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NGV AFDELING BETUWE
Colofon

Van de voorzitter
Doordat er momenteel een vacature is voor de functie van voorzitter, is er deze keer
geen stukje van de voorzitter.

Zie afdelingswebsite: http://betuwe.ngv.nl
Losse tijdschriften:

€ 1,20 per stuk.

Namens de redactie een dringende oproep voor kopij. We zijn op dit moment door
onze voorraad heen.

Lezingenprogramma najaar 2006 afdeling Betuwe
De lezingen vinden plaats op de derde dinsdag van de maand in het streekmuseum
bij de Waterpoort te Tiel, adres Plein nr. 46-48. Aanvang van de lezingen is zoals
gebruikelijk om 20.00 uur.

19 september

Het Utrechts Archief en de Archieven van de Spoorwegen,
door J. van Kleinwee-v.d. Dijssel en P. van Kleinwee

Deze lezing bestaat uit 2 delen.
Voor de pauze Het Utrechts Archief en de Spoorschatten, na de pauze "Wat zijn
mogelijke andere bronnen".
Omstreeks 2000 zijn de bovengenoemde archieven "in bewaring gegeven" bij het
Utrechts Archief. Hieraan zijn de nodige voorbesprekingen met beide directies aan
voorafgegaan, want ook hier geldt: "voor niets komt de zon op".
Na de overdracht volgde een bewerking: "inventariseren en opschonen" daardoor
zijn deze archieven nu te raadplegen door de bezoekers van Het Utrechts Archief.
Wat is er allemaal te vinden (en niet te vinden)? Vele boeken en tijdschriften, die op
"Het Spoor" betrekking hebben.
Zeer veel foto's en tekeningen van gebouwen, emplacementen, het seinwezen,
alsmede van het rollend materieel als locomotieven en wagons.
Wat u als lid van het NGV echter het meest zal interesseren zijn de
personeelsregisters. Hiervoor geldt ook een "privacy"-termijn.
Bij het begin van "De Spoorwegen" waren er vele kleine ondernemingen, met elk
hun eigen "personeels-administratie".
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De één zeer beknopt op losse kaarten en kaartjes; de ander in grote lijvige boeken:
folioformaat, 5 cm. dik met een kartonnen kaft en koperen "hoekbeschermers"
(loodzwaar, maar wel mooi).
Al deze kaarten en boeken zijn op microfiche gezet en door vrijwilligers met naam,
geboortedatum en verwijzing ingevoerd in de computer. Deze gegevens zijn
uitgeprint en in alfabetische volgorde raadpleegbaar in de studiezaal, zodat men kan
zien of de gegevens van voorvader of -moeder aanwezig zijn en zo ja op welk fiche
gezocht moet worden.
Staan de gezochte personen niet in de klappers: dan heb je pech. Staan ze er wel in,
maar stonden de gegevens op een kaart, dan heb je iets minder pech. Stonden ze
echter in de grote boeken, dan vind je een juweel aan informatie!

De Betuwe kent een aantal van zulke oude kranten. Onder andere de Arnhemsche
Courant sinds 1813, de Nijmeegsche Courant sinds 1814, het Tielsch Weekblad
sinds 1840, de Tielsche Courant sinds 1843, het Wageningsch Weekblad sinds 1873
en de Betuwe sinds 1890. Ook in Buren en omgeving zullen destijds wel een aantal
plaatselijke kranten uitgegeven zijn.
Aan de hand van een aantal voorbeelden zal een indruk worden gegeven, wat er
zoal in oude kranten gevonden kan worden, waarmee men als het ware personen
kan laten "herleven".
Daarmee wordt dan vaak tevens een brokje geschiedenis van een streek, een dorp,
een boerderij, een beroep of een belangrijke gebeurtenis geschreven.

21 november
Door mevrouw Van Kleinwee werd de volgende vraag gesteld:
Heeft u voor mij een paar namen van personen die gewerkt hebben bij de
spoorwegen en voorouder zijn van leden van uw afdeling, dit ivm.
voorbeeldmateriaal (voor 1930 uit dienst).
Als u een naam van iemand heeft die hieraan voldoet, wilt u die dan doorgeven aan
de penningmeester.
Wij hopen u hierover op 19 september a.s. te informeren.
Internetadres van het Utrechts Archief: http://www.hetutrechtsarchief.nl/

17 oktober

De krant en genealogie, door W. van de Westeringh

In Nederland verschijnen al zo'n 300 jaar kranten. Voordat de geregelde kranten
begonnen te verschijnen, werden bijzondere gebeurtenissen via gedrukte pamfletten
aan het publiek kenbaar gemaakt.
Eén der oudste "couranten" van Nederland is de Amsterdamsche Courant, die vanaf
1672 verscheen. De bekende Opregte Haarlemsche Courant werd al vijf jaar eerder
uitgegeven.
Hoewel er in oude kranten, vooral uit de 19e eeuw, ook al wel familie-advertenties
stonden, kunnen kranten vooral van belang zijn omdat er interessante
gebeurtenissen in kunnen staan, waarmee een genealogie "aangekleed" kan worden.
Bijvoorbeeld reclame-advertenties van winkels en zaken, aanbestedingen van
huizen, verkoop van landerijen en huizen, gerechtelijke vonnissen, enz.. Vooral in
de regionale kranten mogen we zulke gegevens verwachten.
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De betrouwbaarheid van verschillende soorten
belastingregisters versus andere genealogische gegevens,
door mr. A.H.G. Verouden.

