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OPENINGSTIJDEN AIC BETUWE 

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 

Voormalig Stationsgebouw NS 
Stationsstraat 40-42 
Postbus 62 
4040 DB Kesteren. 

Ook voor de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN kan men bovenge-
noemd telefoonnummer en adres gebruiken. 

Betalingen voor HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN op girorekening 
3725054 of bankrekening 33.19.57.183. 

Betalingen voor AIC Betuwe op girorekening 777704 of bankrekening 
33.19.74.606. 
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Zaterdag 18 september 1993 	Receptie Arend Datema 

Zaterdag 9 oktober 1993 	: Excursie 
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ging in deze Nieuwsbrief 

Maandag 11 oktober 1993 : Mevr. baronnese C. van Verschuer-van 
Sminia 
Marienwaerdt  

Woensdag 20 oktober 1993 	: Fam. P. Bohne 
Voetstappen in de Betuwe; vroeger en nu 

Maandag 8 november 1993 	: Prof. G.A. Kooy 
Huwelijk en gezin in een veranderende 
Westerse wereld 

Woensdag 17 november 1993 : Jaap van Kesteren 
Betuwse families "over de Rijn" 

De maandaglezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren 
(Nedereindsestraat 27, tel. 08886-1527). 
De woensdaglezingen (genealogische lezingen) worden gehouden in het 
AIC Betuwe te Kesteren (Stationsstraat 40-42). 

Alle lezingen beginnen om 20.00 uur. 

Noteer vast in uw agenda of op uw kalender. 
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! 
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RECEPTIE VOOR AREND DATEMA; UITNODIGING 

Uitnodiging 

aterdag 18 september is het zover. Dan gaan wij officieel afscheid 
nemen van onze oud-voorzitter Arend Datema. 

Eigenlijk is het niet echt afscheid nemen, want hij blijft directeur van het 
AIC Betuwe. 
Door de viering van het 25-jarig jubileum van de HISTORISCHE KRING 
KESTEREN EN OMSTREKEN vorig jaar is het feit dat hij op dat moment ook 
25 jaar voorzitter was, wat in de verdrukking gekomen. 
Hij wilde ons door de jubileumactiviteiten en festiviteiten heen helpen. 
Zoals bekend heeft er op 19 april jl. een wisseling van de wacht plaatsge-
vonden; Arend Datema trad af en ik trad aan. Bij deze gelegenheid heeft 
Chris de Bont de hierna afgedrukte toespraak gehouden, maar verder was 
er weinig gelegenheid om persoonlijke woorden tot Arend Datema te 
richten. 
Het bestuur had doelbewust besloten hem op een later tijdstip een receptie 
aan te bieden. 

Het is mij dan ook een eer en een genoegen om alle leden namens de 
besturen van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en het AIC 
Betuwe uit te nodigen voor de receptie op zaterdagmorgen 18 september 
a.s. om 10.00 uur in het AIC Betuwe. 
Na een kort officieel gedeelte krijgt u volop gelegenheid om Arend Datema 
de hand te drukken. 

Frans Nieuwenhof, voorzitter 

AIC Betuwe 
wordt 

Arend Datema Instituut 
Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 
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Toespraak gehouden door Chris de Bont op de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering, 19 april 1993. 

Dames en heren, 

Onlangs liep ik midden op de Veluwe over het Kootwijkerzand, een van de 
grootste nog levende stuifzandgebieden in Europa. Volgens velen ook een 
van de mooiste echte natuurgebieden van Nederland. Sommigen weten 
beter: bij opgravingen enkele jaren geleden kwam vanonder deze zandwoes-
tijn een aantal vroeg-middeleeuwse dorpen tevoorschijn, echte archeologi-
sche super-informatie. 

Waarmee maar gezegd is dat onze omgeving meer historische schatten bevat 
dan een oppervlakkige toeschouwer opmerkt. Maar dat wist u natuurlijk 
allemaal al! Als u zich af gaat vragen hoe het komt dat u dat eigenlijk wel 
weet, dan lijkt het mij geen al te boute uitspraak dat dat in ieder geval 
gedeeltelijk te danken is aan de activiteiten van de HISTORISCHE KRING 
KESTEREN EN OMSTREKEN en van meer recente datum door de aanwezig-
heid van het AIC Betuwe, het Archief- en Informatie-Centrum voor de 
Betuwe. Onder auspiciën van de Kring en onder de paraplu van het AIC 
Betuwe zijn in de afgelopen jaren vele activiteiten ontstaan die op een of 
andere wijze de historische rijkdom van de Betuwe naar voren hebben 
gebracht. Wie kan zich bijvoorbeeld de geschiedenis van Kesteren nog 
voorstellen z•Mder de Romeinse opgravingen bij Zwarte Teun of op het 
Prinsenhof. Over de gevonden oudheden werd trouw gepubliceerd. In de 
loop van de jaren is een flink aantal artikelen en boekjes over aspecten van 
de geschiedenis van de streek van de hand van, of met medewerking van, 
maar altijd vffir de leden van de kring verschenen. 

Over de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN wil ik het nu 
verder niet hebben; daar hebben we vorig jaar bij het 25-jarig jubileum 
uitvoerig bij stilgestaan. Over het AIC Betuwe, het Archief- en Informatie-
Centrum voor de Betuwe, moet ik wel wat vertellen. Laatst meldde ik in 
een gesprek met enkele archeologen dat ik haast moest maken. Ik had die 
avond nog een bijeenkomst in het AIC. "Dan mag je wel opschieten" zeiden 
zij, "want je bent nog een tijdje onderweg naar Alphen aan de Rijn. 
"Slechts langzaam drong tot me door dat elk vak zijn eigen vakidiotie kent: 
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mijn archeologische companen dachten dat ik naar het AIC, het Archeolo-
gisch Informatie Centrum te Alphen aan de Rijn moest. Jammer toch, dat 
het Betuwse AIC in naamsbekendheid overvleugeld dreigt te worden door 
een jongere loot aan de stam van de cultuurhistorie. 
Waarom vertel ik u dit? Vorig jaar maakte Arend Datema bekent dat hij na 
een kwart eeuw voorzitterschap van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 
OMSTREKEN waarvan de laatste vijf jaar in combinatie met het voorzitter-
schap van Ons AIC Betuwe het tijd vond om de hamer aan iemand anders 
over te dragen. Hij zou ons nog over de jubileumfestiviteiten tillen, maar 
dan was het schlufl. Na bijgekomen te zijn van deze knock-out hadden we 
genoeg tijd om ons op een passend afscheid voor te bereiden: een afscheid 
dat opweegt tegen de verdiensten die Arend heeft gehad, en laten we eerlijk 
zijn, die waren niet gering. Hij heeft een van zijn vele hobby's, de 
historische, niet alleen voor zijn eigen plezier uitgeoefend, maar heeft 
daarbij velen op sleeptouw genomen. Zijn — mogelijk voor sommige 
mensen soms wat overweldigende — enthousiasme leidde in eerste instantie 
alleen tot de oprichting van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 
OMSTREKEN. Hier ontmoetten streekgenoten elkaar om gezamenlijk meer 
inzicht te krijgen in de geschiedenis van hun omgeving. Hier ontstonden 
ook innige vriendschappen. Door de oprichting van het Archief- en 
Informatie-Centrum voor de Betuwe werd een groeiende stroom van 
historische gegevens niet alleen voor streekgenoten, maar voor iedereen die 
"iets" met de geschiedenis van de Betuwe heeft, zoals bijvoorbeeld veel 
genealogen, toegankelijk gemaakt. Zonder nu anderen te kort te willen 
doen, kan gezegd worden dat Arend een niet aflatende ijver vertoonde om 
de zaak draaiende te houden. Zijn vele bestuurlijke contacten werden 
optimaal gebruikt, of beter gezegd uitgebuit, om subsidiestromen en andere 
voor overleven zo noodzakelijke toezeggingen van gemeentebesturen en 
andere overheden letterlijk in goede banen te leiden, namelijk in de richting 
van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en het AIC Betuwe. 
Daarnaast heeft hij velen persoonlijk enthousiast gemaakt voor velerlei 
vormen van historisch onderzoek, als het even kon natuurlijk wel ten 
dienste van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN. Dat op de 
Kring en in het AIC Betuwe al vele jaren met computers wordt gewerkt om 
de historische informatie voor velen toegankelijk te maken is ook voor een 
groot deel aan hem te danken. 
Al met al, het zal duidelijk zijn dat zijn afscheid niet een geruisloos 
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afscheid kan zijn. In het najaar zullen we hem officieel uitwuiven. Voor nu 
is het mij een genoegen om u mede te delen dat het bestuur van de 
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en het Archief- en 
Informatie-Centrum voor de Betuwe in gecombineerde vergadering bijeen, 
weliswaar zMder hun voorzitter, unaniem heeft besloten om vanaf heden 
ons AIC Betuwe een eigen gezicht te geven en het te hernoemen tot het 
Arend Datema Instituut, Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe, dus 
niet in Alphen aan de Rijn, maar te Kesteren. 

Dank u wel. 

