Datema. Binnen twee 
maanden waren twee drukken uitver-
kocht. Een succes dus. 
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Gun uw ogen alleen het bestel 

DA  MME  OPTIEK 
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 

en contactlenzenspecialist (ANVC) 

Gratis oogdrukmeting! 
Gratis ogentest! 

Prima brilmode advies 
1 jaar garantie op uw nieuwe bril 

Uitstekende service 

Kwaliteit 
waar ik persoonlijk 

achter sta 

AMME °PTIEK 
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• Oogmeting 
• Brillen 
• Contactlenzen 

Hoofdstraat 28 - 4041 AD Kesteren 
E-mail  info@damme.n1 

Peter Diepenveen 
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4051 BG Ochten 

Tel. (0344) 64 13 38  

MAZDA DEALER voor 
Uw adres 

Stationsstraat 1 -4041  CH  Kesteren 

AUTOBEDRIJF 

J. A. SPAAN rna7Da  
de Midden-Betuwe 

voor APK 

- Tel. (0488) 48 12 24 



In de reeks Betuwse Monografieën pu-
bliceert het AIC herdrukken van reeds 
(lang) verschenen publicaties, alsmede 
originele historische verhalen van be-
perkte omvang. De inhoud van de her-
drukken is uiteraard voor rekening van 
de oorspronkelijke auteur, en kan door 
verder onderzoek soms (gedeeltelijk) 
achterhaald zijn. Verschenen zijn: deel 1 
Kobus van Ingen 'Het huijs van de Jon-
ker'; deel 2 Jac. Anspach `Opheusden', 
deel 3 Jac. Anspach `Kesteren, Oude-
waard, Lede en de Mars'; deel 4 G.R. van 
Bastelaere 'Het Huijs tot Andelse; deel 5 
J.P. Guépin 'Uit het leven van een dorps-
dokter'. Het starten van deze reeks was 
en is een prima idee van onze voorzitter 
de heer F. Schuurman. Het is te hopen, 
dat nog vele deeltjes volgen! 

Zeer dankbaar zijn we het polder-
bestuur van het Polderdistrict Betuwe 
voor de schenking van voor hun overtol-
lig archiefmateriaal en boekenrekken. 
Een en ander wordt geordend en geïn-
ventariseerd, zodat het t.z.t. voor de be-
zoekers te raadplegen is. 

We hadden grote behoefte aan een 
goede centrale computer. Echter er was 
geen geld. Door de heer H. van Dorland 
werd de 'Club van Honderd' opgericht. 
Leden van deze club dragen jaarlijks ioo 
gulden af t.b.v. van materiaal dat drin-
gend nodig is. Hulde aan dit initiatief. 
Zo kon o.a. de computer aangeschaft 
worden. 

In het kader van het Jeugd Werk- Ga-
rantie plan  (two)  werkte in 1998 op het 
AIC Fatma Demirtas. Of er in de 
toekomst in dit kader nog arbeids-
gewenningplaatsen op het AIC gescha-
pen kunnen worden hangt af van de me-
dewerking van de ons subsidiërende 
gemeenten. Tot nu toe is van enige be- 

reidheid slechts sprake bij de gemeente 
Echteld. We hopen echter dat de overige 
gemeenten hun verantwoordelijkheid in 
deze zullen kennen en nemen. 

Ook de subsidiëring door de provin-
cie Gelderland schijnt helaas voorals-
nog, om welke redenen danook, niet 
mogelijk. Hopelijk keert het tij. 

Tenslotte zijn we veel dank verschul-
digd voor de vele schenkingen en pret-
tige contacten met vele personen en in-
stanties, daarbij de wens uitsprekende, 
dat deze contacten de komende tijd zo 
mogen blijven of zo mogelijk verstevigd 
worden. 	 • 
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HKK&O BIJDRAGE 

Kasteel Andelst (I) 

Elly Janssen-van der Nat 

r zijn van kasteel Andelst diver- 
	ise afbeeldingen bekend, o.a. de 
fraaie tekening van George van Baste-
laere uit 1982 die hiernaast is afgebeeld. 
Allemaal afbeeldingen van de buiten-
kant. Maar hoe moeten we ons de inde-
ling binnen voorstellen, hoeveel kamers 
had het kasteel, hoe was het ingericht? 

