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J.A.V. 1980.
De thans voor U liggende Tabula staat goeddeels in het
teken van de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Probeert U maandag 21 april aanstaande voor deze belangrijke gebeurtenis in ons verenigingsleven vrij te
houden?
We zullen u graag om half acht ÏB het Dorpshuis te
Kesteren begroeten, vooral ook omdat na de afwikkeling
van het zakelijke gedeelte deze bijeenkomst vervolgd
zal worden met een inleiding over de werkgroep Tweede
Wereldoorlog door de heer J.M. van Alphen.
Wat betreft de inhoud van deze editie; zoals hierboven
reeds werd vermeld komt U hierin voornamelijk de neerslag van het afgelopen, verenigingsjaar in de vorm van
jaaroverzichten tegen.
Onze secretaresse bijt het spits af met haar jaarverslag. De financiële overzichten van penningmeester en
beheerder depotfonds doen een forse aanslag op de beschikbare ruimte. De kasconuiiseie geeft haar bevindingen
bij de gehouden kascontrole. De verslagen van de verschillende werkgroepen tenslotte, geven een goed overzicht van hetgeen gedurende het afgelopen verenigingsjaar verricht werd.
Een van onze leden, de heer A.L. Elands te; Opheusden,
schrijft een levendig verhaal over wat hem is bijgebleven van de meidagen '40 in zijn geboorteplaats.
Tot ons leedwezen moeten wij het overlijden van drie
leden melden. Wij gedenken hen elders in dit blad*
Met het proces-verbaal van een merkwaardige misdaad
uit 1765 ©n wat Betuwse humor van de heer H.K. Budding
besluiten wij het eerste nummer van 1980.

JAARVERSLAG VAj[ DL SECRETARESSE OVER DE PERIODE

i JANUARI 1979 TOT'FN MET 51"DECEMBER 1979.
Jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze vond plaats op dinsdag 24 april in de gemeenschapsruimte 't Trefpunt van de Openbare Prinses Marijkeschool
te Resteren»
In zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer A. Da~
terna, op de stijgende belangstelling voor de lezingen die
door de kring worden georganiseerd. Tevens deelde hij
officieel mede d3.t de afdeling Streekgeschiedenis sinds
21 februari 1979 uitgebreid is met een nieuwe werkgroep
voor Zetten en omgeving; bij deze gelegenheid wenste hij
de leden ervan veel succes. Tenslotte deed hij een oproep
voor meer r.r>sis+ontie bij da documentatiewerkzaamheden
van de archeologische werkgroep.
Het jaarverslag 1978 van de secretaresse, mevr. H.J.
Desmet _ Goethais, en de jaarverslagen van de werkgroep
archeologie, opgemaakt door de heer A. Gerritsen, en
van de v/erkgroep Streekgeschiedenis, opgemaakt door de
heer A. Pou\;er, eerden zonder wijzigingen goedgekeurd.
De financiële overzichten van 1978 en de begroting 1979
van de penningmeester, de heer A.J. van Drunen en van
de depotfondsbeheerdcr, de heer J.T.M, van Broekhuizen,
werden eveneens goedgekeurd, zij het dat het fiat van
de kascoritrolecornmissie, bestaande uit mevr. A.J. FlohilBoersma en de heer S^M. van Minnen wegens ziekte van de
laatste voor geruJm^ tijd noest worden uitgesteld, waarbij het uiteindelijk noodzakelijk bleek, dat de heer
Tornga de taak van de heer Van pinnen vervulde.
Als kcscontrcleceouüicsie voor 1979 zullen fungeren mevr.
A.J. Flohil _ Boersma en de heer J,S»M. Tornga.
De volgens rooster aftredende, maar zich opnieuw verkiesbaar stellende bestuursleden, mevr, MoJ. Desmet - Goethals en do èieer J, Hoekstra, werden door de aanwezigen
in hun. functie bemest./gd.
Daarna v; e r d overgoguan tot ds uitloting van ö renteloze
obligatie..;, dit in overeenstemming met de per 10 april
1974 vastgesteld s vuorv/p.arden™ Uitgeloot worden de nummers 25? 34, 5ós ""'i, "; ( i .0 "'i 92.
Bij de rondvraag werd in verband met d.e archeologische
documentatie voorgesteld informatie te verschaffen over
het verloop van een werkavond, eventueel persoonlijk

contact op te nemen met belangstellenden. De heer J.M.B.
Poelman wees op belangstelling vanuit Zetten voor de studie
van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in
de Betuv/e; met een goede organisator zou daaruit een nieuwe
werkgroep kunnen ontstaan. Aan de orde kwamen ook nog de
opvang van nieuwe leden en het tekort van het depotfonds.
Bestuursvergaderingen.
In de loop van 1979 zijn 10 bestuursvergaderingen gehouden, afwisselend bij één van de bestuursleden. De notulen van de vergaderingen worden bewaard op het secretariaat.

Lezingen.
Op 15 januari 1979 legde de heer A. Houtkoop, archivaris
van Tiel, Buren en Culemborg, uit welke collecties zich
in het streekarchief van Tiel bevinden, uit dat materiaal
haalde hij bepaalde gegevens aan, die van belang kunnen
zijn voor het historisch onderzoek in het gebied van de
vereniging. Na de pauze topnde hij een selectie oude
ansichtkaarten van de gemeente Kesteren en omgeving. De
heer Houtkoop verwerkte de resultaten van zijn onderzoek
voor deze lezing in een uitgebreid artikel, dat verschenen
is in' Tabula XI nr. 2, pag. 3 _ 23.
Op 19 februari sprak Dr. L.P. Louwe Kooijmans, archivaris van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, over
De steentijdbewoDing in het Rivierengebied^, Hij toonde
dia's van de ontdekking in Bergschenhoek: daar werd een
veeneilandje gevonden met sporen van een haard, paalsporen van een hut, een aanlegsteiger en vier mooi geconserveerde visfuiken. Datering ong. 3-450 voor Chr. en
wellicht gebruikt door bewoners van de Hazendonk. De
oudste bewoning aldaar was immers gelijktijdig met Bergschenhoek; latere bewoningsfasen tonen Michelsbergcultuur en Vlaardingencultuur. Ook in het Land van Maas en
Waal, nl. in het Ewijkse veld, Grave en Groot-Linden
zijn sporen van vroege Vlaardingencultuur gevonden. De
datering daarvan is ong. 2.500 voor Chr.

Op 19 maart sprak de heer "R.C. Hol over De ontwikkeling
van het waterstaatkundige bestuur in de Heder-Betuwe

vanaf 132?« Vanaf deze datum is de Betuwe in twee ambten
verdeeld. Het charter van de graaf van Gelderland, dat
toen uitgegeven werd3 betrof weliswaar overwegend rechtsffi

^

bepalingen, maar er waren ook bepalingen i.v.m. de dijken. De graaf werd voortaan in elk ambt vertegenwoordigd
door een ambtman-rechter-dijkgraaf. Buiten de bevoegdheid van deze bleven echter de Heerlijkheden, t.w. Ijzendoorn tot 1798, en Marsch, Lede en Oudenaard tot 1931.
De spreker ging daarna in op de taken van het waterschapsbestuur, nl. de waterkeringen, de weteringen, de wegen
en de buitenpolders.
Na de pauze toonde de heer M. Berends, secretaris van het
Polderdistrict Neder-Betuwe, een film over de werkzaamheden van dit college.
Op 24 april 5 na de afwikkeling van de werkzaamheden van
de jaarlijkse algemene ledenvergadering, sprak mevrouw
W. van de Kuirider-Hamer over: Het ontstaan en de on t wikke ling van Veenend aal • D e inhoud van "haar~~Tezïng""is opgenomen in de Tabula Batavorum XI nr. 2 (sept.'79)> pag.32-39•
Op 14 mei gaf de heer A.J. Jansen uit Wijchen een lezing
over; gt eentij d Q_p._IJ zeri, i_J_d_ in_ het Land van Maas en Waal.
in deze twee perioden vonden belangrijke inwijkingen plaats
van boerengemeenschappen uit Centraal-Europa, op zoek
naar nieuwe woongebieden. De spreker belichtte in .de
eerste periode achtereenvolgens de Hazendonkcultuur, de
Michelsbergcultuur en de Klokbekercultuur. Bij de tweede
periode toonde hij de invloed van dé Marne.-cultuur in
h'et aardewerk met opstaande kraag en scherpe schouder™
knik, en het La Têne-glas.
Op 11 juni sprak de heer S.M. van Ommeren over zijn Reis
naar Griekenland. Hij toonde mooie dia's over de belangrijke cultuurplaatsen en het museurabezit ter plaatse.
Op 3 september onderhield de heer S.K. Rommes ons over:
Educatieve en experimentele archeologie. Hij vertelde
over de IJzertijdnerlerzetting die hij, naar het voorbeeld van Leijre in Denemarken, sinds vier jaar in een
bosgedeelte van Apeldoorn heeft opgezet. De aanleg ervan
is gebeurd door kinderen, die daar in werkkampen van 3 a
4 dagen werken, nadat zij eerst in schoolverband de
technieken hebben aangeleerd. Na de pauze draaide hij
een film over een dergelijk werkkamp.
Op 20 oktober gaf de heer J.J. van Os een lezing over:
Visserij op zalm en andere trekvis. Bepaalde vissoorten
als de steur, zalm, houting, elft en fint trekken in een
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bepaalde tijd van het jaar vanuit de zee de rivieren op
om in zoet water te paaien. Door de regelmaat en de vaste
tijd waarop dit gebeurt kunnen deze vissoorten op een
efficiënte en gespecialiseerde manier gevangen worden,
hetgeen leiade tot het beroep van riviervisser. In de
Middeleeuwen had de vangst van trekvis een groot economisch belang. In mindere mate telde mee -de vangst van
standvis en, vanaf de l/+e eeuw, het kweken van karpers.
De bevissing van de rivieren werd echter steeds intensiever, zodat vanaf de 19e eeuw steeds meer vissoorten
zeldzaam werden. In deze situatie werd in 1885 tussen
Zwitserland, Duitsland en Nederland het zalmtractaat
afgesloten. Het mocht echter niet baten. Haast overbevissing gingen ook de vervuiling en de aanleg van kunstmatige dammen een rol spelen: de anadrome trekvissen
verdwenen. De vangst van paling, daarna even tot grote
bloei gekomen in o.a. Heerwaarden, is na de Tweede Wereldoorlog ook verdwenen.
Op 19 november sprak Dr. J.K. Haalebos over de spannende
opgravingscampagne, die van 1975 tot 1978 plaats vond
in Woerden aan de Kromme Rijn. De titel van zijn lezing
luidde: Op zoek naar een. Rojaeins Castellum» Hoe de Nijnreegse ar c h e oio g en ie Wojr d_en in de bo o"b vier den ge nomen.

Excursies.
Als illustratie bij de lezing van de heer S.K. Rommes
werd op zaterdagmiddag 8 september een kleine excursie
georganiseerd. Dertien leden zijn de experimentele nederzetting in Berg en Bos te Apeldoorn gaan bezoeken.
Het weer was buitengewoon mooi en de twee IJzertijdwoningen lagen er prachtig bij. De heer Rommes wees er
echter op1, dat zij het resultaat waren van zware arbeid
en dat ook bij ongunstige weersomstandigheden de werkzaamheden doorgingen en voor de dagelijkse pot gezorgd
moest worden. Alle details van de woningen, de diverse
ovens en de akkertj es werden uitgebreid bekeken.
Een kort verslag van de grote najaarsexcursie naar het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden is .verschenen in de
Tabula XI nr. 3 pag. 31. • •
Ten toonstelling en.
Ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe
Openbare Bibliotheek en Leeszaal te Heteren op 2 feb.'79
7

en op verzoek van het stichtingsbestuur heeft de H.K.K.
& 0. er een tweedaagse tentoonstelling georganiseerd.
Enerzijds werd een introductieve selectie getoond uit
prehistorie, Romeinse tijd eri Middeleeuwen, om anderzijds
de nadruk te leggen op de resten uit deze periodes, gevonden in Het eren, Driel en Randwijk. Hierbij werd bij»
zondere medewerking verleend door onze medeleden H. en
H«A« Gerritsen, de heer W. van de Westeringh. (oude perceelsnamen), de heer Th. Essers (archiefbronnen) en
de heer V.'.J. Jansen (ansichten). Gezien het grote bezoekersaantal, de geanimeerde gesprekken en de vele vragen
die er gesteld werden, mag deze tentoonstelling als zeer
geslaagd beschouwd worden.
Een tweede, beperkte, tentoonstelling werd georganiseerd
voor de Av7N--excursie (zie hieronder).
OnJ^va_ngst van de AWN-excursie op zaterdag 29 september '79.
Dit jaar was de H.K.K.& 0. gastheer bij de najaarsexcursie van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland.
In de ochtend werd voor de ongeveer ?0 deelnemers een
bustocht georganiseerd vanaf Geldermaisen via de mooiste hoekjes van de'Lingeroute'en Buren; tegen lunchtijd
kwam het gezelschap aan in het Dorpshuis van Resteren.
Na de lunch gaf professor Dr. J.E.Bogaers een sprankelende causerie, getiteld; "Momentopnamen van de opstand
der Bataven". Uitgaande van een reeks gravures van Otto
van Veen (Venius), leermeester van P.P. Rubens, die in
1613 in druk verschenen, werd getoond hoe deze zich de
Bataven vo'orstelde ten tijde van de Romeinse expansie
in onze gewesten en in het bijzonder hoe hij de opstand
van Claudius Civilis zag.
Daarna bezochten de deelnemers een tentoonstelling in de
gemeenschapsruimte van de prinses Marijkeschool. De verschillende werkgroepen van de Kring hadden daarin hun
werkzaamheden voorgesteld, opdat de AWK-leden een indruk
zouden opdoen Van het wezen en de werking van onz-e vereniging. Ook .de heer C. Franssen nam deel met een selectie
artefacten uit het Acheuléen, gevonden in de zandafgravingen van Rhenen. Een speciaal tafeltje was gereserveerd
voor de toen recente vondsten uit het grafveld van Zoe_
len. (zie Tabula XI nr. 3 pag. 21).
Enkele leuke reacties achteraf .gaven ons de indruk dat
onze ontvangst gewaardeerd was. Een verslag van deze excursie is ook verschenen In de Westerheem van dit jaar.
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•'.erkgroepen.
Naast de reeds bestaande werkgroepen voor archeologie en
voor de streekgeschiedenis van Resteren en omgeving,
werden in de loop van 1979 twee nieuwe werkgroepen opgerichti
op 21 februari, ontstond een werkgroep voor de streekgeschiedenis van Zetten en omgeving,
op 9 mei werd een werkgroep in het leven geroepen voor
de geschiedenis van de gebeurtenissen in de Betuwe tijdens de Tweede Y/ereldoorlog.
Contacten.
Ook dit jaar weer waren er vele contacten met instellingen en verenigingen in Nederland.
Zoals altijd waren er geregelde contacten met Drs. R.S.
Hulst, provinciaal archeoloog bij het ROB te Amersfoort,
alsook met Dr. J.E. Bogaers en Dr. J.K. Haalebos van het
Archeologisch Instituut te Nijmegen.
In verband met zijn onderzoek naar de bewoning in de Romeinse tijd in het oostelijk rivierengebied heeft de
heer Drs. W.J.H. Willems een bezoek gebracht aan ons
depot en er de nodige vondsten bekeken.
Ook de heer Drs. A. Peddemors bezocht het depot, in zijn
geval voor de ijzertijdvondsten.
De heer R.C. Kalee van het Archeologisch Instituut te
Utrecht heeft de vondsten uit Vechten verder geïnventariseerd.
Mevrouw Dra. C. van Driel _ Murray van het Instituut van
prae_ én Protohistorie te Amsterdam heeft haar onderzoek
over de door ons in Vechten gevonden leerresten afgerond
en de resultaten ervan neergelegd in een artikel, dat
verscheen in de Tabula XI nr. 3 pag. 5 - 10.
Dit jaar verschenen ook de resultaten van de studie van
mevrouw Dra. A. Witteveen van het Archeologisch Instituut te Leiden over de in Nederland gevonden lunulae.
In dit onderzoek waren k lunulae van Maurik betrokken.
Zie Tabula XI nr. 3, pag. 1^ - 15.
In verband met de werkzaamheden van de werkgroep Wereldoorlog II is de H.K.K.& 0. lid geworden van de Documentatiegroep 40-^5.
Bibliothe ek.
Door aankoop, schenking, ruiling, lidmaatschappen en
abonnementen werden ook in 1979 nieuwe artikelen, boeken
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en tijdschriften verkregen. Het boekenbezit van onze
bibliotheek is geïnventariseerd door de heer A. van
Druneru
Publicaties.
Van de Tabula Batavorum verschenen in de lle jaargang
(1979) 3 nummers. Redacteur is de heer A. van Drunen.
Het typewerk is verzorgd door mevrouw J.Th.Oosthoekjansen uit Heteren; de technische afwerking is in handen van de heer A. Datema.
In september 1979 verscheen een tweede bijzondere uitgave; onder de titel "Romeinen in Resteren" publiceerde
de heer K. Wigcherink de resultaten van de ^.0 door de
H.K.K.& 0. geborgen graven van het grafveld Prinsenhof
te Resteren.
Leden.
Op 31 december 1979 bedroeg het aantal leden 139; onder
deze zijn 6 jeugdleden.

Heteren, 27 februari 1900
M.J.

Desmet._Go.ethals
secretaresse

Leden, die graag een nieuwe ledenlijst willen hebbens
kunnen een 'exemplaar aanvragen bij de secretaresse.
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TOELICHTING FINANCIEN 1979.

S t aa t v an bat en _en_ Ijasjberu_
Aan contributies werd een bedrag ad ƒ 2326,55 geïnd, het.
geen ten opzichte van 1978 een stijging van ƒ 522,80 betekent-.. Deze meeropbrengst staat in verband met een verheugende aanwas van het ledental.
De subsidie van"de gemeente Resteren komt overeen met
hetgeen begroot was.
De ontvangen intrest bedroeg vrijwel het dubbele van het.
geen over 1978 binnenkwam. Een deel van het op de -\bank
uitstaande tegoed kon op een zogenaamd + boekje worden
vastgezet.
Het bedrag aan boekverkoop ad ƒ 1461,50 is als volgt
santengesteld;

Tabula
De Romeinen in
Resteren
Overige boekwerken

ƒ

60,50

ƒ

1272,50

ƒ

128,50

ƒ 1461,50
HE t batig saldo ad ƒ 450,87 van de tentoonstellingen
geeft een te gunstig beeld. In dit bedrag zijn veelal
posten voor door ons geleverd materiaal begrepen. Te
zijner tijd zal tot aanvulling van de eigen voorraad
moeten worden overgegaan.
Onder de lasten vinden we een bedrag ad ƒ 457,10 voor
jlezingen. Dit is aanmerkelijk hoger dan in 1978. Een
aantal sprekers past de honoraria aan de geldontwaardingen aan-.
De safehuur is in vergelijking met 1978 met ongeveer de
helft verdubbeld.
De
bibliotheek werd dit jaar flink uitgebreid. De'begroting is met ƒ 37.- overschreden.
De post verenigingskosten is als volgt samengesteld;
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Representatie
Vergaderkosten
Administratiemateriaal
Tabulaomslagen
Foto's Ta'bula

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

40,90
62,05
31,35
338,66
250,-

Totaal
ƒ
722,96
De post publicaties betreft het boekwerk "De Romeinen in
Resteren11 van de hand van ons lid, de heer N. Wigcherink.
Wij wijzen erop dat de totale kosten van deze uitgave ad
ƒ 4562,45 over 1977, 1978 en 1979 gespreid werden.
Het laat zien aanzien3 dat de verkoop niet aan de hooggestemde verwachtingen beantvvoordt.
C^ontributi e verhoging.
Bezien wij de staat van baten en lasten, voegen we hierbij het--feit, da't sedert kort de posttarieven gevoelig
omhoog gingen en houden we bovendien rekening met het feit
dat er ernstige pogingen gedaan worden om de Tabula een
fraaier, maar ook duurder uiterlijk te geven, dan zal ieder
lid begrijpen dat wij de Jaarlijkse Algemene Vergadering/
in overweging zouden willen geven om een contributieverhoging toe-te staan, zodat de contributie met ingang van
het lopende verenigingsjaar zal zijn:
voor volwassen leden
ƒ 20.- (Was ƒ 17,50)
voor jeugdleden
ƒ 10 5 _ (Was ƒ 8,75)
voor huisgenoot-leden ƒ 10,- (Was ƒ .8,75)
Balans.
De debetzijde van de balans geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
Aan de creditzijde zien wij een post "Koffiepotje" ad
ƒ 36,20. Dit behelst het tegoed van de regelmatige depotavondbezoekers,, na aftrek van ƒ 60,55 v/egens aanschaf
van een elektrisch koffiezetapparaat.
Voor bibliotheek en documentatie werd het relatief hoge
bedrag van ƒ 500,- gereserveerd. V/ij wijzen erops dat het
aantal werkgroepen in het afgelopen jaar 'belangrijk werd
uitgebreid. Verschillende leden moeten kosten maken o.a.
voor in diverse archieven gemaakte fotokopieën, terwijl
ook de bibliotheek een wat breder veld zal gaan bestrijken.
12

De post verenigingskosten is een reservering voor nog
niet betaalde foto's in de Tabula.
De post publicaties van ƒ 2000S- betreft de tweede
(laatste) termijn; van de schuld aangaande "De Romeinen in
Resteren.
Het vermogen van de vereniging bedraagt door de resultaten overl9?9 ƒ 159^,30.
Be gr o t ing_ 1980.
^e contributies voor 1980 mogen wij ramen op ƒ 2600,mits de voorgestelde verhoging door de J.A.V. aangenomen wordt.
De intrest zal niet veel meer bedragen dan ƒ 1003- daar
de verenigirigstegoeden bij de bank aanzienlijk zijn geslonken.
De v e r eni gin g sko sten worden hoger geraamd dan h_et voorgaande jaar in verband met de toegenomen kosten van ons
verenigingsorgaan.
De port± zullen meer zijn dan in 1979 door de recente
tariefsverhogingen.
De kosten van lezingen zijn begroot op het dubbele van
on.s vori'ge budget door de veel hoger dan voorheen bedongen honoraria van een aantal sprekers.
Bi bl i o t heek' _en_ Ldocum ent a t i e zullen meer vragen dan in
19799 zoal's reeds in de toelichting op de balans per
31/12/1979 naar voren werd gebracht.