EMENNEN OPEN-MONUMENTENDAG 1993 

Algemeen 

D e jaarlijkse Open-monumentendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 
september a.s. Aan deze inmiddels traditionele gebeurtenis — het is 

de zevende maal — wordt niet in alle plaatsen in de Betuwe evenveel 
aandacht geschonken. Toch valt er genoeg te beleven in de overige 
gemeenten. Voor de gemeenten Dodewaard en Valburg is een programma 
opgenomen (zie hierna). In Kesteren en Opheusden zullen de  NH-kerken 
open zijn voor bezoekers. 
Voor andere plaatsen en meer informatie dient u de lokale en regionale 
kranten te raadplegen. 
Het AIC Betuwe — zelf ook een monument — zal op deze dag ook open 
zijn vanaf 10.00 uur om achtergrondinformatie te verstrekken. Wist u dat 
wij een vrij compleet overzicht hebben van alle monumenten in ons 
werkgebied? 
Wij wensen u een prettige en informatieve dag toe. 

Dodewaard 

Van de commissie Open-monumentendag van Dodewaard ontvingen wij een 
uitvoerig programma. 
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10.00 uur 
	

Opening Open-monumentendag door wethouder 
Krouwel in het gemeentehuis 

10.30 - 16.00 uur 	Twee kraampjes in de tuin van het gemeentehuis 
met informatie over monumenten en verkrijgbaar-
stelling van koffie en frisdrank 

10.30 - 16.30 uur 	Openstelling monumenten (kerken) 
10.30 - 16.00 uur 	Regelmatige rondritten door een gedeelte van de 

gemeente met een "Jan Plezier"; vertrek vanaf de 
westelijke poort bij het gemeentehuis aan de 
Plu imenburgsestraat 

10.30 - 11.30 uur 	Dia-presentatie van gemeentelijke monumenten en 
andere gebouwen, in de schuur van gemeentewer-
ken, achter het gemeentehuis 

13.30 - 14.30 uur 	Idem 
14.00 - 14.45 uur 	Concert door "Amicitia" in de tuin van het ge-

meentehuis 
15.00 - 16.00 uur 	Dia-presentatie van gemeentelijke monumenten en 

andere gebouwen, in de schuur van gemeentewer-
ken, achter het gemeentehuis 

15.30 - 16.00 uur 	Concert door "Amicitia" in de tuin van het ge-
meentehuis 

16.30 uur 	 Einde activiteiten 

Valburg 

Zo goed als zeker zullen dit jaar alle kerken in de gemeente Valburg open 
zijn. Traditiegetrouw ook de molen en de bekende museumboerderij "De 
Tip" met bakhuis te Herveld. 
Dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor de door het gemeentelijk 
comité georganiseerde fotowedstrijd, met als onderwerp de monumenten in 
de gemeente Valburg, die geplaatst zijn op de rijks- en gemeentelijke 
monumentenlijst. De sluitingsdatum was 8 augustus jl. 
De ingezonden foto's worden tentoongesteld in het Witte Huis aan de 
Stationsstraat te Zetten van 6 t/m 17 september a.s. op werkdagen tijdens 
de normale kantooruren en natuurlijk op zaterdag 11 september. 
Op die dag, 's morgens om 10.00 uur, worden de prijswinnaars bekend 
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gemaakt. Aansluitend zal door burgemeester C. van Vliet het herkennings-
schildje voor de gemeentelijke monumenten aangebracht worden op het 
Witte Huis. 
We hopen in de diverse categorieën heel veel foto's van onze leden van de 
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN Op de tentoonstelling te 
mogen zien. 

Elly Janssen-van der Nat 

KLOOSTERS EN HUN ARCHIEVEN VOOR 1795 

M evr. G.L.A. Roks, medewerkster van het Rijksarchief Limburg te 
Maastricht heeft er een lange reis voor over om voor ons op 

maandagavond 13 september 1993 een lezing te houden. De titel van de 
lezing luidt: "Kloosters en hun archieven voor 1795". Van mevr. Roks 
ontvingen wij ter toelichting de volgende samenvatting. 

Zoals de titel reeds doet vermoeden bestaat de lezing uit twee gedeelten: 
enerzijds de ontwikkeling en invloed van kloosters en geestelijke instellin-
gen in het algemeen en anderzijds de papieren neerslag daarvan in de oude 
kloosterarchieven. 
V66r de pauze zal ik u globaal de ontwikkeling van kloosterstichtingen en 
van de diverse kloosterorden schetsen. Met name de gevolgen van de 
Tachtigjarige Oorlog in deze zullen uitgebreid belicht worden. Hoewel dit 
overzicht een algemeen karakter draagt, zal ik binnen de grote lijnen 
regelmatig aandacht schenken aan de situatie in de Betuwe en in Utrecht. 
Tevens zal ik het verschil tussen de diverse instellingen als kloosters, 
kapittels en stiften onder de loep nemen. De cesuur ligt in 1795, omdat de 
Franse wetgeving definitief een einde maakte aan de geestelijke instellingen 
in hun toenmalige vorm. 

Na de pauze zal de nadruk meer liggen op de plaats en de invloed van de 
geestelijke instellingen in de samenleving en de schriftelijke neerslag 
daarvan in de archieven. Kloosterarchieven, voor zover ze bewaard zijn, 
vormen een rijke bron voor diverse terreinen van historisch onderzoek. Te 
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denken valt aan  genealogic,  regionale geschiedschrijving en kerkgeschiede-
nis. Daarnaast maken kloosterarchieven vaak de oudste en mooiste 
bestanden uit van een rijksarchiefbewaarplaats. Dit rijke cultuurbezit zal ik 
u tonen aan de hand van dia's. 

Het bestuur heeft hier weinig aan toe te voegen. Deze lezing is belangrijk 
voor iedereen die op enigerlei wijze iets aan historisch onderzoek doet of 
daarvoor interesse heeft. Het bestuur verwacht een volle zaal. 

SEMEMS DE JAARLIJKSE EXCURSIE 

D e excursie van onze kring gaat dit jaar naar de provincie Utrecht. Op 
zaterdag 9 oktober a.s. vertrekken we om 9.00 uur met een touring-

car van Betuwe  Express  BV, van het AIC Betuwe te Kesteren naar onze 
eerste halteplaats Wijk bij Duurstede. Daar vandaan gaan we deels langs 
de Kromme-Rijn in de richting van Werkhoven. Onderweg stappen we uit 
voor de traditionele koffie en gedurende de rit zullen wij u het een en ander 
vertellen over het landschap en de monumentale gebouwen. Bij de meest 
wetenswaardige objecten zal de bus halt houden en gaan we terplaatse de 
situatie bekijken. Vanaf Werkhoven vervolgen we de tocht in noordelijke 
richting door het fraaie gebied van de Hollandse waterlinie in de richting 
van het ontginnings-dorp Tienhoven. Hier gebruiken we gezamenlijk de 
lunch. In het middagprogramma vervolgen we de excursie naar Breukelen 
waar we via de Amsterdamsestraat de Vecht volgen. Hier passeren we een 
aantal oude "Stichtse Ridderhofsteden" en gaan verder westwaarts naar het 
schilderachtige dorp Kockengen. Daar wordt gestopt en zullen wij u het een 
en ander over de boeiende historie van dit dorp vertellen. Tenslotte zal de 
bus ons naar het dorp Zuilen brengen waar we gezamenlijk het oude kasteel 
"slot Zuilen" zullen bezichtigen. Na afloop hiervan nemen we nog een 
verfrissing en keren we terug naar Kesteren waar we omstreeks 17.30 uur 
deze excursie zullen afsluiten. 

De kosten voor deelname bedragen f 15,-- per persoon en zoals gewoonlijk 
zijn de consumptiekosten en toegangsgelden voor eigen rekening. 

Opgave voor deelname graag vóór 2 oktober a.s. bij het AIC Betuwe te 
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Kesteren, of telefonisch bij de excursieleiders Chris de Bont (08886-1322) 
of Kobus van Ingen (08887-1741) 

Haast u zich op te geven, want er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar. 
Zaterdagmorgen 9 oktober a.s. om 8.30 uur is het AIC Betuwe (of 
eigenlijk het Arend Datema Instituut) open en kunt u nog traditiegetrouw 
een kopje koffie krijgen v(56r het vertrek om 9.00 uur precies. 

Kobus van Ingen 

MARIENVVAERDT 

D e Abdij Marienwaerdt stamt uit de 12e eeuw en is van grote betekenis 
geweest voor het geloofsleven van ons land in die tijd. Ook materieel 

qua gronden en bezittingen was het een zeer machtig klooster. 
Volgens het boek Het Koningrijk der Nederlanden, door J.L. Terwen 
(1858) is de abdij gesticht in 1128 door Herman, graaf van Cuyk en in 
1427 door  Rudolph  van Diepholt bijna geheel afgebrand. Hoewel hersteld 
raakte het in verval. 
Na het verval in de 16e  eeuw, onder andere als gevolg van de kerkhervor-
ming, kwamen gebouwen en landerijen als de Heerlijkheid Marienwaerdt 
in het begin van de 18e eeuw in particulier bezit. De huidige bewoners 
stammen in rechte lijn af van deze eerste particuliere eigenaren. 

