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AGENDA  

Zaterdag 9 september 1994 : Open-Monumentendag 
Voor inlichtingen zie plaatselijke pers 

Maandag 12 september 1994 : Ing. Brand J.M. Beumer 
Gilden in Gelre 

Zaterdag 8 oktober 1994 

Maandag 10 oktober 1994 

Woensdag 19 oktober 1994 

Maandag 14 november 1994 

Woensdag 23 november 1994 

: Excursie 
Zie aankondiging in deze Nieuwsbrief 

: Hr. H. van Eck 
De Linge in  praatjes  en  plaatjes  

:  Hr.  G. Bor 
Ervaringen en aanpak van genealogisch 
onderzoek, Betuwse families uit de vori-
ge eeuw 

:  Drs.  K.C. Tammes 
Fonds Hulpbetoon 

:  Hr.  Douwe  Elting  
Familie-onderzoek, o.a. Van Doorn uit 
Ihendoorn 

De lezingen van 12 september, 10 oktober en 14 november 1994 worden 
gehouden in het Dorpshuis te Kesteren (Nedereindsestraat 27, tel. 08886- 
1527). 
De genealogische lezingen van 19 oktober en 23 november 1994 worden 
gehouden in het Arend Datema Instituut — 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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FONDS HULPBETOON 

H et Fonds Hulpbetoon aan de Arbeidende Klasse in de Buurtschap 
Meerten werd in 1865 bij testament ingesteld door Baron Van Brake11 

Van den Eng. 
Over dit fonds hoopt de heer drs. K.C. Tammes, burgemeester van 
Lienden en voorzitter van dit fonds, op maandagavond 14 november 1994 
om 20.00 uur een lezing te houden in het Dorpshuis te Kesteren. 

Een jaar na het overlijden van de echtgenote van de Baron trad het fonds 
op 1 februari 1893 officieel in werking. 
Het honderd jaar oude fonds is een voor Nederland unieke instelling, te 
meer omdat het (weliswaar aangepast aan deze tijd) nog functioneert zoals 
de Baron het bedoeld heeft. Het fonds is met een vooral sociale doelstelling 
voor de Buurtschap Meerten in de Gemeente Lienden opgericht. Begunstig-
den van het fonds waren de arbeiders en handwerkers die woonden in de 
buurtschap ten tijde van het overlijden van de Baron, alsmede hun 
nakomelingen. 
De status van rechthebbende verkrijgt men bijgevolg door afstamming. 
Rechthebbende kan men evenwel alleen blijven wanneer voldaan wordt aan 
een aantal in het testament genoemde voorwaarden. Uitsluitend dan kan 
men trekkende van het fonds zijn. Om de vijf jaar wordt de lijst van 
rechthebbenden getoetst aan die testamentaire bepalingen. 
Het fonds leeft nog steeds in Lienden; de rechthebbenden voelen zich zeer 
bij "hun" fonds betrokken. 

De honderd jaar oude geschiedenis van het fonds is een bewogen geschiede-
nis. Meermalen stonden de rechthebbenden en de bestuurders van het fonds 
tegenover elkaar. Onenigheid over de interpretatie van het testament leidde 
zelfs tot een tweetal processen. Hoewel de doelstelling van het fonds in de 
statuten inmiddels verruimd is, blijft de hulpverlening aan de rechthebben-
den conform de uiterste wilsbeschikking van de erflater, voorop staan. 
Het aantal rechthebbenden is in de 100 jaar fondsgeschiedenis sterk 
teruggelopen; van 533 in 1865 naar 35 in 1993. Zo lang er nog rechtheb-
benden zijn heeft het fonds bestaansrecht maar ook daarna moet het fonds 
in stand blijven ter nagedachtenis aan zijn stichter. 
Baron Van Brakell was zijn tijd ver vooruit. Te zijner ere kan er nog steeds 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 	 Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 



NIEUWSBRIEF, 12e  jaargang nr. 3, augustus 1994 11 

in de geest van zijn testament veel goeds verricht worden, niet alleen voor 
Meerten maar ook voor de inwoners van de gemeente Lienden in het 
algemeen. 

GENEALOGISCHE LEZINGEN 

T n de periode tot het einde van dit jaar zullen twee genealogische 
1 lezingen worden gehouden, beide in het Arend Datema Instituut — AIC 
Betuwe om 20.00 uur. Deze genealogische lezingen zijn ook voor leden van 
de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Betuwe gratis toeganke-
lijk (zie elders in deze Nieuwsbrief in het artikeltje over de NGV afd. 
Betuwe). 