Resteren, l maart 1980
De penningmeester

A«J. van Drunen •'•
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Begroting 1979.
Contributies
Sibsidie
Rente giro
Rente bank
Publicaties
Tekort

ƒ 2.150,550,-'
ƒ
ƒ
5,95,ƒ
f 2.000 , ƒ 1,
500,-

Verenigingskosten .ƒ 400,Porti
ƒ 500,Lezingen en vergaderingen
ƒ 250,Zaalhuur
'ƒ 200,Bibliotheek
ƒ 2003Publicaties
ƒ4.250,Lidmaatschappen
ƒ 175,Huur safe
ƒ
753Depotf onds
ƒ 250,-

ƒ 6.300,-

ƒ6.300,-

Staat van baten en lasten 1978.
Contributies ƒ 1.803,75
Lezingen
Subsidie 1977ƒ 565,Zaalhuur
Subsidie 1978ƒ
530,10 • Porti
Intrest
Lidmaatschappen
ƒ 119,05
Abonnementen ƒ
Sa f e huur
27,50
Bibliotheek
Spaarpremie
7,50
ƒ
Giften
Depotf onds
30, ƒ
Jubileum
Verenigingskosten
808,45
ƒ
Publicaties
Saldo

ƒ 3.891,35
Staat van baten en lasten 1979.
Lezingen
Contributies ƒ 2.326,55
Subsidie gem.
Zaalliuur
Resteren ƒ
Porti
547,80
Intrest
200,81
Lidmaatschappen
ƒ
Abonnementen ƒ
Saf ehuur
17,50
Bibl. & docum.
Giften
17,50
ƒ
Boekverkoop
.461,50
Depotf
onds
ƒ 1
Tentoonst.
450,87 Verenigingskosten
ƒ
Kasteveel
Publicaties
0,05
ƒ
Batig Saldo
ƒ

5.022,58

ƒ 250,55
ƒ 163,75
ƒ 467,45
ƒ 167 , 50
ƒ
75,ƒ
20,ƒ 250,ƒ 109,34
ƒ2.000,ƒ 387,76
ƒ3.891,35
ƒ 457,10
ƒ 193,ƒ 486,95
ƒ 171,ƒ 113,ƒ 237,ƒ 250,ƒ 722,96
ƒ 1.812,45
ƒ
574,12
ƒ 5.022,58

BALANS per 31-12-1979.
Kas
181, 64 Reservering "Koffiepotje"
Rekening-courant
392, 24
36,20
.n t
ƒ
ƒ
Spaarbank
12,50
ƒ 2.328, 21 Vooruitbet. contr . ƒ
Spaarpremierek,
ƒ 1.010, 91 Resërv.bibl. "<
documentatie/
Giro
218,93
500,
ƒ
Te vord.contrib.
.b.
ƒ
35, .- Verenigingskosten ƒ 250, _
Publicaties
Te vord.abonn.
ƒ 2.000, _
Intrest
0,55
10,
Tabula
ƒ
ƒ
Vermogen
1978
Intrest
..ƒ-. 136, 72
ƒ 1.020,18
Depotfonds
79,90
ƒ
Batig saldo 1979
ƒ
574,12 +
ƒ 1.594, 30

ƒ

H

p_epotf on d s
Bezittingen

ƒ 4. 393 ,55

ƒ 4.393- 55

Depotfonds
Schulden
ƒ 8.677, 73
Vermogen

ƒ 4.479,90
ƒ 4.197,83

ƒ13 .071, TQ

ƒ 13.071» 28

BEGROTING 1980 .
Contributies
ƒ 2.600, ^ Verenigingskosten
Subsidie gem.
550 ,H Porti
100, _ Lezingen
Kesteren
Zaalhuur
Intrest
Bibl.S: documentatie
Lidmaatschappen
Huur safe
Depotfonds
Batig saldo

ƒ 3.250,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

500, um
600, _

500, _
200, -

500, _
175, —
125, —
250 ,—
400, -

' ƒ 3.250,-

Resteren, 3 maart 1980.
De kascommissie van de Historische Kring Resteren en

Omstreken, voor het verenigingsjaar 1979 - 1900 bestaande uit Mevrouw A.J. Flohil _ Boersma en de heerJ.S.M» Tornga, heeft de boeken van de vereniging over
zowel het jaar 1978 als het jaar 1979 gecontroleerd en
in orde bevonden.
De commissie stelt aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering
voor om de penningmeester, de heer A.J. van Drunen en
de beheerder van het depotfonds, de heer J«T«M. van
Broekhuizen, voor hun zorgvuldige beheer dank te zeggen
en hun hierbij décharge te verlenen.
De commissie voornoemd,

w. g.
A.J. Flohil _ Boersma
J.S.M. Tornga
FIHANCIEEL VERSLAG DEPOTFOIJD5_1979.
BALANS.

Debetzijde.
Doordat l obligatie in de loop van 1979 uitgeloot werd,
staat de post Effecten met ƒ 8.000,-. op de balans.
(1978: ƒ 9.0007-7™ "
De post JJJ^?J[3^j^is_djep_£t is samengesteld uit de verschillende posten, die in voorgaande jaren diverse onderdelen
van de inventaris op de balans aangaven.
De post Qnro er end ,So_g_c':b_gj^:^j-j1,S behelst een vorderingop, de, belastingdienst.
Gr editzi.jde.
De post K.R.K.5, 0. geeft een schuld aan de H.K.R.& 0.
weer van v; eg e betalingen, die de penningmeester in 1979
voor het depotfonds verrichtte.
Daar er 8 obligaties van ƒ 503 - in 1979 werden uitgeloot
en er tevens i+ nieuwe werden uitgezet is de schuld van
ƒ 3600,- teruggelopen tot ƒ 3400,-.
Daar in het komende verenigingsjaar diverse kosten voor
inrichting _va_n__h_et depo_t verwacht worden, is op de balans
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ƒ 1,000,- gereserveerd.
Het eigen vermogen nam met ƒ 398,10 (nadelig saldo
haten en lasten) af van ƒ 4.595,93 tot ƒ 4.197,83..
STAAT VAN BATEN EN LASTEN.
Baten.
De vaste subsidie van net H.K.K.& 0. ad ƒ 2503- verminderd met de schuld aan het H.K.K.& 0. ad ƒ 79,90 levert
een bate van ƒ 1?0,10 op.
De post obligaties gaf op de Balans '78 een schuld ad
ƒ 3.600,- te zien. Er werden in de loop van het jaar
4 ad ƒ 50,- uitgezet. Van de 8 uitgelote obligaties
werd er êên terugbetaald. De tegenwaarde van 7 obligaties
werd de vereniging geschonken.
.De rente op in portefeuille zijnde effecten bedroeg

ƒ 803,92.
De verkopen tijdens de tentoonstellingen in het afgelopen jaar leverden een batig saldo van ƒ 82,90 op.
De rente r ekeniag -courant zal geen toelichting behoeven,

Lasten,
De
inventaris depot kwam bij de balans reeds ter sprake,
De
huur depot is verhoogd van ƒ 531,60 in 1978 tot
ƒ 563,40 in 1979.
De verwarming is vernieuwd. De oliekachel van voorheen
is vervangen door gasverwarraing. De post gag bedraagt
ƒ 626,10. Een aanmerkelijke verbetering, maar ook ve'el
hogere kosten,
De post inrichting depot ad ƒ 372,51 is als volgt opgebouwd:
Reservering balans 1978
ƒ 1.694,22
Inrichtingskosten 1979
ƒ 1.066,73

'J
Nieuwe reservering
balans 1979
'

627,49

ƒ 1.000,-

ƒ

372,51

Het nadelig saldo van de staat van baten en lasten
bedraagt ƒ 398,10 en wordt van het eigen vermogen afgeboekt
*
Leersum, 11 maart 1980
De beheerder van het depotfonds
J.T.M, van Broekhuizen
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BALANS DEPOTFOND5 PER 31 DEC. 1979.

Rabobank
Effecten ,
Inventaris depot
Onr.goedbelast.

ƒ 666,73 H.K.K.& 0.
ƒ
79»90
:
.
000
,
8
Oblig.H.K.K.&
0.
ƒ
3.400
ƒ
•> Inr. depot
•--ƒ.1.000 > —
ƒ
10,.
Eigen verm. '78 A595,93
ƒ
Nadelig saldo
staat v. baten
& lasten
ƒ 398 ,10 _

1,-

ƒ 4.197,83
ƒ 8.677,73

ƒ 8.677,73

STAAT VAN BATEN EN LA STEN 1979.
H.K.A.S: 0.
ƒ 170,10 Invent. depot
Schenking en uitHuur depot
gelote obl.
Gas
ƒ 350,-Opbr. effecten
ƒ 803,92 Water
Opbr. tentoonst. ƒ
82,90 Electriciteit
Rente rek.crt.
33,07 Kosten effecten
ƒ
Nadelig saldo
ƒ 398,10 Bewaarloon. "
Inricht. depot
ƒ 1. 838-, 09

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2,-

563,40
626,10
192,36
63,53
2,50
15,69
372,51

ƒ!.838,09

BEGROTING DEPOTFONDS 1980.

Bijdrage H.K.K.& 0.ƒ 250 ,.
Intrest effecten
ƒ . 700,Rente rekcrt.
25 3 ƒ
Tentoon s tellingen ƒ P.M.
Tekort
ƒ 1.925,-

ƒ 2.9003-

18

Uitloting obl.
Huur depot
Gas
Water.
Electr.
Kosten effecten
Inricht .depot
Onr. goedbel.

350,ƒ
600,ƒ
650 ,ƒ
200,ƒ
65,ƒ
ƒ
25,ƒ 1 . 000 , 10,ƒ
ƒ 2.900,-

JAARVERSLAG
WERKGROEP ARCHEOLOGIE H.K.K.& 0. KESTEREN.

Het reeds in 1978 begonnen onderzoek te Culeraborg in
een nieuw gegraven sloot naast de provinciale weg B 101
werd in het afgelopen jaar voortgezet. Veel ijzertijdscher.
ven en beenderresten werden gevonden. Bij deze opgraving
werd geen Romeins aardewerk aangetroffen. Plaatselijk v/er d
in de bovenlaag een weinig Romeins aardewerk gevonden,
zodat we wel kunnen aannemen dat het gevonden materiaal
zeker is te dateren vóór de Romeinse tijd.
Ook langs de Linge en daaraan grenzende percelen te
Opheusden werden in het afgelopen jaar nog vondsten gedaan. Romeins en inheems aardewerk werden gezamenlijk
op de landerijen gevonden. Bij' oppervlakteonderzoek in
de boomgaard de Strijwaard te Opheusden werd veel ijzertijdaardewerk gevonden.
Bij de bouw van nieuwe huizen te Herveld aan de
Schoolstraat zijn wij in het afgelopen jaar verder gegaan met ons onderzoek. In een dik pakket bewoningsgrand, welke in de bouwputten goed waarneembaar was,
werden in de onderste lagen alleen ijzertijdscherven gevonden. De bovenlaag leverde veel laat-Frankisch aardewerk op.
Bij wegverbetering te Erichem, gemeente Buren, onderzochten wij een langs deze weg nieuw gegraven sloot.
Het bleek dat in het profiel van deze sloot 2 bewoningslaagjes voorkwamen. De bovenste laag bevatte wat ijzertijdscherven, de onderste laag bevatte bronstijdscherven. Als oude bewoningsplaats was dit gebied niet bekend.
De grootste vondst van 1979 was wel het grafveld aan
de Mauriksestraat te Zoelen. Een uitgebreid
verslag is
in de Tabula nr. 2 van september en nr. 3 v&n november
j.l. opgenomen. Een 17-tal graven (restanten van graven)
zijn door onze werkgroep geborgen. De P.O.B. uit Amersfoort heeft het gehele terrein opgegraven.
Vele zaterdagmiddagen hebben wij ons werkgebied doorkruist. Onderzoekingen werden gedaan te: Opheusden "de
Brienen"; Kesteren "de Boutenburg"; Maurik nieuwe wegaanleg. Op al deze plaatsen zijn reeds eerder archeologische vondsten gedaan. In ons depOt in de Constantijn
Huygensstraat te Kesteren is het hele jaar gewerkt. Elke
1/f dagen op de maandagavond wordt door diverse groepen
determin'atiewerk gedaan. De inventarisatie van al de
;
vondsten vordert gestadig.
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Drs. Willems van de R.O.B, heeft enkele dagen ons depOt
bezocht voor onderzoek van het Romeins en vroeg middeleeuws materiaal dat door ons geborgen is. Dit in'verband
met alles wat rond de legerplaats Nijmegen gevonden is.
H'. Gerritsen
JAARVERSLAG 1979
WERKGROEP STREÈKGE3GHIEj)ÉNI~S HJ.K_.K_.& O. RESTEREN.
In deze periode kwam de werkgroep zeven keer bijeen
ter bespreking van diverse onderwerpen de streekgeschiedenis betreffende. Ook de organisatie van de activiteiten op dit terrein werden daar besproken. Zo werd op
21-2-1979 een bijeenkomst georganiseerd in Zetten. Dit
met het doel ook daar een aantal belangstellenden in
een werkgroep bijeen te brengen. Op deze bijeenkomst gaf
Poelman een overzicht van de oudste geschiedenis van
Zetten en de archeologische vondsten aldaar, terwijl
Pouwer aan de hand van de werkzaamheden in Kesteren een
overzicht gaf van wat er aan streekgeschiedenis te doen
is. Een en ander leidde tot oprichting van de werkgroep
"Zetten e.o.11. Voor de werkzaamheden wordt naar het verslag van poelman verwezen.
De volgende twee bijeenkomsten werden besteed aan het
oprichten van een werkgroep, die de gebeurtenissen van
de Tweede Wereldoorlog in ons gebied bestudeert en beschrijft. Ook voor de werkzaamheden van deze groep kan •
verwezen worden_naar het daarop betrekking hebbende verslag» Daar bovengenoemde.werkzaamheden nogal wat tijd
vroegen van een aantal leden bleef er niet veel tijd over
voor andere activiteiten. Maar in de nog beschikbare
tijd maakte Van Ommeren-naar aanleiding van nieuwe literatuur een overzicht van "de geschiedenis van de Nederrijnse territoria tussen Maas en Rijn tussen 800 en
1288". Poelman hield zich, naast de werkzaamheden voor
de nieuwe werkgroepen, bezig met de geschiedenis van het
klooster "Mariengaarde" in Opheusden. Door Pouwer werd
in een tweetal bijeenkomsten de geschiedenis van de
"Gemeente" met nadruk op Kesteren-besproken. In een
andere bijeenkomst werden de ideeën van De la Haye over
de geschiedenis van de Betuwe besproken.
Tenslotte kan nog meegedeeld worden, dat het in de
bedoeling van de werkgroep ligt een boek over de geschiedenis van het dorp Kesteren samen te stellen. Hulp van
deskundigen op dit gebied zou zeer op prijs gesteld wor20

den} daar het merendeel der, leden door vele andere werkzaamheden slechts beperkt tijd voor dit werk heeft.
Gezien de belangstelling van vele zijden is het tot
stand komen van een overzicht over de geschiedenis van
Resteren binnen korte tijd van groot belang.
Kesteren,, if-.3-.1980
De secretaris A. Pouwer
JAARVERSLAG
WERKGROEP HERVELD_ -LANDELST - ZETTEN.
De werkgroep heeft in 1979 een vijftal vergaderingen
gehouden. De behandelde onderwerpen betroffen;
de oudste geschiedenis van Zetten en de archeologische
vondsten in deze omgeving,
uit het leven en werk-van ds O.G. Heidring in de Betuwe,
de Spaanse tijd ie de Betuwe,
het klooster Mariëngaarde in Opheusden.
Het tweede onderwerp werd met kennis van zaken ingeleid door de heer A. Brouwer, terwijl het derde op gelijke wijze door de heer J. Tornga naar voren werd gebracht.
De vergaderingen kenmerkten zich door een ruimere
uitwisseling van kennis en gegevens en door gezellige
sfeer. Het is verheugend dat het aantal leden toeneemt.
Wanneer alle sympathiserenden, die maar zo nu en dan de
gelegenheid hebben om de vergaderingen te bezoeken,
meegerekend worden is het aantal niet ver meer van de

dertig.
We hebben het op prijs gesteld dat het bestuur van
de Historische Kring Kesteren en Omstreken een van de
lezingen uit de gebruikelijke cyclus in Herveld organiseerde. Voor deze lezing van de heer Van Os over de Binnenvisserij in de 19 vorige eeuwen bestond onzerzijds
een goede belangstelling.
Een sub-groep is bezig om in de naaste omgeving perceelsnamen te verzamelen. Daarnaast zijn we bezig met
het verzamelen van relevante historische literatuur ten
behoeve van een dokumentatie-systeem.
Zetten, /+-3-1980
De voorzitter J.N.E. Poelman
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JAARVERSLAG
WERKGROEP WERELDOORLOG II.
Op 9 mei 1979 werd ten huize van de heer A. Datema
de basis gelegd voor een nieuwe werkgroep, welke als
naam zou krijgen:
"Onderzoekwerkgroep inzake de Tweede Ivereldoorlog van
de Historische Kring Resteren & Omstreken".
Als voorzitter fungeert;
J.M. van Alphen, Huize Trumar;
Pr. Willem Alexanderstraat 12,
4158 CM Deil tel. O 345?-- 4.94
Als secretaris fungeert;
A.L. Elands
Dorpstraat 18
4043 KK Opheusden tel. 08887-1255
Uit de interesse is bewezen dat ook deze werkgroep
zijn recht van bestaan Leeft. Sr is intussen een grote
hoeveelheid feiten vergaard, gecombineerd en ontleed,
terwijl er nog diverse facetten van de oorlog in de Betuwe in studie zijn. Er zal getracht worden te zijner
tijd tot een uitgave van deze feiten te komen. Aangezien
ook hier de leden van de Historische Kring zich van hun
beste zijde hebben laten zien, is er een aantal mensen
naar voren gekomen dat het onderhavige onderwerp op
alleszins verantwoorde wijze onderzoekt en bespreekt.
Mochten er nog mensen in Uw midden zijn die voor ditonderwerp bijzondere interesse hebben, dan vernemen wij
dit gaarne.
Ook vragen v/ij Uw hulp bij het verstrekken van informatie.
Opheusden, maart 1980.

