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MEPEREit:f; AGENDA  

Maandag 13 januari 1992 	:  Hr.  M. Pach 
De Bijbel en ons daag'lijks brood 

Woensdag 22 januari 1992 : Kobus van Ingen 
De familie Hommersom 

Maandag 10 februari 1992 :  Hr.  J. Moelaert 
Verdedigingswerken 

Woensdag 19 februari 1992 :  Hr.  A. Datema & J. Jager 
De familie van  Gelder  

Maandag 9 maart 1992 	:  Mr.  K. Schaap 
Nederland leert lezen en schrijven 

Woensdag 18 maart 1992 	: Frans Nieuwenhof 
De familie Bitter 

De maandaglezingen werden tot nu toe gehouden op de tweede maandag 
van de maand in het Dorpshuis te Kesteren (Nedereindsestraat 27, tel. 
08886-1527) en begonnen om 20.00 uur. 
• Het is mogelijk dat vanaf heden deze maandaglezingen in 

een ander gebouw zullen worden gehouden. Mocht dat 
gebeuren, dan brengen wij u hiervan op de hoogte. Wilt u 
hier bij voorbaat op letten? 

Alle woensdaglezingen worden gehouden in het AIC te Kesteren (Voorma-
lig Stationsgebouw NS, Stationsstraat 40-42, tel. 08886-2205) en beginnen 
eveneens om 20.00 uur. 
Noteer vast in agenda of op kalender. 
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Voor alle lezingen zijn leden en niet-leden van harte welkom. Van niet-
leden zal echter een bijdrage van f 2,50 worden gevraagd. 

Het bestuur rekent op een grote belangstelling! 

KEREENE NIEUVVJAARSWENS 

D e eerste Nieuwsbrief voor 1992 zal u waarschijnlijk nog voor de 
feestdagen bereiken, zodat de redactie de gelegenheid te baat neemt 

u prettige feestdagen en een voorspoedig 1992 te wensen. Mocht de 
Nieuwsbrief u later bereiken, dan hopen wij dat u gezellige feestdagen hebt 
gehad en dat u aan het begin staat van een voor u en de uwen goed 1992. 
Bij deze wens sluiten de besturen van de Historische Kring Kesteren en 
Omstreken en het AIC zich volledig aan. Zij hopen dat het 10' jaar van de 
Nieuwsbrief een echt jubileumjaar wordt, temeer daar dit samenvalt met het 
25-jarig bestaan van de Historische Kring. Over de plannen met betrekking 
tot dit jubileum wordt u nog ingelicht. 
De eerste extra activiteit betreft de lezingen over Betuwse families, 
waarover elders in dit nummer meer (zie pag. 6). 

Migagiligiii11 DE BIJBEL EN ONS DAAG'LIJKS BROOD 

O nder de titel "De Bijbel en ons daaglijks brood" hoopt de heer 
M. Pach uit Veenen-

daal op maandag 13 janua-
H 1992 een lezing te hou-
den. 
De heer Pach is tot 1955 
banketbakker/kok en tevens 
leraar geweest en dit vak is 
nog steeds een hobby van 
hem. In 1983 verscheen er 
van zijn hand het boek "De 
warme bakker thuis", dat 
inmiddels is uitverkocht, maar zojuist is de 2', geheel herziene druk 
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verschenen getiteld "Het geheim van de warme bakker'. 
De inleiding behandelt de hele weg van het verbouwen van het graan tot het 
bereiden van het eindprodukt. De diverse onderdelen worden geïllustreerd 
met behulp van dia's, maalprodukten, diverse granen en dergelijke. 
Brood is al oud. In de bijbel wordt er al over geschreven. Er bestaan veel 
spreekwoorden en gezegden, die betrekking hebben op het brood en zijn 
makers. Toch bestaat er veel onwetendheid over brood en daarom is het 
prettig om een spreker over dit onderwerp te mogen aankondigen, die het 
brood in heden en verleden, en in al zijn facetten behandelen zal. 

VERDEDIGINGSWERKEN 

D e mensheid heeft zich altijd willen verdedigen tegen aanvallen van 
vijanden. Hiertoe werden verdedigingswerken aangelegd. Deze 

werken werden door de eeuwen heen steeds uitgebreider en technisch 
ingewikkelder als reactie op de betere aanvalsmiddelen van de vijand. Veel 
van deze oude verdedigingswerken zijn door ontwikkelingen achterhaald, 
vervallen en zelfs gesloopt. 
De heer J. Moelaert uit Wijchen wil ons op maandag 10 februari 1992 
nader laten kennismaken met deze verdedigingswerken, alsmede met de 
problemen om deze te behouden. De heer Moelaert is correspondent van de 
Stichting Menno van Coehoorn in het Gelderse rivierengebied. 
In de huidige defensie spelen deze verdedigingswerken geen rol meer. Veel 
van deze werken-in-ruste herbergen nu een rijk 
geschakeerde planten- en dierenwereld, maar 
worden met ondergang bedreigd. De Stichting 
Menno van Coehoorn vindt dat een treurige zaak. 
Treurig omdat er zuinig met ons culturele erfgoed 
moet worden omgegaan. In de statuten (art. 2) 
wordt het streven tot behoud als volgt geformu-
leerd: 
"De stichting heeft ten doel de instandhouding te 
bevorderen van oude, buiten militair gebruik gestelde vestingwerken of 
andere militaire objecten, gelegen in Nederland of daarbuiten - in het laatste 
geval mits met een Nederlands verleden - als gedenktekenen van geschiede-
nis en kunst en als natuurmonumenten. Zij tracht zodoende bij te dragen tot 
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het bewaren van zinrijke overblijfselen en eerbiedwaardige tradities uit ons 
nationaal verleden en tevens in het Nederlandse volk de zin voor kunst en 
natuurschoon te ontwikkelen en te bevorderen." 
Daar ook in en om de Betuwe verdedigingswerken liggen of gelegen 
hebben, sluit dit onderwerp mooi aan bij het werk van onze Kring. 
De lezing zal geïllustreerd worden met dia's. 

