ILTELIWSBETEF
van de
ilistoristhe firing liesteren
en Ihnstreken

en het
Rrchief- en informatie- Centrum
your de Betuwe

8ste jaargang nr. 3
augustus 1990

Bestuurssamenstelling
We zijn verheugd u te kunnen mededelen, dat het
bestuur weer-voltallig is, ja zelfs uitgebreid!
De samenstelling bestuur H.K.K. en 0. is aldus:
A.Datema (Kesteren), voorzitter, drs.G.A.Hutten
(Kesteren), secretaris, H.J.Gerritsen (Heteren),
mevr.G.Geurts-Parlevliet
penningmeester,
(Dodewaard), mevr.Jac.W.de Hartog-van Schaik
(Zetten), J.van den Hatert (Echte Id) en Chr.de Bont
(Kesteren).
De samenstelling van het bestuur van het Archief(van
en Informatie- Centrum voor de Betuwe
voorgaand bestuur afgeleid met twee toevoegingen)
A.Datema (Kesteren. voorzitter. drs.G.A.Hutten
(KesterenJ. secretaris. G.van Dam (Opheusden).
en
(Heteren)
H.T.41-rir=7en
penningmeester.
W.A.Rombout (Rhenen).
Beide besturen worden ondesteund door diverse
medewerkers. Daarvan hebben we er nog niet genoeg.
Heeft u interesse meent u contact on. Er liggen nog
diverse taken. waarvoor vrijwilligers gevraaga
worden:
Dringend is .de vacature van een advertentie-manager
voor ue Nieuwsbrief. Nu wordt deze functie ad hoc
ingevuld met de gereken van dien:
OPENINGSTIJDEN A.
Woensdagmiddág
: 14.00 - 17.00 uur
Woensdagavond
: 19.00 - 21.00 uur
Donderdagochtend : 10.00.- 12.00 uur
Bovendien kan men een afspraak maken.
Telefoon: 08886 - 220ff.
Adres:
Archief- en Informatie- Centrum voor de Betuwe
Postbus 62, 4040 DB Kesteren.
Ook voor de Historische Kring Kesteren en Omstreken
kan men dit telefoonnummer en adres gebruiken.

NIEUWSBRIEF
gezamenlijke uitgave van het Archief— en
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Historische Kring Kesteren en Omstreken.
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Geachte leden,
De medewerkers van de H.K.K. en 0. hebben de derde
en laatste Nieuwsbrief van 1990 weer voor U samen—
gesteld.
DE LEZINGEN:
Maandag 10 september zal Mr.Dr.P.G. Aalbers uit
Arnhem voor U een lezing houden over de "Gelriana
collectie van de bibliotheek Arnhem".
De titel van de lezing zal zijn "Een verborgen
Gelderse cultuurschat".
Binnen de muren van Geire's hoofdstad bevindt zich
een waarlijk schitterend Gelders cultuurmonument.
Wij doelen hier op de collectie "Gelriana" van de
Bibliotheek Arnhem. .
Nadat in 1856 de oprichting van de toenmalige
Openbare Bibliotheek te Arnhem een feit was
geworden, vond in datzelfde jaar de samenvoeging
plaats
van
diverse
kleinere
Arnhemse
boekencollecties. Zo werden in de pas opgerichte
bibliotheek ondergebracht: de collecties van
"Prodesse Conamur", de collectie van het
Gouvernement van Gelderland, een deel van de
collectie van de voormalige Gelderse Hogeschool te
Harderwijk en de collectie van de stad Arnhem,
waarvan de kern dateerde uit de middeleeuwen.
Bovendien werd in datzelfde jaar de oude juridische
boekerij naar de nieuw opgerichte bibliotheek
overgebracht.
Aldus was de basis gelegd van de collectie
"Gelriana" van de Bibliotheek Arnhem.