J.M.
A.L.
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van Alphen
Elands

Wij hebben de droeve plicht U te melden dat ons

in een vri.j korte periode gedurende het afgelopen
verenigingsjaar drie leden ontvielen.
De heer J. VAN DE HESSENWEG kwam om het leven
tengevolge van een noodlottig ongeval*

De heer C.M. SCHOEMAKER zullen velen zich herinneren als degene die nieuwe aspecten aandroeg
wat betreft bestaan en loop van de Mabalia*.
De heer A.P. DE KLEUVER hebben velen Uwer
uit zijn talrijke geschriften leren kennen.
Ook ons blad "Tabula Batavorum" heeft hij meermalen met zijn bijdragen verrijkt.
Moge elk van de thans door ons betreurden
in vrede rusten.
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Oorlogsherinneringen van een Opheusdenaar.
A.L. Elands
Mobilisatie 1939Begin september 1V39 werd de mobilisatie afgekondigd.
Nederlandse troepen kwamen vanuit Ede naar Opneusden,
via het pontveer. De taak van deze troepen._was,. dat gedeelte van de .Grebbelinie dat door de Betuwe liep, op te
bCfuwen en "te .verdedigen. Dit hield voor Opheusder; en
Kesteren militaire bezetting en inkwartiering in. Het
was vooral voor de jeugd (waartoe ik zelf behoorde) een
sensatie. Wij gingen naar liet veer om de overtocht gade
te slaan en v,e zagen al die troepen na.ar het dorp trekken, waar het gonsde van de militaire bedrijvigheid.
Overal werd kwartier gemaakt, op zolders3 in stallen en
sohuren; er werden vierkante houten bakken getimmerd,
gevuld met stro voerde bedden; wat tafels en stoelen,
hier en daar een kast, en er was weer een verblijf gereed. Hier lagen 2 of 3 soldaten, op andere plaatsen
20 of 30 of nog meer, naar gelang de ruimte die voorhanden wass maar iedereen in het dorp had vu el iemand in
kwartier.
Op verschillende plaatsen kwamen centrale keukens, waar
tevens opslag van levensmiddelen was, kantoren en kamers
werden in orde gemaakt voor staf en cornpagniesbureaus.
Café De Zwaan werd als kantine gevorderd, de grote zaal
voor de manschappen, het café zelf voor de onderofficieren, en op de dichtbij gelegen villa Costeman kwamen de:
heren officieren zelf.
Nadat alles zo'n beetje reilde en zeilde, ging men op
de linie de Spees af. Er werden stalen koepels gebracht
en deze werden in het beton gegoten, er kwamen vierkante
bunkers, loopgraveri en andere onderkomens werden gemaakt.
Voor de linie werden tankvalleri gegraven. Ook het oostelijke deel van het dorp kreeg zogenaamde voorposten
eveneens bestaande uit betonnen bunkers en versterkte
loopgraven en stellingen, zoals op Manuswaard, de Key,
de Hoofdakkers, de Tolse straat en aan de Linge bij de
familie Den Hartcg en ook nog naast de spoorweghalte.
Overal werd nijver gewerkt en bunker na bunker kwam te
voorschijn.
Voor de plaatselijke bevolking was dit een plezierige
tijd. Men had net een serie niet al te beste jaren ach»
24

ter de rug en door dezo inkwartiering kwam er aardig wat
geld in het laatje, vooral bij de winkels en bedrijven.
Werkeloosheid was er ook haast niet meer, want wie geen
werk had ging naar de defensie om te graver, en mee te
bouwen aan de stellingen. Ook was het een gezellige
drukte in het dorp. In de weekends kwamen de families
en verloofden van de jongens naar Opheusden en iedereen
in het dorp had visite. Bij Schoenmaker's houthandel aan
het Veereindswaar veel soldaten gelegerd waren, zette
men. met mooi weer planken op schragen buiten en daar werd
dan gezamenlijk gegeten. Dat was v/at voor onze jeugdige
dorpelingen. Nieuwsgierig gluurden ze door de er omheen
staande heggen en nen wets elkaar op de met poeder en
lippenstift uitgedoste dai;.os van het gezelschap. Dat was
voor ons, die dat niet gewend warens een kostelijk gezicht en menige grap werd hierover gemaakt. Ook de grote
manschappenkantine v/as een trekpleister voor ons en menig jongere mocht met een van de militairen een avond
mee naar een voorstelling van bekende radioartiesten of
naar een film. Nu s dat was echt een belevenis; zoveel
was er v&ór die tijd in ons rustige dorp niet te doen.
Na verloop van enkele maanden werd de buitenlandse toestand erger,werd alles weer gealarmeerd en moest men
's nachts de stellingen weer betrekken, hoewel ze nog
niet eens klaar waren. Ook kreeg men v/eer volop werk
toen de tankvallen dichtvroren. Steeds moesten daar
groepen naar toe om de zaak weer los te hakken en te
proberen ze los te houden, wat niet altijd meeviel door
de aanhoudende vorst. Ook werden er overal telefoondraden door het dorp gelegd en op verschillende plaatsen
kwamen centrales die dag en nacht bemand waren.
Een van de twee scholen werd gesloten wegens inkwartiering en zo gingen de kinden c-n van -beide scholen maar
voor halve dagen naai' les, de en o week 's morgens en de
andere we'eR 's middags» Dit stond de jeugd wel aan, want
nu had men ruecr tijd ctr: overal in het dorp oons rond te
kijken. Er was zoveel te zien en te beleven, ook was er
nu veel paardevolk, artillurie en bevoorrading, dan nog
de nodige auto's eri motoren. Al «iet al was het nog nooit
zo druk geweest in het dorp. Het was voor heel de bevolking een goede en prettige tijd.
Maar zo langzamerhand gingen we toch op de meidagen van
aan, een tijd met veel narigheid voor de bevolking
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van beide dorpen. Oorlog en evacuatie, het van huis worden verdreven j alles achterlaten wat men met veel moeite
en kosten in jaren opgebouwd had, niet wetende waar men
naar toe moest, want ondertussen was het wel duidelijk
geworden dat, als het tot een oorlog zou komen, de bevolking van Opheusden en omgeving direkt voor de stellingen weg zou moeten vanwege het gevaar midden in het
front en het schootsveld te komen van de Nederlandse
militairen in de Betuwellnie.
Vrijdag 10 mei.
In de dagen vóór de 10e mei moesten de soldaten diverse
keren voor alarm naar de stellingen, wat weer extra druk.
te meebracht, maar de 9e mei ging men weer. Nu was het
ernstigers men begreep dat het nu menens werd. En zo
brak de morgen van de 10e aan. In de voorafgaande nacht
was er veel militair verkeer in het dorp. Voedselvoor-,
raden werden opgehaald, munitie en nog achtergebleven
uitrustingsstukken, alles werd achter de stellingen gebracht. Het beloofde verder een prachtige dag te worden.
De zon kwam al vroeg op. Door de drukte die nacht hadden
weinig mensen geslapen en de meesten liepen tegen 6 uur
al bij ons Op de dijk, wakker geworden door de steeds
maar van oost naar west overvliegende vliegtuigen. Deze
modellen hadden we nooit gezien en tegen 7 uur werd dit
duidelijk, toen Hollandse luchtdoelartillerie vanaf de
Grebbe en vanuit Druten op de toestellen begon te schieten. Al gauw kwam de eerste naar beneden met een brandende motor. Enkele bemanningsleden sprongen er per valscherm uit en het toestel stortte in de buurt van de
Pottemse brug bij IJzendoorn neer. Even later volgden er
nog meer in de richting Druten en ook aan de andere kant
van de Rijn bij Achterberg zagen wij er verschillende
neerstorten.
Voor de bevolking werd nu ook het sein gegeven om te
evacueren. V'ij hadden dit al verwacht, want om 7 uur
hadden v;e naar de reöio geluisterd en hoorden we, dat de
Duitsers onze grenzen al hadden overschreden» Een kermisexploitant s die de avond van de 9e mei op het schoolplein een voorstelling voor de militairen en burgers
had gegevens liep door het dorp, blazende op een koperen
hoorn en maakte bekend, dat om 11 uur de bevolking klaar
moest zijn om te vertrekken. Haastig werd het nodige gepakt, de fietsen werden klaargezet, vervolgens moest men
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groepsgewijs verzamelen en onder leiding van een wijkof blokhoofd ging men op pad.
Lange rijen mensen met fietsen, karren en handwagenss
gepakt en gezakt, met honden en katten en andere huisdieren, trokken Opheusden uit. Wij moesten lopen naar
Ingen, werd er gezegd, want van enige organisatie was
onder deze mensen nog weinig sprake. Ondertussen waren
we in de Tielsestraat aangekomen. Verschillende huizen,
o.a. van de families Verhaaf, Van de Voren, Van de
Garde en Deijs, stonden daar in brand. Ook de boerderij
van Den Hartog, de Pol, brandde volop toen wij er langs
kwamen. Dit alles was nodig om voor de Betuwestellingen
voldoende schootsveld te krijgen. De boomgaarden en
kwekerijen waren voordien al gedeeltelijk gerooid. Het
was een droevig gezicht, al deze verwoestingen. Ook viel
niij op, dat dit alles gepaard ging met een ontzettende
herrie; al die lopende en fietsende mensen, vee dat werd
voortgedreven, militair transport, daarboven Duitse
vliegtuigen, luchtdoelgeschut dat constant vuurde en
vanuit het oosten kanongebulder en reeksen zware ontploffingen. Dit was nu oorlog!
Na Resteren gepasseerd te zijn, waar ook weer de nodige
vluchtenden zich aansloten, gingen we richting Lienden.
De ene groep ging onderlangs en de andere over de dijk.
Zo ging ieder op zijn eigen houtje op weg. Wij gingen
de dijk uit en onderweg passeerden we veel militairen,
die zich in de dijk hadden ingegraven. Viiij wensten hun
sterkte toe. Handen werden geschud, want er waren nogal veel bekenden bij, die in ons dorp hadden gelegen.
Ondertussen dreven boeren uit die omgeving hun vee ook
nog tussen deze colonnes door, alsof de chaos nog niet
erg genoeg was. Verwonderlijk vind ik nog altijd, dat
de steeds maar overvliegende Duitse jagers en bommenwerpers deze massa's burgers en militairen niet beschoten, want van Opheusden tot Ingen waren de v/egen vol
mensen en voertuigen.
Uiteindelijk kwamen we toch in Ingen aan. Alles moest
naar het veer. Daar werden v/e verzameld in de rond liet
veer liggende weilanden. Aan de overkant van de Rijn
zagen we ook al duizenden mensen op de uiterwaarden,
allen afkomstig uit Wageningen, Rh.enen en Veenendaal.
De gehele Rijn lag vol met sleepboten. Rijnaken en andere motorschepen. Y'at een doelwit!
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Tegen de avond waren wij aan de beurt om ingescheept te
worden en wij hadden het geluk om op een graanscnuit te
komen. Deze waren nog al redelijk schoon. Anderen troffen het slechter, want zij kwamen op een kolenschult terecht. Na een verblijf van enkele uren in zo'n schuit
leken de mensen meer op een stel geïmporteerde zwarte
pieten -dan op nette Hollandse burgers, 's Avonds na het
donker werd voor onze schuit het sein gegeven te ver- trekken. Een sleepboot trok vier rijnaken, 2 aan 2 gekoppeld. Na een kwartier gevaren te hebben ging de zaak
voor 'anker én voor de rest van de dag lagen we stil.

De volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, gingen
we verder, almaar westelijk. Paar zouden we terecht komen? Volgens een van de schippers moest hij ons naar de
Zuidhollandse eilanden brengen en v/el naar Barendrecht.
Maar ergens in de buurt van Schoonhoven bereikte ons
vanaf de wal het bericht, dat we niet naar Barendrecht
moesten gaan, want dat werd op dit moment gebombardeerd.
We moesten maar opstomen naar Lekkerkerk en het daar
proberen. Nadat we daar voor anker gingen, werd bekend
gemaakt dat v/e maar een adres moesten opzoeken voor
inkwarti ering.
Tijdens het debarkeren waren we nog getuige van een
luchtgevecht tussen 2 Fokker GI-jagers en talrijke
Duitse jagers en bommenwerpers. Een GI schoot 2 Duitse
jagers neer, maar moest toen het onderspit delven; de
overmacht was te groot. Hij stortte in de buurt van
Ouderkerk neer. De andere schoot een transportvliegtuig
in brand en maakte toen dat hij weg kwam, achternagezeten door Duitse jagers. Ondertussen werden de voor
anker liggende schepen ook nog even onder vuur genomen
door Duitse jachtvliegtuigen. Ze lieten ook nog enkele
bommen vallen, maar er waren gelukkig geen. doden. V.'el
hoorden we later dat er enkele gewonden waren.
Nadat we aan wal waren gegaan, moesten we inkwartieringsadressen hebben. En we hadden weer geluk: een kinderloos
echtpaar kon ons gezin wel plaatsen. Zo kwamen we aan
de noordzijde van Lekkerkerk terecht. Onze buren, de
familie Broekhuizen, hadden ook al gauw een tehuis gevonden. Zij kwamen van oorsprong uit deze streek en
hadden daar diverse kennissen waar ze terecht konden.
Al gauw had Vader in onze buurt nog wat adressen gevonden en wij weer naar de dijk terug waar de schepen lagen,
om nog wat familie en kennissen, die nog niets
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hadden kunnen vinden, mee terug te nemen naar de gevonden
tehuizen. Inmiddels was het avond en wij gingen vroeg te
bed voor een goede nachtrust 9 die na zo'n dag wel nodig
was.
De volgende dag kwam er iemand van de gemeente langs,
en vertelde ons dat we in het dorp brood 9 boter en melk
konden halen, gratis nog v;el. Na, dat was fijn. Wij
direkt op pad. Na gevraagd te hebben v/aar we moesten
zijn3 werden \ve naar een school verwezen en ja, daar
vond de uitdeling plaats. Deze school lag ook barstens
vol met evacuées uit ons dorp en omgeving en al gauw
ging het gesprek ov<-:." \vaar we ingekwartierd- waren. Verschillende bekenden hebben we toen nog meegenomen naar
lieden, bij ons in de buurt, want in die school was het
ook een erbarmelijke toestand met al die mensen. Op de
'terugweg werden we nogmaals onder vuur genomen door
overvliegende Duitse vliegtuigen, maar door snel een
portiek in te duiken gebeurde ons niets. Wel zagen we de
kogels over de straatstenen ketsen.
In de loop-van de avond trokken veel mensen nog langs
ons tehuis in de richting Ouderkerk-Gouda. Veel bekenden
spraken we. Allen waren na ons aangekomen rnet de andere
schepen. Later hoorden we dat er mensen waren-, die drie
dagen op de schuiten hadden moeten blijven, oradat ze nog
nergens terecht konden.
Zondag 12 mei was het redelijk rustig. Wel steeds overtrekkende vliegtuigen on veel kanonvuur uit de richting
Dordt en Rotterdam. Zo nu en dan een kort luchtgevecht
en verder was het luisteren naar de radio, die maar
steeds bekend maakte; zware gevechten bij de Grebbeberg,

bij ' de Afsluitdijk en in Den Haag eri Rotterdam. Veel
konden we er niet uit wijs worden. Ken kreeg geen overzicht van de situatie., kranten kwamen er niet. 'vel hoorden we aan de plaatsnamen, dat de Duitsers al een eind
Nederland in zaten.
Maandag 15 mei.
Na e e 31 oarustige nacht werden v; e al vroeg gewekt door
aanhoudend kanongebulder vanuit het zuiden, waarschijnlijk in de buurt van de Moerdijk of omgeving. Er waren
ook volop vliegtuigen in de lucht, weer overtrekkend van
oost naar rast. Omdat wij even buiten de kom van Lekkerkerk zaten, midden in de weilanden, hadden wij een goed
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uitzicht op Rotterdam en al vroeg in de morgen zagen we
daar vliegtuigen naar beneden duiken en hoorden we de
bomontploffingen. Wc konden de hoge kranen aan de hav&n
zien en even later brak daar op verschillende plaatsen
brand uit. 's Middags zijn we nog het dorp in geweest
om weer brood, beter en melk te halen en de nodige berichten te vernemen. Toen hoorden we ook dat de koningin
en de regering vertrokk&n waren en boen wisten we wel
zowat dat het een verloren zaak was. Het was een grote
teleurstelling toen we dit hoordeu, maar we wisten toen
nagenoeg niets van de situatie af*
Dinsdag 14 mei.
's Morgens weer hevige luchtactiviteiten. Overal zwermden
groepen jagers en bommenwerpers rond. Van ie Nederlandse
luchtmacht was weinig meer te zien. 's Middags zagen we
nog enkelo ouderwetse 2-dekkers naar het oosten vliegen,
maar voor de rest was hot wel gebeurd, dachten we. \Vel
trokken 's morgens nog afdelingen Nederlandse militairen
door het dorp richting Ouderkerk, later nog v.at wlelrijders, maar verder was de morgen nogal rustig.
Totdat tegen één uur, kwart over een; grote groepen
Duitse bommenwerpers vanuit het zuidoosten op Rotterdam
aanvlogen. Eerst dachten we, dat dit aanvoer voor de daar
aanwezige luchtlandingstroepen was, maar al gauw zagen
wij ze draaien on op het centrum van Rotterdam naar beneden duiken, verschillende groepen na elkaar. Ook zagen
wc al gauw de eerste branden on nu begrepen v/e, dat de
stad werd ^obombardeerd. Tegen twee uur dreef ei' een
ontzettende rook- on stofv.olk boven de stad, een wolk
die langzaam onze kant uit kwam, Alles werd verduisterd
en de half verbrande winkelbonnetj os van C.& A. en
Vroom & Drsesmann dwarrelden door de straten van Lekkerkerk. Ook hoorden wc. oei: aanhoudend gebrom in de lucht,
wat later oen zgn. vuurstorm bleek te zijn geweest,
zoals in 1942» o& '4^.; in Hamburg on Dresden in Duitsland ook voorgevallen is. Tegen de avond, toen het don*,
ker begon t^ v/orden^ konden '.c bij het licht van de
brandende stad buiten iie courant lezen» Een verstikken-.
de stank en een. rarme gloed waren in onze sbraat en omgeving waarneembaar, 's Avonds hoorïen we over de radio
de. juiste toedracht, voor zover die toen bekend was en
ook wat Utrecht en Amsterdam stond te wachten als Nederland niet capituleerde, wat inmiddels, naar we later
hoorden, ook al gebeurd w?s.
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Nu we hoorden dat de oorlog 'afgelopen was, wilden we zo
spoedig mogelijk naar huis toe, maar dat ging natuurlijk
zo maar niét.
Woensdag 15 mei.
Toch hadden we weer geluk. Onze buurman Broekhuizen, die
in Lekkerkerk en omgeving goed bekend was, stond 's morgens al vroeg voor de deur met de vraag:"Gaan jullie mee
naar Opheusden?" Wat "bleek? Hij had de avond ervoor,
toen hij hoorde dat de oorlog afgelopen was,, al een man
met een vrachtwagentje besproken die ons weg zou brengen.
Nu, daar. v; ar o n wij direct, voor te porren. J/dj moesten
ons snel. klaar maken en met de fietsen naar de dijk komen, waar een man met een roeiboot ons zou overzetten.
Nog met ons mee gingen een oom en tante met drie kinde_
ren en een schooljuffrouw uit ons dorp, die we in Gor_
kum moesten afzetten.
Toen we bij de dijk aankwamen stond de familie Broekhuizen al te wachten en nadat de schipper ons had overgezet
moesten we het dorp Nieuwlakkerland in, waar ons vervoer
al present was. Na de koffers en fietsen te hebben opgeladen ging het richting Gorkum. Onderweg zagen we nog al
veel militairen in de dorpen, zo nu en dan een kapotgeschoten voertuig, hier en daar een vliegtuigwrak, maar
verder was er in deze streek niet zo veel gebeurd.
Nadat we de schooljuffrouw in de stad hadden afgezet
ging het richting Tiels meestal over allerlei binnenwegen 3 want ergens waren we een beetje bang als men ons
zou aanhouden en terugsturen, want er was 's morgens nog
niets bekend over teruggaan naar de Betuwe. Maar alles
ging goed, niemand lette .op ons.
Nadat we Tiel gepasseerd waren begon de streek er meer
verlaten uit te zien. Hier zag men ook. al meer oorlogs»
vernielingen, een kapot huis, een verbrand militair
voertuig, een boom zonder kruin en veel uitrustingsstukken langs de weg. En zo naderden we Resteren, waar we .
oom en tante met hun kinderen thuis brachten. Hun huis
was nog in redelijke staat. Alleen binnen was het een
verschrikkelijke bende: de hele boel was overhoop gehaald,
diverse ruiten stuk, over het biljart in het café was
een grote hoeveelheid drank uitgegoten, op de grond
kapotte flessen en glazen, kortom een bende was het.
Na dit even te hebben bekeken moesten wij weer verder.
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Al gauw kv;amen we in de Tielsestraat. Nu, daar v/as het
echt oorlogster-rein: verbrande huizen, achtergebleven
militaire goederen, bomen kapot en over de weg gevallen
enz. Voorzichtig reden we door deze straat totdat we op
de dijk kv.amen. Hier was de situatie wat gunstiger.
Mensen zagen we nog weinig. Wij waren schijnbaar erg
vroeg, met de terugkeer naar huis. Na de dijk uitgereden
te zijn kwamen we .bij ons huis er. gelukkig, het stond
er nog. Wel waren er ruiten stuk, de motorfiets van
vader was weg on we misten nog al wat gereedschap uit
onze timinerwe.ii-kplaats. Het was een rotzooi in huis en
buiten op het terrein, i.'e vonden dozen vol met nieuwe
sportheinden, zeker van de een of andere winkel. Achter
het.huis stonden twee militaire rijwielen, waarschijnlijk van de dieven die er met onze motorfiets vandoor
waren gegaan.
Na het uitpakken van de koffers en het opruimen van de
grootste rommel kwamen wij weer wat op dreef. Intussen
zorgde moeder voor wat te eten en daarna zijn we op de
fiets het dorp eens doorgereden, Nu, de schade viel
nogal mee: hier en daar een gat in een huis van een verdwaalde granaat j wat ruiten en dakpannen kapot. Alleen
onze mooie N.~H. kerk was een ruïne. De Nederlandse militairen hadden de toren opgeblazen, bang dat de Duitsers
hem als uitkijkpost zouden gebruiken, en bij de explosie
was ook een groot gedeelte van de kerk zelf vernietigd.
Wel v/as het overal in en buiten de huizen een rommel.
De Hollanders hadden zo hier en daar nogal eens rondgegraasd, vooral de winkels waren blijkbaar nogal geliefd.
In de loop van de middag kwamen er al meer mensen terug
en zo langzaam aan werd het dorp weer bevolkt en nam
ieder zijn afgebroken dagtaak weer op. Ook de boeren
kwamen met een klein deel van hun vee. terug, maar dat
was een verwarde toestand: de een had nog een paar koeien
en de ander liep met een stel beesten dat hij niet kende.
Ook de militairen begonnen weer het dorp binnen te trekken. Ze moesten allen naar hun kwartieren terug en van
daar uit werden ze gedemobiliseerd.
Dit is het verhaal over de meidagen van 1940, voor zover ik me dat kan herinneren. Ik hoop hiermede een kleine bijdrage tot de geschiedschrijving van de Tweede
'Wereldoorlog in de Betuwe te heb'ben geleverd.
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UIT DE GERECHTELIJKE; ARGHIEVE_H.

