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Bestuurssamenstelling.  

De samenstelling van het bestuur van de Historische 
Kring Resteren en Omstreken is aldus: 
A.Datema (Kesteren), voorzitter, drs. G.A.Hutten 
(Resteren), secretaris, H.J.Gerritsen (Heteren) 
penningmeester, mevr. G.Geurts-Parleviiet (Dode-
waard), mevr. J.W. de Hartog-van Schaik (Zetten), 
J. van den Hatert (Echteld), A.Pouwer (Resteren) en 
Chr. de Bont (Resteren). 
De samenstelling van het bestuur van het Archief-
en Informatie- Centrum voor de Betuwe (van voor-
gaand bestuur afgeleid met twee toevoegingen) is: 
A.Datema (Kesteren), voorzitter, drs. G.A.Hutten 
(Resteren), secretaris, G.van Dam (Opheusden), 	n 
penningmeester, H.J.Gerritsen (Heteren) en W.A.Rom-
bout (Rhenen) 
Beide besturen worden ondersteund door diverse 
medewerkers. Daarvan hebben we er nog niet genoeg! 
Heeft U interesse, neemt U dan contact op! Er 
liggen nog diverse taken te wachten, waarvoor 
vrijwilligers gevraagd worden!! 

Zo is dringend de vacature van een advertentie-
manager voor de Nieuwsbrief. Nu wordt deze functie 
ad hoc ingevuld met de gebreken van dien. 

OPENINGSTIJDEN A.I.C.  
Woensdagmiddag 	: 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 - 2205 
Adres: 
Archief- en Informatie- Centrum voor de Betuwe 
Postbus 62, 4040 DB Resteren. 
Ook voor de Historische Kring Resteren en Omstreken 
kan men bovengenoemd telefoonnummer en adres ge- 
bruiken 
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NIEUWSBRIEF  
gezamenlijke uitgave van het Archief- en 
Informatie- Centrum voor de Betuwe en de 
Historische Kring Kesteren en Omstreken. 

9ste jaargang nr. 2 	 maart 1990 

Geachte leden, 
Voor de maand april, mei en juni hebben we het 
volgende programma samengesteld: 
Op maandag 8 april nodigt het bestuur van de H.K.K. 
en 0. u uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering aanvang om 19.30 uur  
AGENDA. 
1 -Opening door de voorzitter. 
2 -Mededelingen . 
3 -Behandeling jaarverslagen van het secretariaat 

en de werkgroepen, welke in de Nieuwsbrief 
worden gepubliceerd. 

4 -Behandeling financieel verslag over 1990 en 
begroting 1991 van de H.K.K. en O. Deze liggen 
een half uur voor de vergadering ter inzage. 

5 -Verslag kascontrolecommissie en dechargering 
penningmeester H.H.K. en O. 

6 -Uitloting renteloze obligaties. 
7 -Bestuursverkiezing: Aftredend zijn, maar her-

kiesbaar: mevrouw J.W.de Hartog-van Schaik 
de heer J. van den Hatert 

Door het bestuur wordt voorgesteld de heer 
F.F.J.Nieuwenhof, (Achterstraat 12, 6721 VM 
Bennekom), i.v.m. steeds groter worden bestuur-
lijke werkzaamheden, als extra bestuurslid te 
verkiezen. 
Namen van tegencandidaten kunt U zeven dagen 
voor de vergadering indienen bij het bestuur. 
Aanwijzing kascontrolecommissielid: Aftredend is 
de heer K. Engelen. Het nieuwe lid zal op de 
vergadering gecandideerd worden. 

8 -Rondvraag. 
9 -Sluiting 
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Na de Algemene Ledenvergadering omstreeks 2000. 	uu: 
spreekt De heer Koos Dansen over de geschiedenis  
terreinen en het beheer van de natuurbeschermings. 
organisatie, de "Stichting het Gelders landschap"  
Hierbij komen onder meer aan de orde landschapstypi 
flora, fauna, monumenten, recreatie en mileuproble-
matiek en en ander verbeeld met dia's. 

De bijeenkomst op maandag 13 mei staat gewoontege-
trouw in het teken van de Tweede Wereldoorlog. DeD 
keer komt pastoor G. Thuring ons vertellen over he.  
bevrijdingsmuseum te Groesbeek.  
In het Zuidgelderse Groesbeek, op een historisch( 
plaats, die in nauwe relatie stond tot de groot-
scheepse geallieerde militaire operatie  Marked  
Garden, wordt de herinnering levend gehouden aal 
die indrukwekkende gebeurtenis in september 1944 
die de basis vormde voor herstel van vrijheid el 
democratie in ons land. 
Veel aandacht zal dhr. Thuring geven aan de  sacral(  
ruimte. Hier treft men de  Roll  of  Honour  aan, d( 
namen en verdere bijzonderheden van de 1800 tijden 
de  Market  Garden gesneuvelde Amerikanen van de 82( 
en 101e luchtlandingsdivisie. In deze ruimte ziji 
voorts gegevens bijeengebracht van de 15 Britse ei 
6 Canadese divisies, die in Nederland een ro.  
speelden. Ook wordt op de lezing een indrukwekkendt 
film vertoond. 
Wilt u voor deze bijzondere avond letten op d( 
aankondiging in de dagbladen? De aanvangstijd kal 
iets eerder zijn in verband met de duur van d( 
film. 