Na het overlijden van de laatste be-
woners, Pieter Pook van Baggen op 25 
december 1827, is er begin 1828 een uit-
gebreide boedelbeschrijving gemaakt. 
Bij de eigendomsbewijzen van onroe-
rende goederen bevindt zich het koop-
contract van 9 maart 1821, waarin het 
huis als volgt omschreven wordt: 

'Het Adelijk huis te Andelst met koets-
huis, schuur, Berg Bassecour daarnevens 
en te ende gelegen Tuinen, voormalig 
Slingerbosch, appelboomgaard achter de 
Huizing, Singel beneden en alleen voor 
het Huis naar de Zandweg, en de laan 
langs de bovenzijde van hetzelve tot aan 
het Miense Straatje met het Denne 
Boschje tegen de koeweide strekkende, 
de grachten en vijvers om en door dit 
goed, te samen groot ongeveer drie 
bunders, negen en dertig Roeden en zestig 
Ellen...' enz. enz. 

Gaande door het huis komen we de vol-
gende vertrekken tegen: 

1. Een achterkamer met uitzicht op 
het noorden; 

2. Een voorkamer met uitzicht op het 
zuiden; 

3. Een hoekkamer met uitzicht op het 
westen; 

4. Een achterkamer met uitzicht op 
het oosten; 

5. Een opkamertje met uitzicht op het 
oosten; 

6. Een dito kamertje met uitzicht op 
het oosten; 

7. Een kamer met uitzicht op het oos-
ten aan de voorzijde; 

8. Een voorkamer met uitzicht op het 
zuiden van het huis; 

9. Een bovengang; 
io. Een bovenkamertje met uitzicht op 

het westen;  
II.  Een zolder; 
12. Een mangelkamer met uitzicht op 

het westen; 
13. Een keuken ten zuiden; 
14. Een gang beneden; 
15. Een kelder westzijde; 
16. Een bovenkamer ter oostzijde. 

We hebben nu ook uit de beschrijving In een volgende bijdrage bekijken we 
een idee van de buitenkant, 	 hoe deze vertrekken ingericht waren. • 
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BEKISTINGSSYSTEMEN 

W. van HAL BV 
Panhuizerweg 5 aib 
4041 CN KESTEREN 
Tel. (0488) 48 20 62 
Fax (0488) 48 32 58 

• buigwerk 
• bouwstaalnetten 
• geprefabriceerde 

wapening en vlechtwerk 

Hoofdstraat 88 
Zetten 
Tel. (0488)45 26 11 

Dealer ViaIle LPG-installatie 
Autoshop 

Benzine- en LPG station 
Onderhoud en reparaties 

APK keuringsstation 

AUTOBEDRIJF J. BLOKLAND 
Voor alle merken AUTO'S en  OCCASION'S  

)1 

Assurantie- en financieringskantoor 

Voor deskundige voorlichting van alle 

• verzekeringen 
• geldleningen 
• hypotheken 
• belasting adviezen 

A. Hommersom b.v.  

Beukenlaan 9, Postbus 3, 4043 ZG 
OPHEUSDEN 
Telefoon (0488) 44 21 44 



CARROSSERIEFABRIEK 

WILLEMSEN BV 

Woninginrichting 
Textielhandel 

P. J. VAN DAM 
. 1 f 	Kalkestraat 8 \ 	1  

\ 	i 	Dodewaard 	' 
Tel (0488) 41 13 13 	' 
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'vet kaartenarchief en verder? 

Hans Thien en Kobus van Ingen 

Tn de afgelopen wintermaanden zijn 
vrijwel alle kaarten waarover we in 

het ADI beschikten geïnventariseerd. De 
inventaris is onderverdeeld in 12 rubrie-
ken en de kaarten zijn geordend onder 
lade en volgnummer. 

De meest opmerkelijke rubrieken 
zijn de kadastrale kaarten van een groot 
deel van ons wergebied en de kaarten 
van de uiterwaarden van de Rijn, Lek en 
Waal. Het merendeel van deze kaarten 
geeft een beeld van de i9e eeuwse situa-
tie van met name de Neder-Betuwe. Ook 
zijn er tal van andere kaarten te vinden 
met informatie over bestemmingsplan-
nen, de aanleg van wegen, scholenbouw 
en watergangen. 

De collectie is te raadplegen op de 
openstellingsuren van het AD!, de catalo-
gus met rubrieken en inventarisnum-
mers ligt in de studiezaal ter inzage. Voor 
specifieke vragen kunt u terecht bij Hans 
Thien of Kobus van Ingen. We hopen dat 
deze collectie zich nog verder zal gaan 
uitbreiden en indien u hierin suggesties 
heeft zijn deze natuurlijk van harte wel-
kom. 