gaMESEEN NEDERLAND LEERT LEZEN EN SCHRIJVEN 

O p maandag 9 maart 1992 is er een lezing over een onderwerp, dat 
ons allen moet aanspreken: Nederland leert lezen en schrijven. De 

heer  Mr.  K. Schaap uit Arnhem, die deze lezing zal houden, kent als oud-
archivaris van het gemeente archief Arnhem, ongetwijfeld het belang van 
lezen en schrijven. Van hem ontvingen wij de volgende samenvatting: 
"Het onderwijs leidt op tot alle godsdienstige en maatschappelijke 
deugden". Zo staat het in de Staatsregeling van 1798, de eerste Nederlandse 
Grondwet. Op grond van deze bepaling wordt er eindelijk eenheid gebracht 
in het geven van onderwijs; tot die tijd een louter particuliere aangelegen-
heid. In korte trekken wordt de ontwikkeling van leerplannen en leermetho-
den geschetst, met name voor de lagere school. 
Aan de hand van dia's van de weinige nog aanwezige leermiddelen wordt 
het bovenstaande toegelicht. 
Het te behandelen tijdperk eindigt met de invoering van de Schoolwet van 
Van der Brugghen, waardoor "het onderwijs wordt overgebracht uit de 
machtsorde van het autocratisch bewind, naar de rechtsorde van de 
constitutionele staat". 
Hoewel het onderwerp niet specifiek voor de Betuwe is, behandelt het een 
belangrijke zaak, die we tegenwoordig voor vanzelfsprekend houden, maar 
die dat vroeger beslist niet was. Welke genealoog heeft bijvoorbeeld niet 
onder oude akten zien staan, dat een getuige niet ondertekende, omdat hij 
niet kon schrijven, "daar hij zulks niet had geleerd"? 
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ISSEMBEEM BETUVVSE FAMILIES 

D e werkgroep Genealogie heeft het plan opgevat om - als bijdrage aan 
het jubileumjaar - het genealogisch onderzoek, dat gedaan wordt door 

de leden van deze groep, wat meer onder de aandacht van de leden en niet-
leden te brengen. Wij denken aan een maandelijkse lezing, te houden op 
woensdagavonden in het AIC. 
De lezingen zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor 
Betuwse families en familie-onderzoek. Zowel beginnende als gevorderde 
belangstellenden zijn welkom. De lezingen zullen in een informele sfeer 
worden gehouden en de nadruk zal liggen op het uitwisselen van gegevens 
en kennis en het elkaar helpen. Aan leden en niet-leden zal worden getoond 
welke mogelijkheden er bij het AIC bestaan om uw Betuws familie-
onderzoek te doen. 
De sprekers zullen grotendeels afkomstig zijn uit onze eigen gelederen. Op,  
deze manier hoopt de werkgroep meer inhoud te geven aan het genealogi-
sche werk en de groep betrokkenen groter te maken. 
Voorlopig worden de lezingen gehouden op een woensdag en beginnen om 
20.00 uur. De juiste data, sprekers en onderwerpen staan in de agenda. 

WWWWSIEE VERSLAG NAJAARSEXCURSIE 

E indelijk was het zover; zaterdag 5 oktober was er weer de najaarsex-
cursie van de Historische Kring. Dit jaar zouden wij een rondreis 

maken door het land van Adela en Balderik. 
Om 8.30 uur, vroeg in de ochtend, ging ik op m'n fietsje van huis naar het 
AIC. Naar de lucht kijkend zag ik dat het in ieder geval, wat het weer 
betreft, een mooie dag zou worden. De meteorologen van het KNMI 
hadden zich (gelukkig) toevallig een keertje vergist. 
Op het AIC kwam ons allen een verse koffielucht tegemoet. De heren De 
Bont en Van Ingen, cnze excursieleiders, heetten ons daar van harte 
welkom en vertelden hoe we moesten rijden. En eindelijk konden we, met 
maar liefst 35 man en 10 auto's vertrekken. 
We reden naar de pont bij Pannerden en na de oversteek daar, waren we 
in het gebied dat v66r het graven van het Pannerdensch Kanaal nog bij de 
Betuwe hoorde. Van de pont af reden we naar Tolkamer. Onderweg stopten 
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we bij het dorp Aerdt, waar we even een kijkje gingen nemen bij het 
prachtig gerestaureerde "Huis Aerdt". In Tolkamer namen we een kopje 
koffie met vlaai, waarna we verder reden naar de "Houberg" bij Elten. 
Op deze terp, waar nu een modern woonhuis staat, stond waarschijnlijk de 

Bezichtiging van de ringoven van de oude steenfabriek bij Zevenaar 

hoofdburcht van het grafelijk echtpaar Adela en Balderik, genaamd 
"Uplade". Jammer genoeg is dit archeologisch object, waar we even waren 
gestopt, nog nooit goed onderzocht. 
Toen gingen we Duitsland binnen en bezochten we in Hoch-Elten de mooie 
13e-eeuwse abdijkerk en de daarbij gelegen "Drusus put", die wel 57 meter 
diep was. 
Om ongeveer half één kwamen we aan bij Huis Bergh bij 's-Heerenberg. 
Eerst hebben we daar geluncht. Daarna bezochten we het kasteel. Hier 
kregen we een zeer interessante rondleiding. Na de rondleiding door dit 
prachtige kasteel, dat eeuwenlang het bezit is geweest van de graven Van 
den Bergh, zouden we de oude molen van Zaldam bezichtigen. Helaas 
hadden we hier te weinig tijd voor en gingen we rechtstreeks door naar de 
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oude steenfabriek van Zevenaar. Deze uit 1925 daterende fabriek werd in 
1982 gesloten. Tot op het laatst heeft men hier volgens traditionele 
methoden gewerkt. 
Na de bezichtiging hiervan was de excursie jammer genoeg afgelopen. 
Iedereen heeft, weet ik zeker, genoten. En namens alle mensen die zijn mee 
geweest wil ik de heren De Bont en Van Ingen hartelijk bedanken voor deze 
perfect geslaagde excursie. 

Mark Baardman 

EMMEMEN DE HERVORMDE KERK VAN RIJSWIJK (2) 

O p 1 juni j.l. brachten de leden van de Archeologische Werkgroep van 
onze vereniging 

een bezoek aan de in 
restauratie zijnde kerk 
van Rijswijk. Aan het 
eigenlijke restaureren 
was nog niet begonnen, 
maar de voorbereidende 
graafwerkzaamheden 
waren op dat moment in 
volle gang. Rond de 
fundering was een brede 
sleuf gegraven, waardoor 
de aanzet van het metsel-
werk goed zichtbaar 
was. Aan de westzijde 
van het schip is te zien, 
dat de oorspronkelijke 
kerk ooit één travee 
langer was, hetgeen dan 
ook verklaart waarom de 
twee meest westelijke 
pijlers in het interieur, opgenomen zijn in het muurwerk van de gevel aan 
die zijde. Bij het inkorten van de kerk, wat blijkens het jaartal in de toren 
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waarschijnlijk omstreeks 1737 plaatsvond, zal de oorspronkelijke toren, die 
vrijwel zeker wat forser is geweest, zijn afgebroken. 
Hoe scheef de toren staat is vanuit de binnenzijde van het gebouw erg goed 
zichtbaar. Vanaf de fundering tot boven aan het aansluitend gewelf is een 
bouwsleuf zichtbaar van zeker 30 cm. Meer nog dan aan de buitenzijde is 
vanuit de uitgebroken torendoorgang de slechte staat van het gebouw 
zichtbaar. De kerkvloer was geheel uitgebroken en de vloertegels en 
grafzerken waren buiten het gebouw opgestapeld, waar ze wachten om na 
het herstel weer herplaatst te worden. De ondergrond, die is vrijgekomen, 
is sterk vervuild met allerlei fijnkorrelig bouwpuin, leisteen en kalkafslagen. 
Zo hier en daar ontwaarden wij nog een enkel fragment van menselijk 
gebeente. We mogen aannemen dat de vele grafsteden, die hier oorspronke-
lijk zijn geweest, bij het leggen van een nieuwe vloer in 1870 zo veel 
mogelijk zijn opgeruimd. 
In het koor bevinden zich drie grote grafkelders, twee hiervan waren reeds 
bekend, maar van de derde kende men het bestaan niet. Op bijgaande schets 
(afb. 1) wordt de plaats van deze kelders nader aangegeven. 
Graf nr. 1 behoorde toe aan de familie Van Brake11 tot den Hoekenburg 