Op maandag 10 juni zal ons medelid dhr. 3. val 
Ingen een lezing houden. 	Stenen charters, is d( 
titel van de lezing met dia's, welke wat nade] 
ingaat op de grafzerken, die we heden ten dage no 
in onze kerken kunnen terugvinden. Bij deze lezing 
die met name de zerken in onze (midden—) Betuws( 
kerken onder de aandacht zal brengen, wordt wal 
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Woninginrichting 

Textielhandel 
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LEVERING EN MONTAGE VAN 
SYSTEEMPLAFONDS-WANDEN 

lid NEVAP  

Geopend van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren 

Voor meer informatie 
Gijsbert Stoutweg 11  (Ind.  Latenstein) 

Tiel 

SINDS 1960 
EEN BEGRIP IN DE BETUWE 

Herveld Tel. 08880-1600 
Zetten Tel. 08880-2556 

't Wapen ban linbrIst 
mum 1219 

Ambiance a la carte restaurant 
Voor Uw zakelijke en familiegelegen- 

heden 

Fam. Jansen - De Ruilter 
Tielsestraat 190 
6673 AE Andelst 
Tel.: 08880 - 1688 

Bezoek onze showroom 
met meer dan  SO  plafonds 



dieper ingegaan op de oudste vormen, de stijl- en 
materiaal-verschillen en de genealogische gegevens 
die er aan ontleend kunnen worden. Ook de vraag-
stelling "wie en waarom" werden aldaar begraven, 
zal met een aantal voorbeelden worden toegelicht. 
Bij deze lezing zal onder andere blijken hoeveel in 
redelijk en goede staat verkerende zerken onze 
plaatselijke kerken nog sieren. 

NOTA BENE !!!  
De drie bijeenkomsten zullen worden gehouden in het  
Dorpshuis, Nedereindsestraat 27 a te Kesteren. 
Aanvang: Ledenvergadering 19.30 uur.  

Lezingen 20.00 uur.  
Wilt u voor de lezing van 13 mei a.s. letten op de 
aankondiging in de dagbladen? De aanvangstijd kan 
iets eerder zijn in verband met de duur van de 
film. 
Leden en niet-leden zijn van harte welkom. Alleen 
aan niet-leden zal een bedrag van 5. 2,50 gevraagd 
worden. 

EXCURSIE NAAR NIJMEGEN.  

Als vervolg op de lezing "Historische stijlen in de 
Nederlandse architecteur" door prof. W.J.G. van 
Mourik op 11 maart voor onze kring gehouden wordt 
op zaterdag 20 april a.s. van 9.30 - 12.30 uur een 
excursie naar Nijmegen georganiseerd. 
Reeds tijdens de lezing gaf zich een voldoend 
aantal deelnemers op. De deelnemers krijgen t.z.t. 
een programma toegestuurd. Nieuwe deelnemers kunnen 
zich opgeven bij mevrouw J.W. de Hartog-van Schaik, 
Wageningsestraat 80, 6671  DH  Zetten telefoon 
08880-1477. Graag zo spoedig mogelijk i.v.m. het 
regelen van een en ander.Er zal een kleine bijdrage 
ad 5. 3,00 gevraagd worden, welk bedrag tijdens de 
excursie voldaan kan worden. 

5 



JAARVERSLAG VAN HET SECRETARIAAT VAN DE HISTORISCHE  
KRING KESTEREN EN OMSTREKEN OVER DE PERIODE VAN 

1-1-1990 tot en met 31-12-1990.  

1. Algemene Ledenvergadering. 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehou-
den op maandag 9 april 1990 in het gebouw van het 
A.I.C. te Kesteren. Er was een goede opkomst van de 
leden. De voorzitter, de heer A. Datema, opende 
deze jaarlijkse Algemene vergadering en heette een 
ieder welkom. 

2. Bestuursvergaderingen. 
Het bestuur is in 1990 maandelijks bijeengekomen. 
De Bestuursvergaderingen werden gehouden in het 
A.I.C. gebouw. Verslagen van deze vergaderingen 
zijn in het archief van het secretariaat ter inza- 
ge. 

3. Bestuurssamenstelling. 
Statutair aftredend in 1990 waren de heren A. 
Pouwer uit Kesteren en H.J. Gerrritsen uit Heteren. 
Beide personen stelden zich herkiesbaar. Aftredend 
op eigen verzoek was de secretaris, de heer J. 
Hoekstra, uit Veenendaal. 
In de Algemene Ledenvergadering werden als nieuwe 
bestuursleden voorgedragen: mevrouw G. Geurts-
Parlevliet uit Dodewaard en de heren Chr. de Bont 
en G.A. Hutten, beiden uit Kesteren. De heer Hutten 
is bereid gevonden de vacante funktie van sekreta-
ris op zich te nemen. 

4. Lezingen. 
Er werden in 1990 een negental lezingen verzorgd. 

9 januari: 	Mevr. drs. Els Loopstra, verbonden 
aan het Informatie Centrum Volkscul-
tuur hield een lezing over "December 
gebruiken". 
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Assurantiekantoor  
ii. 

 
DEN HARTOG E. 

Voor al uw verzekeringen, 
financieringen, hypotheken 

Lechstraat 12 - 6674  AV  Herveld 
Tel. 08880-1419 

Gedurende de eerste ,jaren gelden 
er zeer hoge premiekortingen. 
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Hoofdstraat 64 	4 
-1* ZETTEN 	 il V Hoofdstraat 19 - 6671 CB Zetten 

Tel.: 	08880 - 	124 7 
Telefoon 08880-1360 
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Je leukste foto zonder 
, nega-
r—iief 

Foto's maak je van 

de hoogtepun-

ten 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 Fotovakman, 

die er de tijd voor neemt 

om er iets  moots  van 

te maken. Die ze met 

zorg en aandacht behan-
delt, ze niet even af -  

Taff  eit en altijd wel een 

leuke aanbieding voor u 
in petto heeft 

Foto-Video-Hof man 
Hoofdstraat 4 

6671 CB Zetten - Tel. 08880 - 1651 

N. WILLEMSEN  
RUND- EN 

VARKENSSLAGERIJ 

Ook voor 

koud  buffet's  en 

barbeque staan 

wij voor U klaar. 