Ook bevindt zich in het ADI het nog 
ongeordende Kastelenarchief. Dit is een 
kast vol met informatie over de voorma-
lige kastelen die ooit in de Betuwe heb-
ben gelegen. In de zeventiger en tachti-
ger jaren was er een werkgroep actief 
binnen de Historische Kring Kesteren 
en Omstreken, die al deze objecten heeft 
geïnventariseerd. Hierbij zijn zowel de  

Over- en Neder-Betuwe onderzocht. 
Meer dan ioo kasteelachtige huizen wer-
den opgespoord en wachten nog steeds 
op een nadere verkenning. 

De afzonderlijke dossiers bevatten 
een sterk wisselende hoeveelheid infor-
matie en van de meeste huizen is er een 
literatuurverwijzing aanwezig. 

Het is jammer dat de reeds verza-
melde afbeeldingen zich nog steeds in 
een particuliere collectie bevinden. In de 
komende tijd gaan we aan de slag om 
ook dit Kastelenarchief toegankelijk te 
maken De opzet hiervoor zullen we 
trachten gelijk te houden aan de metho-
diek van het kaarten archief. We houden 
u op de hoogte. 	 • 

CORRECTIES KWARTIERSTAAT 
JANUARI 1999 

M.A. MEEUWISSEN 

Kwartier I: M.A. Meeuwissen 
EchtgenoteW. H. v. Holland 
is niet op 17-01-1994 overleden 
maar op 17-05-1994. 
Kwartier 8: J. J. Meeuwissen 
Geboorte moet zijn 
Sl.Ewijk 14-09-1819 i.p.v. 
Herveld 24-08-1822. 
Kwartier 9: H. de Graas 
Geb. datum 11-07-1825 
i.p.v 10-07-1825. 
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Tuinmeubelen van hout, 
metaal of aluminium? 

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, 
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2  tuinplezier! 

Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen. 

HERMAN 
KANTOOREFFICIENCY OCHTEN 

Aft 

MINOLTA  

• Faxapparatuur 
• Kopieersystemen 
• Kantoormachines 
• Kantoorinrichting 
• Kantoorbenodigdheden 

ti  
. ' 	k 

z . 
... 	• 

-. 
. ...e..,, 	' 

Hoofddealer van: Preston altuteak - 
<ether  Royal  Garden - Smaragd Bankirai - Freeline 
lardhout - K.W.A. Grenen -  Summer  Wood Teak - 

Hartman Mesch 

(Ucin der (9arde 
k-cfre Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN 

Tel. (0488) 44 12 20 
Internet: www.vdgarde.n1  

Reparaties en onderhoud 
Eigen Technische Dienst 

Burg. H. Houtkoperlaan 5 
4051 EW OCHTEN 
Tel. (0344) 64 20 20 

"III  
van Woerkom 

nieuwbouw 

verbouw 
eannemersbedrig 	 onderhoud 

Wageningen 
restauratie 

betonboringen 
NVOB 

	

bedrijfsorganisatie 	 Industrieweg 20 
Nederlands Verbond 

	

van Ondernemers in 	 6702 DR Wageningen 

	

de Bouwnijverheid 	 Telefoon (0317) 41 09 03 
Telefax (0317) 41 40 44 



N. Willemsen 
RUND-  EN 

VARKENSSLAGERIJ 

Ook voor koud  buffet's  
en barbeque staan wij voor U klaar 

.(i0J1, 
# 

, 

'---------\_‘ 

Dorpsplein 1 
DODEWAARD 

(0488) 41 13 38 

BLOEMEN - PLANTEN 
CADEAUSHOP 

LI. cl.cPieterman 
Oranjelaan 3 

6669 AH Dodewaard 
(0488) 41 23 30 

Wist u dat u bij ons ook uw schoenen 
kunt laten repareren en dat uw kleding 

in één dag gestoomd kan worden? 

. 
alr ak  k 	1  
.-.i..... 
,"."=7"- 	• 

• 2  • 	Uw bloemetje kunnen 
;);.. 	wij over de hele wereld .., 	•• 	. 

. 	, 	-'..-• 	laten bezorgen. 