Verklaar ick ondergeschrevenen Scholtus des
Schoutz Ampt Heeteren dat op Dijnsdagk den 19 deser
Maendt November des avontz om ongeveer negen uuren door
mijn Moeder aen mijn ick te kennen gegeven dat de kuijsvrouw van Derk Artz Petronella van Mi f t rik. genaemt alhier onder Heeteren woonachtig:!, op denselven dito des
avontz om ongeveer vijf f uuren offwel tusschen lichten
en donkeren haer beesten was gaan melken dat terwijl
zij onder 'het be-ast ten dien zijnde hadt geseten aldaar
ijmant was gecomen en hadt haer aengegrepen en achter
overgetrocken en vervolgens met een mes in de handt
hebbende getenteert om haer den hals aff te snij en
het geen sij nochtans met haren arm hadt affgeweert,
waer door si j echter twee snede over denselven arm gecregen hadt, dat vervolgens die persoon haer gedreijgt
hadt om de oogen uij t het hooft te steecken, het geen
zij mede met haer handen hadt belet, doch dat die persoon middel hadt gevonden om haer een stuck van haer
tongh te snijceïi, waer door zij eijselijck gebloeijt
hadt3 invoegen dat daar dockter Theodorus Brouwer daer
bijgeroepen off gehaelt was, waer op aengemelte mijn
Moeder vraegde off men niet wist wie sulx gedaen hadt,
en waer op zij mijn andtwoorden van neen, daer bijvoegende dat gemelte Petronella van Niftrik niet conde
spreken, maer hadt gewesen met haer, handen dat die persoon na beneden uij t was gaen loopen, waer op ik op
Woensdagh morgen 20 deser met eri neffens voormelten
Medicijnen Dokter alhier tot Heeteren woonachtigh ben
gegaen na het hui j s vari voorgemeiten Derk Artz en aldaar
gedachte huijsvrouu- alnog sprakeloos gevonden, en als
doen bij het verbinden der tonge heb gesien dat van deselve aen de rechter zijdo een stuck gesneden was, als
ook dat sij twee snede over haer rechter arm hadt, vervolgens wiert door meergedacnten Medicijnen Dockter in
mijn presentie haer gevra^gt off zij niet wist, wie haer
soo mishandelt hadt, dog v/aer op zij geen ver:/taenbaer
teken gaff, als alleen dat hij na beneden was gaen loo_
pen, waer op vervolgens mij begaff na het Lexkes Vheer
vraegende aen den Vheerrna.. johannis Derkseri off op giesteren avondt tusschen vijff en seven uuren off daer omtrent aldaer ook ijmant overgevaren was, doch welk mij
daer op antwoorden dat aldaer niemant overgevaren was,
dan een metselaer welck aldaer v/erkte waer op al verder
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mij begaff na het Rencomse vheer vragende aldaer insgelijcks off om gemelte tijdt aldaar ook ijmant overge.
varen was, en waer op mij door Jan Lippus agerende aldaer voor vheerman geandtwoort wierdt van neen.
Actura den 20 November 1765

Verhuedt

Scholtus

Aawë humor.
Kees Goochem en Jönus Slim., twee inwoners van ut
daarp wör de Neder~Bêtuwë op zun srnals is, ware eeuwige
vrindë, WOr de' een gong, was de aandër tt' vijndë. Ze
gongë dan ok sarnë öt s of gingë samë vissë, deildë lief,
leed en vis. Doch op un dag toe Kees un snoek vong van
un pond of tien, terwijl JOnus slechs un visje vong
van een goed pond, was ut wel aarug moejlik deilbör.
Ze zate der eigëluk un bietje mee in.
Doch in ins kreeg Kees un slimme- inval en zeej:
"JOnus, draajcië gij oew eige mar urn."
j^nus deej ta.
Kees wees de grütste vis On en wilde zegge:"vur
wiej is tiej", doch zeej: "Vur wiej is de grütste?"
"Vur mijn"5 zeej Jönus.
" 't Is toch bar ok, dak vërliese mot", gromde Kees
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ÜH VERHOLTJE VAN VROEGER/

Wie oot zeej, da ter gin humor was in de Bèt.uwë en -d6r •
alleen kjallës liepë met lange slipjassë en., vrólie met
lange zwarte jürkë en zwarte kousë, diej sloeg de plank
mis. En hij was musschien nog noot gëwes in da vrindë,.
lukkë daarpke wa ter aargus lig, wijd van un spoor of de
aanderë bewoonde' wereld.' In da daarpke was een min s noot-gin nummer gëwo'rrë. En van tijd tot tijd zette men der
ok de blumkës buitë. Doch op een keer gong de achtenswèrdigë burger van de gemeente, de domënie, un bietj e
buitë zun buukskë. Niej dattie kattëkwOd ut gong' hole,
o nee je, ut was heel wa aandërs.
Domënie ha un w a rOr'é gewoonte. En dé. kwam vort ut ut
feit, dattie iedereen op zun dümke kende. Dol v/as gin
wonder, want de miste hattie gedopt en Ongenomë. En zo
wies tie prusies wie ter wel en wie ter niej in de kerk
was gëwes. Domënie vurgëleek zun schare met de centë ut
de këlektebuil. Un boer met meer dan twentig bunder laand
d£ was un guldë, onder de twentig bunder, un halve guldë,
un keuter un kwartje, wör die ok de bovemeester bij rè_
kende, de neringdoende zoas de smid, de ellëwinkel, de
bakker en de schoenmaker op un dubbeltjes de kijndër van
dé burgemeester op un stuiver, de vrouwe, de aawë rninsë
en de overëgë kijndër op un halfje. Ut moch eigëluk niej,
un mins vergelijke met un geldbui}., doch ut was onwillekeurig en geld, da was bekend, in stöt urn de staarkste
minsë zwak te makë.
Denk nouw persé niej dat"domënie slech wier, o neejë,
gin hOr op zun kop (al wastie kol) zouw ter on denkë.
Domënie InA tien zondag geprikt over nostëliefdë, da ok un
klein bietjë met geld te makë ha. Nog heftig transpërerènd
schuddënie de kèlektèbuile urn, want da deej tie eigus,
Omgëstörd dur zes pOr ogë. Eigus liet tie zun blik gOn
over de aarmëbuil en telde de guldës iri een wip. "Heej",
zeej tie hardop,"der is un guldë te kort, aandërs zijn
der tien." En hij liet zun gedachte langs de bunders
laand glijë. Hij begreep ter niks van, de grote boerë
ware der allemOl gëwes. Alleen de bovemeester en un vrouw
van un vaste arrëbeijër, die pas un kiendjë h& had tiej
gemis. Mar da zouw hogtës zes en twentig centë kunne
schele. Domënie krabde is op zun bolkë mar kon ut rödsël
niej ontcijferë.
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De zondag ter op was ut ut zelfde, weer gin tien gulde.
"Hoe hek ut er nouw mee", riep tie„ 'De zondag der op zate der dartien gulde' in de buil. Ut begon de domënie te
duizëlë. De "meester was ter nouw wel. Mar dé kon toch
nie. Un kwartje kon toch noot gin gulde zijn. Zóuw tie
zich zo*vergissë?
De zondagtër op priktënie over un mins en over geld.
Aggë un mins^ met un gulde vergeleek kon ut bes un kwart.
je zijn en umgëkeerd ok. Urn niej te spreke over halve
guldësj dubbeltjes, 'stuivers, cente of halve centë. Gin
mins die ma begreep.. Of' wel? De bovëmeester misschien
wel? Hoe dan-oks ut lekte":toch- tït.
En zo komdë güllie ut ok tè'wêtë...
H.K. Budding
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III Veldnamen.
Alle genoemde veldnamen zijn te vinden op de veldnamenkaart, die t.z.t. zal worden gedeponeerd in
het archief van de Historische Kring Kesteren.
Voor de globale, oorspronkelijke , betekenis van
veel bestanddelen van veldnamen is gebruik gemaakt
van het artikel van Prof. C.H.Edelman en Dr. A.W.
Vlam: "Over de perceelsnamen van het Nederlandse
rivierkleigebied; I. Betuwe en Bommelerwaard", dat
verscheen in Boor en Spade deel III, (1949), blz.
231 - 284.
1. Landschappelijke ligging.
a. Waard: stuk land, buitendijks onmiddellijk langs
de grote rivieren gelegen, veelal omkaad en met de
naam van uiterwaard aangeduid.
Jakobswaard, Jufferswaard, Lage Kikkerswaard, Miet
van Lonkhuizenswaard, Ossewaard (en), Torenwaard,
(geen onderscheid gemaakt tussen waard, weerd of
werd).
b. Broek: gebied met ontbrekende afwatering.
Eessenerbroek, Rozenbroek, Weerbroek,
c. Veld: gebied met een min of meer natuurlijke afwatering op lager gelegen terreinen.
Binnenveld, Heetveld, 't Veld.
d. Berg: relatief hoog (zandig?) gelegen stuk land.
Donderberg.
2. Bodemgebruik.
a. Akker: bouwland.
Hofakker, Kerkenakker, Klaverakkers, Klompenmakersakker, Lange Akkers, Olieakker, Schaapsakker, Smids4

akker, Spiriusakker, "Vijf Akkers,
(in de meeste gevallen geen onderscheid gemaakt
tussen akker en akkers).
b. Weide: grasland waar geweid werd.
Armenweide, Bouwweide, Bronsweide, Plessewei, Grote Wei, Hinkewei, Hoekwei, Hoge Weide, Hopeweide,
Kerkeweitje, Koeweide, Kokkeweide, Kosterieweitje,
Lage Weide, Melkwei, Molenweide, Molleweide, Paardeweitje, Pastorieweide, Reumersweide, Rijnweide,
Schrouweide, Stiersweide, Stompeweide, Tullenweide,
Valeweide, Vinkeweide, Weitje.
(geen speciaal onderscheid gemaakt tussen wei, weide, weitje of weiden),
c. Beemd: grasland dat gehooid werd.
Beemd, Lange Beemd.
d. Dries: in onbruik geraakt bouwland, dat door
opslag van grassen en kruiden in grasland veranderde.
Dries, Drieske, Jonge Dries, Oude Dries, Schapedries.
e. Bongerd: perceel met vruchtbomen (=boomgaard).
Brouwersbongerd, Hiensbongerd, Maassenbongerd, Neerlandsbongerd, Lange Bongerd, Oude Bongerd, Pastoriebongerd.
f. Pas: perceel met begroeiing van hout dat benut
werd.
Bokkepas, Elzepas, Lippassen, Pas, Pasje,
g. Peut (of peuter): jonge of kleine boom.
Peuterskamp, Peuterkampen.

3. Namen i.v.m.huizen, bedrijven e.d.
a. Hof: oorspronkelijk een bestuurscentrum van een
bepaald territorium (b.v. een dorp); later een algemene aanduiding voor een huis of boerderij (hofstede, hoeve).
Grote Hof, 't Hoff, Hofakker, Kleine Hof, Mariënhof,
Meindershof, Prinsenhof, Sebushofstede, Tullekenshof.
b. Burg(t): oorspronkelijk een versterkt of voornaam
huis; later een algemene naam.
Hijburg, Rooienburgt, Sprokkelenburg, Wortelenburgt,
Uilenburg.
(geen speciaal onderscheid gemaakt tussen burg en
burgt).
c. Bouwing: grote boerderij of complex van percelen.
Hofse Bouwing, Molenbouwing, Nieuwlandbouwing.
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4. Namen i.v.m. beroepen, personen, bedrijven e.d.
a. In verband met personen of beroepen.
Bronsweide (baron?), Brouwersbongerd (Brouwer, brouwer)
Hiensbongerd (Hiens), Mariënhof (Maria), Meindershof
(Meinders), Maassenbongerd (Maassen, Vermaassen,Van der
Maas), Prinsenhof (Prins), Smidsakker (Smid(s), smid),
Spiriusakker (Spirius, Spurius),Schoutekamp (Schouten,
schout), Tulkushof en Tulkusweide (Tulkus, Tulleken),
(hoofdletter:eigennaam; kleine letter: beroep),
b. In verband met bedrijven, instelling e.d.
Flessewei (behorend bij De Fles), Grote en Kleine Hof,
Hofse Weiden en Hofakker (behorend bij 't Hoff), Kosterieweide, Pastoriebongerd en Pastorieweide, Armenweide, Kerkenakker en Kerkeweide (dienend voor kerkelijke doeleinden), Eeumersweide (behorend bij De Reumer
5. Algemene aanduidingen.
a. Kamp: veel voorkomende naam voor een enkel perceel.
Bonekamp, Ganzenkamp, Hoenderkamp, Houtkamp, Klaverkamp
Kloosterkamp, Molenkampen, Peuterkamp, Poeleskamp, Poel
derkamp.
(geen speciaal onderscheid gemaakt tussen kamp en
kampen).
b. Morgen: perceelsgrootte (l morgen = ca 0,85
ha).
Twee Morgen. Twee derdehalve Morgen (twee derdehalf =
twee morgen + de derde morgen voor de helft = 2-J- morgen),
Drie Morgen, Hoge Vier Morgen, Vijf Morgen, Zes
Morgen, Grote en Kleine Zes Morgen, Zeven Morgen, Acht
Morgen, Twaalf Morgen.
c. Roei of roede: perceelsgrootte (?00 roei = l bunder
of ha).
Achttien roeien.
In het voorgaande zijn rubrieksgewijs de meest voorkomende namen opgenomen. Behalve deze veldnamen komen er
allerlei andere namen voor, die niet vermeld zijn.
De schrijver houdt zich zeer aanbevolen voor veldnamen
in de voormalige dorpspolder Heteren, zowel bestaande
namen als oude, in onbruik geraakte, namen waarvan de
ligging bekend is.

Op 4 juli 1980 overleed ons lid
D. LEERENTVELD
Be heer Leerentveld was actief
betrokken bij de oprichting van
de werkgroep Streekgeschiedenis.
De eerste vergadering vond dan
ook bij hem thuis plaats.
Helaas bleek dat hij om gezondheidsredenen redds spoedig een
stapje terug moest doen.
Niemand van de werkgroep kon
vermoeden dat het einde zo snel
zou komen.
Langs deze weg willen wij graag
ons medeleven met de nabestaanbetuigen.
Vooral zijn vrouw wensen wij van
harte veel sterkte toe.

DE SNELLENBÏÏRG 1980

Als een versleten oude man
staat daar "de Snellenburg" verlaten.
Als eens zijn stenen konden praten.
Wat zouden zij vertellen van
datgene wat in honderd jaren
is aan hun oog voorbijgegaan
aan lief en leed,strijd om 't
bestaan
en ondergang van het jonge leven.
Hoe nauw is dat verhaal verweven
met mij en gaat mijzelve aan
en ook die mij zijn voorgegaan.
Maar mocht zijn schoonheid eens
herleven,
hoop ik dat. hij geluk mag geven
aan hen die met hem samengaan.
J.den Hartog.

Over de dominees
Prins en hoppen.
J.S.M.Tornga
(Simon Gerard Prins was van 1805 tot 1810 predikant te Ochten en Antony Koppen diende de kerkelijke gemeente van Hien en Dodewaard van 1797
tot 1835).