Dorpsplein 1 

DODEWAARD 

3411 
Tel. 1338 	d 

BLOEMEN, PLANTEN, KADOSHOP 

l».(1. 	ieteAnzatv 
Oranieleen 3 - 6669 AH Dodevotard - Tel. 08885-2330 

het best2 adres voor al 
LI VJ 

bloemen,planten,kado-
artikelen en:. 

Wist u dat u bij ons ook uw 
schoenen kunt laten repare-
ren. en dat uw kleding in één 
dag gestoomd kan worden. 

Uw bloemetje kunnen wij over 
de hele wereld laten bezor-
gen. 

i. Het meest veelzijdigste adres 
in Uw dorp. 



12 februari: Ons medelid de heer C. de Bont uit 
Kesteren behandelde de "Historische 
geografie van zand-Brabant". 

12 maart: 	Mevr.  Drs.  A.Gerhaltl-Witteveen, 
directeur Museum Kam te Nijmegen, 
sprak over het onderwerp "De Schatka-
mer van Gelderland". 

9 april: 	De heer J.W.N. de Jager uit Boxtel: 
"Hoe zag Opheusden er uit in de 17de 
eeuw? Een kadastrale methode". 

14 mei: 	De heer E.H. Brongers uit Wijnandsra-
de: "De strijd in de Betuwestelling 
mei 1940". 

11 juni: 	De heer D.J. Thijssen uit Buren: 
"Egmond en Oranje, Heren, Graven en 
Prinsen in Buren". 

10 september: De heer P.G. Aalbers uit Arnhem: "De 
Geiriana collectie van de bibliotheek 
Arnhem, een verborgen Gelderse cul-
tuurschat". 

8 oktober: 	De heer W.H. Wimmers uit Utrecht: "De 
vroeg Middeleeuwse volksverhuizingen 
uit archeologisch standpunt". 

12 november: Het Informatiecentrum voor Volkscul-
tuur uit Utrecht over "Woonkultuur". 

5. Activiteiten. 
A) Tentoonstellingen. Er werden in het afgelopen- 

jaar enkele tentoonstellingen georganiseerd, 
te weten in Dodewaard en Opheusden. 
De tentoonstelling: Werk aan het landschap, 
welke door de gemeente Kesteren werd verzorgd 
van 7 - 23 mei werd in het gebouw van het AIC 
gehouden. Bestuursleden waren bij toerbeurt 
aanwezig. Op zaterdag 3 november hield de 
afdeling Betuwe van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging een kontaktdag in motel Valk te 
Tiel, bij gelegenheid van haar 5-jarig bestaan. 
De Historische Kring Kesteren en Omstreken 
heeft met een ruim aanbod van publikaties 
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medewerking verleend en een stand bemand. 
b) Dia-avond. Op 27 Maart werd er in Zetten een 

dia-avond gehouden over de oorlogshandelingen 
in de winter 1944/45. 
Excursie. De naiaarsexcursie was op zaterdag 
13 oktober. Deze had plaats in het Gooi. De 
heer de Bont heeft voor deze interessante 
excursie zorg gedragen. 

6. Monumentencommissies. 
De gemeente Lienden achtte het van belang de monu-
mentencommissie aan te vullen met een lid van de 
H.K.K. en 0.. Hierin heeft de heer A.Datema zit-
ting; Idem van de gemeente Dodewaard heeft zitting 
Mevr. G.Geurts-Parievliet; idem van de gemeente 
Valburg heeft zitting mevr. E.Jansen-van der Nat; 
idem van de gemeente Kesteren heeft de heer A. 
Datema zitting idem van de gemeente Echteld heeft 
de heer A.Verbeek zitting; idem van de gemeente 
Heteren heeft de heer H.J.Gerritsen zitting 

7. Leden (opgave van de ledenadministratie) 
Aantal leden inclusief huisgenootleden 
dec. 1990 305. 
In 1990 8 nieuwe donateurs A.I.C. 

drs. G.A.Hutten, secretaris 

Verslag van de werkgroep Archeologie 1990.  

Elke week leest men wel een bericht in de krant: 
weer een nieuwe vindplaats van prehistorische 
bewoningen. Zo vandaag 23 februari weer het be-
richt: "MYSTERIEUZE VONDST IN AUSTRALIE". 
Op het  Fraser-eiland bij de kust van  Queensland  is 
in een afzetting een antiek loden gewicht gevonden. 
Volgens archeologen is het voorwerp tussen 1235 en 
1400 in Spanje of Frankrijk vervaardigd. Dit kan 
betekenen dat het gewicht omstreeks die tijd, maar 
in elk geval lang voor de ontdekking van "Terra 
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Australis"  door kapitein James  Cook  in 1788 door 
Portugese zeelieden is achtergelaten. 
Als in de dagbladen een dergelijk bericht wordt 
vermeld en eventueel nog de exacte vindplaats, dan 
kan men de volgende dag al diverse personen tegen-
komen, die met een metaaldetector proberen meerdere 
vondsten te doen. Vaak gaat hierdoor veel materiaal 
voor nader onderzoek verloren. Op diverse beurzen 
kan men archeologische zaken kopen welke in het 
gebied van de Betuwe zijn gevonden. 
U zult wel begrijpen, dat wij graag mededelingen 
doen van werkzaamheden van de werkgroep archeolo-
gie. Dat doen wij ook regelmatig, maar U zult wel 
hebben gemerkt dat de juiste vindplaats door ons 
niet wordt gemeld. 
Toch geven wij nog een klein verslag van door ons 
gedane vondsten in het Betuwe gebied. De gemeente 
Heteren trekt nog steeds onze belangstelling. In 
een Midden-IJzertijdbewoning zijn weer veel aarde-
werkscherven gevonden. Hierbij waren ook weer 
gebruiksvoorwerpen 	o.a. slingerkogeltjes, spin- 
klosjes en delen van weefgewichten. Ook werden 
vuurstenen gebruiksvoorwerpen gevonden. Maar ook de 
inheemse bewoning uit de Romeinse tijd ontbrak 
niet. Ook werden sporen van Bronstijdbewoning 
gevonden. Een tiental scherven is daarvan het 
bewijs. Zelfs een scherf uit nog vroegere perioden 
werd gevonden. De datering stellen wij op ongeveer 
2000 jaar voor Christus. 
In Wadenoijen en omgeving werd op reeds bekende 
vindplaatsen wederom veel materiaal aangetroffen. 
Verder zijn in de Tielerwaard vindplaatsen bezocht 
dat weer nieuw materiaal opleverde. Maar ook Keste-
ren en zijn naaste omgeving zijn rijk aan vind-
plaatsen. Vooral Romeins materiaal werd veel gevon-
den. Bij opgravingen door de dienst Rijks Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (kortweg de ROB) is in Keste-
ren veel Romeins materiaal geborgen. Hieruit blijkt 
dat Kesteren in de Romeinse tijd een grote bewoning 
heeft gekend. 
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Ondanks de steeds minder wordende grondverwerkingen 
ten behoeve van ontsluitingen van gebieden, woning-
bouw en wegenaanleg is 1990 voor de werkgroep 
archeologie toch nog een vruchtbaar jaar geweest. 
Elke zaterdag worden door de werkgroep archeologi-
sche speurtochten gemaakt en vaak met resultaat. 
Het nieuwe jaar is ook weer goed begonnen, maar 
daarover een volgende keer meer. 