,,.z ...., 	Het meest veelzijdige 
.4.,- 	.-... 	adres in uw omgeving 

Van 
de 
herinneringen. 
neem 

FI
oto's maak je van de 
hoogtepunten in je leven.  
je vakanties, de kinderen,  

leuke momenten, de mooie 
Met zulke foto's 

je geen risico. 
Die breng je naar de 

anormit'\A;mi 

t• 
/ 

	
\ 

MI  INN  OM 1E11 MI MI MI  Mil  MI 

Presto Print Fotovakman 

I= MII MI ME MI IIM MI I= ME 	 do 	do do 

die er de tijd voor neemt om 
er iets moois van te maken. 
Die ze met zorg en aandacht 	 HOP 	AN 
behandelt, ze niet even afraffelt 
en altijd wel een leuke aanbieding 	 Hoofdstraat 4 
voor u in petto heeft. 	 6671 CB ZETTEN 

Telefoon (0488) 45 16 51 



HKK&O BIJDRAGE 

Over de Zandberg en de Kijfakker 
bij Rijswijk en over 'schooyers' 

H. de Regt 

Tegenwoordig stromen de rivieren 
langzaam en statig door ons vlakke 

lage land naar zee. Voor de dijkbouw 
treden ze bij hoog water buiten hun 
bedding. Daardoor werd de stroomsnel-
heid meteen een stuk kleiner. Vlakbij de 
rivier bezonk dan het grovere materiaal, 
zodat daar oeverwallen werden ge-
vormd. De fijnere deeltjes bleven eerst 
zweven en kwamen pas verder weg tot 
rust, zodat het daar lager bleef en er 
kommen ontstonden. 

Maar vroeger is dat wel eens heel 
anders geweest. Toen de Noordzeekust 
veel verder weg was, helde het land hier 
veel meer. De rivier stroomde daardoor 
veel wilder naar beneden, in steeds weer 
andere beddingen. Bij overstromingen 
werd alleen het zand afgezet, de rest 
werd meegesleurd. Als het water weer 
gezakt was, kon de wind dat zand soms 
opwaaien tot hopen. In zulke omstan-
digheden kan zodoende ook de Zand-
berg ontstaan zijn, zuidelijk van Rijs-
wijk. 

Het gehele gebied was twintig eeu-
wen geleden met bos bedekt. Verkeer 
over land was dus moeilijk, ook al we-
gens grote moerassige kommen. De eer-
ste bewoners vestigden zich daarom op 
de hoge ruggen langs de rivier. Varen is 
immers gemakkelijker dan een weg zoe-
ken in het moerasbos. De Zandberg 
bleef dus ver van de dorpen. Het was een 
hoogte ver van de rivier en het was niet 
aanlokkelijk om midden in de wildernis  

te wonen. Toch is later ook op de Zand-
berg bewoning gekomen. Wat zouden 
dat voor mensen zijn geweest? 

Tegenwoordig legt de rechtbank 
meestal vrijheidsstraffen of boetes op. 
Maar vroeger was dat wel anders. De ge-
vangenis diende toen hoofdzakelijk als 
huis van bewaring, waar verdachten ver-
bleven tijdens het rechtsproces. Rijken 
werden toen tot forse boetes veroor-
deeld, armen meestal tot lijfstraffen. En 
vaak werd men ook uit de streek verban-
nen. In de praktijk kwam dat neer op 
vogelvrijverklaard zijn, want andere ste-
den en streken weigerden zulke mensen 
op te nemen. Ze bleven dus zwerven en 
werden door daartoe aangestelde zoge-
heten armenjagers of veldwachters op-
gejaagd en verdreven. Ze verscholen 
zich in bossen of ver van de dorpen. 

Vaak werd echter oogluikend toege-
staan dat ze zich ergens vestigden, in 
huttenkolonies, als ze maar ver van de 
bewoonde wereld bleven. Ze kwamen 
aan de kost als marskramer, ketellapper 
of als bedelaar. Sommigen zagen in deze 
verschoppelingen zelfs iets goddelijks. 
Want in de bijbel, in Mattheus hoofdstuk 
25 zegt Jezus in vers 4o: Voorwaar ik zeg 
u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn 
minste broeders hebt gedaan, hebt gij 
het Mij gedaan. Over de uitleg en toepas-
sing van deze woorden kan verschillend 
worden gedacht maar mensen waren be-
reid deze lieden welwillend tegemoet te 
komen. 
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De locatie van De Zandberg. 
(Grote Topografische Atlas van Nederland, deel 3) 