(een voormalig kasteel hier ter plaatse). 
Dit monument is nog geheel in de oor-
spronkelijke staat en de laatste bijzettin-
gen zullen gezien het recente metselwerk 
aan de toegang, mogelijk nog aan het 
einde van de 18e  eeuw hebben plaatsge-
vonden. 
Kelder nr. 2 bleek ingestort en is de 
grafstede van het echtpaar Gijsbert van 
Hardebroek, overleden in 1608 en  Berta  
van Bemmel, overleden in 1606. Zij was 
zijn tweede echtgenote en was een doch- 
ter van Heimerick van Bemmel, heer tot 
Ingen en Anna van Meerten. De zerk, 

die het graf dekte  beyond  zich bij ons bezoek "in" de stapel buiten het 
gebouw, waardoor het niet mogelijk was, hiervan een schets te maken. 
Van twee stenen, die zich "boven op de stapel" bevonden zijn schetsen als 
afb. 2 en 3 bij deze publikatie opgenomen. Het wapen met de schuinbalken 
met daarop geplaatst 3 schelpen (afb. 2) kan een Van Leeuwen wapen zijn 
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Afb. 3. Wapens van Van Wees 
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en het alliantie wapen met de Gelderse leeuw en het schild met de 
dwarsbalk (afb. 3) behoort mogelijk toe aan een verbintenis van Van Wees 
met Van Hattum. (Graag reacties als een en ander is te verbeteren of aan 
te vullen.) Waar in de kerk zich bovengenoemde stenen hebben bevonden 
is onduidelijk. 
Kelder nr. 3 is de tot nu toe onbekende kelder. De geraamten die inmiddels 
uit deze grafstede waren geruimd, waren 
op het moment van ons bezoek in plastic 
zakken geborgen en zullen waarschijnlijk 
worden herbegraven. Omdat wij niet 
over een zaklamp beschikten was het niet 
mogelijk verder onderzoek in de grafkel-
der uit te voeren. Als ons wederom de 
mogelijkheid wordt geboden een kijkje 
bij de restauratie activiteiten te nemen, 
zullen wij dit zeker doen. We mogen ons 
er op verheugen, dat deze eertijds zo 
fraaie kerk over enige tijd weer in zijn 
oude luister hersteld zal zijn. 

K. van Ingen 

SCHILDERKUNST (2) 

T n de vorige Nieuwsbrief stond een oproep voor vrijwilligers om te ko- 
men helpen bij het schilderen van het AIC. Helaas heeft geen der ruim 

300 leden van onze Kring hierop gereageerd. Het schilderwerk is toch 
uitgevoerd en wel door het bekende groepje actieve leden. Deze hebben 
daar weer heel veel vrije tijd in gestoken, die ze ook liever voor iets anders 
hadden gebruikt. 
Het gebouw ziet er nu weer verzorgd uit, afgezien van de dakgoten, 
dakkapellen, dakruiters en dergelijke. Deze moeten door een echte schilder 
onder handen worden genomen. Het wachten is al geruime tijd op de 
toestemming van de gemeente Kesteren, in verband met een subsidie in het 
kader van monumentenzorg. Helaas duurt dit wachten onbegrijpelijk lang, 
maar het Bestuur geeft, gesteund door de positieve reacties van de leden, 
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de moed niet op. 

MENEM TABULA BATAVORUM 

Z oals u bekend is, ontvangt u driemaal per jaar Tabula Batavorum. Dit 
tijdschrift wordt uitgegeven door 6 verenigingen, waaronder de 

Historische Kring Kesteren en Omstreken. Dit tijdschrift is opgericht om 
artikelen over de Betuwe in te publiceren, verhalen van enige lengte, met 
enige diepgang en, indien van toepassing, met verwijzing naar bronnen. 
Daarnaast is er ruimte voor mededelingen over lezingen en andere 
activiteiten van de deelnemende verenigingen, zodat de leden over en weer 
hiervan op de hoogte zijn. 
De redactie van Tabula Batavorum moet dit tijdschrift natuurlijk verlevendi-
gen en leesbaar maken voor een groter publiek door af en toe andersoortige 
artikelen op te nemen. 
Dit alles betekent voor onze Kring dat er soms enige concurrentie ontstaat 
tussen Tabula Batavorum en de Nieuwsbrief. Zolang dat binnen de perken 
blijft is dat gezond en dwingt het de beide redacties om hun werk zo goed 
mogelijk te doen. Omdat beide uitgaven van of voor de Kring zijn willen 
wij er bij de leden op aan dringen om voor beide uitgaven zo veel en zo 
goed mogelijke publikaties te schrijven. Voor de Nieuwsbrief wordt gedacht 
aan actuele, populaire onderwerpen en korte berichten. Uiteraard is het 
echte verenigingsnieuws ook voor de Nieuwsbrief. 
Mocht u twijfelen, vraag het dan aan het bestuur of aan één van de 
redacties. Het is ook in uw belang dat Tabula Batavorum een goed 
tijdschrift blijft en de redactie kan het niet zonder uw medewerking. 

Het bestuur 

KNIPSELDIENST (2) 

H et Bestuur van de Kring is blij dat een aantal mensen gereageerd heeft 
op de vraag naar vrijwilligers voor de knipseldienst. Voor het 

omvangrijkste deel van het werk - het uitknippen van familieberichten - is 
echter nog niemand gevonden. Vrijwilligers zijn dus nog steeds welkom. 
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ii ii ii iii.  TIJDSCHRIFTENDOCUMENTATIE  (2) 

T n de vorige Nieuwsbrief is gevraagd om iemand die de tijdschriftendocu- 
mentatie onder zijn (of haar) hoede wilde nemen. Het bestuur is blij te 

kunnen melden dat de heer A. Fransen uit Opheusden zich hiervoor heeft 
aangemeld. Hij is reeds begonnen de achterstand weg te werken. Tevens 
heeft hij op zich genomen documentatiemateriaal met betrekking tot  
genealogic  te ordenen en beter toegankelijk te maken. 

kkiww~:;:2,02.0  TRANSCRIBEREN 

T nmiddels hebben de heer en mevrouw A. Jager uit Nieuwegein zich 
1 bereid verklaard om mee te helpen met het transcriberen van oud-
rechterlijk archieven. Zij zijn begonnen met de stukken die betrekking 
hebben op de Kesteren. Er is echter zoveel te transcriberen, dat meer 
vrijwilligers, liefst in het bezit van een computer, nog steeds zeer welkom 
zijn. 