De collectie "Gelriana" van de Bibliotheek Arnhem,
thans omvattende ongeveer 25.000 boeken, brochures,
tijdschriften, rapporten en pamfletten over de provincie Gelderland in de meest ruime zin, draagt
binnen het huidige bibliotheekbestand geen zelfstandig karakter, maar is geheel geïntegreerd in de
overige collectie.
In de Bibliotheek Arnhem bevindt zich de
Nijhoffkamer. Tevens beschikt de Bibliotheek Arnhem
over
een verzameling Gelderse couranten. Alle
publicaties over Gelderland worden voor zover
mogelijk aangeschaft. De collectie "Gelriana"
impliceert een omvangrijke verzameling oude
prentbriefkaarten van Gelderland (ca. 80.000
stuksH
welke
voor
historisch
onderzoek
raadpieegbaar is.
Wij concluderen dat de "Geiriana" - collectie van
de Bibliotheek Arnhem terecht kan en mag fungeren
ais de nationale bibliotheek van Gelderland.
Dr. P.G.Aalbers zal zowel in woord ais in beeld
uitvoerig ingaan op deze voor Gelderland zo unieke
en nonte verzameling.
OP maandag 8 oktober komt voor U spreken de heer
W.H. Wimmers komend uit Utrecht over "De vroegmiddeleeuwse volksverhuizingen uit archeoiogisch
stanapunt."
De periode tussen het vroege Romeinse keizerrijk en
de vestiging van het Merovingisch
Karolingisch
koninkrijk in Gailie is achterar gezien beslissend
geweest voor de vorming van West-Europa zoals we
het nu kennen en de verzwakking van het Romeinse
staatsapparaat gepaara met verplaatsingen van grote
groepen mensen over enorme afstanaen. Hierdoor
lijkt deze perione nogal cnaotisch. Dit heeft de
archeologie al lange tijd geprikkeld.
in deze lezing hoopt de heer Wimmers met wat
voorbeelden de belangstelling voor het fenomeen
'volksverhuizing
te
wekken.
Monumenten;
schedelmetingen. wapens, sierraden, teksten en
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assurantie - en
financieringskantoor

Voor deskundige voorlichting van alle

assurantie- en
finanderingskantoor

* verzekeringen
* geldieningen
* hypotheken
* belasting
adviezen

a. hommesom bv.
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Renault Dealer
voor Midden
Betuwe
4/
RENAULT

In- en verkoop van
automobielen

Van der Garde's Warenhuis
Dalwagensewea 17 - Ooneusoen.
Telefoon 08887 - 1220
Uw soeciaaizaaii voor:
- bap./ arnkeien
- km() artikeien
- soeeiooeci
- nuisnouniiike artikelen
- textiel

D. Wairaven

Tat ziens bij:

Dorpsstraat 6,
TeL 08887 - 1223 Opheuscien

Van der Gardes Warenhuis
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VOOR AL UW
DOE-HET-7E1 ,F ARTIKELEN
Veldstraat 23 Zetten . TeL 1350

Voor de dingen die u met
h et blote oog niet meer
waarneemt:
- Leesglazen
- Loepen
- Dradentellers
- Leeslinialen
- Microscopen
- Verrekijkers
Julianaplein 5,
Zetten 08880-4508

crematieresten blijken tot een beeld samengevoegd
te kunnen warden. Er blijft echter genoeg over voor
fantasie van de onderzoeker.
Maandag 12 november zal door een medewerker van het
Informetie Centrum van Volkscultuur uit Utrecht een
lezing warden gehouden over "Wooncultuur"..
In deze lezing zal de ontwikkeling van het
onderkomen van de Nederlander door de eeuwen heen
warden
belicht. Er zal bijvoorrbeeld aandacht
warden besteed aan de "bestenina" van de waning dat
wil zeggen: hoe in de loop der eeuwen muren en
daken van huizen meer en meer van duurzaam
materiaal gemaakt werden en wat voor gevolgen dit
had voor indeling van het huls. De nadruk zal
echter liggen op de manier waarop mensen woonden.
Hoe zag een middeleeuws bed eruit? Wat sten de
mensen vroeger en hoe werd het voedsel
klaargemaakt7 Hoe komt het dat Nederlanders in de
zeventienae en achttiende eeuw. bekend stonden am
hun propere huizen? Bovendien zal aandacht warden
besteed aan de woonomstandigheden van arbeiders in
de neaentiende eeuw en de veranderingen die
optraden na de woningwet van 1902. Tenslotte zal de
waning, in de twintiaste eeuw ter sprake komen en de
manier waaron geprobeerd is de inrichtina van de
vertrekken te standariseren.
ehouden in het Doroshuis
Al deze lezingen warden
ts Kesreren. Neaereindsestraat 27a.
Aanvang 20.00 uur, Laden en niet-leden zijn van
aan niet-leaen zal een
harte weikom. Aileen
bearag van r 2.30 gevraadd worden.
VAN HARTE WELKOM'""
Bent U al lid van de Historische Kring Kesteren en
Omstreken???. Contributie slechts F.
per jaar
waarvoor b.a. 3 x oer jaar het tijdschri-ft Tabula
Batavorum; minimaal 10 x per jaar een.lezing; 3
per jaar de Nieuwsbrie+ en noa v4=g.1 meer'""