Op woensdagavond 19 oktober 1994 zal de heer G. Bor uit Vianen 
vertellen hoe hij op eigen wijze genealogisch onderzoek heeft gepleegd en 
de resultaten heeft verwerkt. 
Als voorbeeld zal hij enige Betuwse families uit de vorige eeuw noemen. 

Op woensdagavond 23 november 1994 zal de heer Douwe  Elting  uit 
IJzendoorn ons iets vertellen over zijn genealogische speurtochten. Het 
accent zal komen te liggen op de familie Van Doorn, afkomstig uit 
llzendoorn. 

EXCURSIE 

"Van nat naar droog" 

O p zaterdag 8 oktober a. s. houden wij weer de jaarlijkse excursie en 
wij hopen dat we ook ditmaal weer een aantrekkelijke tocht voor u 

uitgezet hebben. We gaan, zoals in de aanhef vermeld, van nat naar droog. 
Allereerst voert de tocht ons door het centrale "natte" deel van de Gelderse 
Vallei naar Barneveld. Daar gaan we gezamenlijk het museum Nairac, de 
kerk en de kerktoren bezichtigen. In dit museum gaat de aandacht met name 
uit naar het vondstenmateriaal uit het "droge" Kootwijkerzand dat dateert 
uit de vroege middeleeuwen. Deze vindplaats werd in de tachtiger jaren 
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door de bekende archeoloog Heidinga onderzocht en werpt een heel 
duidelijk beeld op het vroeg-middeleeuwse Nederland. 
In het museum zal door een vak-archeoloog een uiteenzetting over de 
opgraving worden gegeven. 
In de directe omgeving van het museum vinden we de Hervormde kerk met 
zijn bekende toren waar in de 15e eeuw de Veluwse edelman Jan van 
Schaffelaer in het heetst van de strijd vanaf sprong. Dit doen we niet na 
maar we hebben wel de gelegenheid de oude toren te beklimmen en tevens 
een bezoek aan de laat-middeleeuwse kerk te brengen. 
Tussen de middag gebruiken we een eenvoudige doch voedzame lunch in 
Barneveld, waarna we onze tocht vervolgen naar het Kootwijkerzand. Het 
is de bedoeling dat we daar een toelichting geven op de landschapsvorming 
van dit bijzondere gebied. 
Tot slot vervolgen we de tocht naar het Uddelermeer waar we een bezoek 
brengen aan de ringwal, genaamd de Hunnenschans. Deze ringwal-burcht 
is een van de weinige "zandwal-burchten" die tot deze tijd bewaard zijn 
gebleven. Aangaande de ware betekenis en bouwperiode zijn nogal wat 
verschillende verklaringen. In het begin van deze eeuw is hier een 
archeologisch onderzoek geweest en de resultaten hiervan geven ook nu nog 
de nodige vraagtekens. Bij dit archeologisch monument bevindt zich een 
gezellig restaurant waar we gezamenlijk nog wat kunnen drinken. 

U dient zich bij voorkeur mondeling of telefonisch op te geven bij een 
van de beide excursieleiders; Chris de Bont tel. 08886-1322 of Kobus 
van Ingen 08887-1741. 
We vertrekken om 9.00 uur precies vanaf het AIC Arend Datema Instituut 
te Kesteren en hopen daar weer terug te zijn omstreeks 17.30 uur. Het 
Arend Datema Instituut is al om 8.30 uur open en voor koffie wordt 
gezorgd. De kosten voor deze dag bedragen ca. f 30,-- per persoon en dit 
is inclusief buskosten, lunch, koffie en de toegangskosten voor het museum. 
Betaling bij voorkeur op de dag van de excursie. 

Wij hopen dat u evenals in voorgaande jaren weer gezellig met ons mee 
gaat! 

Chris de Bont en Kobus van Ingen 
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'LINTJESREGEN' 

ind april j .1. kreeg het bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN 
12/ EN OMSTREKEN te horen dat maar liefst twee van onze leden een lintje 
zouden krijgen. 

Coby de Hartog krijgt de onderschei-
ding opgespeld door burgemeester 
y.d. Vliet 

Arend Datema krijgt de onderschei-
ding opgespeld door burgemeester 
Moree 

De eerste werd op vrijdag 29 april uitgereikt aan Coby de Hartog door de 
burgemeester van Valburg. Het betrof de eremedaille in zilver verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding tegelijk met 
haar man Geurt de Hartog, vooral voor hun enorme inzet voor de 
oorlogsveteranen en oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ook 
haar verdiensten voor de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN, 
waarvan zij al vele jaren actief bestuurslid is, werden betrokken in de 
motivering. 
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Mede daarom waren wij zeer blij met dit bewijs van waardering voor Coby 
en dat hebben we onder andere laten blijken door onze aanwezigheid in het 
gemeentehuis. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd, Coby! 