Over dit onderwerp hoopt mevr. baronesse C. van Verschuer-van Sminia 
op maandag 11 oktober 1993 een lezing te houden. Marienwaerdt ligt in 
de buurt van Beesd, iets buiten ons werkgebied, maar dit soort oude 
heerlijkheden hadden een grote uitstraling in de wijde omgeving. Ongetwij-
feld valt er op deze avond wel iets te leren. 

MOgiggigggi HUWELIJK EN GEZIN IN EEN VERANDERENDE 
WESTERSE WERELD 

0  p maandagavond 8 november 1993 hoopt prof. G.A. Kooy een 
lezing te houden getiteld: "Huwelijk en gezin in een veranderende 
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Westerse wereld'. Prof. Kooy — een sterk historisch georiënteerd socioloog 
— zoekt de huidige huwelijks- en gezinssituatie in de Westerse wereld te 
verhelderen door twee eeuwen maatschappelijke ontwikkeling en de daaruit 
voortvloeiende ontwikkeling van huwelijk en gezin te analyseren. 
Aan de orde komen achtereenvolgens de maatschappij van vffir de 
Industriële en Franse Revolutie met het daaraan inherente huwelijk en 
gezin, de fase van maatschappelijke verandering vanaf +1790 tot +1965 
en het daaruit resulterende huwelijk en gezin, en tenslotte het huidige, sinds 
+ 1965 begonnen tijdperk met zijn typisch eigen gevolgen voor het 
huwelijks- en gezinsleven. 
Misschien ten overvloede wijst prof. Kooy erop dat het de bedoeling is om 
het gehoor zo objectief mogelijk voor te lichten en niet de geschetste 
ontwikkelingen in afkeurende of goedkeurende zin naar voren te brengen. 

Uit voorgaande beschrijving van de lezing van prof. Kooy blijkt duidelijk 
dat er een historisch interessant, maar misschien wat moeilijk toegankelijk 
onderwerp besproken gaat worden. U krijgt op deze avond waarschijnlijk 
een beter en gefundeerd inzicht in de vraag hoe de huwelijks- en gezinssitu-
atie vroeger was. Het bestuur hoopt u te kunnen begroeten. 

GENEALOGISCHE LEZINGEN 

D it  najaar wil de werkgroep genealogie verder gaan met het houden 
van genealogische lezingen; lezingen die vooral bedoeld zijn om 

informatie tussen de leden uit te wisselen. Het zijn over het algemeen wat 
kortere verhalen die in een informele sfeer verteld kunnen worden. Zoals 
altijd is er veel ruimte voor vragen en uitwisseling van gegevens. Zowel 
beginnende als gevorderde genealogen hopen wij hier een plezier mee te 
doen. 

VOETSTAPPEN IN DE BETUWE; VROEGER EN NU 

De heer en mevr. Bohne, woonachtig in Nijmegen en lid van de HISTORI-
SCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN, zullen ons op woensdag 20 
oktober a.s. iets vertellen over hun speurtocht naar de voorouders van de 
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heer Bohne. Een deel van deze voorouders kwam uit de Betuwe (onder 
andere uit Opheusden en  Eck  en Wiel). Toch hebben zijn grootouders 
elkaar in Nijmegen leren kennen. Hoe en waar precies? Dat blijft onbekend. 
Vanuit Nijmegen trok de overgrootvader van de heer Bohne regelmatig de 
Betuwe in om schoenen te maken en te verkopen. Maar ook nu gaan er 
weer vele voetstappen richting Betuwe, want de heer en mevrouw Bohne 
zijn inmiddels regelmatig te gast in het AIC Betuwe. Wij zijn benieuwd 
naar hun bevindingen. 

BETUWSE FAMILIES "OVER DE RIJN" 

Onder deze titel zal ons geacht medelid de heer Jaap van Kesteren uit 
Nieuwegein op woensdag 17 november a.s. het een en ander vertellen over 
het wel en wee van Betuwnaren die in de loop der eeuwen de Rijn 
overstaken. 
Veel van deze mensen vestigden zich in Rhenen, Veenendaal en Wagenin-
gen, dus niet zo ver uit de buurt, maar ook vertrokken velen hier vandaan 
naar andere streken van ons land. Vaak ging deze verplaatsing stap voor 
stap en de drijfveer was natuurlijk het zoeken naar een redelijk bestaan. De 
Betuwe was — en is — een beperkt stukje leefruimte en naarmate de 
gezondheidszorg toenam en daardoor met name de kindersterfte afnam, 
ontstond in de loop van de vorige eeuw een zodanige bevolkingstoename dat 
velen genoodzaakt werden van hun geboortegrond te vertrekken. De 
opkomende industrie aan de andere kant van de Rijn bood de mogelijkheid 
om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Als we vandaag het telefoonboek 
openslaan en een kijkje nemen bij de namen in bovengenoemde plaatsen dan 
zult u versteld staan van de mate waarin Betuwse achternamen daar 
voorkomen. 

OUD SCHRIFT OF PALEOGRAFIE 

M et erg veel plezier hebben we (= vijf personen) de cursus oud 
schrift of paleografie voor beginners gevolgd. Na de laatste les 

kregen we een heel echt diploma. Weet u dat het leuk is, zo'n diploma, ook 
al ben je geen 17 of 18 meer? 
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We zijn nu beginner-af, maar met onze leraar — de heer J. Bats uit 
Leerdam — gaan we eind september weer verder met een cursus voor 
gevorderden. Zesmaal voor de kerst en zesmaal erna. In principe eenmaal 
per 14 dagen. 
Wij kunnen nu al aardig transcriberen en dat zal straks ongetwijfeld beter 
worden. Het kunnen lezen van oud schrift is ook handig als je genealogie 
bedrijft. 
De heer Bats is ook bereid om eind september, bij voldoende belangstelling, 
naast de cursus voor gevorderden weer een cursus voor beginners te starten. 
Deze zullen plaatsvinden op woensdagavond eenmaal per 14 dagen van 
19.00 - 20.30 uur voor de beginners en van 20.30 - 21.30 uur voor de 
gevorderden. 
De kosten bedragen f 75,-- per 12 lessen en u kunt zich voor beide 
opgeven tot 15 september a.s. bij Dieneke Kronenberg, Dorpsplein 5A, 
4041 GH Kesteren, tel. 08886-1514. 
Wij hopen op heel wat aanmeldingen, want het is de moeite waard. 

Dieneke Kronenberg 

CURSUSSEN GESCHIEDBEOEFENING 

V an het Gelders Oudheidkundig Contact ontvingen wij een persbericht 
over cursussen die in het seizoen 1993/1994 worden aangeboden over 

de volgende onderwerpen: 

- oud schrift 
- genealogie 

lezen en begrijpen van middelnederlandse teksten 
- schrijven van artikelen over geschiedenis 

beoefening van de lokale en regionale geschiedenis 
presentatietechnieken 

- historische geografie  
- oral history  

kaarten en historisch onderzoek 
gemeentelijke monumentenzorg 

- archeologie 
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BEZOEK HET MUSEUM 

'Buren (el Oranje' 
Oude Raadhuis - Markt - Buren (Gld) 

Koningin Beatrix drinkt enkele teugen uit het 
geboorteglas van haar voorvader Willem V. 
waarop het randschrift: 'Lang leeft de Graaff 
van Buuren', gevuld met wijn uit  Orange.  

Dit historische ,stuk' maakt met vele andere 
voorwerpen ons museum tot een unieke trekker 
om kennis te maken met de bestuurlijke zorg 
van ons vorstenhuis voor hun Graafschap Bu-
ren. (tevens is er een zaal met Oranje-curiosa) 

Na het koninklijk be-
zoek aan Buren in 1991 
schonk het Hof ons mu-
seum alle z.g. auto-
standaards vanaf Ko-
ningin Emma tot en met 
de vlag van Prins 
Willem - Alexander. 
Dit vorstelijk gebaar is 
het centrale thema voor 
een blijvende expositie: 
,'t Oranjewapen met 
vlag en wimpel'. Alle 
wapenschilden, van Ko-
ning Willem 1 tot en met 
het enige van Prins 
Claus, hun grootzegels 
en penningen vormen-
een zeldzame collectie. 
Verder bieden minatuur 
hofouro's en -schepen. 
archiefstukken en 
handtekeningen u een 
boeiend zicht op het 
Koninklijk Huis. 
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De cursussen zijn bestemd voor leden en bestuursleden van historische 
verenigingen en voor alle andere belangstellenden. 
De eerste cursussen beginnen in september 1993. 
Meer informatie treft u aan in het Cursusoverzicht dat gratis verkrijgbaar 
is bij het Gelders Oudheidkundig Contact, Postbus 4040, 7200 BA Zutphen. 
Inlichtingen: tel. 05750-11826. 
Het Cursusoverzicht ligt ook bij het AIC Betuwe. 