WERKGROEP ARCHEOLOGIE.
Vondsten te Opheusden.
In de zomer van . 1989 werd bij graafwerkzaamheden op
het Vispad te Opheusden, bij toeval gestuit op een
oude bewoningslaag. Leden van de werkgroep
archeologie, die ter plaatse een onderzoek
instelden, ontdekten dat het hier ging am een
bewoningslaag van ruim 1 meter dik, die bestond uit
zeer donker verkleurde grand vermengd met een
en
behoorlijke
hoeveelheid
potscherven
botfragmenten. De potscherven gaven aan, dat het
een bewoningsperiode betrof, die duurde van de Late
IJzertijd (ca. 200 voor Chr.) tot diep in de
Romeinse tijd (ca. 250 na Chr.). Bij de
beenderfragmenten (batten) vonden we een aantal dat
door mensenhanden was bewerkt tot werktuigjes,
ondermeer een gedeelte van een mesheft. Ook vonden
we een bewerkt stuk hertengewei, waarvoor dit
gebruikt werd is onduidelijk. Tussen de potscherven
vonden we grote stukken welke in elkaar pasten en
°pit tot een "kommetje" hadden behoord (zie afb.1).
mflu
a+b. 1

69

4fy,y.
Dit kommetje, dat we konden reconstrueren, dateert
van rond het begin van de iaartelling. Het baksel
kleur en in de wand is een
is zwart van
kruisvormig tekentje gegrift. De betekenis hiervan
is vooralsnog een raadsel. Al met al een
interessante vindplaats daar aan het Vispad.
6

oto's maak je van
hoogtepunten in je leven. Van
je vakanties, de kinderen,
de leuke momenten,
de mooie herinneringen.
Met zulke foto's neem je
geen risico
Die breng je naar de
Presto Print Fotovak.man,
die er de tijd voor neemt
om er lets moois van
te maken. Die 7 e met
zorq en aandacht behan(felt, ze niet even ;If raffelt en altild wei een
leuke aanbieding voor u
in petto heeft
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Hoofdstraat 4
6671 CB Zetten - Tel. 08880 - 1651

van de Pieterman N. WILLEIVISEN
RUND- EN

1111
VARKENSSLAGERIJ 1/1111
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.. •-• het beste adres voor al uw:
bloemen, planten, kado-artikelen enz.

Wig u dat u bij ens ook uw schoenen
kunt linen repareren, en dat uw kleding
In Eért dag gestoomd kan worden.

Ook voor
.

kottd buffets Cll
•

Uw bloemetje kunnen wij over de hele wereld
laten bezorgen.

barbeclue staan
wij voor U klaar.