H.J. Gerritsen 

Verslag van de werkgroep Genealogie en Streekge-
schiedenis Kesteren en Omstreken over het jaar  
1990.  

Evenals vorig jaar kwamen de leden van de werkgroep 
elke week bijeen in het onderkomen van het A.I.C., 
het voormalig stationsgebouw van de N.S. te Keste-
ren 
Daar wordt systematisch gewerkt aan het bestuderen, 
rubriceren en catalogiseren van het daar aanwezige 
studiemateriaal. 
Om in korte lijnen aan te geven wat er zoal ge-
beurt, een korte opsomming zonder in details te 
treden. 
1 	Verzameling van knipsels uit kranten, sorteren 

en toegankelijk maken per dorp van ons werkge-
bied 
De inmiddels grote verzameling van foto's en 
dia's beschrijven en per dorp sorteren en 
geschikt maken voor tentoonstellingen, die 
reeds bij verschillende gelegenheden in 
Echteld, Ochten, Opheusden en Tiel in het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. 

3. Door verschillende leden wordt gewerkt aan het 
opstellen van genealogieën van diverse Betuwse 
families. 

4. Een aantal leden is bezig met het transcriberen 
van de oud Rechterlijk Archieven van enkele 
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gemeenten in de Betuwe en zullen te zijner tijd 
verschijnen in de Osenvorenreeks. 

5 

	

	Enkele anderen zijn bezig met het opstellen van 
delen uit de geschiedenis van Ingen, Dodewaard, 
Avezathen e.a. 

6. Verder worden bezoekers van het A.I.C. begeleid 
en geholpen bij hun onderzoek van Betuwse 
onderwerpen o.a. genealogie en dorpsgeschiede-
nis. 

7. Ook wordt het bezit aan boeken, tijdschriften 
e.a. beschreven in catalogi e.d. en verwerkt 
in databestanden en kaartsystemen. 

Met deze greep uit de werkzaamheden hopen wij u een 
kort overzicht gegeven te hebben van de vele werk-
zaamheden welke verricht worden door de leden van 
de werkgroep thans ook bijgestaan door anderen voor 
kortere of langere tijd. Gezien de grote hoeveel-
heid werk, dat er nog ligt, stellen we hulp in 
welke vorm dan ook op hoge prijs. Degene, met be-
langstelling voor de streekgeschiedenis en bereid 
om enige hulp te leveren, zullen we gaarne in het 
A.I.C. ontmoeten en inlichten over de mogelijkheden 
voor hulp. 

de secretaris, 
A. Pouwer. 

JAARVERSLAG 1990  
WERKGROEP ZEITEN en OMSTREKEN 

In het afgelopen jaar hebben wij een 5-tal bijeen-
komsten gehouden in "Het wapen van Andelst", zoals 
altijd werden we daar door de familie Jansen zeer 
gastvrij ontvangen. 
Ook zijn er 2 excursies geweest. 
De onderwerpen die aan de orde kwamen varieerden 
sterk. Op 22 januari vertelden de heer en mevrouw 
de Hartog, ons vele bijzonderheden over: 
"De oorlogswinter 1944 - 1945 rondom Zetten". 
Zij lieten ons vele, vaak nog nooit vertoonde dia's 
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zien. Door de grote hoeveelheid gegevens die de 
familie de Hartog over dit onderwerp bezit, kreeg 
deze avond een vervolg en wel op 5 maart. 
De derde bijeenkomst werd op 21 mei verzorgd door 
de heer J.S.M. Tornga. 
Hij liet ons beelden zien en vertelde over: 
"De begintijd van de Betuwespoorlijn" Dat het toen 
ook niet allemaal pais en vree was bleek duidelijk 
uit het verhaal. 
Op 14 juni was er een excursie naar de pas geopende 
museumboerderij "De Tip", in Herveld-zuid. Daar 
konden we, onder het genot van een kopje koffie en 
een appelflap, in de museumoven gebakken, luisteren 
naar de bewoningsgeschiedenis van de boerderij. 
Dit overzicht werd gevolgd door een rondleiding. De 
vrijwilligers(sters) van de "Stichting Falburcmar-
ca" waren onze gidsen. 
Op 1 oktober vertelde de heer van Mourik ons aan de 
hand van de dia's over: 
"De diverse bouwstijlen in de architectuur". 
Ook deze lezing kreeg een vervolg i=r1 wel op 10 
oktober. Toen hebben diverse leden, onder de des-
kundige leiding van de heer van Mourik, verschil-
lende bouwstijlen in natura konden aanschouwen in 
de binnenstad van Nijmegen. 
Tenslotte vertelde de heer R. van Elk op 3 december 
ons, toegelicht met dia's over: 
"De fruitteelt in de Betuwe van 1800 tot nu". 
Hij hield eigenlijk een pleidooi voor het behoud 
van de nog aanwezige hoogstamfruitbomen. 
Door goed onderhoud en nieuwe aanplant kunnen deze 
het oude beeld van de Betuwe enigszins weer her-
stellen. Alle bijeenkomsten hadden een redelijke 
goede belangstelling. We hopen dat dit het komende 
jaar zo zal blijven. 
Andelst, 1 maart 1991 . 