De heer Verouden geeft de volgende toelichting op zijn lezing.
We beginnen allemaal met het trouwboekje van onze ouders of grootouders.
Vervolgens gaan we naar het archief en doen onderzoek in de akten van de
burgerlijke stand en in de bevolkingsregisters. Helaas maken velen in deze
moderne tijd ook van internetgegevens gebruik zonder de onderliggende
archiefstukken te controleren. Tot 1811 kun je dan nog vrij zeker zijn dat je over
de juiste gegevens beschikt. Maar naarmate we verder van dit jaartal verwijderd
raken, krijgen we steeds meer met allerlei soorten interpretatieproblemen te
maken.
Je moet wel sterk in je schoenen staan om aan allerlei verleidingen van
waarschijnlijkheden en zogenaamde logische conclusies weerstand te bieden. Ik
kan daar als geen ander over meepraten. Gedurende 35 jaar genealogisch
onderzoek ben ik er 3 maal verschrikkelijk ingetuind. Dank zij mijn ervaringen
als inspecteur van de Rijksbelastingdienst ben ik weer op het juiste genealogische
pad teruggekomen.
Het is algemeen bekend dat in vele bronnen, welke wij thans als grondslag nemen
voor genealogisch onderzoek, nogal nonchalant is omgesprongen met
feitelijkheden. Een naam werd door iemand geschreven zoals hij hem hoorde
uitgesproken worden. Dat betekent dat in dezelfde plaats de dominee er een
andere schrijfwijze op na hield van zo'n naam dan de notaris of de schepenen, die
de betrokkene soms onder een geheel andere naam kenden. Ook kwam het
regelmatig voor dat meneer A in zijn geboorteplaats naar zijn vader werd
genoemd, maar in de plaats waar zijn moeder vandaan kwam doodleuk de naam
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van zijn moeder kreeg toebedeeld. Zolang je maar over keiharde DTB-gegevens
beschikt, kom je daar meestal nog wel uit. Maar als die ontbreken, wat dan?
Het antwoord is eigenlijk wel heel simpel: allerlei soorten belastingregisters.
Door de eeuwen heen gold voor de Nederlandse belastingadministraties een
ijzeren wet: Zorg dat de tenaamstelling juist is, anders kun je naar je centen
fluiten.
Of het nu om kohieren van de 100e penning of quotisatieregisters ging, cijns-,
tiend-, pacht- of leenregisters, de klerk die de namen en feiten moest te boek
stellen, probeerde zoveel mogelijk details weer te geven. Daardoor geeft een
kijkje in dit soort registers vaak verrassende nieuwe inzichten. Mijn ervaring is,
dat 1 op de 3 vastgelopen onderzoeken via het een of andere belastingboek kan
worden vlotgetrokken. Tijdens mijn lezing zal ik daarvan een aantal voorbeelden
geven van verschillende families die zo een flink stuk verder konden worden
gebracht.