Het tweede lintje moest iets later worden uitgereikt. De gelukkige — Arend 
Datema — was namelijk in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Op 
donderdag 19 mei j .1. was het toch zover en kreeg hij uit handen van de 
burgemeester van Kesteren de eremedaille in goud verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. De motivering voor de medaille sprak over zijn vele 
activiteiten op maatschappelijk en cultureel terrein. Maar in de eerste plaats 
over zijn werk op het gebied van de geschiedschrijving van de regio. En 
deze belangstelling leidde onder andere tot de oprichting van de HISTORI-
SCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN — waarvan hij meer dan 25 jaar 
voorzitter was — en het AIC Betuwe. 
Natuurlijk was het ook voor ons een eer en vreugde dat onze oud-voorzitter 
zo'n belangrijke onderscheiding kreeg. 
De uitreiking hebben wij daarom niet ongemerkt laten passeren. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd, Arend! 

Frans Nieuwenhof, voorzitter 

IN MEMORIAM 

elaas moet ook dit maal weer het overlijden herdacht worden van 
twee trouwe leden van onze HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 

OMSTREKEN. 
De heer Riem van den Berg uit Andelst, jarenlang lid van onze kring, 
overleed in maart. Tijdens zijn leven toonde hij altijd veel belangstelling 
voor de historie van de Betuwe en hij heeft regelmatig bijgedragen aan ons 
werk door publikaties, verzamelen van gegevens, schenken van boeken e.d. 
Wij hebben dat altijd zeer gewaardeerd. Op 2 april j .1. is de heer Van den 
Berg begraven, waarbij de kring van haar medeleven blijk heeft gegeven. 

Kort daarna, op 23 april j A., overleed de heer Aart Melis Melissen uit 
Ochten. Door zijn bemoeienis met de activiteiten rond het 44e R.I., onder 

Historische Kring Kesteren en Omstreken 	 Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 



NIEUWSBRIEF, 12e  jaargang nr. 3, augustus 1994 111  
andere de jaarlijkse herdenking en reünie, had hij al lang contact met de 
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN. De laatste jaren ontpopte 
hij zich als een goede verkoper van advertenties voor onze Nieuwsbrief. 
Het bestuur heeft op passende wijze afscheid van hem genomen. 

Voor beiden geldt dat wij meeleven met de nabestaanden. In onze 
herinnering zullen zij voortleven. 

Frans Nieuwenhof, voorzitter 

CURSUS OUD-SCHRIFT IN AIC 

H et afgelopen voorjaar hebben 6 personen hun diploma oud-schrift 
voor beginners behaald en 5 het diploma voor gevorderden. 

De heer J. Bats uit Leerdam, onze leraar, is bereid gevonden in september 
weer met een beginners- en een gevorderdencursus te starten. 
De cursussen zullen steeds op woensdagavond en om de 14 dagen plaats-
vinden; de beginners van 19.00-20.00 uur en de gevorderden van 20.00-
21.00 uur. 
De eerste les zal zijn (bij voldoende deelname) op woensdag 14 september 
in het Arend Datema Instituut — Archief en Informatiecentrum voor de 
Betuwe. 

U kunt zich opgeven vóór 1 september bij Dieneke Kronenberg, Dorpsplein 
5A, 4041 GH Kesteren, tel. 08886-1514. 

NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT 

OPENINGSTIJDEN VOOR BEZOEKERS 

Het werkrooster van de archivaris vanaf september luidt als volgt: 
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Post 1, na het bombardement op zondag 17 september 1944 