De veren over de Rijn en de Lek werden 
bewaakt op last van de kasteelheren van 
Utrecht. Utrecht was toen, evenals Gel-
re, een zelfstandige, souvereine staat. 
Dus de zwervers konden geen kant uit. 
In de tweede helft van de jaren 1700 liep 
het echter geheel uit de hand en werden 
de zwervers, evenals in andere streken 
van ons land, echte roversbenden. In 
1785, '86, '87 en '93 werden 'alle huijs-
lieden en ingezetenen van Rijswijk en 
ook andere kerspels opgecommandeerd 
om in eigen persoon met schietgeweer, 
zijdgeweer (= sabel), rieken of  gavels  
(= hooivork) gewapent behulpzaam te 
zijn, beginnende bij het krieken van den 
dag, om alle de publique wegen, dijken, 
straaten en vheeren te bezetten, en alle 
de suspecte (= verdachte) plaatsen en 
Huizen, mitsgaders wooningen, schuu- 

ren, bergen enzovoorts en vervolgens 
passen, zijsweerden (= grienden), bos-
sen, struiken en strovellen (= struwelen) 
nauwkeurig af te soeken en met alle  
exactitude  te visiteren (= onderzoeken) 
teneijnde alle quaad volk, vagabonde-
ren, bedelaars, landloopers, stroopers, 
schooijers en gauwdieven, aldaar passe-
rende of vindende, te apprehenderen 
(= aanhouden) en in bewaring te hou-
den', aldus het bevel. 

Er zijn geen documenten bekend die 
een huttenkolonie op de Zandberg be-
wijzen, zo die ooit nog ontdekt kunnen 
worden. Maar als men weet hoe de toe-
standen vroeger waren en hoe de situatie 
hier was, en hoe dingen toen gingen, dan 
kan gerust verondersteld worden dat 
vroeger ook hier zwervers geweest zijn. 

In 1818 en volgende jaren werden op 
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de Drentse hei door de Maatschappij 
van Weldadigheid kolonies gesticht spe-
ciaal voor landlopers, te weten Willems-
oord, Frederiksoord en Wilhelmina-
oord. Vele honderden konden toen daar 
een nieuwe bestaan opbouwen. 

De Zandberg wordt genoemd in een 
document uit 1752. Er moest toen op-
gave gedaan worden, ook door het kers-
pel Rijswijk, van de onroerende goede-
ren die gemeenschappelijk bezit waren 
van alle lijfeigenen in het kerspel, voor-
zover althans deze goederen een finan-
ciële opbrengst leverden. Deze op-
brengst kan dan worden afgetrokken 
van de jaarlijkse Klokkenslagh, dat is de 
omslag van de polderlasten over alle 
kerspels. Rijswijk heeft dan alleen het 
volgende te melden: 

Ons dorp van Rijswijk heeft eenen akker 
groodt vier hont vijftig roeden met Eisen 
bepoodt aan weerskanten waardoor, 
midden op, eener uijtweg gaadt naar den 
Zandbergh, welk elsenhout alle vier of 
vijf Jaaren wordt verkogt bij publique 
conditie ... 

Uit de opname in 1825 ten behoeve van 
het in te voeren Kadaster blijkt dat de 
Zandberg toen geen particulier eigen-
dom was maar gemeenschappelijk bezit 
van het Dorp Rijswijk, ruim 2 hectare 
weiland. Er stond een huisje op, met 
recht van opstal bewoond door een we-
duwe. Op een kaart van 1843 is de Zand-
berg geheel bos evenals de omgeving. 
Op een kaart, gereedgekomen in 1855, is 
er weinig bos, maar wel meer bewoning. 
In 1910 ook. 

Tussen de Zandberg en de Middel-
weg, tegenwoordig Prinses Margriet-
straat, is in 1825 een perceel bos 15 m  

breed en 500 m lang, eveneens bezit van 
het Dorp. Het is even groot als in 1752. 
Dit was toen de enige toegang tot de 
Zandberg, maar in dat bos was geen uit-
weg. In 1843 is er geen bos. In 1855 is het 
een weg met bomen aan weerskanten, in 
1910 zonder bomen. Tegenwoordig heet 
de weg de Kijfakker, is inclusief de ber-
men, 7 m breed, zonder bomen er langs. 
Er staan geen huizen aan. 	• 

Het perceel 'De Kijfakker' 
(Atlas van Perceelsnamen in het 

Gelders Rivierengebied). 
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(0488) 48 15 20 

PIET SPIES BV KESTEREN 
Transport — Grondverzet — Machineverhuur 

Zand- grind en grondhandel 
Straatsteen — Rode Split — Containerverhuur 

Tevens voor alle sloopwerken 

'n Goed boek 
haal je bij 

'n goede zaak 

Gespecialiseerde 
boek- en kantoorvakhandel 

S.  
Hoofdstraat 84 

6671 CC Zetten 
Telefoon: (0488) 45 13 6o 

HOBÉ 
Broekdijk 21 Kesteren 

(0488) 48 12 67 

• TAXI diensten 

• Trouwrijden 

• Rolstoelvervoer 

• Ziekenhuisvervoer 
(particulier verzekerden) 

B. o. 



49, 
HES lAtJHAN 

Ambiance 
Ia carte restaurant. 