Re;.Q,?:M;M:e;::•: BUREN, EGMOND EN ORANJE 

de heer Thijsen tweede keus was, geenszins! Uit 
vroegere ervaring (onder andere in 1990) wisten wij dat wij een boeiend 
verhaal konden verwachten en in die verwachting zijn wij niet beschaamd. 
Aan de hand van vele schitterende dia's heeft de heer Thijsen ons uitgelegd 
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(L)
p maandag 10 
mei jl. heeft de 

heer D.J. Thijsen uit 
Buren een lezing 
gehouden over Buren, 
Egmond en Oranje. 
Dit was anders dan 
verwacht. De oor-
spronkelijk aangekon-
digde spreker moest 
wegens ziekte op het 
laatste moment laten 
afweten. Hopelijk kan 
deze lezing alsnog op 
een later tijdstip 
plaatsvinden. 
Het bestuur was dan 
ook zeer gelukkig dat 
de heer Thijsen zich 
bereid verklaarde op 
zo'n korte termijn 
een lezing te houden. 
Dit betekent niet dat 
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hoe de Egmonds in Buren kwamen, hoe ze machtig en rijk werden en welke 
belangrijke rol ze in de geschiedenis hebben gespeeld. De band met Oranje, 
via het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Egmond, betekende 
tevens een band met Buren. Deze band blijkt tot de dag van vandaag te 
bestaan, zoals overtuigend werd geïllustreerd. De heer Thijsen, voorzitter 
van de Stichting Oud Buren en beheerder van het Oranjemuseum in Buren 
wist de aanwezigen enthousiast te maken voor "zijn" museum. 
Het bestuur wil hem bij deze nogmaals bedanken voor zijn reddende 
aanwezigheid. 

MERMEM JAARVERSLAG FOTO- EN DIAWERKGROEP 1992 

T n januari werd een lezing met dia's gehouden voor een middelbare 
1 school te Veenendaal en één in Beusichem voor de plattelandsvrouwen, 
beide door H.J. Gerritsen en A. Datema. 
In maart vonden twee lezingen met dia's plaats; één te Opheusden, door 
mevr. Den Hartog en één voor de plattelandsvrouwen in Heteren door 
mevr. Den Hartog en H.J. Gerritsen. 
Op 2 april hielden H.J. Gerritsen en A. Datema een lezing met dia's over 
oud-Eldik en Ochten voor de buurtvereniging Eldik. 

Van maandag 27 april t/m 29 april werd een fototentoonstelling over oud-
Ochten, Eldik en het Koninklijk Huis gehouden, op verzoek van de 
Oranjevereniging Ochten-Eldik zowel in het dorpshuis De Vicary als in het 
verzorgingstehuis Elim. 
Dat was een hele organisatie. Op maandag 27 april begon de tentoonstelling 
in het dorpshuis. 's Avonds om 10 uur moesten de fotopanelen naar het 
verzorgingstehuis Elim gebracht worden, dat net achter het dorpshuis staat. 
Alle bestuursleden van de Oranjevereniging waren aanwezig om een handje 
te helpen. Dus allemaal een fotopaneel onder de arm en in optocht naar 
Elim. Wij vonden dit een heel goede gedachte, omdat met zulke dagen onze 
bejaarden nog al eens vergeten worden. De reactie van de bejaarden was 
dan ook heel enthousiast en velen hebben die dag de fototentoonstelling 
meerdere malen bezocht. Ook was er veel medewerking van het personeel 
van het verzorgingstehuis. Zo konden bijvoorbeeld de bewoners onder het 
genot van een kopje koffie rustig naar de foto's kijken. Onze vereniging 
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kreeg zelfs foto's en boeken over het oranjehuis aangeboden. 
Op dinsdag 28 april 's avonds moesten de fotopanelen weer terug naar De 
Vicary, maar toen regende het. Gelukkig had de Oranjevereniging voor een 
autobusje gezorgd om onze fotopanelen droog terug te brengen. Ook in het 
dorpshuis zijn veel mensen komen kijken. 

In mei was er een fototentoonstelling voor oud-militairen van de 44e  RI  in 
De Vicary te Ochten verzorgd door G.D. Opperman en J. v. Dam. 
In augustus volgde een lezing met dia's te Opheusden voor de vrouwenbond 
door H.J. Gerritsen en A. Datema. 
In de maand oktober organiseerde G.D. Opperman een fototentoonstelling 
voor de winkeliersvereniging WVO Opheusden bij garage H. van Suilichem 
in de Dorpsstraat te Opheusden. Hier lieten wij circa 350 foto's uit de 
periode 1945 tot 1965 zien. 

Van 26 oktober tot 31 oktober was er een fototentoonstelling in het kader 
van het 25-jarig bestaan van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 
OMSTREKEN over de dorpen Ochten, Eldik, Echteld, IJzendoorn, Lienden, 
Ingen, Ommeren, Kesteren, Dodewaard, Heteren, Randwijk en Hemmen. 
Naast veel individuele bezoekers bezochten veel scholen uit de Betuwe onze 
tentoonstelling evenals de lezing met dia's over de Romeinse archeologische 
vondsten in de Betuwe. Vooral de mavo De Poort uit Kesteren met tien 
klassen onder leiding van de heer R.P. de Graaf was goed vertegenwoor-
digd. Deze leraar is van plan om elk jaar een tentoonstelling op de mavo 
De Poort te organiseren om zo de leerlingen de mogelijkheid te bieden in 
vier jaar tijd de dorpen rond Kesteren te leren kennen. 
De fototentoonstelling en de lezing met dia's werden verzorgd door 
A. Datema, H.J. Gerritsen en G.D. Opperman. 

Verder werd gedurende het hele jaar ons archief vele malen bezocht om 
foto's te bekijken en te bestellen. Tot slot een woord van dank voor J. van 
Dam, die altijd klaarstaat om te helpen bij het wegbrengen, plaatsen en 
ophalen van de fotopanelen. 

A. Datema, H.J. Gerritsen en G.D. Opperman 
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GENEALOGISCHE VRAGEN 

lbertus Driessen trouwt met Johanna Hendrickx. Uit dit huwelijk 
wordt geboren  Gerrard  (Godefridus) op 21 oktober 1781 te Nijmegen. 

Deze overlijdt 14 december 1853 te Nijmegen? Huwt 2 november 1810 
Nijmegen? met Jeanne Smits, overleden 30 augustus 1814 Nijmegen. 

Gevraagd: geboorte, huwelijk en overlijden van de ouders en aanvullende 
gegevens van  Gerrard  Driessen en zijn vrouw Jeanne Smits. 
Deze vraag is gesteld door G. van Dam uit Opheusden. 
Reacties aan G.D. Opperman, Tollenhof 52, 4041 BJ Kesteren, tel. 08886- 
2381. 

Al geruime tijd ben ik op zoek naar mijn voorouders. De verste die ik tot 
nu toe gevonden heb zijn Dirk Krysten en zijn vrouw Jacoba van 
Schevikhoven. Ze trouwden op 27 april ??? in de Nederduits Gereformeer-
de kerk van Kesteren. Bij de bruidegom noteert de dominee "uyt de Greb" 
en bij de bruid "van Ingen". Verder noteert hij nog "bijden woonagtig in 
de Oudeweerd". 
De kinderen uit dit huwelijk zijn in Kesteren gedoopt. Zij kregen als 
achternaam Dirkse van der Linden, later alleen Van der Linden. 

Gevraagd: geboorte, huwelijk en overlijden van dit echtpaar en de ouders 
van Dirk Krysten. 
Reacties naar G.D. Opperman, Tollenhof 52, 4041 BJ Kesteren, tel. 08886-
2381 of AIC Betuwe. 

Wie kan ons informatie geven of aan ander materiaal (foto's) helpen over 
de in de oorlog afgebrande korenmolen (stoommolen?) in Opheusden? 
Een van de oprichters ervan was Marinus AALBERS. 

Wie helpt ons aan de geboorte/doopgegevens van: Bart Gerrtse VAN 
LIENDEN, gehuwd Rijswijk 26-5-1754 met Cornelia Hendrikse VAN 
OSENBRUGGE? 
Zijn vader was Gerrit Barten VAN LIENDEN (geregtsbode). Zijn moeder 
was Hendrijna VAN ROUEN M.  Johanna VAN GULICK. 
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Reacties op de vorige twee vragen aan: P. Bohne, tel. 080-451781 of AIC 
Betuwe. 

Aerd Frericks geb. Valburg, geh. Homoet 8-4-1701 met Margrita van 
Eimeren ook Rutten genaamd (zij overleden dec. 1736). 
Het gezin kreeg 10 kinderen, waarvan van de eerste 2 alleen de namen en 
hun echtgenotes bekend zijn; Frederik Aertsz geh. met Stijntje Hoogeboom 
en Antonie Aarts geh. met Martijn Willemsen. Wie kan mij helpen met de 
geboorte/doop of oven, van Aerd en zijn vrouw of gegevens over de twee 
kinderen? 

Reacties naar D.H. Floorijp, Van Speykstraat 61, 2161 VL Lisse of AIC 
Betuwe. 