Voorzitter, 	 Secretaris, 
Poelman. 	 C.B. Troost. 
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VERSLAG ARCHIEF- en INFORMATIE- CENTRUM 
voor de BETUWE 1990.  

Ruim 1300 bezoekers mochten we in het verslagjaar 
op het A.I.C. ontvangen. Aan dit gegeven mogen we 
ongetwijfeld een reden van bestaan ontlenen. De 
bezoekers raadpleegden onze gegevensbestanden of 
kwamen voor andere informaties. Studenten, scholie-
ren en groepen van scholen bezochten eveneens het 
A.I.C.. Schriftelijk en telefonisch werd het A.I.C. 
herhaaldelijk geraadpleegd. 
In samenwerking met de Historische Kring werden 
diverse tentoonstellingen en lezingen met dia's 
voor groepen, verenigingen en scholen georgani-
seerd. 
Met de monumentencommissies van de diverse gemeen-
ten werden prettige contacten onderhouden. 
Gemeentebesturen raadpleegden het A.I.C. of vroegen 
om advies omtrent b.v. straatnaamgeving. 
Een aanvang werd genomen van het op microfiches 
laten zetten van het Oud Rechterlijk Archief van de 
Nederbetuwe en de transcriptie ervan. Het op micro-
fiches laten zetten werd voor een gedeelte gefinan-
cierd door de gemeenten, die het A.I.C. subsidi-
eren, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Moge-
lijk nog dit jaar zullen de eerste resultaten ervan 
verschijnen in de Osenvorenreeks en worden zo 
archiefbronnen voor een breder publiek toeganke-
lijk. De uitbreiding, inventarisatie van de foto-
en dia-bestanden vorderen gestaag. 
Vrijwilligers werkten aan o.a. het inventariseren 
van krantenknipsels  etc.  
Door aanschaf en schenkingen in de vorm van boeken, 
foto,s e.d. werd het A.I.C. verrijkt. De gevers 
hartelijk dank, ook zij die het A.I.C. in 1990 
financieel ondersteunden. Niet onvermeld mag blij-
ven het vele werk, dat verricht wordt ten behoeve 
van het onderhoud van het gebouw door de "tech-
nische dienst" o.l.v. de heer W.Rombout, ze beste-
den er werkelijk heel veel tijd aan. Door hun 
werkzaamheid hebben we nu ook de beschikking over 
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keurige tentoonstellingspanelen. Hartelijk dank! 
In het verslagjaar waren de stagiaires Marianne van  
Lent  en David Akerina werkzaam in het kader van het 
jeugdwerkgarantieplan. Zij hebben goed geholpen bij 
de vele werkzaamheden, welke te doen waren. 
Het bestuur van het A.I.C. bestond in het verslag-
jaar uit de heren A.Datema, voorzitter, drs.G.A. 
Hutten, secretaris, G.van Dam, penningmeester, 
H.J.Gerritsen en W.Rombout. 
Het bestuur bedankt een ieder, die zich -op wat 
voor wijze ook- heeft ingezet voor het A.I.C. en 
hoopt, dat er in 1991 op dezelfde wijze en met 
hetzelfde enthiousiasme kan worden voortgegaan. 

A.Datema, voorzitter. 

OPROEP LENTE-SCHOONMAAK.  

Nu de Lente er weer is en velen hun huis met beze-
men keren (schoonmaak) zal men ongetwijfeld boeken, 
tijdschriften e.d. tegenkomen, waarvoor men een 
bestemming zoekt. Men zou dan eens kunnen denken 
aan de Historische Kring (o.a. bibliotheek of ver-
kooptafel). We houden ons aanbevolen! 

GENEALOGISCHE VRAGEN.  
1- 
Geertje Willems van Ingen j.d. tot Meerten huwde te 
Lienden 23.11.1710 Frans van Wamel  etc.  Wie waren 
haar ouders  etc.?  Wie weet? Wie helpt? 
2- 
Jacob Gerardus Hendrik van Ommeren huwde Maurik / 
Lienden 03.05.1805 Neeltje van Lienden  etc.  Wie 
waren zijn ouders  etc.?  Wie weet? Wie helpt? 
3- 
Is er een genealogie Pantzier/Panzier/Pansier  
bekend, of, wie heeft gegevens omtrent de herkomst 
van deze familie? 
reacties aan : A.Datema, J.van den Vondelstraat 1, 

4041 XJ Kesteren tel. 08886-1354 
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Ii  tiihenburg. 

Wat  ii  ook te vieren hebt, 
wij hebben er een zaal voor: 
de Maaszaal tot 25:pers.; 
de Lingezaal tot 40 pers.; 
de Rijnzaal tot 120 pers.; 
de Waalzaal tot 500 pers.; 
ilotelkamers met had of douche v.a. 137,50 p.p. 

De nieuwe  (older  voor diners enz. ligt nu voor u klaar. 
llízt u ',mar wilt diner, kozid bulret. fondue. kaffletarel, 
u kunt ervoor bij ons terecht. 