§EIMI5.15.22; SCHENKINGEN EN BRUIKLENEN 

D e afgelopen tijd zijn de Historische Kring Kesteren en Omstreken en 
het AIC verblijd met een aantal schenkingen en bruiklenen. 

Zo kregen wij onder andere: 
het oude predikantenbord van Opheusden van de familie Van  Wendel  de 
Joode (in bruikleen); 

- een serie antieke boeken van de heer Folkert Schuurman uit Arnhem, 
getiteld "Vaderlandse Historie" geschreven door J. Wagenaar; 
een aantal boeken over diverse Betuwse onderwerpen (kerken, water-
staatsreglementen, kastelen in Gelderland, Jan van Arkel: Bisschop van 
Utrecht, Ministerialiteit en Ridderschap, een boek van G.J. Lantermans) 
van o.a. de heren R. Van den Berg uit Andelst, J. Maats uit Zetten en 
C.B. Van der Waals uit Ede; 
drie schriften met perceelsnamen van Andelst van de heer R. Van den 
Berg uit Andelst; 
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Carolingisch zegel 
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- een serie ansichtkaarten over  Hemmer',  
- een collectie brieven over de tabakshandel, van de heer Y. Verveer uit 

Zetten. 
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken en van het 
AIC zijn de goede gevers zeer erkentelijk voor de schenkingen. Misschien 
brengt het andere leden op een idee? 

REEMEE HERALDIEK (2) 

V 6ór  de Middeleeuwen zegelde men meestal in kleiaarde, vaak met 
enige andere substanties vermengd, om er meer stevigheid aan te 

geven. Er werd een bijzondere soort van aarde voor gebruikt, die men 
zegelaarde noemde en waaraan het bijgeloof, evenals aan de ringen, 
bovennatuurlijke kracht toekende. In de latere tijden ging men was 
gebruiken. 
De Romeinse keizers hadden hun zegels aan de akten. Daarmee toonden zij 
eigenlijk hun oppermacht en autenticiteit van hun gezag aan. Een hoogge-
plaatst beambte (kanselier) had het zegel in bewaring en was doorgaans 
belast met het afdrukken daarvan op de akten. Zo was het ook te Konstanti-
nopel aan het Hof van de keizers van het Oost-Romeinse Rijk. 
Zoals ook een aantal andere oude gewoonten, ging het gebruik van zegels 

van de Romeinen op de Barbaren over, 
terwijl het eveneens door de Kerk werd 
aangenomen. 
De Pausen en de Gothische koningen 
zegelden ook hun brieven. De Staatkun-
dige of Kerkelijke souvereinen onderte-
kenden niet alleen; maar, om deze met 
alle mogelijke autenticiteit te bekleden, 
plaatsten zij de afdruk van hun zegel bij 
hun naam, welke formaliteit des te 
nuttiger was, omdat de ondertekening 
niet altijd door hun zelf werd geschre-
ven. Een secretaris of notaris tekende 
voor hen. 
Men kan zich in de charters (geschre- 
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Zegelring met het beeld van een Merovingse 
vorst 
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ven stukken, van een of andere verklaring of overeenkomst bevattende 
oorkonde, betreffende verleende of erkende rechten of vrijheden) zelfs niet 
verlaten op de formule; manu properiafirmare (met eigen hand bevestigen), 
die er van het begin der 1 1e  eeuw af dikwijls in voorkomt, want op een 
aantal van die dokumenten is het duidelijk, dat de naam van de voorgevende 
ondertekenaar met dezelfde hand is geschreven als die van de gehele akte. 
De diplomatici (oorkonde-kenners) hebben dan ook uit die formule afgeleid, 
dat er alleen een eenvoudige bekrachtiging door aanraking met de hand mee 
bedoeld werd. 
Om de waarborg, die de bezegeling gaf, nog te bekrachtigen, werd zij 
gewoonlijk in de akte zelf 
vermeld. Deze formaliteit is 
nooit verzuimd in de charters 
uit de tijd van de Carolingen, 
maar dikwijls tijdens die van 
de Merovingen. 
De Barbaarse koningen volg-
den de Grieken en Romeinen 
zo nauwkeurig in het gebruik 
van de zegels na, dat zij zich 
van dezelfde gegraveerde 
stenen als deze bedienden, 
waarschijnlijk omdat hun 
eigen werklieden de kunst om 
stempels te maken nog niet 
verstonden. 
De zegels, die door middel 
van ingesneden stenen wer-
den afgedrukt, vormen als het ware de overgang van de glyptiek tot de 
sigillografie. Het zijn gegraveerde stenen, in ringen van die tijd gevat, 
waarop een bijschrift gesneden is, dat op hun nieuwe bestemming 
toepasselijk was. 
Soms is die steen in een zegelstempel ingewerkt, waar hij dan gewoonlijk 
in het midden en soms elders is geplaatst. De voorwerpen, die op de  
intaglio's  zijn voorgesteld, zijn van zeer verschillende aard, bij voorbeeld 
Karel de Grote voerde voor zijn Gerechts-oorkonden de afbeelding van  
Jupiter  Serapis op zijn zegel. 
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Afdruk van de in 1653 gevonden zegelring 
der Frankische koning Childerik (t481) 
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ILI 
Het zegel was nu niet onveranderlijk meer de afdruk van een zegelring, 
maar men begon gebruik te maken van een stempel, die daarvoor gemaakt 
werd en het woord sigillum (zegel) kwam in de plaats van  annulus  (ring) 
dat lange tijd gediend had om het zegel aan te duiden. 
Het Latijnse woord sigillum deed in het Frans de woorden seel, saiel, scel 
en sceau ontstaan, in het Engels seal, in het Duits  Siegel  en in het 
Nederlands zegel. 
Men begon zich te bedienen van stempels van goud, zilver, koper, ijzer, 
tin, staal en soms zelfs van 
ivoor of edelgesteente. Deze 
laatste werden door de Franse 
koningen aangenomen voor hun 
particulier zegel of signet. 
Karel V zegelde de brieven, 
die hij schreef, met een robijn, 
waarin het hoofd van een 
koning zonder baard gesneden 
was. De zegel-stempels van 
koningen waren dikwijls van 
goud, zoals het geval met de 
zegelringen van Romeinse 
keizers was geweest. Van dit 
metaal was ook de ring van 
Childerik I, die in 1653 in zijn 
graf te Doornik werd gevon-
den, met penningen en honing-
bijen evenzeer van goud. 
Zegelstempels en zegelringen 
van zilver waren in het begin vrij zeldzaam. Men kent echter verschillende 
zilveren ringen met ingesneden opschriften uit de Barbaarse tijden. 
De Muzelmannen (Moslims), die van de Grieken het gebruik van zegelrin-
gen hebben overgenomen, gebruikten liever zilver dan goud, maar 
cacheteren gewoonlijk met kostbare gesteenten. Alleen de Sultans van 
Konstantinopel hadden gouden cachetten. 