Het meest veelzijdigste adres in Uw dorp.

van de. Pieterman
Oranjelaan / hock Julianalaan. .
Dodewaard
Telefoon 2330
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DODEWAARD
Tel. 13 38
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IN KRACHT,LICHT,FABRIEKSINSTALLATIES.CENTRAAL-ANTENNESYSTEMEN,
GELUIDSINSTALLATIES,AFZUIGSYSTEMEN ENZ.
VERKOOP VAN ALLE ELECTRISCHE
APPARATEN EN TOESTELLEN.
EIGEN SERVICE WERKPLAATS GOK VOOR
KLEUREN T.V.
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foto von Beek
DODE WAARD
Nassaulaan 2A

kalkestaat 8

Telefoon 1313

DODEWAARD

-_____ Tel. 08885 - 2212 -pasfoto's in kleur en zwart-wtt direkt klaar
huweliiksreportage.s
studio en portretfotografie
tevens kantoomenodiqdheden

IJzertijd vondsten uit Andelst.
In het afgelopen voorjaar bezorgde een inwoner van
Andelst aan de voorzitter van de archeologische
werkgroep een doos met een behoorlijke hoeveelheid
potscherven. Deze scherven waren gevonden bij
graafwerkzaamheden aldaar. Nadat we ze hadden
schoongemaakt, bleken het bijzondere stukken te
zijn. Het materiaal dateerde namelijk uit de
Vroege- tot Midden- IJzertijd (ca. 700 tot 500 v.
Chr.). Bij bestudering bleek, dat vele van de
scherven aaneen pasten, waardoor het mogelijk werd
het een en ander te reconstrueren. OP bijgaande
afbeelding (afb.2) de reconstructie van een van de
potten, welke duidelijk Vroege- IJzertijd kenmerken
heeft.

1

afb. 2

,I20

Bijvoorbeeld de scnerpe knik in de wand, welke in
archeologisch jargon "Marne-achtig aardewerk" wordt
genoemd. De kleur van het baksel is bruin met zeer
donker verkleurde vlekken, de kern van het baksel
is zwart. Het oppervlak van de pot is boven de knik
zeer glad afgewerkt (gespateld), beneden de knik is
het overwegend ruw. IJzertijd materiaal in deze
uitvoeringsvorm is voor de Betuwe uiterst zeldzaam.
Meer in het zuiden van ons land zijn van dit type
aardewerk vindplaatsen bekend.
K.. van Ingen.
15.07.1990.
7

Genealogie
Ter gelegenheid van het eerste lustrum organissert
de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling
Betuwe een informatiedag op 3 november 1990 in
Hotel van de Valk te Tiel van 10.00 - 16.00 uur.
Op deze dag wordt een grote hoeveelheid
genealogisch en historisch materiaal ten toon
gesteld. Daarnaast ook archeologisch materiaal en
foto's van dorpen uit het werkgebied de Betuwe.
Naast de genealogische vereniging werken ook historische kringen aan deze dag mee.
Voor genealogen en historici een dag cm niet te
missen. Dus 3 november naar Tiel. In plaatselijke
bladen komen nog nadere mededelingen.
A.Pouwer.
Foto gevraagd!
Oproep!
Tot de jaren 50 hadden kleine fruitboeren niet de
beschikking over een paard en wagen en zeker niet
over gemotoriseerd vervoer. De boeren gingen met
een kruiwagen vanuit Lienden naar Veenendaal naar
de veiling.
Wie heel-Ft voor mij een foto van zo'n kruiwagen?
C. van Homoet.
van Eesterensingel 228
2951 AS Alblasserwaard.

COMITá ZOMERPOSTZEGELS KESTEREN.
Mevrouw 3. C. Vink-van Soest heeft te kennen gegeven
zich te willen terugtrekken als voorzitster van
bovenvermeld comité. We zijn haar erg dankbaar voor
de werkzaamheden, die zij in de afgelopen jaren
heeft verricht.
We zoeken voor haar een opvolger alsmede dames en
of heren, die in bovengoemd comité zitting willen
nemen. Een groot gedeelte van de opbrengst van de
8