Voor uw zakelijke 
en familiegelegenheden. 

Fam. Jansen-de Ruijter 
Tielsestraat 190 — Andelst 
Telefoon: (0488) 45 16 88 

Zoekt u een 
genealoog? 

Bel gratis de 
Gouden Gids® Lijn 
0800 0345 

Altijd de R van Resultaat 

ZAAD- EN PLANTENHANDEL 

Firma 
S.A.H. van Binsbergen & Zn. 

Broekdijk 31a 4041  CT  Kesteren 
(0488) 48 13 43 

Uw adres voor: 
• Tuinbloemen, landbouwzaden 

en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 

planten en meststoffen. 



11111q; istorische schoolfoto uit 1932 

A.Datema 

FOTO'S NIEUWSBRIEF 
NR.1 JANUARI 1999 
Wij kregen geen reacties op de foto's in 
het j anuarinummer. 

SCHOOLFOTO 
Van de fam. Sukkel uit de Mars kregen 
we een een aantal foto's om er dia's van 
te maken voor onze diatheek. Van de 
meeste foto's wist mevr. Sukkel ons de 
namen van de geportretteerden mede te  

delen. Daar zijn we haar erg dankbaar 
voor. Eén van de foto's is een schoolfoto 
uit 1932 gemaakt op de Openbare La-
gere School te Kesteren, van welke foto 
mevr. Sukkel ons alle namen van de 
geportretteerden kon mededelen. En 
aangezien we vaak foto's afbeelden met 
de vraag `Wie zijn ze ?', nu eens een foto 
met de mededeling `Dat zijn ze.' 

Voor op- of aanmerkingen of verbete- 
ringen houden wij ons aanbevolen. 	• 

1. Meester Van Riemsdijk 
2. Hennie  Budding  
3. Gerrie Stroomberg 
4. Roel Hendriks 
5. Jan van Kleef 
6. Huibertje Breunisse 
7. Stiena Barten 
8. Jannij Barten 
9. Areke  Vermeer  
io. Bep van de Kuile  
ii.  Gijsje Hendriks 
12. Mientje Sukkel 
13. Lientje van Ingen 
14. Dikkie Noppen 
15. Adriaan van de Kuile 
16. Berta  van de Kuile 
17. Dina van der Linden 
18. Jopie de Boer 
19. Jannie de Boer 
20. Hentje van Dodewaard  

21. Rietje van de Kuile 
22. Berta  de Bruin 
23. NN.  Jongkind 
24. Dien Noppen 
25. Aartje van Neerbos 
26. Mennie Hollegraaf 
27. Kuni Hollegraaf 
28. Trien van Ingen 
29. Gerrit Welvaart 
30. Hannes van  Eck  
31. Gerard van de Pol 
32. Jans van de Pol 
33. Henk van Gelderen 
34. NN  Jongkind 
35. Pons  Vermeer  
36. Jo Graze11 
37. Jan van Neerbos 
38. Meester van Dolderen 
39. Teun van Kleef 
40. Fia Westra. 
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ligkrreekarchivariaat 

Sil van Doornmalen 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
Vanaf i januari 1999 zijn de tijden 
waarop bezoekers terecht kunnen bij 
het streekarchivariaat KLEM-gemeenten 
gewijzigd. Voor genealogisch onderzoek 
in de openbare akten van de Burgerlijke 
Stand en de bevolkingsregisters moet 
men naar het stadsarchief te Tiel. Daar 
zijn de stukken elke dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur in te 
zien op microfiche. 

Door de gemeentelijke herindeling 
van Buren-Lienden-Maurik zijn de ar-
chieven van de voormalige gemeenten 
Lienden en Maurik verhuisd naar het 
stadsarchief in Buren aan de Achter-
bonenburg 6. Na afspraak kan men daar 
terecht op dinsdag en woensdag. De ar-
chieven van Kesteren en Echteld zijn 
respectievelijk na afspraak elke donder-
dag en vrijdag te raadplegen op de ver-
trouwde gemeentehuizen. 