Zondags gesloten. 

FAM. 1. DE HEUS 
Voorstraat 30, 4054  MX  Echteld. Tel. 03444-1440 

HOTEL-PENSION 

c 	Itti 
V43, ECHTELD(G10.) 

ZOEKT U EEN HUTS OF 

CARROSSERIEFABRIEK 
ANDER ONROEREND GOED, 

laat U door ons dagelijks 
informeren via ons computer-
systeem. 

Wij kunnen voor U selecteren 
uit ca 200 aanbiedingen in 
het hart van de BETUWE. 

Maak eens een afspraak op ons 
kantoor voor uitgebreide 
informatie omtrent kosten en 
mogelijkheden van aan- en 
verkoop. 

Makelaarskantoor  Budding  
Achterstraat  30 
4054 MT Echteld. 
Tel: 03444 - 1608 

WILLEM SEN 	KESTEREN 



De ondergeteekendo heeft do eer 
aan zijnen geachten Begunstigers to 
herigten , dat hij ontvangen heeft de 

NIEUWSTE MODELLEN van 

FRANSCIIE II0EDEN EN PETTEN, 
tegen zeer soliede prijzen. 

Beveelt zieli tot levering daarvan zeer minzaam aan.  
Tr  EL, 28 Fehruarij 1861. 

M. J. DE LEEUW. 

De Notaris  IV.  S. G. T. POST te  Eck  en 
Triel, zal op Dingsdag 5 Junij 1860 , 's namid- 
(lags  om vier ure, ten lierberge  ran  G. J. PAN 

RTEMSDLIK, in de Zwaan te Kesteren, namens GOSEN 
FAN VERSEND.414L, q.q. den Deer 0. Al. BRUNK- 

VERKOOPEN: 
111.ESTERIEN. 

De Eersen uit den Boomgaard bij 
het  Hub  den Oord. 

Men verlangt in een Stad in Z.-Holland, in 
eene HUISHOUDING , want. eene GELDERSCIIE 
KEUKENMEID dient, ecne 

GELDERSCHE KINDERIMEID I  
van de H. G., die kan STRIJKEN en met de WASCH 
omgaan. 

Adres onder Letter X. bij den Uitgever van dit Weekblad 
brieven franco. 

KRANTENKNIPSELS UIT HET JAAR 1860. 



Perceelsnamen te Kesteren.  

"De Drucht", dit is een klein buurtje van eenige 
weinig aanzienlijke huizen zeer hoog gelegen, wat 
op de gedachten zou kunnen brengen van droogte. 
Bijvoorbeeld "hoog en droog". Ik vermoed echter een 
geheel andere oorsprong en afgeleid van overtocht 
zoo als er in ons land zoo vele voorkomen, onder 
verschillende wijzen van uitspraak. Men denke 
slechts aan Dort-drecht, het dorp Tricht zonder 
nadere aanduiding. Wat ook hier te Kesteren het 
geval kan zijn. Nog in aanmerking genomen de water-
rijkheid te dezer plaatse. 

"De Park", deze benaming kleeft aan een bouwhoeve 
aan 't Boveneinde van Kesteren, aan de Rijnbandijk 
en de Markstraat. Van deze plaats bekwam ik een 
rooden pot op 3 pooten en gedeeltelijk een grijzen 
idem, welke zeker niet tot den Romeinschen tijd te 
brengen zijn. Opmerkelijk is hier dat aan de over-
zijde van de Markstraat onder Opheusden een kenne-
lijk stuk opgehoogd boomgaard ligt wat ook "De 
Park" heet. Op de kaarten vindt men nog een weinig 
nader aan 't dorp Kesteren, "De Oude Park". 

bron: blz. 37 en 38 uit schriftje B1, handschrift 
van de bekende Betuwse geschiedvorser en archeoloog 
G.J.Brenkman, smid te Aalst. Opgetekend omstreeks 
1900. 

DE OSENVORENREEKS  

Zoals de lezer wel weet is de Osenvorenreeks ons 
publicatiemedium voor allerlei bijdragen, die door 
hun omvang niet in de Tabula kunnen worden opgeno-
men. In de volgende regels willen we even terugzien 
en even vooruitzien wat deze activitieten betreft. 
In het project Valburg van de werkgroep streekge-
schiedenis Zetten e.o. konden we een belangrijke 
studie afsluiten. Hierbij ging het om de Hervormde 
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Kerk van Valburg bouwkundig beschouwd met een 
belangrijke bijdrage over de muurschilderingen in 
deze kerk. Een andere studie betrof het dorp An-
deist met betrekking tot zijn agrarische structuur 
en sociale ontwikkeling tussen 1850 en 1940. Het 
mag met recht de naam van de studie dragen, dit 
werk van de Nijmeegse student Sleebe. 
Ons medelid de heer Jager heeft de serie verrijkt 
met een bronnenpublicatie. Hij transcribeerde "Het 
Familiegeld in de periode 1696-1703 van de Neder-
betuwe". Deze belasting werd vastgesteld door de 
buurmeesters van elk dorp en opgelegd aan elk fami-
liehoofd. Een publicatie van geheel andere aard is 
het smeuïge verhaal over alle karretjes die zo 
vanaf het begin van deze eeuw op de Zandweg in 
Lienden reden. In dezelfde band vinden we ook een 
aardige opsomming van al het geld dat in Gelderland 
in de loop van deze eeuwen over de toonbank rolde. 
In 1991 hopen we meer bronnenpublicaties te verzor-
gen. De eerste die binnenkort gaat verschijnen is 
de transcriptie van de verponding van Indoornik, 
Hemmen, Zetten, Andelst en Wolferen van ± 1650 
Een tweede publicatie betreft de verponding van 
Opheusden en Kesteren van ± 1790. Een derde zou het 
vervolg kunnen zijn van het Oud-Rechterlijk Archief 
van Opheusden, ditmaal bewerkt door de heer Jager. 
Terwijl de vierde het leenregister van Ter Leede en 
Lienden zou kunnen worden. Wat betreft de laatste 
twee hebben we nog geen definitieve beslissing 
genomen. Maar dat hoort U wel in 	de 	volgende 
Nieuwsbrief. 