175 JAAR GEMEENTE KESTEREN; 1818 TO'T 1993 

B ij het gedenken van het feit dat de gemeente Kesteren dit jaar 175 jaar 
bestaat, zullen we ons in gedachten moeten verplaatsen naar het begin 

van deze periode. Dat zal niet zo eenvoudig zijn, omdat we deze niet 
kennen door eigen aanschouwing. Ook van onze ouders en grootouders 
kunnen we daarvan weinig gewaar worden. Een periode van 200 jaar omvat 
ongeveer zes generaties, zodat overlevering op mondelinge basis weinig 
concreets op kan leveren. Ook zullen de levenswijze en de kijk op het leven 
van de mensen die het begin meemaakten, sterk verschild hebben met onze 
tegenwoordige levensbeschouwing en levenswijze. Om een enigszins 
begrijpelijk overzicht te geven van de beginperiode zullen we moeten 
steunen op hetgeen door tijdgenoten daarover geschreven en in boeken en 
artikelen gepubliceerd is. Aangevuld met onderzoek in de oude archieven 
van wat in geschreven vorm aldaar bewaard gebleven is. 
In dit overzicht zullen we ons vooral bepalen tot de oorzaken welke tot de 
instelling van gemeenten leidden en voor het verloop van de ontwikkelingen 
in de gemeente in de loop der tijden slechts enkele hoofdpunten aanstippen. 

De voorgeschiedenis 
Uit de geschiedenisboekjes van de lagere school hebben we geleerd dat 
omstreeks het begin van onze jaartelling de Batavieren dit gebied kwamen 
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bewonen. Inmiddels is uit later onderzoek wel gebleken dat dit een te 
eenvoudige voorstelling van zaken is. Maar voor dit artikel kunnen we er 
wel mee vooruit. Bekend is dat de Batavieren gekozen stamoudsten en 
aanvoerders hadden en deze weer stamden uit kleinere groepen en families. 
Zo zullen bij het gaan wonen in dit gebied bepaalde families of groepen een 
plaats van vestiging gekozen hebben waaruit geleidelijk de buurschappen en 
kerspelen (dorpen met kerk) ontstaan zijn. 
De noodzaak tot organisatie in buurschappen en dorpen zal ingegeven zijn 
door noodzakelijke maatregelen voor beveiliging tegen vijandige overval-
lers, rovers en calamiteiten als overstromingen, hongersnood e.d. 
Ook zal er een zekere rechtspleging nodig geweest zijn om geschillen en 
overtredingen van de gewoonteregels te beslechten. 
Met het toenemen van de bevolking en de ontwikkeling van centrale 
besturen van vorstelijke en kerkelijke oorsprong, ontstond de behoefte aan 
bestuurders en toezichthouders op het bezit en het innen van heffingen en 
belastingen. We denken hier aan het ontstaan van het graafschap Gelre met 
een graaf aan het hoofd en een rechterlijke en administratieve organisatie. 
Een voorbeeld hiervan is het waterstaatkundig bestuur van de Over- en 
Neder-Betuwe bevestigd met de dijkbrief van 1327 van graaf Reinold  II.  
Daarmee kregen de bestaande buurschappen en dorpen een wettelijke 
grondslag met centraal toezicht vanuit Arnhem en het kwartier van 
Nijmegen. Die groeide verder tijdens de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden van 1648 tot 1795. 

Van 1795 tot 1813; "de Franse tijd" 
Als we de periode tot 1795 van Gelderland samenvatten dan zien we dat 
onze provincie in drie kwartieren verdeeld was, waarbij het kwartier 
Nijmegen belast was met het bestuur over de Betuwe, Maas en Waal en het 
Rijk van Nijmegen. Van daaruit werden de belastingen geïnd met behulp 
van "pachters der belastingen". De rechtspraak vond plaats in de bank in 
Kesteren met een richter en de landadel als afgevaardigden. Dorpen met een 
"heerlijkheid" hadden een schout voor de lopende en politionele zaken, 
daarin bijgestaan door de schepenen. Voor de burgerlijke zaken beschikte 
men over een secretaris met geërfde getuigen om de verkoop van bezittin-
gen, boedelscheidingen e.d. per dorpspolder te registreren. De waterschaps-
taken werden behandeld door de heemraden en de buurmeesters. Dit betrof 
dijkonderhoud e.d. Het kerkbestuur regelde het onderwijs, de registratie van 
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dopen, trouwen en begraven en de bedeling van de armen. 
Het uitvoeren van deze functies was vaak in dezelfde handen en dezelfde 
families, daartoe benoemd door de landadel. Inspraak vanuit de bevolking 
op de benoemingen was zeer gering. Enige invloed hadden de buurmeesters 
(eigengeërfden met de meeste bezittingen in de dorpspolder) en eventueel 
via bepaalde familierelaties. Het laat zich inzien dat deze traditionele 
toestand weinig mogelijkheden bood tot inspraak over de besteding van de 
belastinggelden en eventuele nodige veranderingen in het bestaande 
leefpatroon. Het valt in te zien dat een aantal mensen gegrepen werd door 
de leuzen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. 
Toen in de winter van 1795 de Franse troepen ons land binnenvielen met 
in hun kielzog gevluchte Nederlandse Patriotten en stadhouder Willem V 
naar Engeland vluchtte, kreeg men vrij spel om de staat opnieuw in te 
richten naar Frans model. Dat de Franse troepen hier kwamen voor de 
bevrijding van de bevolking van het regentenbestuur was slechts een deel 
van het doel. Het eigenlijke doel was om het rijke Nederland in te 
schakelen om de Franse oorlogen mee te betalen. In die tijd was het kleine 
Nederland veel rijker dan het grote Frankrijk. We zullen de geschiedenis 
van 1795 tot 1813 van de Bataafse Republiek tot Koninkrijk Holland en 
deel van het keizerrijk van Napoleon niet op de voet volgen. 
Wel is duidelijk dat na een aantal tussenstappen en vertragingen van de 
toepassing van de opeenvolgende nieuwe wetten de gemeenten ontstaan zijn 
uit de dorpen, buurschappen, mairies e.d. Er was een structuur ontstaan van 
een gecentraliseerde staat door wetten, verordeningen en bestuursmaatrege-
len. Deze was ontstaan met omschreven verplichtingen en rechten die voor 
heel Nederland gelijk waren. Voor het plattelandsbestuur kan gezegd 
worden dat, hoewel er wel wisselingen in de personele structuur waren, 
toch nog vrij veel van de vroegere bestuurders of familieleden ervan in het 
plaatselijke bestuur terecht kwamen. Maar over het geheel gezien was er 
wel een doorbraak van het regentenbestuur naar meer democratische 
vormen. Wel bleef het besturen en stemmen voorbehouden aan de 
mannelijke inwoners boven een bepaalde leeftijd en een zekere som 
belasting betalend. 

Na 1813 
Na de bevrijding in 1813 en de terugkeer van de stadhouder werd snel 
voortgewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe staat "Het Koninkrijk 
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der Nederlanden". Voortgaande op de wetten en instructies werden de 
gemeenten op het platteland ingesteld met aan het hoofd een schout en 
gekozen assessoren (wethouders) en leden. Afhankelijk van de grootte van 
de gemeente een vastgesteld aantal. 
Bij de instelling van de gemeente Kesteren in 1818, bestaande uit de dorpen 
Kesteren en Opheusden vinden we als schout Gerrit van der Zande, tevens 
secretaris en de assessoren Johannes Sipman voor Opheusden en Jan van 
Drumpt voor Kesteren. Als raadsleden Evert Reijers voor Opheusden en 
Klaas van Lutterveld voor Kesteren. In 1822 — toen ook Leede en 
Oudewaard aan de gemeente toegevoegd werd — kwamen als raadsleden 
erbij Gobel van Versendaal en Geurt de Leeuw. Later werd de titel schout 
omgezet in burgemeester. 
Er was nu een wettelijk voorgeschreven bestuur met duidelijke taken. Dat 
waren onder andere het bijhouden van de burgerlijke stand, de zorg voor 
de politie, het onderwijs, de zieken en armen en het beheer van de financiën 
van de gemeente met een ontvanger met eigen administratie. Een lange 
periode van bestuur, dat voor de dorpen gekenmerkt werd door het principe 
van "bij u, over u en zonder u", was hiermee geëindigd. Door wijzigingen 
in de grondwet, de gemeentewet en aanpassingen zijn we gegroeid naar het 
huidige systeem van democratie. Dat nog lange tijd het bestuur in handen 
bleef van bepaalde families van de bezittende klasse zal niet zo bezwaarlijk 
geweest zijn als het zich nu aan ons voordoet. 
Door de agrarische structuur van deze gemeente zal het bestuur in handen 
van de belangrijke agrariërs weinig bezwaar ondervonden hebben van 
tegenstrijdige belangen. Met de uitbreiding van het kiesrecht voor mannen 
en vrouwen, de toenemende groei en ontwikkeling van de politieke partijen 
en het politieke bewustzijn van de bevolking komen we tot het huidige 
moment. In het kader van dit korte overzicht zullen we hier niet verder op 
ingaan. 
Wel willen we nog een globale schets geven van de gemeente en de 
bevolking. 