Bibliotheek
Door ziekte is mevrouw Grimberg helaas niet meer in staat om de bibliotheek te
verzorgen, daarom vragen voor uitleen ed. vanaf nu naar de penningmeester. Het is
de bedoeling om de bibliotheek in de loop van het najaar over te brengen naar een
andere locatie.
Van de heer Van Baalen (zie kennismaken met…) hebben we een groot aantal
boeken en ander genealogisch materiaal gekregen. Door het bestuur is dit
uitgezocht. De boeken die betrekking hebben op de Betuwe zijn opgenomen in onze
bibliotheek. Van de rest is het meeste naar het verenigingscentrum in Weesp
gegaan, verder is een aantal boeken en tijdschriften naar de Historische Kring West
Betuwe gegaan.
nr.
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Van het Streekarchief Bommelerwaard ontvingen wij een aantal jaargangen van het
tijdschrift: Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de
Bommelerwaard.
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Opsporing gezocht.
De heer Postema uit Doorn is op zoek naar:
Johannes Pieterse Gerretse van der Linden, die te Culemborg op 25-8-1764
trouwt met Catharina Jansen/Gertsen van Niep/Van Ip.
Johannes was weduwnaar van Marijtje Pieterse van Beelen.
Ik heb uit het huwelijk van Johannes met Catharina vijf kinderen gevonden. Zelf
stam ik af van Maria van der Linden (1764-1826), die ongehuwd twee kinderen
had.
Graag zou ik meer weten van hun beider voorgeslacht.
Herman Postema
Reacties aan de redactie.
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Kennismaken met ....... (1)
M. van Beek-Montens
De heer D. van Baalen (lidnr. 100474)
Aan het lidnummer van de heer Dirk van Baalen is wel te zien dat hij behoort tot de
NGV-leden van het eerste uur. En zijn stamreeks is rechtstreeks verbonden aan die
van Karel de Grote. Daarvan bracht de heer Strijbos reeds verslag uit in Gens
Nostra van 1968 met gebruikmaking van de onderzoeksgegevens van Dirk van
Baalen.
Een gesprek met de heer Van Baalen is een leerzaam genoegen. Alleen al de
achtergrond van de naam Van Baalen leidt tot een reeks taalkundige bespiegelingen
en historische vondsten. Elk onderwerp wordt bij de heer Van Baalen in een
wetenschappelijke context geplaatst. Deze genealoog, historisch onderzoeker,
archiefkenner bij uitstek gaat diep in op oorzaak en gevolg, maar biedt altijd ruimte
aan nieuwe, betere inzichten. Wordt de mens gevormd door zijn ervaringen? Bij
Van Baalen lijkt het bewijs hiervoor geleverd. Al op jeugdige leeftijd verloor hij
eerst zijn vader en vervolgens zijn moeder. Min of meer aangewezen op eigen
vindingrijkheid en eigen levenskracht kwam hij na te zijn afgezwaaid als vaandrig,
terecht op een accountantsbureau, waar hij de kost verdiende, terwijl hij in zijn vrije
tijd hard studeerde om een goede toekomst te bereiken. ‘Overigens sta ik nog steeds
geregistreerd als een der Vrienden van het 1e Regiment Huzaren’, vertelt deze exvaandrig der Wielrijders met genoegen. Stille getuige is een sierbord aan de wand,
gemaakt ter ere van deze ’wielrijders’.
Al eerder, Van Baalen refereert aan het 50-jarig huwelijksfeest van zijn
grootouders, zag hij het belang in van het familieverleden. Het familiewapen, de
juiste relaties, allerlei aspecten van het leven leidde hem ten slotte in de richting,
waardoor wij hem hebben leren kennen. Een beetje geluk, een beetje toeval is hier
ook in het spel, want Dirk werd in 1943 bij een razzia opgepakt en naar Polen op
transport gezet, waar hij twee jaar doorbracht als krijgsgevangene. Daar ontmoette
hij de welbekende bestuurder van Nederland, Lieftinck, de man die voor zijn
promotie de ontwikkeling van de mens tot onderwerp koos. Aan gesprekstof geen
gebrek. Zij spraken over allerlei uiteenlopende onderwerpen, de ijzige winterkou
trotserend tijdens eindeloze uren van wachten op de appelplaats van het kamp
Grüne b.Lissa. Toen Dirk van Baalen in 1945 tenslotte terugkeerde in Nederland,
leefde zijn vrouw in de veronderstelling hem niet meer te zullen terugzien. De
toekomstige minister Lieftinck, die eerder kans zag terug te keren naar het
vaderland, had Van Baalens situatie ernstig ingeschat en op een fiets met houten
banden bracht hij een bezoek aan mevrouw Van Baalen om haar op de hoogte te
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stellen van zijn bevindingen. Gelukkig voor alle betrokkenen kwam Dirk kort
daarna gezond en wel terug bij zijn echtgenote in ‘s-Gravenhage.
In Maassluis is Dirk van Baalen met zijn inmiddels behaalde archiefdiploma
gedurende een aantal jaren archivaris geweest, terwijl hij was verbonden aan de
inspectie van de gemeente- en waterschapsarchieven van de provincie ZuidHolland. Zijn bijzondere belangstelling ging intussen uit naar de riviervisserij,
vooral waar deze de vangst betreft van zalm, prik en elft. In 1967 verhuisde het
echtpaar Van Baalen naar Zoelen. Daar richtte Dirks onderzoekende geest zich op
de archieven van het Land van Heusden en Altena en van de Bommelerwaard,
waarbij de familie Biesheuvel speciale aandacht genoot. Tiel was de woonplaats
van een voormoeder Petronella Bonebakker. Zij staat weer in verband met een
juwelier op het Amsterdamse Rokin… De plaats waar Dirk van Baalen verblijft
vormt nooit een belemmering voor onderzoek. Als het al verschil oplevert, betreft
het letterlijk en figuurlijk de ontsluiting van nieuwe gebieden. Gedurende al die
jaren groeide zijn belangstelling voor de gebeurtenissen in het verleden, voor de
achtergronden van onze natie, voor de oorsprong van zijn familie… kortom, zijn
verzamelde kennis nam voortdurend toe en evenredig daaraan groeide de
verzameling boeken en tijdschriften. Daarvan mogen sinds enige tijd historische
en genealogische verenigingen meegenieten, want het overgrote deel van de
verzamelde boeken, tijdschriften, aantekeningen en publicaties heeft Dirk van
Baalen inmiddels ter beschikking gesteld aan deze verenigingen, die de collectie
dankbaar verdeelden en toevoegden aan de respectieve bibliotheken.
Dirk van Baalen woont in de Oranjehof te Buren, omringd door stapels boeken en
andere prettige dingen om naar te kijken, zoals aan de wand een viertal mooi
uitgevoerde wapenafbeeldingen, portretten van vrienden en familie, waaronder een
mooie grote kleurenfoto van zijn vrouw die in maart van dit jaar overleed. Een fijn
schilderijtje, indrukwekkend van kleur, valt onmiddellijk op. De heer Van Baalen
vertelt met trots dat zijn vrouw dit kunstwerkje vervaardigde in de techniek van de
naaldkunst, een techniek die zij bepaald uitmuntend beheerste.
Tijdens ons gesprek kwamen dermate veel data en feiten ter sprake, dat mijn
gastheer besloot enkele van zijn publicaties mee te geven, opdat ik mij achteraf nog
eens kon informeren. Het bleek geen overbodige luxe. Bovendien bevatten de
artikelen van zijn hand een schat aan informatie waar een genealoog graag over
beschikt. ‘Verbeeld’ draagt als ondertitel : aantekeningen bij het zegel –twee
gekruiste weerhaken- Gerrit Anthonissen, 12-3-1599 o.s. gezworen gerichtsman te