verkoop te Kesteren komt ten goede aan het Archief—
en Infocentrum. Vandaar ons belang. Maar ook
andere zeer nuttige instellingen profiteren van de
opbrengst van de zomerzegels en andere ter verkoop
aangeboden artikelen. Wilt U nadere inlichtingen of
u zich voor het comité beschikbaar stellen, dan
vernemen we dat gaarne. De werkzaamheden bestaan
uit het zitting houden van ongeveer twee dagdelen
en drie avonden per jaar.
OPSCHRIFT TE LIENDEN.
In het groote stuk van Ds. 3. Anspach over Lienden
(De Navorscher XLVII, 209) komt een opschrift voor
van een gewicht aan de torenklok aldaar. Dit
gewicht is door het gemeentebestuur afgestaan aan
den heer 6.3. Brenkman te Lienden, die het
aangevraagd had ten behoeve van de Op te richten
(en nu gevestigde) vereniging: "Oudheidkamer van
Ti ei en Omstreken". De heer Brenkman en ik kunnen
er niets anders in zien dan een hardsteenen kruis
van het oude kerkhof (wwarvan het ondereind is
afgeslagen om de vier einden even groot te hebben),
waarin in vroeg gothisch schrift (eind 12de eeuw)
is uitgebiiteld:
Erst gerytsz geryt daell
hoych gerytsz huisvrouw.
Ommeren

Ds.H.J.Schouten

uit De Navorscher 1900 pg. 3
m.i. Steen van dubbel di-a+ van Gerytsz Geryt Daell
en zijn huisvrouw. Voer voor genealogen! Geslacht
Dael te Rhenen7 Gaarne inlichtingen.
A. D.
Atentie!!
Copy en advertenties voor de volgende Nieuwsbrief
(9de jaargang. nr. 1) uiterlijk: inleveren voor 1
november 1990 of voor zoveel eerder mogelijk is.

EXCURSIE.
De najaarsexcursie naar 't Gooi!
De najaarsexcursie van de Historische Kring zal dit
jaar in 't Gooi plaatsvinden. Ondanks dat 't Gooi
als deel van de randstad bijna geheel is
verstedelijkt, is er nog veel ouds bewaard
gebleven. De excursieroute doorkruist zowel het
centrale deel van 't Gooi, alwaar in de heide
aan
onze
zal
warden
besteed
aandacht
bewoningsresten die recentelijk zijn opgegraven,
als ook aan de randgebieden. In deze open
randgebieden overheerst de landelijke rust van de
middeleeuwse veenontginning. Waarschijnlijk brengen
we ook een bezoek aan het Gis Museum, waar onder
andere een fraaie archeologisch-historische
collectie kan warden bezocht. De excursie wordt
gehouden op zaterdag 13 oktober
Onderzocht zal warden of het mogelijk is een bus te
huren.
Wilt u (nee? Een briefje of telefoontje naar het
A.I.C. (of bij de bestuursleden thuis), is
voldoende.
Adres: A.I.C./Hist. Kring. Postbus 62. 4040 DB <esteren. Tel: 08886 - 2205.
Nadere informatie volgt nog.
Chr. de Bont
CONTRIBUTIE.
Bij de vorige Nieuwsbrief heeft u de acceptgiro
gevonden van de contributie voor 1990. Wilt u even
nagaan of u het overgemaakt heeft? Om het u
gemakkelijk te maken sluiten we een nieuwe
acceptgirokaart bij. Mogen we ook uw aandacht
vragen voor de extra bijdrage? Het A.I.C. moet het
van giften hebben. Wij danken u!
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LEVERING EN MONTAGE VAN
SYSTEEMPLAFONDS-WANDEN
lid NEVAP

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

Voor meer mformatte
Gijsbert Stoutweg 11 (Ind. Latenstein)
Tiel

SINDS 1960
EEN BEGRIP IN DE BETUWE

't Mayen ban Thantst
anno 11189

Merkenhorststraat 5 Hervetd

Ambiance a la carte restaurant
Voor Uw zakelijke en familiegelegenheden

HERVELD TEL. 08880-1600
ZETTEN TEL. 08880-2556

Fam. Jansen - De Ruijter
Tielsastraat 190
6673 AE Andelst
Tel.: 08880 - 1688

MAZDA DEALER MIDDEN BETUWE EN OMGEVING
Tevens: A.P.K.-iceunna,
immuw Vaille aasmstaaactes. vencoort en
renarane asie mencen MIMS.