(wordt vervolgd) 	 G. de Kruyff 
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REZERME DAT WAREN NOG EENS TIJDEN 

N u allerlei sociale voorzieningen de laatste tijd regelmatig ter discussie 
staan, is het wel eens aardig naar vroeger terug te kijken. Dit doen 

we naar aanleiding van een huurcontract, dat door de heer Geurt Opperman 
(onze fotograaf) gevonden is tussen zijn familiepapieren. 
Zoals uit de bijgevoegde tekst blijkt, verhuurt een zekere C. Opperman 

Motorvlet. Staande links de oom van Geurt Opperman en staande rechts zijn 
vader 

(waarschijnlijk Christiaan, een oom van onze fotograaf) een motorvlet. Met 
deze boot mochten de huurders dagelijks van en naar de fabriek, waar zij 
werkten, varen. Deze fabriek is volgens Geurt Opperman de kalkzandsteen 
fabriek De Ridder te Rhenen, een bedrijf dat nog bestaat. De huurders 
woonden allemaal in de Betuwe (Kesteren, Ochten en Lienden). tén van de 
huurders, H.J. Opperman, is de vader van Geurt. 
Waarom huurden zij die boot? Er voer namelijk een veer tussen Kesteren 
en Rhenen, waar zij gebruik van hadden kunnen maken. Dit veer is pas uit 
de vaart genomen bij de openstelling van de brug bij Rhenen in 1957. Nu 
lag de aanlegplaats in Rhenen aan de westzijde van het stadje en dus een 
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eind lopen van de fabriek. Verder moesten de mensen de afstand van huis 
(Lienden, Ochten!!) naar het veer ook lopen, of had men toen al een fiets? 
Toch was dit waarschijnlijk niet de reden. 
De ware reden voor het huren van de motorboot was het soms voorkomen-
de hoge water in de Neder Rijn. Bij hoog water liep de weg naar het veer 
onder en kon er dus geen gebruik van worden gemaakt. Om dan toch naar 
het werk te kunnen gaan dienden de huurders zelf vervoer te regelen. Dat 
waren nog eens tijden. Zeker als we de huur zien: ongeveer f 0,70 per man 
en per week. Voor die tijd was dat een flink bedrag, terwijl er ongetwijfeld 
geen reiskostenvergoeding werd gegeven. 
Tot slot nog een paar vragen aan de lezers. Wie kent de huurders? Pas op, 
niet alle huurders hebben ondertekend. Wie weet iets van de omstandighe-
den? Zijn de veronderstellingen in dit stukje juist? 
De redactie hoort graag reacties. 

Redactie 

Huurcontract  

Ondergeteekende , C. Opperman, schipper, wonende te Lienden, ten eene zijde, 
verklaart te hebben verhuurd aan mede ondergeteekenden, H.J. Opperman te 
Kesteren, A.  Vermeer  te Kesteren, J. van Hattum te Kesteren, J. Stam te Lienden, 
A. Hermsen te Kesteren, D. Fintelman te Ochten, H. Huiberts, B. Vink te Kesteren, 
M. van Mourik, P. Capelle en C. Capelle te Kesteren, D.E. Fintelman te Ochten, 
J. van Neerbos te Kesteren, F. Dirksen te Kesteren, B. van de Wal te Ochten, A.B. 
van Neerbos te Kesteren, ten anderen zijde; 

Een stalen motervlet, lang 8 meter, breed 2,30 meter, diep 1,20 meter, aan de 
huurders volkomen bekend, die daarvan geen nadere omschrijving verlangen. 

Voor een achtereenvolgende onbepaalde tijd, ingaande drie en twintig Januari 
negentienhonderd negen en dertig. 

Wanneer echter de verhuurder of de huurders te kennen geven de huur te 
willen beëindigen, kan zulks geschieden, door met de acht dagen schriftelijk de 
huur op te zeggen. 

De huur zal bedragen elf gulden per week, te voldoen, deugelijk en zonder 
eenig voorbehoud, elken zaterdagmiddag der week of eerder. 

En voorts onder de volgende voorwaarde: 
Ten eersten; De verhuurde motervlet mag alleen maar gebruikt worden door 

de huurders, om langs den kortsten weg, naar en van de fabriek waar zij 
werkzaam zijn, te komen. Wenscht men een anderen regeling, zal de toestemming 
van den verhuurder, beslist noodig zijn. 

Ten tweeden; Benzine en olie worden door den verhuurder verstrekt, doch in 
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zooverre benoodigd, bedoeld als in het eerste lid van art. I. 
Ten derden; De huurders hebben de boot net en goed te onderhouden, zooals 

dat goede huurders betaamd, en zullen ook niet gedogen, dat ze door een ander 
wordt beschadigd. 

Ten vierden; De verhuurder heeft ten alle tijde den vrijen toegang tot den boot. 
Ten vijfden; Alle kosten van zegel, registratie, als anderzins, komen voor 

rekening van de huurders. 
In duplo gedaan en geteekend te Lienden, den een en twintigsten Januari 

1939. 

(was getekend): C. Opperman, verhuurder. A.  Vermeer.  M. v. Mourik. H. Huiberts. 
P. Capelle. J. v. Neerbos. A. Hermsen. T. Ochten. C. Capelle. D. Fintelman. D. 
Fintelman. A.B. v. Neerbos. 

EIRESEMI DE MANUSWAARD BIJ OPHEUSDEN 

T n het boek: Historie ofte beschry ving van 't Utrechtse bisdom, 
1 behelzende de oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen, kapellen, 
kommandeurschappen, abdyen, kloosters, oversten en geleerde mannen van 
't zelve bisdom. Uyt het latijn vertaald en met aantekeningen opgeheldert 
door H. VR. Uitgegeven te Leiden bij Christiaan Vermey, 1719, komt een 
lange reeks van beschrijvingen van steden en dorpen uit ons rivierengebied 
voor. Een aantal kloppen feitelijk niet geheel. Toch vond ik een aantal 
wetenswaardige details. 
Hieronder volgt de beschrijving van Opheusden. 

Heusden waar gelegen 
Heusden is onderscheiden van Huessen; want dit is een stedeke in 't Kleefsland 
een mijl van Arnhem gelegen; leggende aan de Rhijn / dicht bij Randwijk / recht 
over het riviertje de Nood: en word in sommige brieven Hoesden genoemt. 

Parochiekerk. Vikary vikaris 
Ja, de parochiekerke was een vikary van St. Jan dewelke / openstaande door de 
dood vn heer Johan Hopenzak / in 't jaar 1572 begeven is aan Heer Dyderik van 
Baden. 