Brakel, ‘scipper’ en visser in de Waal aan de zijde van Brakel en het Monnikenland,
door diens nazaat Dirk van Baalen. In dit geschrift neemt Dirk ons mee langs de
Balenbach in Zwitserland, de Baelen-Gracht in België, maar ook naar de Leiden
waar Pieter Claesz van Ba(e)len boekverkoper is in ‘de Gulden Sonne’ aan de
Donckerstege, en naar de slag bij Nieuwpoort waar in 1600 prins Maurits
uiteindelijk zijn laatste troef inzette : 300 man onder bevel van ritmeester Van
Balen, waarmee de Staatsen de overwinning binnenhalen.
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Geschiedenis en actualiteit blijven verbonden. Hij trekt de vergelijking tussen de
gebeurtenissen rond Ned-Car in Limburg en de ondergang van de Nederlandse
scheepswerf Verolme. Over Cornelis Verolme publiceerde hij in 1965. Ook hield
hij zich bezig met de familie Fentener van Vlissingen. Hierover sprekend komt
opnieuw de invloed ter sprake van de godsdienst op het functioneren van de
maatschappelijke ontwikkelingen door de eeuwen heen, met nadruk op de grote
invloed van de gereformeerde kerken in Nederland. Een aardig detail in zijn verhaal
is een toevallige ontmoeting in de trein. Dirk van Baalen belandt in een coupé met
kardinaal Willebrord. ‘Weet u wel’, zo vraagt Dirk aan de kardinaal, ‘dat zich in het
toch uitgesproken gereformeerde bolwerk Maassluis een oud beeld bevindt van Sint
Pieter?’ Hierover publiceert hij in 1999 in De Hoeksteen, tijdschrift voor
vaderlandse kerkgeschiedenis. In dit artikel beschrijft hij eveneens het
‘monumentale rouwbord’ in de kerk in Zoelen. In beide gevallen komt weer een
scala aan historische, maatschappelijke en familiale verbanden aan bod, in tijd en
plaats ver uiteenlopend.
In 2001 verscheen wederom een publicatie van Van Baalen in De Hoeksteen
getiteld: Ingezonden. Het artikel eindigt met enkele regels uit het traktaat ‘Honig uit
de Leeuw’ van Guilielmus du Pierre, predikant te Ursum. Een latere uitgave hiervan
werd aangetroffen in de nalatenschap van Gideon van Baalen, waarmee nazaat Dirk
het artikel begon:
Het deksel van de beddepan uit de boedel van Gideon Van Baalen (1804-1909)
vertoont een lelie komende uit een bloempot, vergezeld van ranken met
leliemotieven.
Deze poëtische beschrijving van Gideons beddepan, refererend aan de lelie in het
familiewapen van Van Baalen, vormt het besluit van dit relaas en is daarmee
meteen een aanmoediging de hiervoor genoemde artikelen ter lezing uit onze
bibliotheek te lenen. Dat is de mooiste manier om al het werk, alle onderzoek, alle
publicaties en de overdracht van al die verzamelde kennis van Dirk van Baalen te
waarderen.
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Kennismaken met ....... (2)
Magda van Beek-Montens
De heer M. de Graaf (lidnr. 131074)
en mevrouw A.C. de Graaf-Uidam (lidnr. 131075)
In de maand september van 2005 besloten de heer en mevrouw De Graaf zich
beiden aan te sluiten bij de NGV. Tegelijk werden zij toen lid van de afdeling
Betuwe. De keus voor de afdeling is ingegeven door hun woonplaats, Ochten, waar
zij mij ontvingen in een gezellige woonkamer met een schitterend groen uitzicht. De
genealogische wortels zijn hier niet te vinden. Een jaar zeer intensief speurwerk
bracht hen in de archieven van Waterland, Noord-Holland, van Utrecht en
omgeving en er staan nog meer plaatsen op het programma, want niet alleen moet er
voor onderzoek naar de voorvaderen menige kilometer worden overbrugd, ook is
het voorgeslacht van mevrouw Agatha de Graaf uit andere gebieden afkomstig dan
van dat van haar echtgenoot Menno de Graaf.
Het is daarom niet verwonderlijk dat dit echtpaar ook op zaterdag 13 mei aanwezig
was bij de jubileumviering van de NGV, waar zij een groot aantal kramen op de
genealogische markt bezochten en waar zij allerlei vragen afvuurden. Een van de
vragen betrof de naam Snieder ofwel Schneider, waarmee zo’n anderhalf jaar
geleden het stamboomonderzoek in huize De Graaf een aanvang nam, doordat een
verre verwant al eens een deel van de kwartierstaat van mevrouw de Graaf in beeld
had gebracht. Een naam die terug te vinden was in het beroep van de drager ervan.
Rond 1720 kwam hij naar Nederland vanuit Ulste in Duitsland, een plaats die niet te
traceren lijkt. Hij was kleermaker van beroep, hetgeen bovendien tot uiting komt in
het bijbehorende familiewapen, waarop drie kleermakersmessen (scharen) zijn
verbeeld.
Omdat de beschikbare tijd zo goed mogelijk te gebruiken werd besloten eerst de
kwartieren van háár kant zo goed mogelijk in kaart te brengen om vervolgens met
zijn familiestamboom verder te gaan. Ondanks dat praktische voornemen is de
stamreeks De Graaf inmiddels ook al uitgewerkt tot 1818. Hierbij heeft onderzoek
via internet goede diensten verleend – denk aan GenLias, waardoor een mooie
tijdsbesparing wordt bereikt die heel nuttig is voor dit uitermate actieve echtpaar in
Ochten, van wie de belangstelling niet slechts op de stamboom is gericht, maar aan
een scala van allerlei aspecten in het leven. Mevrouw De Graaf zingt haar leven
lang al in diverse koren en – het kon niet uitblijven – zij is nu ook secretaris van het
koor waarbij zij nu zingt. En dan de heer De Graaf: ook hij heeft moeten ervaren dat
het pre-pensioen de deur opent naar een leven zonder vrije tijd. Klussen bij de
kinderen? Natuurlijk. Oefeningen organiseren en houden met en voor brandweer en
EHBO. Cursussen geven voor verschillende maatschappelijk georiënteerde
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organisaties… Het is verbazingwekkend dat er nog genealogisch werk wordt
verzet!
Toch blijven bezoeken aan archieven een belangrijke kant van hun
familieonderzoek. Zo lieten zij zich door een archief in Noord-Holland verwijzen
naar het Erfgoedcentrum Nieuw Land te Lelystad, om daar de eigendomsgegevens
van grootvaders botter te kunnen bekijken. Toen de papieren gevonden waren,
bleek het niet toegestaan om deze te kopiëren. Naar een oplossing wordt nog
gezocht, want het centrum bleek ook zelf geen kopie te kunnen leveren. Naast
Uidam, Uijtdam etc. is mevrouw De Graaf ook op zoek naar nadere gegevens over
Dortland, Dordland, Dortlant etc. Een groot deel van deze namen vindt de
oorsprong in Waterland en bv. ook in Marken en Monnikendam.
De familie De Graaf is terug te vinden in de provincie Utrecht, o.a. Vinkeveen,
Wilnis en Mijdrecht. Nog niet verder uitgezocht, maar wel bekend zijn natuurlijk
enkele namen van grootouders zoals Henzen en Hoogendoorn.
Ook in dit deel van het onderzoek blijkt dat de voorouders ons nog steeds voor
verrassingen zetten. Wat te denken van een ondernemende bruidegom van 70 jaar
die in het huwelijksbootje stapt met een jonge blom van 27 ?
Voor een ieder met aanvullende informatie voor de heer en mevrouw De Graaf of
met vragen over de tot nu toe verzamelde gegevens: zij zijn bereikbaar op het
e-mailadres: m.de.graaf@ hetnet .nl.
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Verwantschap Gijsbert van Ton met bestuurleden NGV-afdeling
Betuwe.