Reeds meer dan dertig jaren geleden hoorde ik eens
een bejaarde inwoner van de Eldikse Hoek (buurtschap
onder Ochten) vertellen over een dominee uit Ochten,
die een hartstochtelijk jager was. Zelfs 's zondags
kon hij het niet laten om op het wild te schieten.
Hij heette Prins.
Op zekere zondagmorgen ging hij in de ochtendschemer de dijk over. Met z'n jachtgeweer. En hij knalde er op los. Op de wilde eenden in de plassen van
de uiterwaarden. Hij moet wel een heel eind gesjouwd hebben. Opeens hoorde hij in de verte de
kerkklok luiden. Nu ging het kerkvolk over de dijk
en door de straten naar de kerk. Hij moest zich
haasten.
De koster wachtte ongeduldig op de predikant. Hij
zou maar vast beginnen, en zette als voorzanger
een psalm in. Daarna las hij in zijn functie van
voorlezer enige schriftgedeelten. Maar de dominee
kwam maar niet. Dan nog maar eens een lied zingen
en nog een. Daar liet opeens de op de dijk geplaatste
wachtpost merken, dat de predikant in aantocht was.
Toen dg. Prins de kerk binnentrad gaf de koster op te
zingen psalm 146 : 2
Vest op prinsen geen betrouwen
Waar men nimmer heil bij vindt.
Erger dan dominee Prins uit Ochten maakte het zijn
collega Koppen, voorganger van de kerkelijke gemeente
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van Hien en Dodewaard. Wijlen Gert van Jillis uit
Hien wist nog te vertellen wat hij vroeger van zi.ln
grootvader had gehoord.
Koppen was predikant en boer tegelijk, hetgeen vroeger op het platteland wel meer voorkwam. Op een zondagmorgen beklom ds. Koppen de kansel in de kerk te
Dodewaard. Het was buitengewoon mooi weer. En het was
van groot belang, dat het hooi droog zou worden binnengehaald. De dominee bedacht zich niet lang. Hij
raadde zijn toehoorders aan om maar naar huis te gaan
en op de uiterwaarden aan de arbeid te gaan. Zelf
kwam hij de preekstoel weer af. Alle kerkgangers
gingen huiswaarts. En op de uiterwaarden werd onder
de brandende zon het hooi binnengehaald.
U weet wel, dat overleveringen dikwijls een kern van
waarheid bevatten. Het lijkt me daarom zeer wel ,mogelijk dat in de tijd van de Verlichting en onder de
invloed van de Franse revolutie de predikanten hun
plichten op zondag niet al te nauw namen.
Gelukkig valt er over beide predikanten ook wel wat
goeds te melden: Bij de dijkdoorbraken te Loenen en
Oosterhout en de overstroming van de hele Betuwe in
1809 hebben beiden zich flink geweerd. Het mee helpen
organiseren van het reddingswerk en het brengen van
voedsel voor de hongerige arme stakkers, die om de
kerken als de hoogste plaatsen in het dorp waren samengebracht, werd door koning Lodewijk Napoleon zeer
gewaardeerd. "De predikant te Ochten, die een buitengewone ijver aan de dag had gelegd, werd benoemd tot
Ridder in de orde van de Unie, en de koning deed de
Dodewaardse dominee, die zich niet minder loffelijk

had gedragen, een gouden snuifdoos met des konings
naamcijfer ter hand stellen." (uit H. Ewijk, Dijkdoorbraken en Overstromingen in 1809).
Koning Lodewijk Napoleon had ook zelf een bezoek gebracht aan de overstroomde gebieden0 Per rijtuig uit
Tiel bezocht hij de hogerop liggende dorpen. (28 januari 1809). Door het geopende raampje van zijn koets
sprak hij met ds. Prins. Onder de indruk van zijn
manhaftig voorkomen en de vlotheid waarmee de predikant zich in het Frans kon uitdrukken, zei de koning daarna tegen zijn medereizigers: "Dit is geen
man om "pasteur" op een klein dorp te blijven" (Mr.H.
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v.A.
- Herinneringen, enz. 1884).
Bij Koninklijk Besluit van 21 november 1809 werd
ds. Prins benoemd tot aalmoezenier bij de troepen
in Den Haag. Hij hield op 22 juni 1810 zijn afscheidspreek te Ochten. Zijn inboedel werd ingescheept. Hij
logeerde bij zijn ouders in Bennekom toen plotseling
het bericht kwam dat Lodewijk lïapoleon afstand van de
troon had gedaan (l juli 1810). De reis naar Den Haag
ging niet door. Maar in Ochten blijven kon hij ook
niet. Er was reeds een opvolger beroepen. Een barones
Vari Brakel hielp ds. Prins aan de predikantsplaats van
Over- eri Nederasselt. In 1812 verwisselde hij deze
gemeente met die van Altforst en Appeltern. In 1018
nam hij een beroep naar de gemeente van BaarIe Nassau
en Chaani aan. Hij woonde met zijn gezin in de pastorie te Chaam in de Kempen.
Een artikel van Mr. W.v.d.Poll in de Gelderse VolksAlmanak van 1899 vertelt ons nog meer in "Levensschets
van een merkwaardig Geldersmaa".
In 1830 brak de Belgische opstand uit. In Chaam waren
veel sympathisanten. De "blauwkielen" (gewapende
Belgische opstandelingen) bedreigden het dorp. De
dominee bracht zijn gezin over naar Gelderland. Zelf
bleef hij met z'n oudste zoon' in Chaam. Men had hem
overigens al gewaarschuwd, dat de "kleimannen" het op
de predikant hadden gemunt. Bij de pastorie had de dominee uit voorzorg twee gezadelde paarden staan. Als
vrienden op het dorp hem waarschuwden voor onraad,
dan maakten hij en z'n zoon, goede ruiters, zich onmiddellijk uit de voeten. Om dadelijk terug te keren
als het gevaar geweken was.
Ds, Prins deed veel nuttig werk voor het Nederlandse
leger. Via zijn vrienden kreeg hij veel informaties
binnen over Belgische troepenopstellingen e.d., welke
hij doorgaf aan Nederlandse officieren. Voor dit werk
kreeg ds. Prins in 1831 de orde van de Nederlandse
Leeuw. - Mr. II.v.A. vertelt in zijn boek hoe hij bij
het begin van de Tiendaagse Veldtocht in Groningen met
verlof was en zich, met een mede-student dienend bij
de Groningse studenten flankeur-compagnie, onmiddellijk bij zijn legeronderdeel moest aansluiten. De
compagnie was reeds in België. Zij brachten de nacht
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door in de pastorie te Chaam. De bovenverdieping van
de pastorie geleek een arsenaal van wapentuig. "En hij
toonde ons hoe de wenteltrap hem in staat stelde, om
elk die het waagde zich da-irop te vertonen van zijn
hoge standplaats neer te schieten!"
Volgens de Gelderse Volks Almanak hebben de dominee
en zijn zoor. daarna dienst genomen bij de cavalerie.
Wegens zijn manmoedig gedrag gedurende de gevechten
bij Capelle (ten noorden van Antwerpen) werd hem de
Militaire Willemsorde uitgereikt.
Als de Tiendaagse Veldtocht is afgelopen en de troepen
zijn teruggetrokken achter de Nederlandse grens,
trekt de dominee de "wapenrok" weer uit. Zijn gezin
komt uit Bennekom weer naar Brabant over. Hij is nu
weer predikant. Als president van het Provinciaal
Kerkbestuur maakt ds. Prins verscheidene reizen naar
Den Haag. Wanneer hij terugkeert van één van zijn
bezoeken aan de residentie wordt hij onwel. Drie
jaar lang heeft hij gesukkeld. Een badkuur in Bentheim
in de zomer van 1839 helpt niet. Op 27 januari 184o
sterft hij in de pastorie te Chaam, 57 jaar oud.

o-o-o-o-o-o
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Iets uit de geschiedenis van

DE

SNELLENBURG.
J. den Hartog.

Wanneer wij de namen van boerderijen of percelen
in ons Betuws land nagaan dan valt het op,dat
wij wel in ieder dorp een of meerdere malen een
huis- of perceelsnaam tegenkomen die eindigt op
"burg".0pheusden:"Snellentmrg" en "Toorenburg",
Zetten:"Sleeënburg",ïïeteren:"Nijburg",Lakemond:
"Doeijenburg", enz.
Ik heb me dan ook vaak afgevraagd hoe al die
huizen en percelen aan hun naam gekomen zijn.
Sommige van deze benamingen zijn van vrij
recente datum,maar de meeste zijn vele honderden jaren oud.
Het is niet waarschijnlijk dat dit allemaal
kastelen zijn geweest.Van enkele van deze
burgen is bekend dat zij vroeger echte burchten
waren,zoals bijvoorbeeld de Nijburg te Heteren.
Ook de Appelenburg te Dodewaard zag er door zijn
hoge muren nogal vervaarlijk uit,terwijl de
Doornenburg nog altijd het mooiste middeleeuwse
kasteel is,dat ons land bezit.
Van vele is er slechts een boerderij- of een
perceelsnaam overgeschoten.
Wat is de oorspronkelijke betekenis van de naam
"burg" of "burch",die wij zo vaak in dit rivierenland,maar ook wel langs de zeekust tegenkomen,
zoals Elburg en Spakenburg?
De meest waarschijnlijke uitleg is,dat in deze
streken,die soms meerdere malen per jaar door
rivieren of (Zuider)zee werden overstroomd,op het
hoogste punt van het plaatsje een stenen
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gebouw stond,waarheen men in geval van nood kon
vluchten. Ook wanneer "benden het land af stroopten,
wat in de woelige middeleeuwen vaak voorkwam,vond
men hier enige bescherming.Een versterkt huis,dat
beschermde tegen het altijd weer opduikende gevaar,
een waarborg dus.
Hoe groot en hoe sterk zo'n burg dan was,hing af van
de welvaart van de "vaste" bewoners,zodat,waar de
burg toebehoorde aan een rijk adellijk heer,de woning
uitgroeide tot een echt kasteel,terwijl het op een
andere plaats maar een boerderijtje bleef.
Daar in Opheusden geen adel woonde,lijkt een groot
gebouw onwaarschijnlijk.
Zoals ij reeds vermeldde,had Opheusden twee burgen,
de Snellenburg en de Toorenburg.De Snellenburg is
dan waarschijnlijk de schuilplaats van de Heusdenaren geweest.De Toorenburg hoorde bij het landgoed
de Polle en lag buiten het dorp.

Vanwaar de naam Snellenburg?
Ik heb hierover in de loop der jaren verschillende
verklaringen gehoord.
De eerste is dezerDoor de Heer Van Arkel werd een
stenen gebouw aan de Heusdenaren geschonken voor hun
hulp bij zijn strijd in het grensgebied.Het bouwwerk
werd door de Gorcumse bouwlieden in zo korte tijd
opgetrokken,dat het terecht de naam Snellenburg kreeg.
De tweede verklaring is dat het de woning van iemand
was,die in de volksmond "Jan Snel" werd genoemd.
Er is mij een schilderijtje getoond van een mannetje
in de kleding van begin negentiende eeuw.Hij liep op
een drafje en een klein hondje sukkelde achter hem
aan.
Op de verpondingsstaat van 1650 komt de "Snellenburch"
al voor,zodat het laatste verhaal niet klopt,al kan
het mannetje er best gewoond hebben.
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Mocht iemand een "betere verklaring voor de naam
hebben,dan houd ik mij aanbevolen.
Aardig is het verhaal dat de Snellenburg een klooster was en een ondergrondse verbinding met de kerk
had.Een onwaarschijnlijke geschiedenis,daar indien
er een ondergrondse verbindingsgang was,deze driekwart van het jaar onder water zou hebben gestaan.
Wel is het merkwaardig,dat de heer ir. J.Poelman
kort geleden bij mij kwam met een in oude archieven
gevonden verhaal over een abt .te Heusden,terwijl
het klooster Mariëngaarde een nonnenklooster was.
Mogelijk was deze abt de biechtvader van de nonnen,
maar het verhaal over het monnikenklooster Snellenburg krijgt wat meer grond om op te staan.Overigens
waren de nonnetjes ook genoeg mans,want volgens
hetzelfde archief gingen drie ervan een inbreker,
die hun koperen ketels en een zij spek gestolen had
danig te lijf.
Het huis Snellenburg dat er nu nog staat is gebouwd
omstreeks 1880 en wel door Jan den Hartog,die
geboren was te Zetten,doch opgroeide in Opheusden.
Het huis kwam op verschillende kadastrale percelen
te staan,waarvan er een vlak -voor de bouw van de
dorpspolder werd gekocht.
De grond lag vóór de bouw aanmerkelijk lager,maar
werd opgehoogd door ten zuiden en ten oosten ervan
een brede gracht te graven.Deze grachten zijn in
de dertiger jaren en na de oorlog weer gedicht.
Het viel ons al jaren op,dat ten westen van de
gebouwen (vóór de oorlog stond er een grote schuur
naast) een stuk grond lag,waarop bomen slecht
wilden groeien.Ook lag dit deel hoger dan de rest
van het terrein.
Toen mijn zoon Albert en John Koops den Hartog
uit Eist hier enige jaren geleden gingen graven,
stuitten zij op de fundering en de kelders van een
oud huis waarvan men de oppervlakte nauwkeurig kon
vaststellen.
Vat betreft het bouwmateriaal,er waren bij de stenen wel kloostermoppen,maar de rioleringen leken
uit een veel later periode.
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De grootte van het huis deed meer denken aan een
tabakshofstede dan aan een burcht.Dit zal dan vel
de woning van Jan Snel zijn geweest.Deze woning lag

zoals vroeger veel huizen aan de Hamsestraat met .
het achterhuis naar de weg en met het voorhuis aan
een kerkpad.
Daar men vroeger alleen de doorgaande wegen een

beetje verhardde,doch de wegen die geen doorgaande
functie hadden maar liet voor wat het was,waren de-

ze in de late herfst en in de winter voor voetgangers onbegaanbaar,vooral als zij bij kerkgang nette

kleren droegen.
In het begin van de negentiende eeuw was het nog zo,
dat de bewoners van de Polle aan de Tielsestraat
's winters alleen te paard naar de kerk konden;zelfs
een rijtuig kon er niet doorkomen.Dus ging men kerkpaden aanleggen die parallel liepen met deze wegen.

Deze kerkpaden bleven ook bij slecht weer begaanbaar
en zo hielden de voetgangers hun goede kleren schoon.
Langs de Hamsestraat liepen twee van die paden.
Ze begonnen bij de kerk,de noordelijkste route tot
het Vispad,het zuidelijkste pad,denk ik,tot het punt
waar vroeger de gemeentepomp stond,bij het Herenland.
Vóór de oorlog was dit aan de bebouwing nog te zien.
Wat betreft de grootte van het perceel grond dat in

1650 Snellenburch werd genoemd,dit was 9 morgen,dus
7,2 ha en hoorde toen toe aan een familie Ruiters
en aan Jan en Thonis Jansz.

Het valt op dat de perceelsnaam "Vreeswijk" voor het
stuk grond dat achter en naast de kerk ligt in 1650
niet voorkomt.Deze naam is schijnbaar pas in de 19e
eeuw hieraan gegeven.
Volgens de verpondingsstaat hebben deze mensen waarschijnlijk wel kort bij de kerk gewoond,zodat het
mogelijk is,dat de oude Snellenburg veel dichter bij
de kerk heeft gestaan en dan zou een gangetje heel
goed gekund hebben.

De familie den Hartog heeft het huis "bewoond tot
1915»waarna het "bewoond werd door een familie Brands
daarna weer door een familie den Hartog.
Van ± 1926 tot 1932 woonde er een Groningse boer op,
de heer Riepsma,die het samen met een Zeeuwse boer,
Zeevaart's schoonvader,bewoonde.
Het huis heeft vervolgens enige tijd leeggestaan,
daar ik de grond en schuren nodig had voor het boerenbedrijf , terwijl ikzelf langs de dijk woonde.
In de loop van 1936 kwam er een zekere Bol bij mij,
die in Amerongen woonde.Hij wilde in de Snellenburg
een radiocentrale vestigen.Hij had een concessie voor
Opheusden,0chten en Dodewaard.
Maar voor ik verder ga met het verhaal,wil ik eerst
wel eens vertellen wat eigenlijk een radiocentrale
is.Ik kan me namelijk voorstellen,dat de huidige
jeugd nooit van zoiets gehoord heeft.
Vóór de oorlog waren radiotoestellen erg duur en de
mensen hadden maar weinig geld door de economische
crisis van toen.
Mensen als voornoemde Bol huurden dan een huis,
plaatsten er een ontvangtoestel met versterkers in
en legden leidingen aan naar degenen die zich voor f 0.25 per week abonneerden en daarvoor een luidspreker in huis kregen.Dit ging meestal alleen maar
goed in de steden,omdat men de leidingen over de
daken legde en er bovendien veel mensen bij elkaar
woonden.Wij vonden het wel een beetje gek,dat men
dit ook op het platteland ging doen,waar men veel
meer met palen voor de leidingen moest werken.
Bovendien woonden er in Opheusden nogal wat mensen
die niet wilden dat de leidingen over hun dak liepen.
Zij zeiden,dat dan de duvel bij hen op het dak ging
zitten.
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Maar het huis werd gehuurd en een zekere Van Bleek,
afkomstig uit Vageningen,werd aangesteld als bedrijf sleider.Er werd een uitgebreid net aangelegd en
er waren toen heel wat mensen in de drie dorpen,die

op de radio waren aangesloten.
Het viel mij wel op,dat de verbindingslijnen tussen
de dorpen nogal raar liepen.Toen ik Van Bleek ernaar
vroeg zei hij :"Dat heb ik ook al gezegd,maar de baas
wil het zo."
Toen het net klaar was,werd Van Bleek ontslagen en
kwamen er Amsterdammers op de Snellenburg wonen en
ik kreeg geleidelijk aan de overtuiging met rasechte
N.S.B.'ers te maken te hebben.Men verliet het huis
spoedig daarna en de centrale kwam vervolgens aan de
Dalwagenseweg.

Toen in de herfst van 1939 de oorlog uitbrak en wij
tot onze stomme verbazing ontdekten dat wij in een
militaire linie woonden,met alle narigheden vandien,
werd de centrale bediend door een Duitse Nederlander

en bleken de leidingen precies langs de stellingen
in de verdedigingslinie te lopen.Toen ik enige jaren
later deze heer eens tegen het lijf liep,was hij
hauptman bij de S.S0
Ik heb de Nederlandse legerleiding destijds gewaarschuwd,maar het grote kwaad was al geschied en veel
militaire geheimen waren al naar Duitsland overgeseind.
Ik hoorde later,dat in Bemmel,waar ook een linie
kwam,hetzelfde was gebeurd.

Hierna is er nog een poos een sigarenfabriek in het
huis gevestigd geweest,maar toen de oorlog ook op
Nederlands grondgebied uitbrak,stond het weer leeg.
In september 1939 kwamen de Nederlandse troepen reeds
naar Opheusden en het huis werd gevorderd.Onder lagen
soldaten en bevond zich bovendien het militair tehuis.
Boven zetelde de foerier.Beneden was trouwens ook nog
het distributiekantoor gevestigd.
Na de capitulatie in 1940 werd een gedeelte bewoond
door het gezin Van Bruggen.Een gedeelte was Rode
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Kruispost en voor de rest diende het gebouw voor opslag voor ons landbouwbedrijf.
In de zomer van 1945 woedde er,wat toen heel vaak gebeurde, een luchtgevecht tussen Duitse en Engelse
jagers en bommenwerpers boven Opheusden.
Opeens stortte er met een luide knal een Duitse jager neer,kwam op het terrein van de Snellenburg terecht en vloog in brand.
Ik ben er naar toegerend en deed de voor ons gelukkige ontdekking,dat er weliswaar twee grote en ontelbaar veel kleine stukken lagen,maar dat het stuk dat
in lichterlaaie stond,zich het verst van het huis af
bevond.Door een wonder waren ook de paarden die in de
boomgaard liepen,niet geraakt.terwijl toch de boomgaard vol stukken lag. De motor bleek zo diep in de
grond te zitten,dat hij ook later nooit is gelicht.
De piloot,een Hongaar in Duitse dienst,lag dood
tussen de vruchtbomen.
Toen in september 1944 de luchtlanding plaatsvond
stond er een luchtafweerkanon bij het Drutenseveer
in Dodewaard,waardoor heel wat vliegtuigen en glijders (dat waren aanhangers van vliegtuigen,maar
zonder motor) werden neergehaald of aangeschoten.
Een groot transportvliegtuig viel net over de Linge
bij de hoogspanningslijn brandend neer.
De inzittenden van dit toestel kwamen om het leven,
behalve een piloot,die brandend in een sloot vol
water viel,wat hem weliswaar het leven redde,hoewel
hij deerlijk gewond was.
Door de ondergrondse werd deze man naar de Snellenburg
overgebracht,waar hij dagenlang door een groep
Opheusdenaren is verzorgd en verpleegd.
De man was helemaal in verband gepakt en daardoor
onherkenbaar.Dag en nacht moest er bij hem worden
opgepast.Men had hem gewoon voor het raam geplaatst
en geen der Duitsers die daar dagelijks heen en
weer liepen,is ooit op het idee gekomen dat het een
Amerikaan was.
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Toen de Engelse troepen in Opheusden kwamen hebben zij
hem meegenomen en later hoorden wij dat hij de oorlog
had overleefd.
Enige dagen na het neerkomen van dit vliegtuig begon
de grote slag om Opheusden.De schuren zijn toen in
brand gestoken en geheel afgebrand;het huis heeft ook
in brand gestaan maar dit vuur is weer gedoofd.
Een groep Opheusdenaren,die in de kelder een schuilplaats had gezocht,heeft toen het pand in paniek verlaten,waarbij een dikke bakker zelfs kans zag,zich
door een klein raampje van de zijdeur te wringen,iets
wat door verschillende ooggetuigen werd bevestigd,
maar later door anderen als onmogelijk werd beschouwd.