J.N.B. Poelman. 

Van de Bibliotheek  

Wie meer wil weten hoe het er vroeger uitzag rond 
onze dorpen, waar rond 1900 de bebouwing ophielden 
het vrije open veld begon, en daarbij een vergelij-
king wil maken met de huidige omstandigheden, kan 
één en ander vinden in twee nieuwe aanwinsten van 
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• Hout 
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VOOR AL UW 
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Veldstraat 23 Zetten. Te1.1350 
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onze bibliotheek. De Historische Atlas van Gelder-
land bevat de chromo topografische kaarten van deze 
provincie op een schaal van 1 : 25000. (Elke centi-
meter op de kaartis in werkelijkheid 250 meter). 
Deze kaarten in kleur geven de situaties weer rond 
de eeuwwisseling, een tijd toen de uitbreiding van 
de dorpen nog maar nauwelijks aan de orde was. Ze 
bevatten een schat aan gegevens over percelering, 
oude bloknamen, veldnamen, waterlopen, namen van 
boerderijen  etc.  
De tweede aanwinst is de Foto Atlas Gelderland met 
recente luchtfoto's van deze provincie. De schaal 
is beter nl. 1 : 14000 ( 1 cm op de kaart is nu 140 
meter ). 

Op het gebied van de bronnen voor de geschiedenis 
van Gelderland hebben we ook een belangrijke aan-
winst te melden nl. twee delen ( deel  II  en  III  
)van het werk van Iz. Nijhoff: Gedenkwaardigheden 
van de Geschiedenis van Gelderland. Het eerste ge-
deelte van elk deel bevat een brok geschiedschrij-
ving, het tweede gedeelte de oorkonden die op die 
tijd betrekking hebben. 
Het tweede deel beschrijft de tijd van Reinald  III  
en Eduard en het derde deel de tijd van Willem en 
Reinald  IV,  alle graven van Gelre. 

Op genealogische terrein valt onder meer het vol-
gende te melden. De bibliotheek is nu geabonneerd 
op het tijdschrift: De Nederlandsche Leeuw. Verder 
is verschenen "Van Mauderick 1270- 1695 de geschie-
denis van een schildboortig geslacht" geschreven 
door W.H.Morel van Mourik. 
Voor de regionale geschied beoefening zijn de 
aanwinsten van het tweede en derde deel van: "Flit-
sen uit de geschiedenis van Beusichem en Zoelmond" 
van de hand van J.J. Nout te noemen. 
Wie van ansichten en oude dorpsplaatjes houdt kan 
terecht bij de uitgave van "Dodewaard in oude 
ansichten" van ons medelid de heer J. Tornga. Iets 
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buiten onze directe regio valt het "Fotoboek van 
Renkum en Heelsum", maar dit gebiedligt zo dicht 
bij ons dat er zeker wel belangstelling zal zijn 
voor dit werkje. 
Alles op te noemen wat zo in de laatste tijd bij 
ons binnenkwam is in dit bestek niet goed mogelijk 
Ik heb maar een greep gedaan. Maar we zijn allen 
die ons willen helpen met het één of ander boek, 
voor onze geschiedbeschrijving van belang, zeer 
erkentelijk voor hun hulp. 

J.N.B.Poelman, bibliothecaris 

Betuwse BrÈSkskes.  

Uw bijzondere aandacht willen wij vragen voor ons 
medelid dhr. Riem v.d. Berg uit Andelst die op 62-
jarige leeftijd een bundel van 12 Betuwse verhalen 
in dialect heeft geschreven. Verhalen waarin typi-
sche Betuwse gewoonten, humor en bijgeloof een 
belangrijke rol spelen. Het eerste exemplaar is 
reeds op dinsdag 5 maart jl. in het Literair Café 
te Zetten verschenen. De bundel is in de boekhandel 
verkrijgbaar. De prijs is S. 14,90. 

Genealogische vragen.  
Jan Geurts(e), geb. Dodewaard, trouwt aldaar 
14-10-1730 Cornelia Jans Vermeulen, geb. Echteld. 
Gaarne aanvullende gegevens en voorgeslacht. 
Peeter de Roock, geb. Haal ten, trouwt aldaar (1727) 
trouwt vóór 26-6-1707 Maria Murman, geb. ca. 1678. 
Peeter is een zoon van Gij sbert Petersz de Roock 
(ged. Haaf ten 4-6-1648) en Elisabeth Bosman. 
Gaarne aanvullende gegevens en eventuele kwartie-
ren 
reacties aan: E. van Binsbergen, Irenelaan 50, 

6713 MZ Ede. (liefst schriftelijk). 
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Tot uw dienst! 
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV 

Wij verzorgen voor u: 	 de maandlasten 
a. aankopen o.g. 	 f. 	financiële adviezen 
b. verkopen o.g. 
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P 	
— 	 , 	, 
-- -14-1 

	

.),) 
	

\ 
a---.1r1_,../si 	V 7-,- 

Makeiaardij o.g. Joop van Mourik B.V.  
Lender],  Oudsmicisestraat 12 	Opheuscien, Dorpsstraat 9a 
Tel. 03443 - 2400 	 Tel. 08887 - 2906 

ELEKTRO TECHNISCH 	_....r_____ 
drukkerij / 

4 	' opheuscien/ INSTALLATIEBUR EAU 	...4‘000 

G.J. v. llinsbergen & Zn. 
Burg. Lociderstraat 13 Oplteuscien 

Audio-Video 
Uw vertrouwd adres voor: 

Was- en droogautomaten, koel- 
en vriesapparatuur, elektrisch 

huishoudelijke apparatuur. Alles 
op gebied van verlichting 

Tel.: 08887-1339* 

Voor at Uw drukwerk! 
Kerklaan 5. Post bus IS. •1043 ZG (lbheustien 
Telefoon 08887-1712 Telefax 08887-2581 

* REKLAMEDRUKWERK 
o.a. folders, stickers, enz. 