Dirk van Rees, geb. Tricht, overl. Tricht 4-5-1796, begr. Tricht 6-5-1796, otr.
Tricht 23-12-1758, tr. Buren 1-1-1759 Maayke Huigen, ged. Tricht 28-1-1725,
begr. Tricht 19-2-1806.
Dirk was een zoon van:
9. Pieter van Rees, ged. ’s-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 11-9-1695, begr. Tricht
(in de kerk) 15-12-1741, tr. Tricht 3-2-1732 Baligje Kemp, ged. Tricht 10-11697, begr. Tricht 20-11-1778.
Baligje was een dochter van:
10. Cornelis Kemp, ged. Tricht 2-3-1673, overl. Tricht 9-3-1712, begr. Tricht 173-1712, tr. Tricht 26-1-1696 Maria van Heteren, ged. Ravenswaaij 23-111662, begr. Tricht 19-10-1743.

G. van Ton

Dit laatste echtpaar komt voor in de genealogische opstelling van verwante
bestuursleden. Aqua Vitae 2005-2a blz.19.

1.

Nadere kennismaking met een voorzitter
……..verleden en toekomst………

Familierelaties bestuur en leden NGV afdeling Betuwe.
In Aqua Vitae 2005-2a blz. 6 werd een artikel met familierelaties in het bestuur van
onze afdeling opgenomen, vergezeld van een oproep aan de leden te pogen daarop
aan te sluiten. Tot nu toe werd daarop 1 reactie ontvangen, die hieronder volgt.
Hoepelijk zullen er in de toekomst nog meer reacties volgen.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Gijsbert van Ton, geb. Kedichem 20-8-1943, tr. Oudewater 19-10-1974
Gerdina Wilhelmina Meerbeek, geb. Jutphaas 12-5-1948.
Gijsbert is een zoon van:
Aart Gijsbert Ton, geb. Zevenhoven 9-7-1914, overl. Woerden 28-11-2002,
brood- en banketbakker te Zegveld, tr. Barwoutswaarder 5-11-1942 Johanna
Pieternella Rietveld.
Aart Gijsbert was een zoon van:
Gijsbert Ton, geb. Zuilichem 22-6-1886, overl. Woerden 14-6-1928, smid, tr.
Geldermalsen 20-11-1913 Hester van Kranenburg, geb. Meteren 19-5-1888,
overl. Woerden 26-3-1966.
Hester was een dochter van:
Dirk Jan van Kranenburg, geb. Meteren 10-5-1861, overl. Geldermalsen 12-51929, koopman, tr. Geldermalsen 11-11-1887 Gijsbertha Cornelia van Rees,
geb. Geldermalsen 30-11-1863, overl. Geldermalsen 28-8-1929.
Gijsbertha Cornelia was een dochter van:
Adam van Rees, geb. Geldermalsen 17-12-1829, overl. Geldermalsen 19-81896, landbouwer, tr. Geldermalsen 15-8-1857 Hester van Empel, geb.
Meteren 17-2-1826, overl. Geldermalsen 15-8-1884.
Adam was een zoon van:
Jan van Rees, geb. Waardenburg 18-9-1793, overl. Geldermalsen 19-6-1856,
landman, tr. Buren 21-3-1822 Jansje (Jantje) van Eck, geb. Echteld 19-7-1798,
overl. Geldermalsen 7-1-1852.
Jan was een zoon van:
Adam van Rees, ged. Tricht 27-5-1764, overl. Tricht 14-1-1853,
metselaar/aannemer, tr. Waardenburg 19-5-1791 Goverdina Verploeg
(Geuvertje Janssen), ged. Rumpt 29-10-1769, overl. Tricht 24-1-1858.
Adam was een zoon van:

8.

Magda van Beek-Montens
De heer Gijsbert van Aalst (lidnr. 126971)
‘Dan nog maar een jaar’, verzuchtte voorzitter Van Aalst, toen aan het einde van
zijn bestuurstermijn in geen velden of wegen een opvolger te zien was. Dat was
april 2005. Inmiddels zijn we een jaar verder en op 19 april jl. is de
voorzittershamer definitief vrijgekomen voor iemand anders.
Menigeen zal zich herinneren hoe de heer Van Aalst tijdens de ledenvergadering
van 2002 werd overgehaald het voorzitterschap van de afdeling Betuwe op zich te
nemen. Hoewel de gebeurtenis hem nogal verraste, valt niet te ontkennen dat de
afdeling op dat moment met deze voorzitter een ervaren bestuurder binnenhaalde.
Sedert 32 jaar vervult hij diverse bestuurlijke functies, zowel op gemeentelijk
niveau als in verenigingsverband. Was hij in het verleden, toen het gezin Van Aalst
in Puttershoek woonde, o.a. wethouder in de Hoekse Waard, tot op het huidige
moment heeft hij zitting in de gemeenteraad van Geldermalsen.
Zeker is dat Gijsbert van Aalst gedurende die hele periode steun vond in de
filosofische gedachten die hij als volgt formuleert : ‘luisteren naar anderen vormt je
begrip, belangstelling voor anderen is de basis waarop je goodwill kweekt, maar
daarnaast is regie over het eigen leven zeer belangrijk’.
Gedurende vier jaar kweet Gijsbert van Aalst zich trouw van alle taken die het
voorzitterschap met zich meebrengt. Hij leverde zijn bijdrage aan besprekingen in
de bestuursvergaderingen. Deelnemers aan afdelingsbijeenkomsten verwelkomde
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hij hartelijk en hij begeleidde de verschillende sprekers. Keer op keer riep hij de
leden op zich mede verantwoordelijk te voelen voor het reilen en zeilen van de
afdeling. In de pauzes was het Gijsbert die onder de aanwezigen op zoek ging naar
broodnodige nieuwe bestuursleden. Daarnaast was hij altijd beschikbaar als
afgevaardigde die de afdeling Betuwe vertegenwoordigde bij de Algemene
Vergaderingen van de landelijke NGV en ook de deelnemers aan het regionaal
overleg konden zich verheugen in zijn aanwezigheid. Kortom : zijn vertrek laat een
gemis na in de genealogische gelederen.
Voor de familie Van Aalst daarentegen betekent het dat er eindelijk tijd vrijkomt
om het stamboomonderzoek naar eigen voorvaderen eens grondig aan te pakken.
Daarvoor werd reeds een smalle basis gelegd, maar nu gaat het in alle ernst verder.
Het begint voor onze ex-voorzitter bij zijn eigen geboorte in een gehucht onder
Schoonrewoerd (voor kenners : juist aan de andere kant van de Diefdijk). Van daar
leidt het spoor naar Acquoy waar rond 1800 Dirk van Aalst de vader werd van een
reeks kinderen Van Aalst. Hun moeder was Angeniet van Suil of Van Tuil. Dirks
vader is Jan van Aalst, geboren in 1759, waar hij is geboren is nog niet bekend.
Andere namen die voorkomen in de familie zijn De Raad, Kool, Van de Salm en
De Stigter. Ook de naam Sterk staat in de belangstelling, het is de naam van
mevrouw Van Aalst en deze naam is nogal bekend in de omgeving.
Vanzelfsprekend blijft onze Gijsbert van Aalst een graag geziene gast op onze
bijeenkomsten en als een van de lezers beschikt over aansluitende informatie voor
zijn genealogisch onderzoek, kan hij zich tot hem zelf wenden in het Streekmuseum
in Tiel op de bekende 3e dinsdag van de maand, of per e-mail op het adres :
bouwadviesbureau@freeler.nl
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Erfpachters te Beesd omstreeks 1690 van het Convent van Maria
Magdalena te Wijk bij Duurstede.
D. G. van Maren.
In "Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe" 2001 - 29e jaargang nr.
1, stond onder andere een artikel van de heer R. H. C. van Maanen, getiteld "Het
Nonnenland te Beesd ; de Beesdse bezittingen van het Dominicanessenklooster
Maria Magdalena te Wijk bij Duurstede in 1402-1547 (1601)".
Dit artikel trok mijn bijzondere aandacht omdat ik bij mijn onderzoek in het
Streekarchief West-Betuwe, locatie Geldermalsen, naar Van Maren's in de WestBetuwe, in het "Prothocol ofte signaet tot Beest van opdrachten, erffbrieven en
rentebrieven en andere gepasseeerde schepengelofte 1687-1697" (O.R. A. Ambt
Beesd en Rhenoy, inv. nr. 205) van folio 84 tot en met folio 87 een aantal
erfpachters van het Convent van Maria Magdalena had gevonden, waaronder Jan
Claessen van Maren.
In het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel , in het archief van de dijkstoel Beesd,
1552-1838, Verpondingen over Beesd 1690, inv.nr. 26, vond ik tevens de
erfpachters van het genoemde convent.
Betreffende de verponding stond onder andere vermeld:
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Vervolgens werden er dertien erfpachters opgesomd, met de oppervlakte van door
hen gepachte grond en de verschuldigde verpondingpenningen, in guldens, stuivers
en penningen, namelijk:

Vrouwe Anna Maria de Gruijter
1 morgen

1-6---

Dirck Pieck
17 morgen

22-2---

Aert Verweij
10 morgen

13-0---

Antony van Meerwijck
8 morgen

10-8---

Franck Artse Cnoop
6 morgen

7-16---

Jan Vosch
8 morgen
Cornelis de Leeuw
3 morgen

10-8---

3-8---

Evert van Alem
8 morgen

10-8---

Peter van Dorth
3 morgen 5 hont

4-19-10

Matthijs van Dorth
2 morgen

2-12---

Jan Claessen van Maren
4 morgen

5-8---

Hendrick van Megen
4 morgen

5-8---

Hendrik Artse Knoop
10 morgen
18

13-0---

Volgens de bovenstaande lijst komen we aan een oppervlakte van 84 morgen en 5
hont gepachte grond, terwijl daarboven stond dat het Convent beschikte over 86
hont. We komen dus in het verpondingregister 1 morgen en 1 hont te kort.
In het loofsignaat van het Ambt Beesd en Rhenoy 1687-1697, trof ik echter 11 van
de 13 erfpachters aan. In februari 1693 werd door schepenen van Beesd onder
andere omschreven waar het verpachte land gelegen was, en door wie dat land
gepacht werd en wat jaarlijks aan pachtpenningen betaald moest worden. Verder
bleek dat de erfpacht een duur had van 30 jaar. Tevens diende er een borgstelling
plaats te vinden, hetzij door een onderpand of door een kredietwaardig persoon.
In het loofsignaat ontbraken 2 personen met betrekking tot de verpachte grond, die
wel als zodanig in het verpondingregister stonden vermeld, namelijk Vrouwe Anna
Maria de Gruijter en Hendrick van Megen. De laatste komen we wel tegen als borg.
De oppervlakte van het gepachte land zoals vermeld in het verpondingregister
kwam in nagenoeg alle gevallen overeen met hetgeen in het loofsignaat vermeld
werd.
Een uitzondering betrof echter Jan Claessen van Maren. Het volgende werd op 17
februari 1693 vastgelegd.
"Jan van der Lingen en Jacob van Vulpen, schepenen tot Beest, kennen dat voor ons
is gecomen Jan Claessen van Maren, kennende als vooren, van het Convent in een
30 jarige erffpagt aangenomen te hebben 6 morgen leeg hooy of weyland met 2
morgen Ossencamp, sijnde een weir van 8 morgen, over de Graeff, in de generale
voorwaarden no. 16, streckende van de Bustersteeg tot de Agtersteeg, daeraan ten
oosten Jan Bouwense en Aert Verwey, ten westen Jan Claessen voorsz. en de heer
Stout, breder te extenderen als vooren. Dit voor den pagt van 10 gulden 's jaerlijcks.
Comparant Hendrick van Megen staet tot borge 3 hont bouwland op de
Frederixacker, ten oosten de heer Wevelinckhoven, breder als vooren.
Actum desen 17 februari 1693."
Opvallend is dat in het loofsignaat met betrekking tot het door Jan Claessen van
Maren gepachte land vermeld wordt, dat het 6 morgen laag gelegen hooi- of
weiland met 2 morgen Ossencamp betreft, dus totaal 8 morgen, dat gelegen is "over
de Graeff", tussen de Bustersteeg en de Agtersteeg. Hieruit kan men opkunnen
maken dat de "Ossencamp" in het polderblok " Over de Graaf " gelegen was.
Ook valt het op dat hij in verpondingregister vermeld wordt met 4 morgen en in het
loofsignaat met 8 morgen.
Zoals reeds vermeld wordt Hendrick van Megen als borg genoemd in het
loofsignaat , maar is hij daarin verder niet te vinden als pachter van het convent.
In het loofsignaat wordt de ene keer uitgebreider dan de andere keer omschreven
waar het gepachte land gelegen is. Ook wordt omschreven waaruit de borgstelling
bestaat en als het onroerende zaken betreft waar deze gelegen zijn.
19