Na de oorlog is het zwaar beschadigde huis door de
gemeente Kesteren gehuurd en provisorisch hersteld.
Het is jarenlang door twee of drie gezinnen bewoond
geweest o.a. door dominee Dorrestein.
Later heeft de gemeente het perceel waarop het huis
staat aangekocht en van het bouwwerk een jeugdhuis
gemaakt,maar ook hieraan is nu een einde gekomen.

o-o-o
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Re nd e z - v o u s
with

D e stiny.
De 101ste Amerikaanse luchtlandingsdivisie heeft van
zijn oorlogsbelevenissen uitgebreid aantekening gehouden.Van dit historische verslag is een gedeeltelijke vertaling gemaakt door één van de leden van de
Historische Kring.
Hieronder volgt het gedeelte dat betrekking heeft op
het aandeel van bovengenoemde divisie in de Slag om
Arnhem tijdens de september en oktoberdagen van 1944»
en wel met name de krijgsverrichtingen op "The
Island",zoals de Betuwe door de geallieerden igenoemd
werd.
"De rest van de veldtocht in Nederland was een lange
anticlimax voor de 101ste luchtlandingsdivisie.
Dit was vooral zo omdat zowel officieren als manschappen hadden verwacht dat ze teruggetrokken zouden worden als de moeilijkste periode van de actie voltooid
was.
Sommige mannen sprongen uit hun vliegtuigen en geloofden,dat ze binnen 72 uur afgelost zouden worden.In
werkelijkheid werden het 72 dagen.
Natuurlijk waren die 72 uur slechts een gerucht,maar
iedereen dacht dat de divisie eenvoudigweg aan de
Britten werd uitgeleend om hun met een bijzondere
aanval te helpen.
Als de aanval voorbij was,zou de divisie behandeld
worden zoals dat met stoottroepen doorgaans gebeurt
en teruggezonden worden om zich voor te bereiden op
21

de volgende gebeurtenis.
Met verrassing en teleurstelling werd
daarom de aankondigingbegroet die gedurende de dagen die volgden op
D plus 10 (D is 17 september 1944) gedaan werd.
Inplaats van terug werd het voorwaarts gaan,voorwaarts
naar "The Island".Dit was de naam,die gegeven werd aan
een lang smal gebied ten noorden van Nijmegen tussen de
Neder-Rijn en de Waal,waar de Britten een frontlinie
hadden gevestigd.
Er zou niet alleen verrassing en teleurstelling,maar
ook volslagen ongeloof zijn geweest,als iemand van te
voren geweten had dat de divisie,terwij l ze daar verbleef, een nieuw record voor onafgebroken dienst aan het

front zou gaan vestigen.
Niemand zou geloof gehecht hebben aan verslagen die
zouden openen met D plus 4 of D plus 23 en die zelfs
zouden oplopen tot D plus 71.Het is nu duidelijk dat
de Britten dringend hulp nodig hadden.
Ze waren betrokken geraakt bij het zuiveren van het
gebied om Antwerpen en ze gebruikten teveel troepen,
zodat ze er geen meer over hadden voor het "Eiland".

Maar dat wist de divisie toen nog niet.
De tocht naar het noorden begon op 2 oktober (D plus 15)
toen het 506e regiment optrok naar Nijmegen en daarbij
het 321ste,de B-compagnie van de genie en alle batterijen,behalve de C-compagnie van het 81ste meenam.
De volgende dag trok het 506e erop uit om een frontliniepositie van de Britten bij Opheusden over te
nemen;andere eenheden van de divisie volgden hen in
de loop van de week en voegden zich bij hen op "The
Island".
Tegen de tijd dat de divisie orders kreeg voorwaarts
te gaan,hadden de Britten hun frontlijn langs de zuidelijke oever van de Rijn naar het westen uitgestrekt

tot Opheusden.Er bestonden nog 3 of 4 Duitse bruggehoofden en die zouden later nog veel moeilijkheden
geven.Dit tien mijl lange gebied van Opheusden in het
westen tot Eist in het oosten zou onder verantwoordelijk22

heid van de divisie komen.
Het grootste deel van Nederland is laag,maar het
"Eiland" is een overdrijving van deze beide kenmerken.Er is geen enkele verhoging in de bodem,behalve de dijken die de rivier tegenhouden.
Het land ertussen is bouwland,weiland en ook boomgaarden,alles doorsneden door sloten en bomenrijen.
De dijken zelf zijn 20 voet hoge aarden wallen met
een weg er bovenop en met glooiingen die soms steil
zijn,doch soms ook zo licht hellen,dat de dijken aan

de voet twee- tot driehonderd voet breed zijn.
De Duitsers hadden daarentegen heuvels aan de noordoever van de rivier.Zodoende beheerste de Duitse
artillerie het gehele gebied van de divisie en maakte
bewegingen overdag erg gevaarlijk.
De mannen huisden in zogenaamde foxholes,die meestal
overdekt moesten worden als bescherming tegen Duits

kartetsvuur.Ze konden de gaten echter niet al te
diep graven,want op drie voet diepte begon het water

al binnen te sijpelen.
Dit werd nog erger toen de regenval in oktober het
peil van de rivieren deed stijgen.Het water in Rijn
en Vaal steeg boven het gevarenpunt en er moesten

plannen gemaakt worden voor een snelle evacuatie van
het "Eiland",voor het geval dat de Duitsers de

dijken zouden opblazen.
De Amerikanen werd deze belevenis bespaard,maar de
Britten die ons eind november aflosten kregen ermee

te maken.
Hoewel de divisie nooit de observatiemogelijkheden
had die de Duitsers werd geboden,hadden we wel
kanonnen.Hele regimenten Britse artillerie werden
ter ondersteuning beschikbaar gesteld.Gevoegd bij

de eigen eenheden,gaf dit ons meer vuurkracht dan
ooit tevoren.De gevechten op het "Eiland" waren
artillerieduels zoals de divisie nog nooit eerder
had meegemaakt.

In deze gevechten leerde iedereen groot respect
hebben voor wat een raketten vurende Typhoon (gevechtsvliegtuig) kon doen om de grondtroepen te
helpen.
Steeds wanneer vijandelijke sterkten moeilijkheden
gaven,werd er om Britse Typhoons gevraagd.Gewoonlijk knapten hun raketten het karweitje op.
Op het "Eiland" werden de eerste "Screaming Meemis" (raketwerpers van de Duitsers) tegen de mannen van de divisie gebruikt.Hier zagen ze de eerste Duitse straaljagers en hier ook hoorden ze de
eerste V1- en V2-raketten op hun tocht van terreur
over hun hoofden voorbijgaan.
Gedurende de laatste paar dagen zagen luitenant
Williaia D.Hardie jr. en een artillerie-waarnemingsgroep van het 377ste wat ze meenden dat een lancering bij daglicht was.
In zekere zin is het gebruik van het woord "anticlimax" om deze latere gevechten te beschrijven
niet correct.De mannen die in Opheusden vochten
voelden dat het net zo'n verschrikkelijke slag was
als welke andere ook waar ze aan deelnamen.
Maar voor de meesten was de tijd op het "Eiland"
een lange saaie belevenis,die goed gericht Duits
artillerievuur nochtans constant gevaarlijk maakte.
De onmogelijkheid om iets aan dat artillerievuur
te doen droeg bij tot een algemeen gevoel van
frustratie.
Voor de gevechtstroepen kwam daar nog de spanning
van de voortdurende patrouille-activiteiten bij
die kenmerkend waren voor de laatste weken.
Patrouilles veroorzaakten slachtoffers en het besef
daarvan kwam harder aan naarmate iemands beurt om
te gaan dichterbij kwam.

Boven dit alles maakte het lange verblijf van de
divisie het noodzakelijk om de vrijheid te beperken
welke doorgaans een compensatie is voor iemand die
betrokken is bij frontgevechten.
De veteranen van Carentan(Frankrijk) en Veghel konden niet anders dan zich afvragen wat het allemaal
betekende dat hun frontlijnposities op reinheid
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geïnspecteerd werden.
Het "Eiland" was de beroerdste periode in mijn leven," zo vatte een officier het samen.
De divisie kreeg al die tijd Britse rantsoenen en
dat maakte de zaak nog erger.Sommige onderdelen van
deze rantsoenen vielen wel mee.Maar de ossestaartsoep,het smeer waar "bonen in dreven en de zware,
extra dikke pudding waren "bronnen van irritatie.
Vlees uit "blik werd net zo eentonig als het in de
Eerste Wereldoorlog was geweest.
Er was geen koffie en de Amerikanen taalden van thee.
Voor sommigen was het toppunt van alles de Engelse
sigaret.
Plaatselijke wijnvoorraden "brachten uitkomst en het
traditionele Britse rumrantsoen was een welkome
nieuwigheid,hoewel het distribueren van de rantsoenen alcohol de gebruikelijke problemen voor de
compagniescommandanten met zich meebracht.
De bron van de problemen lag bij de tien of vijftien man in elke compagnie die niet dronken.
Als ieder zijn rantsoen aan zijn dorstige maat gaf,
was er niets aan de hand.Maar als zes of acht borrels
allemaal naar dezelfde man gingen,kwamen er moeilijkheden.
De voedselvoorziening werd verder geholpen door de
"Operatie Jamfabriek".
Er was een verlaten conservenfabriek achter de
Amerikaanse hoofdverdedigingslinie bij Dodewaard.
Hier lag de jam voor het grijpen.Dat maakte de
harde Britse kuch beter eetbaar en menigeen riskeerde zijn leven om wat te halen.
Als een verdere compensatie voor het slechte voedsel regenden de goede gaven van de Hollandse fruitteelt op de hele divisie neer.
Soms werd het proces wat geholpen door aan een paar
bomen te schudden.Appels waren overal te krijgen,
evenals noten en peren.
Er waren koeien die er duidelijk onder leden,dat
ze niet gemolken werden.
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Er waren varkens en schapen,er waren zelfs huizen met
ovens om ze in te "braden en er waren borden en tafelzilver om bij zo'n feestmaal te gebruiken.
Sommigen genoten gedurende dat verblijf in Nederland
de beste maaltijden van hun hele leven.
Alles stond open,omdat de burgers haastig geëvacueerd waren toen de Britten beseften dat het "Eiland"
voor langere tijd gevechtsterrein zou worden.
Alles lag voor het grijpen en de soldaten,die het gevoel hadden dat zij en deze spullen de volgende morgen
wel in flarden geschoten konden zijn,gebruikten het.

Sommige dingen die er gebeurden waren,strikt gesproken, tegen de regels.Maar degenen die gezag uitoefenden,
namen aanvankelijk de tolerante houding aan die ervaren compagniescommandanten in deze omstandigheden kenmerkt.
Een van hen,een luitenant,had al besloten om in het
leger te blijven en was dus vooral bang voor slechte
aantekeningen op zijn staat van dienst.
Op een dag liep hij langs de weg met zijn regimentscommandant. Tot zijn grote verdriet kwamen ze plotseling een groep van zijn eigen manschappen tegen,die
hun karabijnen op een varken,dat ze zich voor hun
warme hap gekozen hadden,leegschoten.
"Kijk dat varken eens,luitenant," sprak de kolonel op
lijzige toon,"het valt uw mannen aan."
Maar zo'n vergaande tolerantie kon leiden tot misbruik
en dat gebeurde dan ook.
Samen met de Britten,Hollandse burgers,de Duitsers en
het 82ste,had de 101ste divisie een zekere verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het verdwijnen van
bezittingen in sommige Nederlandse dorpen.
Toen de situatie naar het standpunt van de divisiestaf ernstig werd,maakte men er een eind aan.
Officieren werden afgelost,nieuwe orders tegen het
plunderen werden aan alle troepen voorgelezen en er
werden zwaardere straffen in het vooruitzicht gesteld.
(wordt vervolgd)
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Een Amerikaan ploegt door een sloot om geen schietschijf te worden.

Ut huis wa beheks was.
H.K.Budding

Ut grote huis met ut riete dak stond nogal wijd van
ut daarp vandon,dor midde in de Neder-Betuwe.
Ut stond beschermd dur de appelbongerde en wier "begrens dur laand en waaje.
Sinds minse heugenis had tor ut zelfde geslach in
gewond,diej tameluk welgesteld ware,want zowijd ut
oog kon reike was ut bezit.
Eeuwe lang was ut kapitole spul overgegon van voder
op zoon.Ut laand en de waaje wure verhuurd on de
boere,de appels wiere op de bome verkoch 5n degene
diej ut miste booj.Un por bome um ut huis,woronder
wa kerse,pruime en pèrebome,hielde ze vur eige gebruik.
Dur ware wa zürge gekomme over da grote huis.Of eige luk was ut aanders,de tijd ha gin rekening gehaawe
met de toekoms.De aawe menheer Pieter was langer blijve léve dan de geschiedenis ha veurgeschreve.De
jonge menheer was inmiddels al de vijftig gepasseerd
en nog altijd vrijgezel toe de aawe menheer ut opgaf.
Hij bleef toe alleen in ut grote huis achter met un
diensmeid diej Van Palme hiette en diej wies te palme zo as ut moes.Ze wier de vrouw van de jonge menheer Pieter.
En net toe hij un por uur ut trouwboekje in zien
zak ha,brook zun vrouw un been en moes ze nur Tiel.
Toe begon de narighed.Pieter kreeg hulp ut ut
daarp,mar ze was ter nog gin dag of ze viel van de
trap,zoda ze weer nur huis moes.Pieter diej zun
eige on ut wasse was,toe de meid de trap afrolde,
ha zun gaawe ring op de vensterbank geleed en toe
diej terug kwam van de den weigbrenge,was de ring
weg.Vijnde deej tiej um nie.
Toe Pieter in Tiel bij zien vrouw op bezuuk gong,
koch tiej un nijje ring,want hij wilde zun vrouw
niej teleurstelle,want un ring verlieze broch ongeluk. Zegge deej tiej niks tege dur.
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Pieter kreeg hulp van un zuster van de meid diej de
trap afrolde en was dus weer ut de braand.Mar naaweluks
was zun vrouw terug of de hulp verbraande der hand zo
aarg dasse niks meer kon waarke.En of ta nog niej genoeg was,de eigeste dag rokte mevrouw de ring kwijt.Ok
zij dors ter niks van te zegge.Toe ze un keer nur Tiel
gong koch ze mar un nij j e.Doch toe ze terugkwam was Pieter ur de kerseboom gevalle.Zun schaawer deej aarug zeer.
De aandere dag was ze twee dubbeltjes kwijt,diej ze buite in ut raam van de bakker geleed ha.Een vond ze er terug,dich bij ut raam.Toe ze ut opropte waajde ut luik
ope van ut raam.Ze stiet der hen (hoofd) tot bloèjes
toe.Mar iets geluk ha ze wel.De meid was terug gekomme^
mar eiges moes ze un wek ligge.Asse un kraaj of ekster
vurbij zag vliege,dan rilde ze,want ze doch da al diej
norighed met hekserij te make ha.

Dorna gong ut un goeje mond goed.Tot de kroze rijp ware.
De meid zouw diej avend nur der moeder gon en ze zouw
un benneke kroze meej krijge.Toe ze met zun drieje on
ut schudde ware,krege ze de schrik van der lève.Vur hun
oge braande de villa af.Niks konde ze redde.Moedeloos
liet de vrouw van Pieter zich op de grond zakkev
"Pieter",zeej ze schruiwend,"tis begonne op den dag da
we getrouwd zijn.Zouw der nouw niks gin zege in zitte?
Of zouw de boel beheks zijn?" "Ik wit ut niej,dèn,mar
ik wit wel da hier noot gin nijj huis meer kom.¥e gon
mar baawe in ut daarp." Bedroefd keek tiej nur de gevelsteen,worop 1603 stond.En dorveur ha ter al un huis geston.Zouw zun geslach niej meer meuge vortbeston?Al heel
veul rijke families ware van de èrd verdwene."Neeje",
zeej tiej nog un keer,"tis vurbij."En ze liete un klein
villaatje zette in de kom van ut daarp.
Of ut tur nog stot wit ik niej.Mar wel wit ik da ter
gin nakommelinge meer zijn van Pieters geslach.Der ware gin kientjes gekomme om un tradiesie vort te zette.
Toch was ter nog wa gebeurd wor ze ror van opkeke.
Toe de waarkluij ut aawe spul afbroke,vonde ze op ut
schorsteenscherin in un kraajenes 2 gaawe ringe en un
dubbeltje.
De behekste kraaje hadde ut ter op geslupt.

o-o-o-o-o-o

Voor de A G E N D A !
De winterprogramma's zijn weer uit. Op deze en de volgende bladzijde treft TT een verkort overzicht aan van
wat de verschillende verenigingen ons toezonden.

Ne.d e r_land s_Kl a.s s.i.ek_ V e r_bo nd. , af cl e_l i n.g_Ar nh em .
Plaats van samenkomst: Cultureel Centrum "De Coehoorn",
Coehoornstraat 17» Arnhem. Aanvang :2.0. 00 uur.Intr. f 2,50.
Dinsdag 23 september.
Prof. Dr. D. V. van Kre velen; Egypte in de Griekse Mythologie.
Dinsdag 21 oktober.
Drs. A.V.M. HubrechtiDe Romeinen in Schotland.
Dinsdag 24 maart 1981.
Dr. J.H.F. Bloemers:De laatste ontdekking te Nijmegen.

e_n_0£sit-GejLd_erl_andJL
Plaats van samenkomst: He t Oude Klooster ,Bernulphusstr.
11 ,0osterbeek. Aanvang 19«30 uur.
10 september.
Drs. V. J.H.Villems: 'De verrassende ontdekking in de Arnhemse Meinerswijk van een fort van het Romeinse Eerste
Legioen.
8 oktober.
Drs H. Sarfati j ; Stadsonderzoek in Dordrecht.
12 november.
R.Borman;Kreta.
Door deze afdeling van het A.V.N, wordt bovendien een
excursie naar Drenthe georganiseerd en wel op zaterdag 4 oktober a. s.
Het contactadres van het Nederlands Klassiek Verbond
is:G. P. Ouwejan-v. d. Kaa, Van Heemstralaan 28,6814 KJ
Arnhem, tel. 085 - 425253.
Het contactadres van de A.V.N. is:T.van Vijk-Brouwer,
Schuurhoven 19, 6?21 SM Bennekom, tel. 08389 - 5418.
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Onze zustervereniging,de Historische Kring VestBetuwe zond ons haar winterprogramma toe,waarvoor
ongetwijfeld ook van de zijde van onze leden veel
"belangstelling zal bestaan.Hieronder volgen de
voornaamste gegevens.
WINTERPROGRAM 1980/81
van de Historische Kring WEST-BETTJWE
6 september 14.00 uur.
Excursie Sint Lambertuskerk,o.l.v. de heer N.C.
van der Eijt,architect van de restauratie en
de heer N.Berghuys,president-kerkvoogd.
Aansluitend een bezoek aan de kerk van Erichem,
o.l.v. Ds. F.H.Scheffer.
6 oktober.
Inleiding met lichtbeelden door de heer Schipper
over de meubelindustrie in de Betuwe.
Plaats van samenkomst thet museum te Culemborg.
10 november.
Drs.W.A.T.Knippenberg spreekt over het thema
Herbergen.
12 januari 1981 .
Inleiding met dia-projectie door de heer G.B.Janssen
over de Steenindustrie in de Eetuwe.
16 maart.
Het bestuurslid van de Historische Kring WestBetuwe,de heer Drs.Harten,zal een inleiding houden
over het thema Verkavelings- en Bewoningspatronen
in Vest-Europa.
Op dezelfde avond vindt de jaarvergadering plaats.
11 april.
Als afsluiting van het winterprogram zal er een excursie worden gemaakt naar Leerdam,onder leiding van
de heer R.v.d.Berg,lid van de Historische Kring WestBe tuwe.
Voor uitgebreider informatie verwijzen wij U naar de
secretaris van de Historische Kring West-Betuwe,de
heer A. J.M.G-roothuis ,Rodeheldenstraat 2 ,Buren, telefoon
03447 - 1552
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Helaas!

Ten g e l e i d e
Reeds enige tijd geleden stelden wij in het vooruitzicht dat wij pogingen souden dDen om de
Tabula een face-lift te geven.
De keuze was gevallen op een uitgave in offset,
waarbij het mogelijk zou worden om ook foto's op
een aanvaardbare manier te reproduceren.
Het streven was om met september de Tabula te
laten verschijnen.
Dit is niet gelukt.
De instelling die het drukwerk zou verzorgen
had met technische moeilijkheden te kampen.
Reden waarom U erg lang hebt moeten wachten op
de twaalfde jaargang nummer 2.
Reden ook, waarom datum van verschijnen en enkele
agendapunten in genoemd nummer thane een anachronisme vormen.

Op 30 september overleed ons lid, de heer
S. VAN MINNEN

Reeds geruime tijd moesten wij hem bij
lezingen en andere bijzondere gebeurtenissen, in tegenstelling tot voorheen,
missen.
Zijn activiteiten als lid van de kascommisaie moest hij voortijdig beëindigen.
Wij wensen Mevrouw Van Minnen voor de
periode waarin zij het geleden verlies
zal moeten verwerken veel sterkte toe.