Hoe de gemeente opgebouwd was en hoe deze groeide 
Om ons een voorstelling te kunnen maken van de toenmalige gemeente 
moeten we denken aan een gemeenschap van ongeveer 1400 inwoners op 
ca. 1750 hectare landbouwgrond. Nog een aantal hectaren zullen ingenomen 
zijn door bebouwing, wegen, waterlopen e.d. Op dit oppervlak moest een 
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bestaan gevonden worden voor de bevolking. Een aantal daarvan was 
werkzaam op de steenfabriek en als winkeliers, timmerlieden, smeden e.d. 
Rekenen we op één kostwinner per 5 inwoners, dan zijn er ongeveer 300 
arbeidsplaatsen nodig. Daar in de agrarische sector nog geen mechanisatie 
was, komt dit neer op één arbeidsplaats per 5 hectare. Er zal dus toentertijd 
geen groot arbeidsoverschot geweest zijn. De mogelijkheden voor een 
redelijk bestaan zullen dus aanwezig geweest zijn. Een betrekkelijk geringe 
armoede die door de kerk opgevangen kon worden met hulp van de leden 
en men zal over en weer elkaar goed gekend hebben voor het geval bijstand 
nodig was. Met de vrij snel groeiende bevolking zal dit in ongunstige zin 
beïnvloed zijn, daar de werkgelegenheidsgroei pas veel later plaatsvindt. 
We denken aan de latere perioden in de verhalen van ds. Heldring over de 
heersende armoede van de werkende bevolking. 
Om deze bevolkingsgroei weer te geven enkele cijfers hierover: in 1850 
waren er al 2000 inwoners, in 1900 was dit aantal aangegroeid tot 3100, in 
1950 tot 4900 inwoners en in 1992 bereikten we de 10.000 inwoners. Het 
ligt voor de hand dat het gemeentebestuur in toenemende mate moest gaan 
zorgen voor het welzijn van de bevolking. Als men de samenstelling van de 
gemeenteraad volgt zien we dan ook dat de bestuurders van agrarische huize 
geleidelijk vervangen zijn door mensen uit andere werkkringen. 
Als laatste een beeld van de omvang van de gemeentefinanciën die een 
beeld geven van de groei van de bemoeiingen van de gemeente met het 
dagelijks leven. In 1827 waren de uitgaven 3846,--, in 1865 zien we deze 
stijgen tot f 6065,--. In 1900 komen we al tot f 14.790,-- en in 1990 gaan 
deze tot ongeveer f 20.000.000,-- oplopen. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat de gulden van 1990 niet evenveel waard is als die van 1827. 
Toen was het maximale loon voor een arbeider f 1,-- per dag. 
Uit dit alles blijkt dat het gemeentelijk bestuur steeds grotere verantwoorde-
lijkheden gaat dragen voor het beleid in de gemeente. Ook aan de kennis 
van dit bestuur worden steeds hogere eisen gesteld. Ook van de kiezers 
wordt steeds meer verantwoordelijkheid gevraagd voor de keuze van goede 
bestuurders. 

Samenvatting 
In dit overzicht is, met uitsluiting van veel details, een indruk gegeven van 
de aanleidingen tot het ontstaan van deze gemeente in 1818. 
Op de factoren die daarbij meespeelden is wat uitgebreider ingegaan. We 
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zien daarbij een centraal bestuur der gemeente ontstaan, met duidelijke 
bevoegdheden en gesteund door wetten. Ook kreeg de bevolking inspraak 
in het beleid en kon daaraan deelnemen. Het spreekt vanzelf dat dit proces 
veel tijd en verbeteringen behoefde door de sterke toename van de 
bevolking en de overgang van een sterk agrarische inslag naar de huidige 
toestand. 
Met enkele voorbeelden over de bevolkingsgroei en van de besteedbare 
gelden voor het gemeentelijk functioneren wordt dit overzicht besloten. 

A. Pouwer 

Meer informatie over de geschiedenis van Kesteren is te vinden in de 
uitgave van de HISTORISCHE KRING KES7EREN EN OMSTREKEN ter gelegen-
heid van het 20-jarig bestaan van de Kring, verschenen als Osenvoren nr. 
20 (1987). Deze uitgave is nog steeds te koop bij het AIC Betuwe. 

gimmiggium STREEKARCHIVARIAAT GESTART 

O p dinsdag 1 juni jl. is het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten van 
start gegaan. In het streekarchivariaat werken de gemeenten Kesteren, 

Lienden, Echteld en Maurik samen om tot een goed beheer van hun 
archieven te komen. Als nieuw archivaris maak ik graag van deze 
gelegenheid gebruik om mij aan u voor te stellen en in het kort iets te 
vertellen over het archivariaat. 

Mijn naam is Sil van Doornmalen. Ik ben geboren en getogen in Ammerzo-
den dat in het zuiden van de Bommelerwaard ligt. Daar woon ik al 28 jaar. 
Na mijn middelbare school ben ik puur uit interesse geschiedenis in 
Nijmegen gaan studeren. Tijdens deze studie kwam ik, op zoek naar 
bronnen voor mijn eindscriptie, in contact met het archiefwezen. Uiteinde-
lijk heb ik zelfs de studie een jaar onderbroken om de archiefschool in 
's-Gravenhage te volgen. Als archivaris kon ik direct aan de slag bij het 
Streekarchivariaat Bommelerwaard waar ik tot april van dit jaar in dienst 
was. De geschiedenis van de Bommelerwaard heeft nog steeds mijn 
belangstelling. Het afgelopen jaar heb ik daarnaast als archivaris gewerkt 
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bij de gemeente Vianen. 

Als streekarchivaris van de KLEM-gemeenten ga ik de overgedragen 
archieven, dat wil zeggen de stukken die ouder zijn dan 50 jaar, van de 
gemeenten beheren. Bij de vier gemeenten gaat het hoofdzakelijk om de 
archieven van de gemeentebesturen vanaf 1810. De archieven van de 
dorpsbesturen van voor 1810 blijken vooralsnog geheel te ontbreken. 
Andere aanwezige archieven, van bijvoorbeeld verenigingen of commissies 
worden ook door het streekarchivariaat beheerd. Verder is het mogelijk dat 
er in de toekomst ook archieven bij komen van particulieren; geacquireerd 
worden. 
Een van mijn taken is om al dat 'oude papier' te ordenen en te beschrijven 
en daarvan per archief een inventaris te maken. Daarnaast wil het 
streekarchivariaat een bijdrage leveren aan (het stimuleren van) het 
geschiedkundig bedrijf in de regio. Dit kan door het begeleiden van 
onderzoekers, het houden van lezingen, het organiseren van kleine 
tentoonstellingen, of juist assisteren bij dergelijke activiteiten die door 
anderen georganiseerd worden. Alles wat de aandacht voor de streekge-
schiedenis bevordert kan rekenen op mijn belangstelling. Uiteraard kan ik 
als historicus het niet laten om ook zelf onderzoek te doen naar het rijke 
verleden van de KLEM-gemeenten en de Betuwe. 

De gemeente Lienden is de 'centrum-gemeente' van het archivariaat, waar 
ik zogezegd een kantoortje heb. De eerste maanden moet ik mij nog 
oriënteren op de verschillende archieven en de streekgeschiedenis. Het 
ontvangen en begeleiden van bezoekers is mogelijk met ingang van 1 
januari 1994. U kunt dan elke woensdag terecht. Gezien de beperkte ruimte 
bij de gemeenten echter alleen nadat u telefonisch een afspraak met mij 
heeft gemaakt. 

Bij een streekarchivariaat worden in tegenstellingen tot een streekarchief de 
archieven niet op één plaats bewaard; een centrale archiefbewaarplaats 
ontbreekt. De gemeenten bewaren ieder hun eigen archieven. In iedere 
gemeente zal ik achtereenvolgens één week werkzaam zijn, zodat u dus 
iedere vier weken een bezoek aan het archief van een gemeente kunt 
brengen. Op de verschillende gemeenten kan de receptioniste u vertellen 
waar ik op dat moment werk. In Lienden kunt u mij telefonisch bereiken 

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



26  NIEUWSBRIEF,  lie  jaargang nr. 3, augustus 1993 

op toestelnummer 03443-9113. Heeft u vragen of opmerkingen, bel of 
schrijf (Postbus 15, 4033 ZG Lienden) dan gerust. 