Interessant is dat in een aantal gevallen perceelsnamen genoemd worden.
Een aantal vinden we terug in het interessante boek "Langs velden en wegen, straaten perceelsnamen van Beesd en de Mariënwaardt" door Gert de Kruijff en Bert
Blommers.
Enkele perceelsnamen die in dit boek voorkomen zijn volgens het loofsignaat
gesitueerd op een andere plaats. Het gepacht land was, zoals we zagen gelegen
"over de Graeff" en in het "Nonnelant int Haenenhoofft". Nogal wat land dat
verpacht werd was gelegen was aan de Voorbrugsteeg. Uit de omschrijvingen
kunnen we opmaken dat de Voorbrugsteeg de naam was die omstreeks 1690
gebruikt werd voor de Bornbrug Steeg of een gedeelte daarvan. De Bornbrug Steeg
was gelegen tussen de huidige Banweg en Busterweg.
Hieronder een tekening van het polderblok "Over de Graaf", met daarin acht
eendenkooien en daaronder het polderblok "Nonnelant int Haenehoofft"met daarin
één eendenkooi. Ook zijn enkele bosschages weergegeven.
De Agtersteeg, de huidige Kooiweg-Oost en Kooiweg-West, vormde de noordgrens
van Beesd met het Graafschap Culemborg.
(De tekening is gebaseerd op een verpondingkaart van Beesd uit 1810).

Aert Verweij pachtte 4 morgen weiland aan de zuidzijde van de Bustersteeg, achter
de kooij. Daarboven lag de "Smalle Weer" van brouwer Hattum.
Tevens pachtte hij 6 morgen "over de Graaf", gelegen in de "4 Campen". Het was
beland oost, de heer Juge..ove?, zuid, Vrouwe Elizabeth Pieck en de erfgenamen
van Jan Sprong, ten westen de "Armen van Beesd"en ten noorden de kooij van
Antonis IJsbrandsen.
Als borgstelling werd vermeld: 14 hont weijland, in de borge hergekomen van Arij
Verweij, beland ten oosten 5 morgen "Zandfoort" van dit Convent, ten noorden de
Bustersteeg en ten oosten Aert van Zutphen en ten zuiden Catryna de With.
Anthony van Meerwijck pachtte 8 morgen weiland, zijnde 5 morgen "den
Hoogenkamp"aan de noordzijde van de Voorbrugsteeg, met 3 morgen daarachter,
beland ten oosten Jan Vosch
en de "de kooij" en ten westen de weer van 8 morgen.
De borgstelling was, de zuidwaartse helft van twee en een half morgen bos- of
woerdgriend in de "Weerdenburgsecamp", beland ten oosten de heer Van de
Heuveling, ten westen juffrouw Herema, ten zuiden Peter Joosten en ten noorden de
Bustersteeg.
Franck A(e)rtsen Cnoop pachtte 1 morgen en 4 hont weiland met 4 morgen 2 hont,
genaamd de "Koeijwei", beland ten oosten aan het bouwland gepacht door Dirck
Pieck, ten westen de 5 morgen gepacht door Hendrik Knoop, ten zuiden de 3 en 2
morgen die aan de Voorbrugsteeg strekken.
De borgstelling is 4 hont bouwland van Jan Gerritsen van Stappershoef, beland ten
oosten de Schuttersteeg, ten westen de comparant en zuiden de "Gemene Weg"en
ten noorden Evert van Alem.

De perceelsnamen die hierna volgen zijn vermeld zoals deze in het loofsignaat
werden beschreven.
Dirk Pieck pachtte heel wat land. Zoals we zagen 17 morgen. Tevens pachtte hij het
huis "De Locht". Het huis was gelegen op 2 morgen land, gelegen in de polder van
het Nonnenland, beland ten noorden, de Bustersteeg.In die 17 morgen was begrepen
8 morgen stekkende van de Voorbrugsteeg tot de Bustersteeg.
Als onderpand werd vermeld 5 morgen weiland in het "Haenehoofft" en tevens
stond hij persoonlijk borg met zijn gerede goederen.
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Jan Vosch pachtte 2 morgen land aan de noordzijde van de Voorbrugsteeg en
daarachter nog 3 morgen en 3 morgen hoog weiland aan de Voorbrugsteeg, beland
boven ten oosten voor de "kooij van 't Nonnneland".
De borgstelling was anderhalve morgen bouwland op de "Garstcamp", beland ten
oosten H. van Vulpen, ten westen twee en een half "ficarij", ten zuiden en ten
noorden de gemene wegen.
Cornelis de Leeuw pachtte 3 morgen weiland, gelegen aan de noordzijde van de
Voorbrugsteeg, beland ten oosten de 2 morgen gepacht door Mathijs van Dorth en
ten westen de 5 morgen, gepacht door Evert van Alem.
De borgstelling was 17 hont in het "Nieuwland", beland ten oosten schout
Hardenton, ten westen Coenraad Vosch en ten zuiden de heer Van Wevelinckhoven
en ten noorden de Voorbrugsteeg.
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Evert van Alem pachtte 5 morgen weiland gelegen aan de Voorbrugsteeg, ten
westen beland door het bos van Dirck Stevense en 3 morgen hoog weiland ten
noorden grenzend aan het voornoemde bos.
De borgstelling was 1 morgen, 3 hont bouwland, beland ten oosten de heer Van
Blijdenburgh.

Mededelingen van de Historische Kring West-Betuwe, 29e jaargang nr. 1,
blz. 28 t/m 32.
Het boek "Langs velden en wegen, straat- en perceelsnamen van Beesd en
Mariënwaerdt" door Gert de Kruijff en Bert Blommers.
Gelders Archief te Arnhem: Verpondingkaart van Beesd 1810, toegangsnr.
0872, inv.nr. 217.