* FAMILIEDRUKWERK  
0.5. veriovings-, huwelijks-, 
geboorte- en jubileumkaarten, enz. 

* VERENIGINGSDRUKWERK 
o.a. clubbladen, 
lidmaatschapskaarten, enz. 

* FOTOCOPIEEN 
* ONTWERPEN 

Wij maken werk 
van Uw drukwerk! 



Grafzerken, die voor geheelen ondergang behoed  
moeten worden.  

Men kent de onhebbelijke gewoonte op dorpen, om 
zerken, die men liever in den muur moesten metse-
len, vóór den ingang der kerken te verleggen, waar 
ze na langer of korter tijd geheel glad geslepen 
zijn door de voeten der kerkgangers. In Ingen 
ondergingen drie zerken dit lot. Een, van gewone 
grootte, ligt vlak voor de deur. Zij is nu nog in 
een staat, waarbij het de moeite waard is haar in 
te metselen. Maar zij moet niet veel langer daar 
liggen. Sinds ik haar voor 't eerst zag (Oct.1894) 
is zij aanmerkelijk verder gesleten. In 't midden 
ziet men in één schild de huwelijkswapens v.  Hat-
tem-v. Wijck; boven twee kwartieren van den man, 
onder twee van de vrouw. v.Hattem is: drie ringen 
met 3 punten naar buiten en 3 naar binnen, welk 
figuur niet bij Rietstap te vinden is. v. Wijck is 
de oude betuwsche familie: een keper beladen met 3 
St. Jac. schelpen. 't Helmteken boven beide schil-
den is een opvliegende vogel. De moeder van den man 
voert drie ringen met 3 punten naar buiten, evenmin 
bij Rietstap te vinden. De moeder der vrouw voert 
een staanden ram. Omschrift in gotische letters 

An° XV' XXI sterf 
Joffer Jutta va Wijck Bart va  Hatt  Husvra 

An °  XVG 54 sterf 
Bert va Hatte de 22 ste Dag in Januario. 

De beide andere zerken zijn enorm, nog volkomen 
gaaf en uitnemend schoon. 
De eene toont in 't midden de all, wapens, v. 
Meerten en v.  Eck,  v.  Eck  en v. Meeckeren en het 
opschrift: 

A' DNI. 1568. DEN. 20 
DACH DECEMBRIS STARF. 
DERICK. VAN. MEERTEN 

A° 1531 DEN. 7. DACH. SEP 
TEMBRIS. STARF. JOFFER. 
BERTA. VA. ECK. SYN HUI 

pp den rand) SVROW. 
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De andere zerk, een pendant, heeft geen opschrift 
en werd blijkbaar vervaardigd voor een der drie 
dochters van dit echtpaar,met haren man. 
In 't midden twee wapens; dat van den man: drie? 
(roos d'échiquier, zooals bij Rietstap 2e druk pl. 
8 n'.6, doch met  breeder  voet) helmt: zittende 
hazewind.  Kw.:  a drie..? b. een klimmende leeuw, c. 
v. Meeckeren, en d. een dwarsbalk, allen op een 
pilaar. 	't Vr. wapen en kwartieren blijken uit 
bovenstaande. 

Ommeren bij Tiel 	H.J.Schouten, pred. 
consulent van Ingen. 

uit: De Nederlandsche Leeuw 1898 k. 159.160 

Voor kleine berichten, zoals er reeds enige in 
de Nieuwsbrieven zijn verwerkt, zal in de ko—
mende 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 
stuur deze ons zo spoedig mogelijk op. Ook zul—
len ze — indien gewenst— op een Mededelingen—
bord 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.  Copy  voor de volgen—
de Nieuwsbrief uiterlijk voor 1 juni 1991 in—
leveren. 

Neem nota van onze adverteerders, zij steunen ons 
werk door een advertentie te plaatsen in onze 
nieuwsbrief, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn! 
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Adler- en Brothercomputers 

Betuwsche Administratiesystemen b.v. 
44 R.I.-straat 33 — 4051 AP Ochten 

Postbus 100 — 4050 EB Ochten 
Tel: 03444 3606 — Telefax: 03444 3092 

Svste-emhuis en leverancier van kantoorapparatuur 

B 
A 

B.A.S. b.v.: 
* Verkopers van de softwarepakketten:  King  - Cash - Exact - 

Syntess -  Finis  - 
Basfak - Basboom  etc.  

de softwarepakketten voor de financiële-,handel-,industrie-
en projektenadministraties, incl. 
het doen uitvoeren van maatwerk en koppeling met andere 
softwarepakketten. 
* Verkoop van alle kantoorartikelen - fotokopieerapparaten 

schrijf- en telmachines - computersupplies 
(computerpapier - linten - diskettes - etiketten - 
opbergmiddelen) - kantoormeubelen  etc.  
Interesse? Bel ons voor een uitgebreide B.A.S.- catalogus! 



Spaar automatisch. 
Dan groeit uw geld 
ongemerkt èn snel. 

Eén keer regelen en ongemerkt spaart u dat 
nieuwe bankstel bij elkaar: of uw volgende 
auto. Gewoon helemaal vanzelf, omdat u 
automatisch spaart. 
Omdat u elke maand weer een vast (of 
variabel) bedrag naar uw spaarrekening laat 
overschrijven. 
Kom even langs voor meer informatie. 

Rabobank 
Meer bankvoor je geld 
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