Sil van Doornmalen 

EgingSMENi BOEKENNIEUVVS 

T er gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Het Fonds Hulpbetoon 
is er een boek verschenen: Het Fonds Hulpbetoon aan de Arbei-

dende Klasse in de buurtschap Meerten te Lienden. De auteur van het 
boek is drs. K.C. Tammes, burgemeester van de gemeente Lienden en 
tevens voorzitter van genoemd fonds. 
Het boek geeft in het kort een uitstekende biografie van baron Van Brake11 
van den Eng, de stichter van het fonds. Hij wordt genoemd als landbouwpi-
onier, bevorderaar van het landbouwonderwijs, oprichter van de Gelderse 
Maatschappij van Landbouw en bovenal filantroop. Met recht! Ook wordt 
in het boek uitvoerig ingegaan op de geschiedenis van het fonds en de 
rechthebbenden; zeer interessant en lezenswaardig. 
Ook de bijlagen, namelijk het testament van de baron, de eerste lijst van 
rechthebbenden, de huidige lijst van rechthebbenden, de voorzitters en de 
administrateurs, de samenstelling van de commissie van toezicht en van het 
bestuur (sedert 1953) van het fonds zijn het lezen waard. Voor familieon-
derzoekers, van wie de families uit Meerten afkomstig zijn, vormen zij 
mogelijk een goede bron voor achtergrondinformatie betreffende de 
Meertense geslachten. 
Het boek is zeer fraai uitgevoerd en verkrijgbaar bij T. Berends, Adelsweg 
1 te Lienden voor de prijs van slechts f 25,--, echter zolang de voorraad 
strekt. Of die nog groot is, valt te betwijfelen. Spoed u! Het boek: warm 
aanbevolen! Mocht u het niet meer kunnen kopen; u kunt het inzien in het 
AIC Betuwe te Kesteren. We kregen een exemplaar voor onze bibliotheek 
cadeau. Heel hartelijk dank bestuur! Een mogelijk voorbeeld. 

A. Datema  
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ARCHEOLOGIE OF VERZAMELEN? 

A is u dit leest, is het nieuwe seizoen voor de werkgroep archeologie al 
weer aan de gang, maar het onderstaande relaas is bedoeld als 

terugblik op de activiteiten van het verenigingsjaar 1992/1993. Een 
archeologisch zeer geslaagd jaar met opvallend veel hoogtepunten. Onze 
vondsten waren voor het eerst sedert jaren weer opzienbarend te noemen. 
Oude vindplaatsen werden hernieuwd bezocht en leverden onverwacht veel 
vondsten op en dus nieuwe gegevens. Vele malen bezochten we met de 
groep het perceel De Belden; een ontgrondingsterrein bij Zoden. En ook 
de directe omgeving van de woerd te LIzendoorn bleek onverwacht veel 
materiaal uit de IJzertijd en natuurlijk de Romeinse periode te leveren. Dit 
is de positieve zijde van het verhaal. Waar we ons namelijk nogal aan 
stoorden waren de "hobbyisten", die dit seizoen veel vaker dan voorgaande 
jaren, ons pad kruisten met hun metaaldetector. Vaak gewapend met via 
onze kring verkregen kennis van potentiële vindplaatsen, struinen ze 
letterlijk alle belangrijke metaalfragmenten vo:56r onze neus uit de bodem. 
En als dit nu in georganiseerd verband zou gebeuren (bijvoorbeeld binnen 
onze werkgroep) zou het op zich nog niet zo'n ramp zijn. Maar dat is het 
nu juist, de gevonden materialen zoals muntjes en mantelspelden, die de 
amateurarcheoloog zo veel over de vindplaats zou kunnen leren, verdwijnen 
in privé-verzamelingen of worden brutaalweg verhandeld met het argument 
dat de onkosten er uit moeten komen. Zo plegen zij een aanslag op ons 
cultureel eifgoed, realiseert u zich dat! Af en toe moesten we er wel een 
beetje om lachen als ze ons vertelden dat zij hun vondsten meldden bij het 
ROB in Amersfoort. Dat maken ze de kat maar wijs. Uit ervaring weten we 
dat ze véél te zuinig zijn op "hun" vindplaatsen. En dan de brutaliteit om 
op allerlei percelen vaak zonder de toestemming van de eigenaar te zoeken. 
Er zijn voorbeelden bekend van deze hobbyisten die op zondagmorgen, als 
de eigenaar naar de kerk is, hun "wetenschappelijke" taak daar gaan 
uitoefenen. Nog niet zo lang geleden bezocht ik samen met mijn zoon het 
oude kerkhof rond de kerk van Andelst, en wie schetste onze verbazing 
toen wij zagen dat twee detectorfanaten gewapend met een pioniersschopje 
druk doende waren deze rustplaats te onteren. In dienst van de wetenschap 
en naar we (niet) mogen aannemen met een melding van de vondsten aan 
de ROB. U zult begrijpen dat dit in onze ogen gewoon niet toegestaan zou 
mogen worden. Het is toch eigenlijk te zot dat dit "gezoek" vrijwel overal 
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in ons land vrijelijk wordt getolereerd en er zelfs nog oudheidkundige 
verenigingen bestaan waarin deze hobbyisten (met enorme privé-collecties) 
een vooraanstaande rol kunnen spelen. Dit zijn in onze ogen niet de 
beoefenaren van de ware amateurarcheologie maar zoals wij het gewoonlijk 
noemen "schatgravers". Zoekend op percelen waar ze niet mogen komen, 
een "sta in de weg" voor de archeologie en ontvreemders van cultureel 
eligoed. Wanneer komt de overheid met werkbare regelgeving? 

Kobus van Ingen  

KASTEELTUIN HEMMEN 

O p de tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze 
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN, IT10Cht de werkgroep 

Zetten de plannen van de werkgroep Kasteeltuin Hemmen laten zien. 
Even voor de goede orde, de werkgroep Kasteeltuin hemmen is geen 
onderdeel van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN, maar een 
onafhankelijke werkgroep waarvan toevallig een aantal leden van onze kring 
deel uit maken. 
Om onze plannen te realiseren was een eerste vereiste dat de muren van de 
oude nutstuin hersteld zouden worden. Dankzij het enthousiasme van, en 
het vinden van de juiste subsidiemogelijkheden door het bestuur van het 
Lijndensche Fonds, eigenaar van de tuin, is 24 mei 1993 de aannemer met 
het herstel begonnen. Op dit moment zijn de noord-, west- en zuidmuur 
grotendeels hersteld. 
Omdat geen tekeningen en foto's van alle kanten van de muren bestonden, 
was het soms moeilijk om de goede aansluitingen te bepalen. Zo is in 
+1885 de noordmuur opgehoogd in verband met te plaatsen kassen. 
Daardoor is deze muur ongeveer 1 m hoger dan de erop aansluitende 
westmuur. Er is nu gekozen om de westmuur tot het poortje ook hoog op 
te trekken. 
Daar het niet mogelijk was om alles met oude stenen te herstellen, is er 
gekozen voor een steen in een goed bijpassende kleur. 
Zoals het er nu uitziet, hopen we voorjaar 1994 te kunnen planten, nadat 
al het nodige grondwerk is verricht. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn 
en misschien straks daadwerkelijk of financieel met ons mee willen werken, 
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geef ik hier nog even het adres van de werkgroep: 
Stichting i.o. Kasteeltuin Hemmen, p.a. Ien Hittema, Dr. A.R. Holstraat 
14, 6671 XX Zetten. Tel. 08880-51283. 
Komt u eens kijken in Hemmen? Het is de moeite waard. 

Elly Janssen-van der Nat 

DOMME BOUDUS VAN HEMMEN 

E rgens in 1992 werd in de buurt van het voormalige kasteel Hemmen 
een potscherf gevonden. Zomaar een scherf, maar de vinder was wel 

benieuwd naar de betekenis van de lettertjes die erin gedrukt stonden. 
En dan blijkt ineens, dat zo'n onooglijk stukje baksel een hele geschiedenis 
met zich meedraagt. 
Het gaat hier namelijk om de bodem van een Romeinse kom. 
De eigenaar moet er wel wat voor over gehad hebben, want terra sigillata 
was het duurste wat er in de Romeinse tijd op het gebied van vaatwerk te 
koop was. 
Dit mooie, roodbruine, vaak rijk versierde aardewerk werd vanuit verre 
streken ingevoerd. In dit geval gaat het om een kom, die in Lavoye aan de 
bovenloop van de  Marne  in Oost-Frankrijk vervaardigd werd. 
De ontwerpers van dit soort potten waren vaak trots genoeg op hun werk 
om hun naam in de bodem te stempelen. Geen wonder dat men van terra 
sigillata, gestempeld aardewerk, spreekt. 
En zo weten we dat deze kom in de werkplaats van BOUDUS gedraaid is. 
Misschien dat Boudus een ogenblik van opperste verdwazing had, of dat een 
van zijn knechts niet kon lezen omdat hij te vroeg van school was 
weggelopen. Hoe dan ook, er werd een kapitale fout gemaakt. 
Telkens als een stempel versleten was, moest er namelijk een nieuw 
exemplaar gemaakt worden. Waarschijnlijk heeft de slimmerik (Boudus 
zelf? De knecht?) de letters van een kombodem als voorbeeld genomen, niet 
beseffend, dat een stempel altijd een omgekeerde afdruk achterlaat. 
Het stempel leek precies op het voorbeeld, maar de volgende serie 
kommen, schotels en schalen kreeg onverbiddelijk een achterstevoren 
staande naam ingedrukt. 
Boudus was trouwens een pottenbakker met weinig rust in zijn gat. Van tijd 
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Onderkant van kom met "BOVDVS" in spiegelschrift 