Peter Dircksen van Dorth pachtte 2 morgen land met daarin gelegen de vogelkooi,
alsmede 1 morgen en 5 hont land daar "west aan in 't selve weer, in de genereale
voorwaarde no. 2".
Zijn vader stelt stelt tot speciaal onderpand 2 hond land gelegen aan de "Koedam".
Matthijs Dircksen van Dorth pachtte 2 morgen weiland, gelegen aan de noordzijde
van de Voorbrugsteeg, beland ten oosten de 2 morgen gepacht door Hendrick
Knoop en ten westen de 3 morgen gepacht door Cornelis de Leeuw.
Comparant Dirck van Dorth, vader van Matthijs, staat borg met 2 morgen
"…fenbosch" aan de "Koedam".
Hendrick A(e)rtsen Cnoop pachtte 5 morgen weiland aan de "Zandfoort", ten
noorden aan de Bustersteeg en 2 morgen aan de Voorbrugsteeg, ten oosten gelegen
aan de hoge wei van Franck Aertse (Knoop) en ten westen Aert Verweij, alsmede 3
morgen daaraan noordwaarts.
De borgstelling was zijn huis en hof aan de noordzijde van de " Steene straat" op de
oosthoek van de "Looije steeg".
De oppervlakte aan verpachte landerijen, vermeld in het loofsignaat bedroeg totaal
83 morgen en 5 hont.
Dit is dus 1 morgen minder dan in het verpondingregister vermeld staat als de totale
oppervlakte die gepacht werd door de daarin genoemde dertien erfpachters.
De reden is mogelijk dat de morgen die vrouwe Anna Maria de Gruijter gepacht
zou hebben niet in het loofsignaat is vermeld.
De 4 morgen die Hendrick van Megen volgens het verpondingregister gepacht zou
hebben, zijn mogelijk overgenomen door Jan Claessen van Maren.
Zoals we zagen werden in het loofsignaat een aantal perceelsnamen genoemd die
ook nu nog als zodanig in Beesd bekend zijn.
Bronnen

CD-ROM “Amsterdamse Publicaties”
Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de NGV heeft ook de afdeling
Amsterdam e.o. een CD-ROM uitgebracht. Het eerste exemplaar is op 13 mei in
Utrecht te koop aangeboden.
Op de CD-ROM treft u aan: de 5 door de afdeling in de loop der jaren uitgegeven
kwartierstatenboeken, het boek Uw Amsterdam (1988), alle nummers van het
afdelingsblad Amstelland 1990 t/m 2005 en de bijdragen van NGV-leden van het
uit 1998 daterende project Familienaam = Plaatsnaam. Al met al zo’n 13.000
achternamen.
Aan dit laatste project hebben veel leden uit het hele land hun bijdrage geleverd
Het gros van de documenten is met behulp van meegeleverde versies van Acrobat
Reader doorzoekbaar.
Tevens is opgenomen een kopie van de afdelingswebsite met daarin o.a. het
repertorium op de ruim 63.000 (!) achternamen die voorkomen in de
afdelingsbibliotheek.
In totaal bijna 3400 bladzijden zeer nuttige informatie.
De CD-ROM kan besteld worden door storting van € 12,50 op postgiro 6809451
t.n.v. NGV-afd. Amsterdam e.o. te Hoofddorp. Vergeet niet uw adres te vermelden!
Ook af te halen tijdens afdelingsbijeenkomsten in een zaal van de Pelgrimskerk,
Backershagen 12, Amsterdam-Buitenveldert. De prijs is dan € 10,00. Levering
z.s.m. na 13 mei.
Zorg dat u niet achter het net vist! De oplage is beperkt.

Regionaal Archief Rivierenland, locatie Tiel:
Archief Dijkstoel Beesd, 1552-1838, Verpondingen over Beesd 1690, inv.
nr. 26.
Streekarchief West-Betuwe, locatie Geldermalsen: ORA Beesd en Rhenoy,
inv.nr 205.
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11 Oostgelderse Contactdag 2006
voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis

Afzender
NGV afdeling Betuwe
Achterstraat 22
4054 MT Echteld
Op zaterdag 16 september 2006 wordt in Groenlo de 11e Oostgelderse Contactdag voor Genealogie, Boerderij- en
Streekgeschiedenis gehouden. De derde zaterdag in september in Groenlo! Traditiegetrouw de dag van de
Oostgelderse Contactdag.
Op deze Contactdag kunnen mensen die zich bezig houden met genealogie, boerderij- en streekgeschiedenis in OostGelderland zien wat voor informatie op dit gebied allemaal beschikbaar is. Ook kunnen de bezoekers op ongedwongen
wijze met elkaar in contact komen om informatie uit te uitwisselen.
In het kader van het Festival Gelderland 1900-2000 zal speciale aandacht zal worden besteed aan de periode 19002000. Een kenmerkende ontwikkeling in deze periode was de opkomst van de zuivelindustrie. Nagenoeg elk dorp heeft
een zuivelfabriek gekend. Op de Contactdag is er een presentatie en expositie over de geschiedenis van de
zuivelindustrie in de 20e eeuw in Gelderland
Als standhouders zijn op deze Contactdag aanwezig genealogische verenigingen, oudheidkundige en cultuurhistorische verenigingen, uitgevers op het gebied van (streek)geschiedenis, archieven; bibliotheken; aanbieders van
genealogische computerprogramma's, antiquariaten enz. Op deze Contactdag treft u standhouders uit Nederland aan
maar ook enkele uit het Duitse grensgebied.
Ook is er weer aandacht voor hoe internet als bron van informatie gebruikt kan worden bij genealogisch onderzoek.
De Contactdag wordt gehouden in het Cultureel Centrum “De Bron”, de voormalige kerk op de hoek BuitenschansRuurloseweg. Bezoekers zijn welkom van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is evenals de vorige keren weer gratis.
Deze Contactdag wordt gezamenlijk georganiseerd door de volgende organisaties:
 Oudheidkundige Vereniging Groenlo;
 Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Achterhoek en Liemers;
 Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OSGB);
Voor inlichtingen over deze Oostgelderse Contactdag kunt u terecht bij de voorzitter van de Werkgroep Jos
M.G.Lankveld, tel. 0481-373478 (e-mail: lankveld.josmg@planet.nl) of Johan Hiddink, tel. 0318-618618 (e-mail:
jenghiddink@hetnet.nl).

24