J. A. SPAAN

STATIONSSTRAAT 1 - KESTEREN - TEL 08886 - 1224

BLOEMIS I RIJ
J. ARENDS
Verhuur van betortmolens,
kettingzagen, hamer Doren,
hogedrukreinigers, enz.
Voor machines. ijzerwaren.
gereecischappen, dierenvoeding
en hengelsport naar:

Piet
van Waisem
Dorpsstraat 2a Opheusden
Telefoon 08887-1317

Voor al uw
Bloemwerid
J. Arenas
Hamsestraat 40. Ooneuscen

Door :n deze
NIEUWSBRIEF-- te
adverteren
steunt U ons Werk.

GEVRAAGD!
Om dubbel werk te voorkomen en anderen van dienst
te kunnen zijn vragen we genealogiën of fragmentgenealogiën van Betuwse geslachten ter kopiëring.
A.I.C. Postbus 62, 4040 DB Kesteren. tel .08B8-2205

Voor kleine berichten, zoals er reeds enige in
deze Nieuwsbrief zijn verwerkt, zal in de komende Nieuwsbrieven ruimte gegeven worden. Dit
om onze Nieuwsbrief te verlevendigen en onze
leden nog meer van dienst te kunnen zijn.
Heeft u iets te vragen of een kleine mededeling,
stuurt u ons deze dan zo spoedig mogelijk. Ook
zullen ze -indien gewenst- op een Mededelingenbard in de studiezaal van het A.I.C. bevestigd
worden.
Vraag en aanbod passend in de geest van de
Nieuwsbrief kunnen geplaatst worden, evenals
kleine wetenswaardigheden.
de redactie

KIJVEN TUSSEN DE DIJVEN.
Begin september verschijnt Kijken tussen de dijken
een boekwerk met monumentenroutes door de Betuwe.
Het is een uitgave van de Stichting Tabula
Batavorum. Een eerste blik in het fraaie boek doet
vermceden, nee laat ons zien, dat we te doen hebben
met een zeer goede, fraai uitgevoerde gids langs
monumenten in de Betuwe en de Tielerwaard (Tiel).
De leden van de historische verenigingen, die
participeren in bovengenoemde stichting krijgen dit
boekwerk gratis i.p.v. de Tabula Batavorem, welke
omstreeks die tijd zou verschijnen. Voor niet-leden
is de prijs f. 13,50.
Het boekwerk is verkrijgbaar bij diverse
41

boekhandels alsmede bij de deelnemende historische
vereniaingen. Voor wat ons betreft is het
verkrijgbaar op het A.I.C.. Nogmaals leden van onze
Kring ontvangen het boekje gratis.! De uitgave
ervan is mogelijk gemaakt door subsidies van
diverse gemeenten, instellingen en historische
verenigingen.
Dat het boekwerk verschijnt begin september is niet
verwonderlijk, want 8 september is
OPEN
MONUMENTENDAG . Ter delegenheid van deze dag is nu
al - om niet - verkrijgbaar op het A.I.C. de Open
Monumentenkrant, die u nader informeert..
Speciaal voor Open Monumentendaa is een boekje
uitgegeven BOUWSTIJLEN HERKENNEN. Het is een • .fraai
boekje, wetenschappelJk verantwoord, maar toch
voor een breed bubilek toefgankelk met maple
duidelijke tekeningen. De orijs bedraaat
Het boekje
verkriJanaar op het
CULTUURSPONSORING
Door net plaatsen
aavertenties in onze
Nieuwsbrle+ kunnen zaken en bedriiven ons werk op
net A.I.C. steunen. we wilen noa boveel meer Open.
doch daartoe ontbreken ons de .financlt.n. Lecen, donateurs en oemeentepesturen zijn ons 7=4%r ter
wille. Ale we nu noo een steunrje in C2 rug zaucen
krijgen van het beorij-Fsieven. kunnen we onze
vieugele In de "ruimte" van oe historie bracer
uit s.
Adverteerders in onze Mieuwsbriei: kunnen
rekenen CD een oplage van ruim 770 stuks. En
groeiende '
,3ovend1en zullen onze sponsoradverteerders -indien gewenst- vermeld warden op de
lijst van sponsors. te plaatsen in onze druk
bezochte studiezaal. Wilt U meeheiben een en ander
te realiseren? Graag.
het bestuur