In bovengenoemde korte beschrijving wordt melding gemaakt van het bij 
Heusden (Opheusden) gelegen riviertje de Nood. Deze als zodanig niet 
meer bestaande watergang vormde destijds de natuurlijke scheidingsgrens 
tussen de stads-vrijheid van Rhenen (later Wageningen) en het ambt van de 
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Neder-Betuwe (zie kaartje). Bij opkomend water in de uiterwaarden is het 
vroegere verloop van deze stroom op de meeste plaatsen nog goed 
zichtbaar. Door de voormalige bedding loopt ook nu nog de gemeentegrens 
tussen Kesteren en Wageningen. 
Het gebied tussen de oude bedding en de huidige Neder-Rijn wordt al sedert 

Kaartje van de ligging van de Manuswaard 

de 17e eeuw als de Manuswaard aangeduid. Ik veronderstel dat deze naam 
afkomstig is van Jonker Herman (Hermanus) Valkenaer, die met de 
Snoygrevenweert werd beleend in 1573 en 1593. Herman, in de volksmond  
Manus,  was een kleinzoon van  Hendrick  Valkenaer, die met de weerd werd 
beleend in 1531. Het leengoed wordt in de bronnen reeds genoemd sedert 
1380. Het was een leengoed van het Bisschoppelijk slot Ter Horst te 
Rhenen, dus een Stichts (=Utrechts) onderleen. Bij de belening van 1380 
kwam het aan Heer Splinter van Loenresloot (Loenersloot aan de Vecht) en 
bij een leenoverdracht op 4 maart 1409 gaat het over op diens dochter 
Elsebe van Loenresloot. Hierbij wordt het leengoed als volgt omschreven: 
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Elsebe van Loenresloot, vrouwe van Ysendoren, beleend met des Nodengreven- 
weert, met gericht, tyns en teenden 	alsoe als die gelegen is tegen Huesden op 
te Rijn in de kerspel van Renen; als Jacob van Zulen uutgegaan is ..., voir hoir 
heeft gehult here Willem van Ysendoren, hoer man ... 

Achtereenvolgens gaat het bezit door vererving of verkoop over in de 
geslachten Van Meekeren, Van Angeren, Van Doernick, Ruysch, Van 
Haeften, Van Renen en dan tot slot komt het op 16 mei 1457 in handen van 
Henrick Valkenaer 1 . Zijn nageslacht houdt het tot de aanvang van de 17e 
eeuw in handen. 

Bronnen 
Mans , A.J.; Stichts Leenaktenboek. Utrecht 1954. 
Beelaerts van Blokland, Jhr. W.A.; Stichtse, Gaasbeekse en Overijsselse 

leenen, gelegen in Gelderland. Arnhem 1907. 
Hoffman, J.H.; Snoygrevenweert. De Navorscher 1903. 
Chromotopografische kaarten des Rijks; blad nr. 489 (Wageningen) 1906 

en blad nr. 510 (Dodewaard) 1906. 

Kobus van Ingen 

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 

orig jaar heb ik bij de bekende Arnhemse boekhandel De Slegte een 
ruim 800 bladzijden dik boek gekocht. De titel luidde: Het Koning-

rijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur 
geteekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen. 
Het betreft een facsimile uitgave van een oorspronkelijk in Gouda in 1858 
uitgegeven boek. De herdruk is uit 1979 door B.V. Foresta te Groningen. 
Het boek staat niet in de bibliotheek van het AIC, maar is misschien nog 
wel bij De Slegte te koop. 
Het is een alleraardigst boek, waarin de schrijver als het ware wandelend 
door Nederland trekt en al wandelende de plaatsen beschrijft, die hij 

Genoemde Henrick Valkenaer niet te verwarren met diens kleinzoon, 
eveneens Henrick genaamd, die werd beleend in 1531. 
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Ten 0. van het graafschap Buren en van den Tielerwaard breidt 
zich tusschen de rivieren de Waal en den Rijn de Betuwe uit, eene 
landstreek, die het oostelijke gedeelte van het oude  Batavia  uitmaakt, 
en niet alleen voor de vruchtbaarste van Gelderland, man ook van 
geheel Nederland gehouden wordt.. Waarschijnlijk heeft zij haren 
naam ontleend aan Bat-auwe, goede grond, waarvan de Romeinen  Ba-
tavia  maakten, en de eerste bewoners, een stam der oude Katten of 
Hessen, den naam van Batavieren verkregen. De naam Bel uwe komt 
in 697 ten tijde van Willebrord het eerst voor; na beurtelings aan 
de Franschen, de Friezen en de duitsche koningen behoord te hebben, 
kwam de geheele landstreek van lieverlede geheel aan de graven van  
Gelder,  ofschoon zij in talrijke kleine heerlijkheden verdeeld bleef. 
Oorlog en watersnood hebben haar van tijd tot tijd vreeselijk geteis-
terd ; vooral is zij, daar de grond zeer laag en vlak, is, veel aan over-
stroomingen blootgesteld; zoo werd zij in januarij 1820 geheel door 
het water overdekt. Zij wordt door den Nieuwendijk in 2 deden 
gescheiden, waarvan het oostelijke de Over-Betvwe en het westelijke 
de * Neder-Betuwe genoemd wordt. Hare oppervlakte is ruim 26.800 
bunders en de bevolking bedraagt nagenoeg 37.000 inw., die voor het 
grootste deel hun besiaan in den landbouw vinden. 

tegenkomt. Alle afstanden worden dan ook in uren gaans uitgedrukt. 
Om u een indruk te geven van de stijl en de toestand in 1858 heb ik de 
bladzijden, die over de Betuwe handelen voor u gekopieerd. Deze zullen in 
gedeelten in dit en de komende nummers van de Nieuwsbrief worden 
afgedrukt. 
Het zal u dan zonder veel moeite opvallen, hoe sterk de meeste Betuwse 
gemeenten gegroeid zijn. Ook, dat er klaarblijkelijk weinig over de meeste 
gemeenten te vermelden viel. Hopelijk is dat laatste nu veranderd. Helaas 
betreft geen van de 136 illustraties een Betuwse gemeente, zodat hiervan 
geen voorbeeld is bijgevoegd. Als leek op historisch gebied vraag ik mij af, 
hoeveel van de beschreven feiten juist en/of nu nog bekend zijn. Kan 
iemand hierop eens reageren? 