^

T.H. Essers

K e r k e l y k e geschiedenis

van
DRIE L.
Vanaf 1000 tot 1795.
De kerkelijke geschiedenis van Driel zal zijn beg-'.n
gehad hebben rond het jaar 1000. Toen gingen de
Drielse katholieken naar Oosterbeek bij pastoor
Bernulphus ter kerke. Dat Driel al bestond kunnen
we lezen in de oorkonden van Sticht Utrecht, nr.321
anno 1127, nrs. 1550-1561 uit 1261, en codex
Lauresharaensis etc. nr. 3817- Zie ook het Charterboek des Hertogdoms Gëlre en Graafschaps Zutphen
akte 120 blz.552-553 (Bondam). Zie ook Sloet oorkondenboek.
'
IK het jaar 1369 vermeldt P.J.Doorninck in "Schatting in de lande van Gelre" in Driel 26 schatplichtigen. Het zou te ver gaan om ze allen op t^.
noemen. Vier wil ik er vermelden nl. Otto van
Beynem, Henric Gansneb, Herman van den Damme en
Hubert de Sotte.
Dat men naar Oosterbeek ter kerke ging lag hierin
dat in de middeleeuwen de wegen bijna niet begaanbaar waren en de Betuwe bijna ieder jaar onder
water stond, waardoor het gemakkelijker was even
met het kerkschip over de Rijn te varen. Dag en
nacht lag dit schip gereed. Dit heeft ongeveer
3 a 4 eeuwen geduurd. Dan maakt eerst Wolfheze
zich kerkelijk los, later, in 1460, onze parochie
Driel. Laten we de oude stukken zelf laten spreken.
Register Huis Bergh, nr. 815.
Notaris Volterus Tolhuis instrumenteert 4 september
1460, dat de heer Wilhelmus, broeder van den hertog

van Gelria etc., Heer van Egmonda, Yselsteyn, het
land van Mechelina en de Baer, een vicarie van de
H.Maagd in de kerk te Driell sticht op het altaar van de H. Maagd, en daaraan schenkt een hofstede in die parochie, genaamd die "Moirssche
Bongart, 8 bunder land, genaamd de "Haer", in
de parochie Beteren, en 2 bunder land, genaamd
die "Gheer", in de parochie Earidwijk, onder
voorbehoud van het patronaatsrecht voor zich en
de volgende bezitters van het huis "Vryndensteyn",
terwijl a]s eerste vicaris wordt gepresenteerd
aan David de Burgondia, bisschop van Trajectum,
Berengarius, zoon van Berengarius van Oesterbeeck.
Acta fuerunt hec in castro "Vryndensteyn" predicto
sub indictione die mense et pontificatu quibus
supra (anno a navivitate Eiusdem millesimo
qu, dringentesimo sexagesimo indictione octava
die vero Jovis quarta mensis Septembris pontificatus
sanctissimi in Christo patris et domini Pii divina
providentia pape secundi anno eius secundo).

N.B. 1. Oorspronkelijk (inv. nr. 5&15) me"t <3-e
signatuur van de notaris en een fragment van het
zegel van de stichter, in rode was. De bekrachtiging
door de bisschop zal hier doorgestoken zijn geweest, doch is verloren; slechts zijn geschonden
zegel in rode was is nog aanwezig.
N.B. 2. Copie van copie van een deel van dit instrument, welke gewaarmerkt was door Joan Bysterveldt
secretaris van Boxmeer inv, nr 5615.
Bovendien (verlangde) de vermelde Heer als stichter
en begunstiger .?. als voogd het (recht) om voor •
te stellen voor de genoemde vicarie .?. Heer
Wilhelm zolang hij leefde .?. of de bezitter va.n
het kasteel "Vrindenstein" .?. telkens als .?.
een geschikte persoon, een priester of een geestelijke die binnen het jaar tot priester zou gewijd
(aangesteld) worden over de genoemde vicarie, onder dit verhinderd beletsel echter dat hij, indien
binnen het jaar niet tot priester gewijd, hierdoor
eveneens van de genoemde vicarie verstoken zou zijn.
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Nadat dit was beschreven als voorgesteld en opgedragen was, stelde de genoemde stichter Heer Wilhelm
voor om de vicarie van het genoemde altaar te laten bekleden door Berengai'ius, zoon van Berengarius
van Oosterbeek, vicaris van het genoemde diocees
Utrecht, omdat hij vertrouwde op diens geschiktheid,
rechtschapenheid en deugdelijke levenswijze.
Nederig en met liefde stelt hij hem middels de aanwezige voor aan de Zeereerwaarde Vader in Christus,
Heer David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, en
verzoekt hem de genoemde vicarie en diens schenking
en stichting met alles wat gegeven is en nog moet
gegeven worden bij zijn door goddelijk inzicht ingesteld gezag te willen bevestigen, loven en goedgeuren en de genoemde Berengarius, voor deze vicarie
voorgesteld, te willen aanstellen en ermee bekleden.
De genoemde Heer Wilhelm vroeg als stichter zijnde,
dat voor hem over dat alles en elk afzonderlijk
deel van het voorafgaande door mij ondergetekende,
officieel secretaris, een of meer officiële actes
zouden opgemaakt worden. Hij wilde een officiële
acte met de aanhechting van zijn zegel voorzien.
Dit alles is opgemaakt in het kasteel "Vrindenstein" in het bovengenoemde jaar, indietie, dag,
maand en pontificaat.
Hierbij waren als getuigen aanwezig de geachte Heer
Hendrik Theodoor, priester en kanunnik van IJselstein en:.Joannes van Brakel, krijgsman van het
diocees Utrecht Niet leesbaar.
In de middeleeuwen wordt het jaar der indictie
dikwijls in de openbare stukken vermeld.
De Romeinse indictie = een tijdvak van 15 jaar.
Deze acte geschreven op perkament, met de datum,
handtekeningen en met de 2 zegels, zoals boven
gezegd, is opgediept en gelijkluidend overgenomen
door mij ondergetekende secretaris.
Het is gevonden in de baronie van Boxmeer.
Dit getuig ik, het is ondertekend,
• Joan Bijsterveldt

Kopie van een authentieke kopie.
Register Huis Bergh nr. 5615.
In de naam van de heer amen. In het jaar 1460, in
de 8e indictie, op donderdag 4 september, in het
jaar van het pontificaat van Pius II, in aanwezigheid van mijn officiële notaris en van ondergetekende getuigen hiertoe speciaal opgeroepen
en gevraagd, met name aangeduid de Weledele
Heer Willem, broer van de Hertog van Gelre, Heer
van Egmond, van IJselstein, van Mechelen en Baer
van het diocees Utrecht. Hij zelf hierbij aanwezig, bedacht op zijn heil en indachtig het gezegde van de Heilige Apostel, hij die weinig
zaait in het huidige leven, zal ook weinig verdienen in het toekomende, en verlangend om uit
de goederen die hem door de Heerser over alles
zijn toegewezen - - - - ter lof en ere van de
Heilige Maria en van alle martelaren, een - - of een kapelanie nieuw op te richten in de parochiale kerk - - - - en op het altaar gewijd
ter ere van de almachtige God en zijn glorierijke Moeder. Deze kapelanie moet bediend worden
door de pastoor of de bestuurder van de voornoemde
kerk, deze is hier aanwezig en stemt in met de
oprichting van de genoemde vicarie en met de
schenking ervan aan hem en aan zijn opvolgers.
Geleid door een vooruitziende en vrome intentie
stichtte hij deze en begiftigde ze met ondergeschreven goederen.
Ten eerste bij schenking die onherroepelijk is
onder de levenden, rechtens uit vrijen wil, onvoorwaardelijk, in volle bewustzijn en overigens
volgens de best mogelijke wijze weg, recht oorzaak en vorm waaronder hij dit kon en moest
doen, draagt de voornoemde He,er Wilhelm op,
schenkt en wijst toe tot eeuwigdurend gebruik
van de genoemde vicarie en van ieder van zijn
achtereenvolgende bestuurders, een hofstede
gelegen onder de parochie Driel, in de volksmond "De Moirsche Bongert" genoemd met de hierbij behorende 8 bunder land die liggen in de
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parochie Beteren van de genoemde diocees en die
genoemd zijn "De Haer". De grenzen ervan zijn:
ten oosten de gemene weg, ten westen de in de
volksmond genoemde Heterse "Leijgraeff", ten noorden de kerk van Heteren, ten zuiden de gronden van
Albertus op den "Acker". Ook nog 2 "bunder land
gelegen in de parochie Randwijk van de genoemde
diocees, in de volksmond "De Gheer" genoemd, de
begrenzing ervan is dan oost.
N.B. Dit stuk heeft veel geleden van vocht.
Toen Driel als zelfstandige parochie geboren werd,
regeerde Johan van Hulsbeke als vice cureit van
Oosterbeek, dus ook over Driel. Paus Pius II regeerde van 1458 tot 1464. David van Bourgondië,
bisschop van Utrecht, regeerde van 1455 tot 1496.
Willem Heuck, ambtman van het Ambt van Overbetuwe,
regeerde van 1457 tot 146?. Waarschijnlijk heeft
Driel na 1460 nog geen eigen pastoor gehad, misschien een cureit. De namen die wel bekend zijn
volgen hier:
Alardus Valckenborch P. 1552 overleden te Driel
Vice cureit Christiaen 1552
Frans Vos
1563
Willem v.d. Borchg
156?
Petrus Teffelinck
1568
Antonius van Eimeren
1573 overleden te Driel
Jacobs Hendrickss.Wagheningh 1580
Met pastoor Waheningh treedt dan officieel de hervorming in. Het katholicisme heeft nog wel 15
tot 20 jaar stand gehouden in Driel. Want we lezen
in de boeken van de vereniging-van Gelderse geschiedenis, dat pastoor Wagheningh in 1586 nog gedoopt en getrouwd en andere "verbodene superstitiën"gepleegd heeft. Op 29 augustus 1587 werd de
pastoor uit de gevangenis ontslagen en buiten de
stad Arnhem verbannen. Zonder verlof van de magistraat mocht hij de stad niet meer betreden.
De man die de hervorming in Driel bracht heette
Zwartzmuyl, waarschijnlijk een Duitser die, komend
uit Utrecht, woonde in Arnhem aan de Oude Kraan,
10

later tussen Eist en Driel. Deze man werd op
maandagavond na de 2e zondag in september op
de Drielse kermis v.j*n 1559. na een drietal
aanschrijvingen, op "bevel van Roos, kanselier
en raad van Philips II, door de schout in de
kraag gepakt, naar Antwerpen gebracht, veroordeeld en gevonnist.
Voor de Drielse katholieken werd het nu een
beroerde tijd. Om hun geloof gingen ze nu
stiekem naar Eist, Indoornik of Huissen naar
de kerk teneinde hun kinderen te laten dopen
of te trouwen. Als er dan na ruim twee eeuwen
weer vrijheid van godsdienst komt,zijn zij erg
enthousiast, misschien wel te erg. Laten we
D. Buddingh, onze Drielse schrijver die op het
"Ooievaarsnest" woonde, even aan het woord.
(Gelderse Volksalmanak 1869 blz. 77-118).
Palmzondag 20 maart 1795- - Voormiddag circa
agt uren, toen kwam eene menigte Roomsgezinden
aantrekken, vooraf ging kapelaan Heripon, die
op Vredenstein gewoonlijk de dienst deed, tussen
twee franse huzaren, de trein werd met één huzaar
gesloten, zo trok men naar de N.H.kerk en men nam
die in, etc.
De kerk werd tenslotte na vele processen op bevel
van koning Lodewijk Napoleon teruggegeven aan de
N.H.gemeente van Driel. Later, in 1797, bezit
katholiek Driel weer haar eigen godshuis en een
dienaar in pastoor Heripon.
De huidige N.H.kerk, eertijds katholieke kerk,
is in drie fasen gebouwd. Onder de vloer van deze
kerk bevindt zich op 80 cm diepte nog een vloer,
die intensief belopen is en die er op duidt, dat
het gebouw een eerbiedwaardige ouderdom heeft.
Over het tijdstip waarop de kerk gebouwd en gewijd is tast men in het duister. Hij is in 1915
door blikseminslag afgebrand, doch vervolgens
weer opgebouwd. Jammer genoeg heeft men tjjdens
de wederopbouw,-veel verbroken en aan de zuidzijde
van de kerk de graven verwijderd, wat uit historisch oogpunt jammer is.
,11

De N.H.kerk kwam de 2e wereldoorlog door, zij het
zwaar beschadigd. Hij werd door het architectenbureau
Feenstra uit Arnhem hersteld. Tijdens dit herstel
kwam uit de muur van het koor een plank tevoorschijn,
waarop stond:"Dit kerkje, gebouwd in de vijfde eeuw
na Christus, is afgebrand en gerestaureerd in de zomer 1915- Wat de bommen en granaten der Duitsers deden in België, deed hier de bliksem. - De bouwmeester
Alec Speijers, de architekt A.Prederiks, de koster
Frannukker Jz. Anno Domini 10 nov.1915-"
Het volgende uit een mondelinge overlevering.
Na de jaren 1580-1600 zou er om de kerk hevig gevochten zijn tussen katholieken en de aanhangers van
de nieuwe leer. Een zekere Gielingh, kerk- of armenmeester, zou daarbij het hoofd ingeslagen zijn.

Volgens het boek van de Classis Nijmegen, deel II
uit 1754 (Rijksarchief Arnhem, inv.nr. 38) heette de
oudste pastorie in de volksmond "Veem", doch was de
eigenlijke naam "Den Hoogen Hoff".
Lijst van predikanten die in Driel
(en Elden) dienst gedaan hebben.
Voor 1600 Th.Vlist, dit volgens Ds. Jonckers uit
Heteren.
1602-1630 Johannes Voltingius sr.
1631-1633 Johannes Woltingius jr.
1633-1654 Wilhelmus Frank
1655-1658 Wienandus ten Daer
1659-1689 Gerardus Henckeles Zal
1689-1728 Johannes van Gent
1729-1744 Gisbertus H.Berkhoff
1745-1776 Everhard Kerkhoff
1778-1819 Cornelis Buschman
1819-1830 J.van der Vegt
1831-1834 Johan P. Harencarspel
1834-1837 W.F.Walsleven
Van deze tijd af predikanten alleen voor Driel.
1837-1868 H.F.Mallinckrodt
1869-1882 C.Chr.Hiebendaal
1882-1904 W.v.d.Hoonard
12

1905-1916 J.G.Keij
1916-1919
1919-1923
1924-1938
1939-1946

G.Grootjans
Th.Kramer
R.Meeuwenberg
J.Voorsteegh

1948-1953 J.H.Grolle
1955-1963 C.B.Boere
1963-1968 J.Geurtsen
1969-1976 J.W.Koelman
Door Reitsma en Van Veen, Groningen, 1892-1899,
blz. 63, 68, 90» wordt gewag gemaakt van twee
predikanten voor Driel-Heteren, Hendricus
Ammerus en Henricus Thammerus, "..... beide onstichtilick ende onwettelick, beide niet geexamineert (de eerste uyt Vrieslandt verloopt de
dag met dronkenschap en lelicke sondenV'.
Door de kercke van Aernhem en de Aernhemse synode
wordt het Hof, Amptman en Schout verzocht op deze
heren te letten: van de opbrengsten van de kerkgoederen mag aan hen niets gegeven worden.
N.B. Deze geschiedenis moet vóór het jaar 1602
gespeeld hebben; het juiste jaartal wordt echter
niet vermeld.
In het jaar 1837 schonk de weduwe Van OmmereiiHengenveld ƒ 5000,- voor de te bouwen N.H. pastorie.
Dezelfde dame schonk tevens ƒ 10.000,- voor een
fonds voor levensonderhoud van de predikant van
Driel.
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Kerckenboek van Elden en Driel.

Alsoo mijn drie voorsaeten saeliger
I Johannis Woltingius den ouden
II Johannis Woltingius den jongeren
ÏII Wilhelmus Franck (die de eerste
zijn geweest die de gereformeerde waerheijt
binnen Elden en Driel hebben geleert)
geene of weijnighe anteijckeninghe
hebben gehouden van de naeme der
leden der gedoopten, en getrouwden
van Elden en Driel, soo ist dat ick
Winandum Tendaer, door des Heeren
genaede de vierde predicant van de
voornoemde gemeente, dit Kerckenboeck
hebben laeten maecken, om daer in te
boecke te shetten 't geene moghte
dienen tot welstant der respectiver
Kercken en Gemeente.
g
Elden deesen I Aug. 1655
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Aanstelling.
Alsoo door het overlijden van Dominee
Wilhelmus Franck predikant tot Elden en
Driel, de voorschreven kercken van haeren
ordinaeren leeraer en zielsorger berooft
waeren, soo ist dat die eerwaerde Classis
van Nijmegen, representerende de voornoemde Kercken, gesien hebbende de goede
getuijghnissen van ons leer en leven,
als mede de eenpaerige genegenheijt vande
respective naburen, en de collatie van
sijn Excellentie Albert Graef van den
Bergh mij Vinandum Tendaer heeft beroepen tot ordinaer Herder en leeraer van
Elden en Driel om aldaer Godts woordt
te prediken de heijlige sacramenten te
bedienen de christelicke discipline
nae het voorschrift van de Heijlige
schriftuer te oeffenen en voorts alle
plichten van een getrouw opsiender waer
te neemen, welcke beroepinge gegeven den
4 October 1654 ick met een gewilligh
herte in de vreese des Heeren nebbe aengenoomen, en ben nae gehouden proclamatien van Domino Gerhardo Koormanno
Pastore in Beteren en Randwijck en
Classis Neomegensis Inspectore in de
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Kercke van Driel bevestight den 28 October
en na de reparatie van het pastorie huijs
van Arnhem tot Elden van de respective naburen overgehaelt, den 31 Julij 1656.
Godt geve ons wederzijts sijn genade.
Amen.

Mester Jan van der Horst heeft als Diaken sijn
reekeningh in het Choor der Kerk te Driel in
het openbaar gedaan van het jaar 1702 inclusive
tot de 3 Mey 1712, en bevond sich den
uytgaaf te bedragen
F 1033 -6-4
den ontfanck
F 1026 - O - 4
afgetrocken blijft

F

7 - 6.- O

Velcke 7 gulden 6 stuyvers Jan van der Horst
voor pampier en inckt sijn gevalideert.
Dus de reeckeningh geslooten.
6
Geteeckent de 3 Mey 1712 voor mij predikant
in de tegenwoordighheyt der volgende leden.
De Hoogh ijdel Welgeboren Heer J.V.van Balveren.
Roederd Elinek
Heymerick Gerrits
Gerrit Heymerickx
Jan Geurts
Hendrick Lucassen
Derick Willems
Jan Heymerickx
Henderik Janssen
Jan van der Horst
't welck getuijght
J.van Gent predikant van
Elden ende Driel
Op bovengemelde 3 Mey 1712 is voorgestelt en met
gemene toestemming tot Diacen verkore Jan Heymerickx
den 22 Mey bevesticht.
16

Aanstelling:.