maar voorhanden was, zonder veel moeite werk krijgen. 
En zo vinden we hem achtereenvolgens in Sinzig aan de Rijn, in Trier aan 
de Moezel en in Mittelbron aan de Saar. 
Onze Boudus zwierf door het toenmalige Oost-Gallië en westelijke deel van 
Over-Germanië tijdens de regering van keizer Hadrianus (117 — 138 n.C.) 
en diens opvolger, keizer Antoninus  Pius  (138 — 160 n.C.). 
Hadrianus was een vredesvorst, iemand die naar vrede en welvaart in het 
Romeinse rijk streefde, vooral door de grensverdediging te versterken en 
het bestuur van de rijksdelen optimaal te organiseren. 
Zo actief als Hadrianus was, zo passief was zijn opvolger. 
Daar hij, evenmin als zijn voorganger, iets voor glorievolle oorlogen 
voelde, kende het Romeinse rijk ook tijdens zijn regering een periode van 
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rust. 
Boudus, de pottenbakker, leefde en werkte dus in een periode van 
voorspoed en zal niet verbaasd hebben gestaan dat zijn produkten overal, 
zelfs tot aan de  limes,  de noordgrens van het rijk, te koop waren. 
Hij zal beslist tijd genoeg gehad hebben om over zijn stempels na te 
denken. Leuk, dat wij, na bijna tweeduizend jaar, hem alsnog op een fout 
hebben kunnen betrappen. 

Ton van Drunen 

gimiuMgmm. WA1' ZAL HET ZIJN? 

N u de beoefening van de genealogie zo'n grote vlucht neemt, is het 
logisch dat ook de commercie probeert een graantje mee te pikken. 

Dat is begrijpelijk en volgens mij ook legitiem. Maar wel is het zaak het 
kaf van het koren te scheiden. 
Zie hier een voorbeeld. 
Onlangs ontvingen we een brief met de volgende inhoud: 

Geachte heer en mevrouw Datema, 
Ik heb spannend nieuws voor u en alle andere leden van de familie Datema. 
Wellicht is het u bekend dat wij ons lange tijd over de hele wereld zeer 
intensief hebben beziggehouden met onderzoek naar al diegenen, die de 
familienaam Datema met u delen. Nu, na jaren van intensief speurwerk, 
waarbij kosten noch moeite werden gespaard, kunnen we eindelijk met veel 
genoegen de publikatie aankondigen van HET WERELDWIJDE BOEK VAN DE 
FAMILIE DATEMA. En ook u, mijnheer en mevrouw Datema, staat daarin 
vermeld. 
In het te verschijnen boek zal informatie gegeven worden over: 1. emigratie; 
2. statistische gegevens over leden van de familie Datema, verspreid over 
twaalf landen; 3. de heraldiek (= wapenkunde); 4. hoe de internationale 
Datema Gids van 1993 kan worden gebruikt als hulp bij het natrekken van 
uw stamboom, bij buitenlandse reizen, of bij het opsporen van uit het oog 
verloren familieleden  etc.  

De brief geeft nog veel meer informatie. Het boek wordt gebonden in een 
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mooi bordeauxkleurig kaft van geruwd papier met nerfstructuur met aan de 
voorzijde, in goudopdruk, een origineel heraldisch embleem. Een schitte-
rende aanwinst in uw woonkamer of bibliotheek. Kostenf 69,95. 
De brief was afkomstig van William C.  Forman  van het  Halberts Family 
Heritage,  Postbus 125, 1380 AC Weesp. Telefoonnummer 02840-12006. 
Ik ben nieuwsgierig, dus bestelde ik het boek. Of het aan mijn verwachtin-
gen zal voldoen, weet ik nog niet. Maar ik hou u door middel van de 
volgende Nieuwsbrief op de hoogte. Zou het kaf of koren zijn? Ik weet het 
niet, maar hoop het laatste. 

A. Datema 

MENEEM OSENVORENREEKS 

N a het verschijnen in de vorige Nieuwsbrief van een lijst met aanvullin-
gen op de Nevenserie van de Osenvorenreeks, zijn inmiddels weer 

vele nieuwe uitgaven gepubliceerd. Omdat deze uitgaven zoveel nuttige 
informatie bevatten volgt hierna de aanvulling op de lijst van de vorige 
keer. 

Aanvulling Hoofdserie 

41 RNB, AVB Ingen inv. 234 - 4e  deel, 1686-1697 + 5e  deel, div. registers 
42 RNB, AVB Ingen inv. 234 - 3e  deel, 1678-1686 
43 RNB, AVB Ingen inv. 234 - le deel, 1660-1668 
44 RNB, AVB Kesteren inv. 246 - l e  deel, 1660-1683 
45 RNB, AVB Hien & Dodewaard inv. 256 - le deel, 1660-1665 

46 RNB, AVB Ihendoorn inv. 6 - l e  deel, 1719-1727 

50 Jubileumuitgave "Tussen herinnering en historie; de Betuwe in terugblik" (uitverkocht) 

Aanvulling Nevenserie 

A95 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 238 - l e  deel, 1446-1447 
A96 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 238 - 2e  deel, 1448-1452 
A97 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 238 - 3e deel, 1453-1456 
A98 ORA Marsch, AVB heerlijkheid De Marsch, inv. 0183 - le deel, 1667-1682 
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A99 ORA Marsch, AVB heerlijkheid De Marsch, inv. 0183 - 2e  deel, 1683-1696 

A100 ORA Marsch, AVB heerlijkheid De Marsch, inv. 0183 - 3e  deel, 1697-1705 
A101 ORA Marsch, AVB heerlijkheid De Marsch, inv. 0183 - 4e  deel, 1706-1710 
A102 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 239 - l e  deel, 1462-1464 
A103 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 239 - 2e  deel, 1464-1470 
Al04 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 240, 1477 

A105 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 241 - le deel, 1492-1494 
A106 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 241 - 2e  deel, 1495-1499 
A107 RNB, AVB kerspel Ochten inv. 264, 1805-1811 
A108 ORA Marsch, testamenten heerlijkheid De Marsch, inv. 0183 - 5e  deel, 1614-1809 
A109 RNB, AVB kerspel Meerten & Aalst inv. 242 - ldeel, extracten, 1660-1675 

A110 RNB, AVB kerspel Meerten & Aalst inv. 242 - 2e  deel, 1676-1695 
A111 RNB, AVB kerspel Meerten & Aalst inv.  . 242 - 3e  deel, 1696-1712 
A112 RNB, AVB kerspel Meerten & Aalst inv. 242 - 4e  deel, 1713-1723 
A113 RNB, AVB kerspel Meerten & Aalst inv. 242 - 5e  deel, 1723-1740 
A114 RNB, AVB Lede & Oudewaard inv. 272, 1789-1811 

A115 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 242 - le deel, 1500-1502 
A116 ROB, gerichtssignaat Valburg inv. 242 - 2e  deel, 1503-1509 
A117 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeente Heteren), 1735-

1762 
A118 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeente Heteren), 1762-

1786 
A119 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Statie te Indoornik (gemeente Heteren), 1786-

1812 

RNB = Rechterlijk Archief Ambt Neder-Betuwe 
ROB = Rechterlijk Archief Ambt Over-Betuwe 
AVB = Akten van Bezwaar 
ORA = Oud Rechterlijk Archief 

De publikaties zijn ter inzage en verkrijgbaar bij het AIC Betuwe. 

Een catalogus van alle uitgaven kunt u bestellen door overmaken van,/ 5,--
(incl. portokosten) op girorekening 777704 ten name van AIC Betuwe. U 
kunt ook naar het AIC Betuwe komen. 

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



DE KOFFIE STAAT 
VOOR U KLAAR. 

AAN HUIS SERVICE:  
korneo ook  roar  LI  too  r. rnei d door U  gowns:«  Orchn<y 

MODE KIJKEN 
ook noo, do 

MERKEN KIJKEN! 

De zaak met alle 
bekende merken 
onder één dak!!! 

 

SPECIALE AFDELING 
MET JONGE MODE!!! 

VAN HUNNIK MODE IN Z
Roo o.000g.oKL 	

Ex.TENL  

HIER 
had uw advertentie kunnen staan! 

LOODGIETERS-EN DAKWERKEN 
RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST 

Jan Doeleman  

     

     

      

      

      

     

Telefoon 08880 - 1893 

     

     

Dr. A. R. Holstraat 17, 6671 XW Zetten 



Betuwsche Administratiesystemen b. v. 

44 R.I.-straat 33 - 4051 AP Ochten 
Postbus 100 - 4050 EB Ochten 

Tel: 03444-3606 - Telefax: 03444-4109 

Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur 

B 
A 

Speciaalbedrijf in kantoorautomatisering 
Aanleg en onderhoud computernetwerken o.a.  Novell  - Lantastic - 
O.A. Link 

Dealer van: Tulip-, Philips-, BAS Comp- en Brothercomputers 

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

Fimis - 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! 
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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 Gi 
Meer bank voor je geld 
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