(wordt vervolgd) 	 Frans Nieuwenhof 
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inrargrea EEN SPOOR IN HET LANDSCHAP 

A 
is we in Kesteren ter hoogte van het Waldeck-Pyremontplein de oude 
Rijnbandijk betreden en vandaar in de richting van Opheusden gaan, 

zien wij na enige honderden meters aan de linkerhand de Dorpswaai met 
zijn typische bruine waterkleur. Even verder ontwaren we aan de rechterzij-
de van de dijk de tweede, binnendijks gelegen waai. Hier vinden we direct 
aan de voet van de dijk nog een overblijfsel van de voormalige middeleeuw-
se dijk, welke eertijds tot de oude aanleg behoorde. Het bijzondere van dit 
laatste restant is dat we hier kunnen zien hoeveel lager de dijk toen was ten 
opzichte van nu. Bij de dijkdoorbraak van de rivier, welke verantwoordelijk 
was voor het ontstaan van deze waai, werd de dijk nagenoeg geheel 
weggespoeld en de nieuwe "ringdijk" (zogenaamde omringing) werd aan de 
rivierzijde gelegd. Slechts een klein fragment bleef in het landschap achter. 
Als u ooit in de buurt komt moet u het beslist eens gaan zien 	 

Kobus van Ingen 

EEN BIJZONDERE PREEKSTOEL 

T n het laat-gotische kerkje van Driel treffen we een bijzondere kansel in 
barokstijl aan. 

De kansel domineert in het koor en is in feite te groot voor dit kerkje. Het 
geheel is fraai houtsnijwerk, in 1714 vervaardigd voor het Augustijnen 
klooster in het Belgische  Hassel.  De kansel is getooid met de attributen van 
de vier Evangelisten; de engel, de adelaar, het rund en de leeuw. 
Deze symbolen zijn geplaatst rond een grote wereldbol. Op het voorpaneel 
van de kansel zien we het symbool van de Goddelijke Alwetendheid in de 
vorm van een oog, aangebracht in een driehoek, voorstellende de "Drie-
eenheid". 
Voorts treffen we boven op de hoge kansel enkele engelfiguren aan, alles 
in fraai houtsnijwerk. 
Volgens overlevering hebben aan weerszijde van de kansel nog de attributen 
van de apostelen gestaan. Deze zijn in Driel echter nooit geplaatst wegens 
ruimtegebrek in het koor van de kerk. Eveneens volgens overlevering, zijn 
deze op een boerderij in Driel opgeslagen geweest en door brand verloren 
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EI 

gegaan. 

Hoe komt deze kansel 
in Driel? 
In de nacht van 11 juni 
1915 is door bliksemin-
slag de kerk geheel 
uitgebrand; alleen de 
toren bleef behouden. 
In 1916 is deze barok 
preekstoel in de toen 
inmiddels gerestaureer-
de kerk geplaatst. De 
kansel zou vanuit 
Oegstgeest zijn geko-
men en als aankoop-
prijs wordt wel een 
bedrag van f 600,--
genoemd. 
Tijdens een kerkrestau-
ratie in de jaren 1963-
1966 heeft de Rijks-
dienst voor de Monu-
mentenzorg er sterk op 
aangedrongen om de 
kansel in de Grote 
Eusebiuskerk te Arn-
hem te plaatsen, omdat deze te groot was voor het kerkje van Driel. 
Kerkvoogden en bevolking van Driel wilden echter geen afstand doen van 
dit monument. 
De kansel is vrij algemeen bekend. Vooral tijdens zomervakanties komen 
toeristen uit verschillende streken van ons land even een kijkje nemen. Mo-
gelijk is het voor de belangstellende lezer een uitstapje op een Monu-
mentendag. Overigens kan men zich voor bezichtiging ook aanmelden op 
Casimirstraat 2 te Driel. 

J. v. Dullemen  

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe 	 Historische Kring Kesteren en Omstreken 



24  NIEUWSBRIEF, 10e  jaargang nr. 1, januari 1992 

0§:§21ti=1:UMIZ:ti; HET BETUWS DIALECT 

T n de Betuwe wordt dialect gesproken. Misschien moeten we zeggen 
1 wordt nog dialect gesproken, want het gebruik van het dialect loopt 
voortdurend terug. Dit komt onder andere door de toenemende mobiliteit 
van de mensen en de invloed van onderwijs, radio en televisie. 
Ons bestuurslid de heer J. van den Hatert, in het dagelijks leven gepensio-
neerd NS-er en columnist bij de Tielse Courant en zeer geïnteresseerd in 
het Betuws dialect, zou graag de bestaande kennis van dit dialect voor het 
nageslacht en geïnteresseerden willen vastleggen. 
Dit kan op verschillende manieren. Schrijven van verhalen in dialect is één 
mogelijkheid. De Historische Kring Kesteren en Omstreken werkt hier op 
bescheiden wijze ook aan mee. Denk maar eens aan deel 33 van de 
Osenvorenreeks "Auwe Betuwse Verhoale" door H.K.  Budding.  
Een andere mogelijkheid is het samenstellen van een woordenboek. De 
heer Van den Hatert zou dit graag doen, maar hij kan het niet alleen. 
Daarom roept hij bij deze vrijwilligers op die hem zouden willen helpen. 
Voor meer inlichtingen kunt u zich tot hem wenden: Stationsweg 7, 4054 
HA Echteld, tel. 03444-1311 of tot het AIC. 
Om u alvast in de stemming te brengen volgt hierbij een gedichtje van de 
heer Van den Hatert over het mooie Betuws dialect. 

Onze Betuuwse praot, is de mójste die er bestaot 
Dieje taol kweekt un baant 

Ut is die van het rievierelaant 
Wie het mooje in die taol ontdek 

Is het uit wêrtjes of uit un gesprek 
Dan kan het héel goet gebeure 

Dadde de Betuuwse hartkloppinge kunt heure 
Zegge ze, het is mar platte boerepraot 
Da kan ons dan heelemaol nie deere 

Wij zulle  zó  lang as het mar kan 
Onze Betuuwse toal blijve vereere.... 
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ECHTELD, OCHTEN EN IJZENDOORN 

ojuist is er een fotoboekje verschenen, getiteld "Echteld, Ochten en 
IJzendoorn in grootmoeders tijd", met oude foto's en ansichtkaarten, 

samengesteld door Wiel Vallen uit Ochten en uitgegeven door de Europese 
Bibliotheek in Zaltbommel. Dit boekje is verkrijgbaar in de winkel van 
Freek Keuken te Ochten. 
Dit soort boekjes blijkt iedere keer weer veel belangstelling te trekken. Bij 
het zien van de plaatjes komen weer herinneringen boven: "Weet je nog dat 
...?" Deze foto's zijn ook zeer geschikt om bijvoorbeeld uitgaven over 
familie-onderzoek mee te illustreren. 
Wist u dat het AIC bijna alle negatieven heeft van de foto's in dit boek en 
dat leden (tegen gereduceerd tarief) en niet-leden daarvan afdrukken - al dan 
niet gerasterd - kunnen bestellen bij het AIC of rechtstreeks bij de heer 
Geurt Opperman? Het foto-archief is trouwens veel groter en als u dus een 
illustratie nodig heeft, denk dan ook eens aan het AIC. 

gaiiiiiiialENEE OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF WAGENINGEN 

V 
an de gemeentearchivaris van Wageningen ontvingen wij de medede- 
ling dat het Gemeenteachief van Wageningen het Oud-rechterlijk 

Archief van Wageningen in bewaring heeft gekregen van het Rijksarchief 
in Gelderland. Het archief dateert uit de periode 1542-1811 en neemt bijna 
dertig meter planklengte in beslag. 
De openingstijden van het Gemeentearchief Wageningen zijn: van maandag 
t/m woensdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur, donderdag en 
vrijdag alleen na afspraak. Het archief is gevestigd in het stadhuis van 
Wageningen, Markt 22 te Wageningen, telefoon 08370-92273. 