Assurantiekantoor

IE

H.E. DEN

HARTOG

Starters
hebben bij ons extra voordeel!
Wanneer het gaat om uw :
- Opstal- en/of inboedelverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Gedurende de eerste jaren gelden
er zeer hoge premiekortingen.
WI; geven U graag alle gewenste inlichtingen Tel, 08880 - 1419
Lechstraat 12 6674 AV Herveld

Fax. 08880 - 3206

JUWELIER - HORLOGER

Voor een groot assortiment en
een goece service

N. VAN DER GREET
'
Ook gespecialiseerd
in de verkoop
•
en reparatie
van antieke
,
klokken.
T. •.-,

BOEKHANDEL

n

,

Boeken-Kantoorartikeien

en Kantoormacnmes

1.~
Hoofdstraat 64
Zetten
Tel. 08880 — 1247

4

...-

Hoofdstraat 84 6671 CC Zetten
Telefoon 08880-1360

.
j1

1

Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
a. aankopen o.g.
b. verkopen o.g.
c. taxaties
d. hypotheken
e. gratis computerberekening van

--

de maandlasten
f. financiële adviezen

'

Zoekt u ergens een waning?
Laat het ons wptenl Bel ons of
stap vrijblijvend bij ons binnen.

=
._
__
— --__ VP 11

Makeiaarcul o.g. Joao. van Mourik B.V.
Lienden, Oudsmidsestraat 12
Tel. 03443 - 2400

VOOR AL UW DRUKWERK

drukkerij
...
/1orneusden ,----,
Kerman
Oaneusaen
Teieroan 08887-1712 Teknax 08887-258
sr HANDELSDRUKWERK
o.a. rekermaan. onetomer,
envesomen. arm
* REKLAMEDRUKWERK
o.a. talc:ere. suckers. enz.
FAMILIEDRUKWERK
.
o.a. venownas-. nuweiiiks-,
ge000ne- en ,uniieumbatarten. enz.
* VERENIGINGSDRUKWERK
o.a. cation:mien,
liameatsenaosbutanen. enz.
* FOTOCOPIEEN
* ONTWERPEN

*

Wil makers werk van uw nrukwerk

Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. 08887 - 2906

Elektrotechnisch instalarieburo

G.J. v. Binsi3eraen & Zn.
Burg. Lociderstraat 13 Opheuscien

Audio-Video
liw vertrouwd adres voor:
Was- en droogautomaten. koel-

en vriesapparatuur. elektrisch
huishoudelijke apparatuur. Alles
op gebied van verlichting

Tel.: 088874339*

VONCK - VONCK VAN LIENDEN
i.v.m. Het samenstellen van een genealogie van deze
familie(s) worden gegevens gevraagd. Iedere detail
hoe klein ook is van harte welkom.
A.D.
De oudste kerkklok van Kesteren 10 jaar ouder!
De klok hangende in de kerktoren van Kesteren en
gegoten door de klokkengieter Wilhelm is niet
gegoten in 1454 zoals in het boekwerk van R.F.P.
Beuafort en H.M. van den Berg, De Nederlandse
monumenten van geschiedenis en kunst deel III,
eerste druk. deel C. De Betuwe. Den Haag 1968,
pagina 303, maar in 1444 ! De klok heeft een
doorsnede van 114 cm. de toonhoogte fis en het
opschrift:
salvator mundi ihesus maria
wilhelmus fecit ad m cccc xliiii
Er zijn 7 zogenaamde "Wilhelmklokken" bekend en wel
te Bad Bentheam (1436), Denekamp (1436), SchiStmar,
Kreis Lippe (1437). Brochterbeck, Kreis Tecklenburg
(1438). 2 te Bramsche, Kreis Lingen (1441). en
Kesteren (1444).
uit: Der spatmattelalterliche GieBer Wilhelm und
seine Glocken an Bad Bentheim und Denekamp. von
Guus Goorhuas. Bentheamer Jahrbuch 1989. Verlag
Helmatverean .er Grafschaft Bentheim.