STREEKARCHIVARIS 

VERLAAT DE NEDER-BETUWE 
Streekarchivaris Sil van Doornmalen zal 
officieel per i mei aanstaande de Neder-
Betuwe verlaten. Hij heeft een nieuwe 
betrekking aanvaard op het Streek-
archief Bommelerwaard in zijn woon-
plaats Zaltbommel. Op dit gecentrali-
seerde archief voor de gehele Bomme-
lerwaard wordt hij adjunct-streekarchi-
varis. Hij zal zich in het bijzonder gaan 
bezighouden met de externe dienstver-
lening en presentatie van de dienst. 

De archiefcommissie van de KLEM-ge-
meenten heeft de ontstane vacature di-
rect opengesteld voor sollicitanten. In 
verband met de komende integratie van 
het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten 
met het streekarchivariaat Tiel-Buren-
Culemborg in het Regionaal Archief 
Rivierenland, gaat men op zoek naar een 
gekwalificeerde archivaris die straks te-
yens op de nieuwe dienst komt te wer-
ken. 

Waarschijnlijk zal tot aan de benoe-
ming van een nieuwe archivaris de raad-
pleging van de archieven beperkt wor-
den. Voor genealogisch onderzoek kunt 
u gewoon terecht op het stadsarchief te 
Tiel.  

ARCH  IEVEN OVERZICHT 

Nog net voor zijn vertrek heeft de 
streekarchivaris een overzicht kunnen 
samenstellen van alle archieven onder 
zijn beheer. In totaal betreft het archief-
bescheiden van bijna 8o archiefvormers. 
Van elk archief is de periode, omvang en 
de toegang vermeld. Een exemplaar van 
dit overzicht zal ook in te zien zijn bij de 
Historische Kring te Kesteren. Bijna 
alle archieven zijn voorzien van een of 
andere toegang. Aan enkele kleinere 
archiefbestanden werd en wordt nog 
gewerkt. 	 • 

N.B. Uiteraard wensen wij Sil van Doorn-
malen namens onze vereniging veel suc-
ces in zijn nieuwe functie. 
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MODE KIJKEN 
is ook naar de 

MERKEN KIJKEN! 

SPECIALE AFDELING 
MET JONGE MODE! 

BLOEMISTERIJ 
J. ARENDS 

Voor al uw 
Bloemwerk! 

Hamsestraat 40 
Opheusden 

copiers 
printers  

Océ-Nederland B.V. 
Brabantlaan 2 

5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 6 815 815* 

Fax (073) 6 120 685 

INTERIEURVERZORGING 

VAN DAM B.V. 

'De Zwaan' 
Rijnbandijk 16 
4043 JL Opheusden 
Telefoon (0488) 44 12 98T 

AAN HUIS SERVICE: 
Kunt u door omstandigheden 

niet naar ons komen, 
dan komen wij met de door u 

gewenste kleding naar u! 

VAN HUNNIK MODE 
IN ZETTEN 

Tel.: (0488) 45 15 93 

De zaak met alle bekende merken 
onder één dak. 

De koffie staat voor u klaar. 



I 
, ilia re il 	1511.1 _  

 

Voor maatwerk in: • Verzekeringen 
• Pensioenen 
• Financieringen 
• Hypotheken 

assurantiën  by. 

44-RI.  Straat  2b Tel.: (0344) 64 41 04 
4051 AR Ochten  Fax: (0344) 64 39 87 

IIRJOEBRINK 

Hoofdstraat 15 Zetten 

Telefoon (0488) 45 45 08 

TANKSTATION BLANKESTIJN 
Kesteren 

Telefoon: (0488) 48 20 90 

Het adres voor: 

Benzine en Diesel 
Motorolie 

Auto-onderhoudsmiddelen 
Wegenkaarten 

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur 

zaterdag 7.00-20.00 uur 



l

orte berichten 

BUITENLEZING MAURIK 
Voor de serie regiolezingen waarmee we 
vorig jaar van start zijn gegaan, is dit keer 
Maurik aan de beurt. 

Op maandag 17 mei presenteren we 
in het dorpshuis Het Klokhuis een dia-
reeks van oude ansichten/foto's van 
Maurik en een film over Maurik uit de 
zestiger jaren. Deze dorpsfilm heeft de 
gemeente Maurik laten restaureren en 
op videofilm laten zetten. Onze vereni-
ging gaat deze op groot videoscherm ver-
tonen. 