GENEALOGISCHE VRAGEN 

W 
ie heeft informatie, foto's en dergelijke betreffende Arie van 
Meerten (geb. Maurik 1-1-1862, oven. Lienden 3-3-1964) en zijn 

vrouw Maartje Maria van  Eck  en familie. Arie van Meerten, bijgenaamd 
"rijke Pa van Lienden", is mijn overgrootvader. Eventuele onkosten worden 
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vergoed. 
Reacties aan: Arie den Breejen, Prinses Irenestraat 25, 3372 CL Hardinx- 
veld-Giessendam, tel. 01846-14263. 

Jan van Lienden huwt te Opheusden op 16-7-1752 met Maria van Setten; 
onmiddellijk na hun huwelijk vestigen zij zich in Noordwijkerhout en 
noemen zich daar "van der Linden". 
Wie weet waar en wanneer deze Jan werd geboren en wie zijn ouders 
waren? 
Reacties aan: J. van der Linden, Fazantstraat 48, 1171  HS  Badhoevedorp. 

Gerrit Gieben, geb. Westervoort 8-7-1795 [ged. Westervoort 9-7-1795], 
commies bij 's rijksbelastingen,  commis  van gem. Herwen, oven. Heteren 
17-10-1848, tr. (1) Herwen 8-10-1829 met P(i)etronella van Dijk, ged. 
(RK) Zevenbergen 27-3-1800, dienstmeid, over!. Heteren 1-8-1838, tr. (2) 
Heteren 9-5-1840 met Gerharda (Grada) Theodora Manschot [geb. 
Dinxperlo 16-4-1810, arbeidster, over!. 	1848]. 
Wie weet het overlijden van Gerharda (Grada) Theodora Manschot? 
Reacties aan: F.F.J. Nieuwenhof, Achterstraat 12, 6721 VM Bennekom, 
tel. 08389-15166 of AIC. 

A.~4, OSENVORENREEKS 

oals in de vorige Nieuwsbrief is aangekondigd, zijn er inmiddels een 
flink aantal transcripties verschenen van Protocollen van Bezwaar van 

diverse Neder-Betuwse dorpen. Deze zijn voornamelijk verschenen in de 
zogenaamde Nevenserie, maar ook de Osenvorenreeks zelf is weer 
uitgebreid. 
Om u een indruk te geven van de actuele situatie volgt hierna een overzicht 
van alle tot nu toe verschenen publikaties. 

In de Osenvorenreeks verschenen tot nu toe: 

1 De kerk van Kesteren, transcriptie archief v66r 1700. 
2 Rechterlijk Archief Ambt Nederbetuwe (RNB), akten van bezwaar (AvB) Opheusden, 

v66r 1665. 
3 RNB, AvB Opheusden, 1665-1670. 
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4 RNB, AvB Opheusden, 1670-1680. 
5 Doop-, trouw- en ledematenboek Zetten en Andelst, 1657-1734. 
6 RNB, AvB Opheusden, 1680-1692. 
7 RNB, AvB Opheusden, 1692-1700. 
8 Staten van het Kwartier van Nijmegen (SKN), verpondingen Ochten, 1650. 
9 SKN, verpondingen Echteld en IJzendoorn, 1650. 

10 RNB, AvB Opheusden, 1700-1709. 
11 SKN, verpondingen Ingen, 1650. D. Spruit. 
12 SKN, verpondingen Meerten en Aalst, 1650. D. Spruit. 
13 SKN, verpondingen Lienden en De Mars, 1650. D. Spruit. 
14 SKN, verpondingen Ommeren, Hoven op Zandwijk en Zandwijk, 1650. 
15 RNB, AvB Opheusden, 1709-1716. 
16 RNB, AvB Opheusden, 1716-1720. 
17 SKN, verpondingen Heteren, Randwijk en Homoet, 1649. 
18 Doop-, trouw- en ledenmatenboek Heteren, 1665-1700. 
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91 SKN, verpondingen Opheusden, 1650. D. Spruit. 
22 SKN, verpondingen Kesteren, en Lede en Oudenwaard, 1650. D. Spruit. 
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25 Aantekening der lidmaten Kesteren, 1620-1727. N. Wigcherink. 
26 SKN, verpondingen Maurik, 1650. D. Spruit. 
27 SKN, verpondingen Driel, Hollanderbroek, Lienderbuurt, Eimeren, Valburg, Reedt en 
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In de Nevenserie verschenen tot nu toe: 

Al Zie Hoofdserie nr. 38. 
A2 SKN, Transcriptie van de verpondingen van  Eck  en Wiel en Zoden vastgesteld in 1650. 

D. Spruit. 
A3 SKN, Transcriptie van de verpondingen in 1649 vastgesteld voor Herveld, Loenen, 

Slijk-Ewijk en Meinerswijk en van een verklaring van de heer van Loenen over de 
schade van de overstromingsramp van 7-2-1644. D. Spruit. 

A4 SKN, Transcriptie van de verpondingen in 1649 van de kerspelen Oosterhout,  Lent,  
Doornik, Ressen en Bredelaar. D. Spruit. 

A5 Diaconieboek van Kesteren van circa 1640 - 1720. Transcriptie N. Wigcherink. 
A6 SKN, Transcriptie van de verponding van Eist vastgesteld in 1650. D. Spruit. 
A7 Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1806. J.W.N. Jager. 
A8 Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1806-1807. J.W.N. Jager. 
A9 Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1807-1809. J.W.N. Jager. 

Al0 Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1809-1811. J.W.N. Jager. 
All Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1792-1793. J.W.N. Jager. 
Al2 Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1793-1796. J.W.N. Jager. 
A13 Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1797-1799. J.W.N. Jager. 
A14 Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1799-1802. J.W.N. Jager. 
Al5 Vrijwillige Rechtspraak Opheusden, RNB, AvB, Opheusden, 1803-1805. J.W.N. Jager. 

De publikaties zijn ter inzage en verkrijgbaar bij het AIC. 

@ Copyright Historische Kring Kesteren en Omstreken. 

Niets uit deze reeks mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. 
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/Spaar automatisch. 
Dan groeit uw geld 
ongemerkt èn snel. 

1 

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. 

Meer bank voor je geld / 

V 

Rabobank 112 
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