Copij der acte van aanstellinge van Derk
Verineer tot koster voorzanger en schoolmeester
in de gemeente Driel in plaats van den aldaar
overleden Evert van Leeuwen.
De koster, voorzangers en schoolmeesters plaats
in de gemeente te Driel door het overlijden van
Evert van Leeuwen op den 27 April deesses jaars
17641 vacant geworden zijnde, zo is het dat de
leden van die gemeente, na voorafgegaane puplijke
bekentmakinge, op den 31 May deselven jaars in
de kerk te Driel t'zaamgekomen zijnde, om de
plaats van den overledenen wederom te vervullen,
eenpariglijk gestemmt hebben op den persoon van
Derk Vermeer, reflexie genomen hebbende niet
alleen op de goede getuygenissen en recommendatiën nopens en voor denselver ingekomen, maar
ook op desselfs bekwaamheit, die hij vooral in
't loffelijk waarnemen van den schooldienst aldaar tzedert een geruymen tijd, terwijl de gemeldde Evert van Leeuwen wegens lichaamszwakheit daartoe niet meer in staat was, betoont,
en waardoor hij zig de gunst der gemeente als
vooruit ook reeds verworwen hadde, en is dus
dezelve (na alvorens belooft te hebben, alle
i
de plichten van zijne bedieninge achtervolgens
.het school reglement, hem ook voorgehouden, altoos volijverig en getrouwelijk te zullen waarQ
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nemen, ende op het zingen in 't bijzonder zig
ook nog wat meer te zuilen toeleggen) tot koster, voorzanger en schoolmeester te Driel aangestelt.
Acturn op datum en plaatse als boven, en waren
de presente mans leden deese navolgende,
Jacob van Binsbergen als Diaken, Jacob
Heymerickx, kerkmeester, Berent Smit, C. Jager.
I.T. welk merk betekent Jan Tennissen.
ld quod testor, Everhard Kerkhoff v.d.m. in
Elden en Driel
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De è r s t e l o o p f i e t s
H.K.Budding
Van wijd en zijd ware de minse gekomme nur de
mart in ut daarp in de Bètuwe wör vroeger ut
geding gehaawe wier. Ut was ter un gezellj-ge
boel en der was altijd wel wa te bèlève. En vur
de opgeschote jonges nog wel is wa te verdierse.
As de boere met de koopluij gonge afrekene
moeste ze dan op ut graaj passé, wa nog weilis
un vierduitestuk opleverde. Veewages ware der
in die tijd nog niej; behalve kéujes -wier alles
gedreve. Kêujes wiere op boerekarre gel6je en
da gaf un geschruiw d§, oew dur maarg en been
gong.
Langs de weg en rondum de kastoneboom stonde
de tente met schrèkende venters, diej allemol
met un stole gezich beweerde dS hullie graaj
ut beste was. "As un daalder teveel is", riep
ter een, "gif dan mar zes kwartjes vur un
schup wór de de hele Bètuwe mee kun umwaarke."
"Ge go ter altijd mee achterüt", riep un boer
ftt Inge, die met ondach stond te kijke nur un
ding da veul weg h& van un kruiwage, doch de
bome zate dur un bietje te hoog veur. "Vijf
kwartjes", riep de koopman. "Vur da ding?",
vroeg- de boer en wees op ut tweewielig geval.
"Neeje, die kos wel wa meer", zei de koopman,
die van Vageninge kwam en Fiets genuumd wier.
"Mar diej hoefde niej te roskamme, hij ét
gin gres, gin hooj, ok gin haver en ge hoef
niej de stal ut te meste." "Wa is ta tan vur
un ding en wor dien ut veur?", vroeg de boer.
"Dor kunde op rij je, prebeer um mar is."
"Ik zij un bietje gek", riep den boer,"agge
der meej nur Inge m6 steukere dan zijn de
voete afgeslete tot de enkels".
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Doch un aandere boer onderüde rook van Echeld vandon, diej de ganse dag al op zuuk was nur un huishaawster, diej wilde em weilis probeere. "Misschien
iets vur die j jong van me", mompelden^e. "Wa kos
têi ding?" "De prijs worre we wel ins"1, zee j Fiets,
prebeer em ers mar is." "Go ter mar opzitte, dan
douwe de jonges jouw wel nur bove." De boer gong
r>p ut ding zitte en was in un wip bove op den
dijk. "Ut go aarug mekkeluk", riep tie tigge de
minse, "nog mekkelukker as un perd eigeluk".
"Want agge on zun boom trek luster die derek".

En nouw nur beneeje. De jonges gavenum un zetje
en deur gong tie. Wa reej da karreke. Ut gong
steeds vlugger. "Ho!1! riep tie, mar ut ding stond
niej stil. Plotseling kwam der un vrouwke met twee
karbieze on der arme tusse de tente ütlope. Ze
ha ten rijjende boer niej gezien en wier glad
ten onderstebove gereeje. Betoeterd zat ze op de
grond te kijke nur de boer die met ta róre ding
op de grond lag. "Vur kjalles motte altijd ütkijke", zeej ze, "Ik hè ervoring der mee. As
huishaawster kan fk der over meepröte. Bij de
leste zij ik weggelope. Hij ha mar een bedsté -en
urn op de grond te slape hek gin zin in."
De boer ut Echeld, die weer een bietje bij zun
posietieve gekomme was, stook de ore op en zeej:
"Kunde melke?" "Alles, boer',1 zee j ze. Efkus löter
gonge ze baaj op ut gereij 6n. "Motte da ding met
die j karroj niej meeneine?", vroeg ze. De boer
schudde van neeje. En in de vierslag gong ut op
de Pottem on.
'Wor un loopfiets al niej goed veur is," riep de
koopman ut Wagenirige. "Kreede un goeje fooj?",
tigge de jong die op zun perd gepast ha.
"Un stuiver", zeej tie.
Van deze jong kwame we ut verhóltje te wete. Doek
toe was tie al een oud milis. Tis dus lang geleeje.
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Rendez-vous
with
Destiny .
(vervolg)
Omdat hij zich zorgen maakte over de Britse rantsoenen en omdat hij geloofde dat veel van de
moeilijkheden veroorzaakt werden door. een verkeerde manier van koken, liet generaal Taylor
in het laatst van oktober een Britse adjudantonderofficier komen om een school voor divisiekoks te leiden. Het eten werd nog verbeterd toen
de divisie van het Britse tweede leger op 9 november overging naar het eerste Canadese leger.
De Canadezen hadden bakkerij-eenheden om hun
fronttroepen te bedienen. Betrekkelijk vers
brood nam nu de plaats in van de gehate harde
biscuits.

Be voedseltoestand was maar een deel van alles
wat de G4"en de kwartiermeestercompagnie hoofdpijn bezorgde gedurende het lange verblijf op
het "Eiland". De Britten kenden de Amerikaanse
bevoorradingssystemen niet en de Amerikanen die
van de Britten niet. Het was ook niet alleen een
kwestie van procedure, want zelfs de woordenschat
was verschillend. Voorraden waren schaars, omdat alles per vrachtwagen moest worden aangevoerd
van Cherbourg of Utah Beach (de stranden in
Normandi'é). Zelfs met de hulp van Amerikaanse
vrachtwagencompagniën, die aan de Britten waren
gegeven, hadden ze nog een tekort aan transport.
Van tijd tot tijd kreeg de divisie toestemming
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om zijn eigen trucks naar het zuiden te sturen, naar
de Amerikaanse zone, om dingen die van beslist belang waren te halen. De enige andere korte verbinding om speciale dingen te krijgen was om die
naar Brussel te laten vliegen en ze vandaar met de
vrachtwagen verder te brengen. Maar de meeste
goederen kwamen naar de divisie afzakken langs de
langzame aanvoerkanalen, dus de Britse.
Gedurende de veldtocht in Holland begon de 397e
Kwartiermeesters-vrachtwagencompagnie voor de divisie te werken, een verbintenis die practisch ononderbroken voortging tot het einde van de oorlog.
De vereenzelviging met de divisie was zo volledig
dat de soldaten de mannen ervan "De Airborne
Negers" gingen noemen .
Een van de triomfen van de kwartiermeesters was
het verkrijgen van een burger-wasserij in Beek om
voor de divisie te werken op basis van JQQ bundels
wasgoed per dag. De compagnie moest vanzelfsprekend
de kolen leveren.
Voorraden werden voor het eerst aangevoerd op
4 oktober en kwamen daarna onregelmatig binnen.
Het voornaamste waarin de compagnie tekort schoot
was dat ze geen dankstondsdiner (Amerikaanse
feestdag) aan de manschappen konden leveren.
Er werd echter een diner geserveerd uit Britse
rantsoenen op de eerste zondag nadat de divisie
uit de linies kwam en terugkeerde naar de Amerikaanse zone.
Gedurende het verblijf op het eiland waren alle
achterhoede-activiteiten, van kwartiermeester,
ordonnance en de rest geconcentreerd in een
groot klooster, een paar mijl ten zuidoosten van
Nijmegen. Het gebouw was betrekkelijk veilig,
maar de granaten, die zo nu en dan vielen, betekenden gewonden voor elke groep.
Nijmegen was ook het thuis voor het nieuwe hospitaal van de geneeskundige dienst, met een vooruitgeschoven veldhospitaal, dat op het eiland
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werkte. In het geheel werden er 2765 gevallen
behandeld gedurende de campagne. De verander-

de aard van vechten werd weergegeven door de
achttien gevallen van voetmijn-verwondingen
die in een week binnenkwamen, allen in een gevorderd stadium van shock. Hoewel het goed gemarkeerd was, bombardeerden Duitse bommenwerpers het hospitaal op 29 oktober en drie man
van de geneeskundige compagnie werden gedood en

zes gewond.
Omdat men bang was voor meer van dergelijke

aanvallen in de toekomst verhuisde de compagnie
naar de andere kant van de stad, naar een klooster waar de andere achterhoede-activiteiten van
de-divisie verzameld waren.
Het helse spel van de Duitse artillerie met de
wegen en telefoondraden hield de genie en de

verbindingstroepen bezig met herstelwerkzaamheden. De bijna onafgebroken regen gedurende de
voorafgaande zes weken maakte dat het herstellen
van de wegen een bijna eindeloos karwei was.
Daar tussendoor ontluisde de genie Hollandse
dorpen, die gedurende een maand door niets dan
Britse en Amerikaanse soldaten bezet waren
geweest.
De genie stelde ook een aantal douches in bedrijf in Nijmegen, maar hun meeste verplichtingen waren aan het front. Ze moesten weer eens
Duitse mijnen opruimen uit het divisie-gebied.
Voor de verdedigingslinies richtten ze mijnenvelden in en zetten struikeldraden met lichtfakkels uit. Maar ze waren waarschijnlijk- wél
het meest trots op een van hun andere activiteiten. "De genie vocht als infanterie in elke
belangrijke actie van de divisie.' De B-compagnie zat in het heetst van de gevechten in
Opheusden", zo werd namelijk vermeld.
Het werk!van de verbindings-compagnie werd
makkelijker gemaakt toen er een onderwaterkabel onder de rivier de Waal werd gevonden .
Tot op dat ogenblik werden alle lijnen naar de
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regimentsgebieden over de weg over de Nijmegen-"
se brug, die regelmatig gebeukt werd door de
Duitse artillerie, geleid, maar de kabel leidde
naar een rustiger sectie en er was minder reparatie nodig. Vóór deze verandering werd aangebracht, verloren we Mastersergeant Conrad E.
Russell, een lijnwerker van de verbindingscompagnie, die daarbij geweest was sinds de oprichting, door granaatvuur op de Nijmegense brug.
De divisie-commandopost werd op 4 oktober naar
het Eiland verplaatst- en gevestigd in tenten in
een boomgaard bij het dorpje Slijk-Ewijk. Laat in
die maand vond Duitse artillerie het gebied van
de boomgaard. De commandopost werd toen verplaatst
naar de huizen van Slijk-Ewijk zelf.
Samenhangend met al deze activiteiten op het
Eiland was er een feit van beslissende betekenis: de divisie was opgerukt zonder aanvullingen
te hebben gekregen voor de verliezen, die in
eerdere acties geleden waren. Kolonel Ballard's
bataljon van het 501ste bijvoorbeeld verliet
zijn vliegtuigen op D-Day met 34 officieren en
574 manschappen en trok op naar het eiland- met
26 officieren en 426 manschappen. Het 506e regiment had op D-Day een effectieve sterkte van
159 officieren en 2093 manschappen; het betrok
de linies in Opheusden met 119 officieren en
1800 manschappen.
Hiernaast een foto van kolonel Sink, de commandant van het 506e Regiment lOlst Airborne. Hij
was de man die op 3 oktober in de namiddag met
zijn regiment als eerste Opheusden binnentrok.
Hij loste de Engelse troepen af, die 11 dagen
tevoren Opheusdeni hadden bezet.
De grenslijn tussen Duitse en geallieerde troepen lag wat vreemd door het dorp heen. Vat de
Duitsers aangaat, lag die vanaf het Veereind Tielsestraat, dan via het Vispad zo de Hamsestraat in, ten westen van de Smachtkamp zo op
het spoor aan. Over het spoor ging die lijn
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Para's van het 327ste Glider Infanterie Regiment van het 101ste, laden een jeep in
van de geneeskundige compagnie.

zuidwaarts naar de Kalkestraat in Dodewaard en
eindigde bij de Waaldijk. De Duitsers hadden
twee grote voordelen op de Amerikanen: ten eerste lag 2 kilometer terug in hun achterland de
oude Betuwelinie, die van Rijn naar Vaal dwars
door de Betuwe liep. Deze linie was nog in goed
verdedigde staat, met tal van betonnen bunkers
en geschutsopstellingen. Mocht een geplande aanval mislukken dan konden ze op deze linie terugtrekken.
Ten tweede konden ze vanaf de noordelijk gelegen
heuvels van Rhenen en Vageningen het stuk
Betuwe, dat door de Amerikanen bezet was, uitstekend observeren en ook vanaf die heuvels hun
geschut uitmuntend gebruiken.
De Amerikaanse linies liepen vanuit het noorden
via Koningstraat - Rijndijk-Oost zo naar de
Dorpsstraat, via de dorpskom naar de Hamsestraat
tot aan bakker Kees Heun, dan de Smachtkamp
door naar de spoorlijn, langs die lijn naar het
station - Dalwagen - Parallelweg, verder op
Dodewaard aan langs de Maten en de Kalkestraat
tot aan de Waaldijk.
Zo was de situatie op 4 oktober voor de grote
Duitse aanval begon.
In de volgende Tabula het Amerikaanse relaas
van de ongeveer 10 dagen durende gevechten op
dit smalste punt van de Betuwe.
(wordt vervolgd)
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Bibliotheek.
De Historische Kring bezit een vrij uitgebreide
bibliotheek, uiteraard vrijwel uitsluitend op
het gebied van archeologie en historlie.
Deze bibliotheek is sedert kort gevestigd ten
huize van de penningmeester, A.J. van Drunen,
Nassaulaan 7, Kesteren, tel. 08886 - 1727.
Voor zover U geïnteresseerd bent, doch geen
idee hebt van wat er zoal te lezen valt: één
belletje en II komt in het bezit van de catalogus. Uiteraard is de uitleen voor leden
gratis.
Schroomt U niet!
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Mieuwe aanwinsten.
Boerentypen en humor uit de Betuwe, door
Attie Nieboer
Uitg. n.v.Drukkerij Jacob van Campen,A'dam
1919
"Neie Blaodjes". Het leven in maatschappij
en huisgezin, in losse schets gebracht door
"Batavus" Dr. A.H.de Hartog
Uitg. J.A.Wormser, Amsterdam 1890
50 jaar v.v. Lienden, een uitgave van de
v.v. Lienden ter gelegenheid van het 50jarig jubileum.
Wandelingen ter opsporing van Bataafse en
Romeinse oudheden, legenden enz. door
0.G.Heidring,uitg.G.J.A.Beyerinck A'dam 1858
Gebroken Lente, Hhenen 1940-'45Samengesteld d. J.G.Koekoek en Dr.H.P.Deys
Oorlogsgedenkboek van de Betuwe én de boorden langs Rijn en Waal.
door de burgemeesters van Huissen en Bemmel
e.a. Uit.Antiquariaat De Letterbak Tiel 1980.
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Aawe humor.
Op een dag da al weer verschaaje jSre geleeje is,
snapte de veldwachter in de mars, dich bij ut
vér van Rhene, un kjal en un jong diej un zak
erpel en schup bij zich hadde. "Hedde gij hier
laand?", vroeg de veldwachter. Neeje, laand hadde ze niej. "Wor hedde diej erpel vanden?".
"Gevonde", zeeje ze baaj gelijk. "De schup 6k?"
"Ja, de schup 6k." "Go dan mar is meej terug en
vertel me dan mar is wor de ze gevonde hè!"
Doch diej plek konde ze niej meer terug vijnde.
Hij noom ze meej nur ut gemeentehuis en mokte
presesverbol up.
Vier weke lóter moeste ze vur de rechtbank komme.
Ok dor bleve ze vol haawe, dasse de zak erpel en
de schup gevonde hadde. "Mar dan motte ze toch
inlevere", zeej de rechter. "Da ware we ok van
plan in Rhene, want Liende is me te wijd", zeej
de man. "Ik zie der gin strafbór feit in", zeej
de offecier eindeluk. De rechter keek baaj is
goed Sn en zeej; "Tis wel bedenkeluk, mar ik
mot jullie toch weges gebr ek 6n bewijs vrij
spreke." "Krijge we nouw gin straf?", vroeg de
kjal. "Neeje", zeej de rechter. "En krijge we
nouw de erpel terug, diej we in de Mars geroojd
hebbe?", vroeg de jong.
*
Ik denk da de here rechters en de offecier mekör wel meewórig öngekeke zulle hebbe.

"Ik wed dagge de Cuyp niej vurbij kun komme",
zeej Kees Goochem tigge Jonus Slim, diej altijd
gen un boltje lustte. "Worum wilde wedde?", vroeg
Jonus. "Urn un halve gulde". "Afgesproke", zeej
Jonus.
Same liepe ze de dijk af en de harbarg "De Cuyp",
wor Cees van Doon kastelein in was, vurbij. Cees,
diej vur ut raam stond te kijke nur klaante, begreep ter niks van. Nog noot hattie diej twee
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vurbij zien lope.
Vijftig meter vurbij de Cuyp zeej Jonus: "Nouw zijn
we de Cuyp wets genoeg vurbij, we gön nouw terug
urn diej halve gulde van jouw op te make.
Ut kostte Kees un halve gulde.
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Nieuwe leden vanaf 1-1-1980.
140. Mevr.H.Hellinga-van."', de Werf f, Gen.Foulkesweg 56,
Wagening'en
141• Hans Peina (Jeugdlid) ,Kerkstr.4B, Ommeren
142. G.Taconis, Tielseweg 18, Kerk-rAvezaath
143. D.N.Tap, Tielsestr. 233, Andelst
144- Ir« W.v.d.Vesteringh, Boterhoeksestr. 8,Beteren
145- J« Ebbeng, Wilhelminastr. 6, Andelst
147. J.van de Hatert, De Hoef 20, Ochten
148. A.M.G.van den Kieboom, Bilderdijkstr. 8,Kesteren
149. W.van Aggelen, Julianaplein 3, Zetten
150. P. Berleman (Jeugdlid), Burg. Houtkoperlaan 43,
Ochten
151. Dr. H.P. Deys, Oude Veensegrindweg 50, Rhenen
152. H. Heimei, Jac.van Lennepstr. 4» Kesteren
153. J.W.Pieper, Nassaulaan 10, Harderwijk
154. J. van Ingen, Vispad 2, Opheusden
155. J.van Barneveld, Dr.de Visserstr. 19,Veenendaal
156. K.J.Engelen* Ooievaarstr. 45>'0pheusden
157. G.D.Opperman, Tollenhof 52, Kesteren
158. C.J. Spies, Veerweg 4> Ingen
159. S. Geurts, Reigerstraat l, Opheusden
160. J. Verburgt, Nijburgsestraat 20, Randwijk
161. P. Schuurman, Westerengstraat 14, Dodewaard
162. Mevr. M.C. de Ligt-Oort, Kon.WiIheIminaweg 10,
Amerongen
163. Mevr. T. Beerse, Schoolstraat 10 a, Herveld
164. Mevr. M. van Loon, Schoolstraat 10 a, Herveld
165. R.A.Fintelman, Wageningsestr. 44» Zetten
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H elaas...
Bij het persklaar maken van deze Tabula werd het
septembernummer bij ons bezorgd. Helaas! Met .teleurstelling moesten wij constateren dat aan het
afdrukken van het fotomateriaal bijzonder weinig
zorg was besteed. Onze excuses hiervoor.
De redactie blijft zoeken naar betaalbare wegen
om de illustraties meer recht te doen wedervaren.
Wisseling Secretariaat.
Met bijzonder veel spijt moest het bestuur van
Mevrouw M.-J. Desmet - Goethals
vernemen, dat zij niet langer in staat is het
secretariaat waar te nemen.
Niet slechts het bestuur maar ook de hele vereniging is mevrouw Desmet veel dank verschuldigd voor de nauwgezette wijze waarop zij haar
werkzaamheden als secretaresse verrichtte, en
voor de inzet die zij op vele terreinen binnen
ons verenigingsleven toonde.
Niet alleen haar werkkracht maar ook haar innemende
manier van optreden hopen wij slechts tijdelijk
te moeten missen.
Gelukkig werd een tweetal dames bereid gevonden
het secretariaat te delen. Het bestuur heet
mevrouw C. de Hartog en mevrouw M.Broekhuizen
van harte welkom.
-Per l jan. zal de ledenadministratie behartigd
worden door mevr. C. de Hartog, Vageningse str.
80, 6671 DE Zetten, tel 08880-1477Het secretariaat gaat dan over naar mevr.
M. Broekhuizen, Jac.Catsstraat 9i 4041 XV Resteren.
tel. 08886-1504.