Wat de diareeks betreft: van de heer 
H. van Meteren uit Maurik mochten we 
een gedeelte van zijn collectie fotografe-
ren en deze wordt dan die avond aan u 
vertoond met een begeleidend verhaal-
tje. We nodigen u van harte uit om die 
avond aanwezig te zijn. Neem gerust een 
introducee mee! Aanvang 20.00. 	la 

BEDANKT! 
De afgelopen periode mochten we weer 
van verschillende mensen foto's en/of 
dia's ontvangen. Hiervoor dank aan: 
De heer Ton Keuken, mevr. Somfort, 
mevr. Til, de erven J. N. Scholten en de 
familie Sukkel. 	 • 

GRAFIEKTENTOONSTELLING 
Tot 2 mei 1999 is in het Veluws Museum 
te Harderwijk de tentoonstelling `Gesto-
ken, gesneden en getekend, Grafiek uit 
eigen collectie' te bekijken. 

De tentoonstelling toont vijfenvijftig  

werken uit de collectie van het Veluws 
Museum, waarbij het uitgangspunt is di-
versiteit: in techniek, afbeelding, date-
ring en maker(s), waarbij de gemeente 
Harderwijk en de kwaliteit van het werk 
de verbindende elementen vormen. 

Het Veluws Museum is geopend van 
maandag t/m vrijdag van io.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.00 
uur. 	 • 

SPOREN IN ZANDSTEEN 
In het Kasteel Huis Bergh in 's-Hee-
renberg wordt van 26 juni t/m/ 19 sep-
tember de tentoonstelling 'Sporen in 
Zandsteen' gehouden. 

De tentoonstelling maakt deel uit van 
het door het Euregio gesteunde project 
'Handel en Wandel tussen IJssel en 
Berkel', en laat aan de hand van twee 
soorten Westfaalse zandsteen de nauwe 
culturele en economische betrekkingen 
zien die tussen het westelijk Miinster-
land en het oostelijk deel van Nederland 
in de Middeleeuwen tot in de 17' eeuw 
hebben bestaan. 

Openingstijden juni en september 
14.00-16.00 uur. Juli en augustus 1  Loo-
16.00 uur. Zaterdag en zondag 14.00-
16.00 uur. Informatie (0314) 66 12 81. • 
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lub van 100 

Henk van Dorland 

Aannemersbedrijf J.R. van Lienden 	 Lienden 
Aannemersbedrijf Kuijpers Heteren BV 	 Heteren 
Aannemersbedrijf  Quint 	 Ochten 
Aannemersbedrijf Van Spronsen BV 	 Lienden 
Accountantskantoor Waverijn 	 Kesteren 
Adm. en Assur. Kantoor W.J.J. van Es 	 Lienden 
Administratiekantoor den Hartigh 	 Opheusden 
Advocatenkantoor Looijen 	 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 	 Ihendoorn 
Babypark De Kinderhoek 	 Kesteren 
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 	 Elst 
Boomkwekerij G.J. Roelofsen & zn. 	 Opheusden 
Bouw- en Adviesburo Moesbergen 	 Echteld 
Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo van Zeist 	 Opheusden  
Bunt  Automatisering 	 Kesteren  
Bunt  Opleidingen 	 Kesteren 
Combinatie Mauritz BV 	 Opheusden 
Congrescentrum Kasteel Wijenburg 	 Echteld 
Damcon Boomkwekerijmachines 	 Opheusden 
Derksen Autofood 	 Ochten 
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Dhr. C.S. Grnbauer 	 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. T. Thien 	 Bennekom 
Dhr. C.J. P. Westrenen 	 9  

Drukkerij Ochten 	 Ochten 
Elektr. Techn. Inst. Buro H. v.d.  Flier 	 Ochten 
E M. Angelino Ochten BV 	 Ochten 
Fa. A. H. Roelofsen en zn 	 Opheusden 
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 
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 
Restaurant de Engel 	 Dodewaard 
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Schildersbedrijf Peters van Ton 	 Wageningen 
Slijterij J.D. Dekker-van Kleef 	 Kesteren 
Supermarkt Ci000 Timmer 	 Lienden 
T.C. van Amerongen BV 	 Kesteren 
Tandtechnisch Laboratorium Luisman 	 Kesteren 
Ton Keuken Mediaservice 	 Opheusden 
Transportbedrijf G. van der Linden & zn. 	 Kesteren 
Tuincentrum Kuus 	 Kesteren 
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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A 
Betuwsche Administratiesystemen b.v. 

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. b.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! 



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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