uit de P.T.T.-geschiedenis van Heteren.
Ministerie van Waterstaat. •Handel en Nijverheid.
Nr. 630 Postereijen.en Telegraphie.
Aan het Gemeentebestuur van Heteren..
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
.beschikkende op het verzoek van -het gemeentebeátUur
van Heteren van 26 Januati. 1899 Nr. 50;
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Gezien het advies van den Directeur—Generaal der
Postereijen en Telegraphie van 20 Februari 1899 Nr.
507:
Geeft aan het genoemde Gemeentebestuur te kennen,
van
een
de
vestiging
tegen
dat
Rijkste lephoonkantoor te Heteren op den voet van
het Koninklijk besluit van 15 September 1886
Staatsblad Nr. 164, gewijzigd bij dat van 16
October 1897 Staatsblad Nr.205, geen bezwaar
bestaat, dat, indien het personeel en de localiteit
voor den telephoondienst, waaromtrent voorstellen
worden ingewacht, geschikt zijn bevonden, tot die
vestiging zal worden overgegaan, zoodra daartoe in
verband met meerdere aanvragen om vestiging van een
telephoonkantoor gelegenheid bestaat, dat de kosten
voor aanschaffing en onderhoud van de
telephoonplank met lessenaar voor rekening van de
Gemeente komen en voorts dat, hoewl de kosten van
onaericht van het bij de opening van het kantoor
aangewezen personeel door het Rijk worden gedragen.
bij verwisseling van personeel, die kosten, zoomede
de kosten vallende op de eventueèle verplaatsing
van het kantoor door de Gemeente moet worden
vergoed.
's—Gravenhage 23 Februari 1899
(copy collectie Essers)
Opschriften van kerkklokken.
Op de torenklok te Opheusden (thans geplaatst in de
hal van het gemeentehuis) vindt men:
A'. Domini MCCCCCIX bin,
ich durch das Feuer gef lossen
Hans Falck von Nuerenberg hat mich gegossen.
Te Hien leest men op de klok:
Jan Albert de Grave me fecit
Amstelodami A'. Domini 1725
14

De kerkklok te Dodewaard is 8 junij 1652 vergoten
door Jan van Trier te Nijmegen. Van elke honderd
ponden bedong hij 12 gulden, en een rosenobel (een
vroegere munt in Frankrijk en de Nederlanden) voor
zijne vrouw, te betalen in drie termijnen, waarvan
de eerste verscheen op St. Victorsdag van gemeld
jaar. Voor 42 gulden zou hij de oude klok uit den
toren halen en de nieuwe er in hangen. Binnen vier
á vijf weken moest hij de klok leveren.
Te Maurik hingen voormaals drie klokken in den
toren; vandaar. dat op het uurwerk het jaartal 1565
nog te lezen staat. Uit deze drie is in 1643 door
M.E.(F.)S. op de vroegere begraatplaats nabij de
kerk éene klok gegoten. Een stuk dier klok,
uitgesiagen bij het vreugdgelui in 1795 over de
ontvangst der Franschen hier te lande, niet grooter
dan een kubieke palm. werd voor ..5c 80 verkocht.
't Was dus een kostbaar aliage. In eene plank bij
het uurwerk leest men Wessel van Steenderen 11 juni
A°. 1694. zijnde vermoedelijk de naam des
timmermans. die het plankenbeschot rondom het
uurwerk vervaardigde.
Vernamen wij daar een voorbeeld van buitensporig
vreugdgelui in een tijd van staatkundige woelingen.
wij kunnen er ais tegenhanger bijvoegen een
voorbeeld van buitensporig hard en langdurig luiden
bij begratenissen. waartegen in den jare 1625 op
eenen Gericntsdag te Tiel bepalingen gemaakt
Als eene 3-:leine maar karakteristieke.. bijdrage tot
de kennis der dorpsgebruiken in vroeger eeuw volgen
zij in een later te publiceeren artikel.
uit: De Navorscher XXVI

Ds. Jac. Anspach
predikant te Eck en Wiel

We danken de sponsor—adverteerders voor hun
financiële ondersteuning
het bestuur
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