Omdat het zondag was, waren maar weinig personeelsleden in dienst. 
Vandaar dat er geen slachtoffers vielen. Want ook het station werd door 
salvo's uit de jachtbommenwerpers getroffen. 
Toen de aanval voorbij was, werd het duidelijk dat er geen trein meer kon 
rijden. Trouwens, na Dolle Dinsdag was het treinverkeer naar Arnhem, 
Nijmegen en Amersfoort toch al minimaal. De treinen die in die dagen 
langs kwamen waren veelal treinen met gewonde Duitse soldaten uit 
Frankrijk en België. 
Nadat in Kesteren op die zondag de rook was opgetrokken, vroeg de 
toenmalige stationschef, de heer Van de Vlist, of iemand naar de Engelse 
zender wilde gaan luisteren. Maar wie wist er één? Ik ging bij Tut van 
Kleef in de Pottumsestraat in IJzendoorn vragen of ik daar luisteren mocht. 
Dat mocht en er werd gezegd dat het spoorwegpersoneel in heel Nederland 
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in staking was gegaan. 
Toen ik in Kesteren terug kwam en dat aan de chef vertelde, zei hij daar al 
iets van gehoord te hebben. Want de plaatselijke illegaliteit had een bericht 
doorgekregen waarin werd gezegd dat: "de kinderen van Versteeg moesten 
vertrekken." En daarmee werd het spoorwegpersoneel bedoeld. Eendrachtig 
werd het werk neergelegd. Iets wat in Kesteren makkelijk was, want er kon 
toch geen trein meer rijden. 
De seinhuiswachter Jan Vink, die op Post 1 Job van Veen, en de trein-
dienstleider Borgsteyn, die Cees Hommersom kwamen aflossen, troffen 
kapotte en verlaten posten aan. Zij konden naar huis gaan en onderduiken... 

H. v.d. Hatert 

WIENNER NGV AFD. BETUWE 

is uitvloeisel van het gesprek dat gevoerd is tussen een bestuursdele- 
gatie van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Betuwe en 

van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN zijn afspraken 
gemaakt om tot een verbetering van de contacten te komen. 
Zo zullen de (genealogische) lezingen voor wederzijdse leden gratis 
toegankelijk zijn en zullen deze zo goed mogelijk aangekondigd worden. 
Het boekenbezit van de NGV afd. Betuwe kan via het Arend Datema 
Instituut — AIC Betuwe op aanvraag ingezien worden door onze leden. 
Verder zullen wij elkaar op de hoogte houden van plannen en werkzaamhe-
den, zoals transcripties, bewerkingen van DTB's e.d., om dubbel werk te 
voorkomen. 
Onze werkgroep Genealogie zal bij deze contacten een centrale rol spelen. 
Voorlopig zullen deze contacten informeel blijven omdat om praktische 
redenen (o.a. verschillende rechtsvormen) formele samenwerking niet goed 
mogelijk is. Dit hoeft echter het nut voor de wederzijdse leden niet te 
verminderen. Het bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 
OMSTREKEN en ook dat van het AIC Betuwe hopen op een vruchtbare 
samenwerking met de NGV afd. Betuwe. 

Frans Nieuwenhof  
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iNgiMERM STRAATNAMEN IN INGEN 

H et is altijd weer boeiend om te achterhalen waar namen vandaan 
komen. Zo ook straatnamen. 

De redactie wil in de komende nummers iedere keer een ander dorp uit ons 
werkgebied bekijken. 
Voor het dorp Ingen heeft Frans Nieuwenhof alle straatnamen uit het 
postcodeboek genomen en van een eerste commentaar voorzien. Met behulp 
van de verwijzingscijfers 1, 2 of 3 wordt verwezen naar vóórkomen van de 
naam in respectievelijk: 
- deelkaart 1 van Dorpspolder Ingen, gemeente Lienden; uit Atlas van 
Perceelsnamen in het Gelders rivierengebied. Deel 1 de Midden-Betuwe. 
Chr. de Bont en A.D.M. Veldhorst. Kesteren-Wageningen 1992. 
- idem deelkaart 2. 
- Osenvorenreeks 39, 41, 42, A128 of 43; Oud Rechterlijk Archief Neder-
Betuwe, Akten van Bezwaar kerspel Ingen, in nr. 234. 

Vervolgens heeft Kobus van Ingen een uitgebreidere verklaring gegeven. 
Voor sommige straatnamen is geen verklaring. Andere zijn speculatief. De 
redactie rekent op levendige reacties. 
Mocht u ook een dorp voor uw rekening willen nemen, meld dat dan even, 
ter voorkoming van dubbel werk. Het volgende dorp wordt Echteld. 

Achterbrei2; zie "de Brei" in het algemeen (er zijn ook percelen met de 
naam Hoge Brei en Lage Brei). 

Akker, del ' 2; een "Akker lants" staat voor een oude oppervlaktemaat. 
Thans praten we over een akker als we een stuk bouwland bedoelen. 

Brei, de2,  3; Brei komt naar alle waarschijnlijkheid van het woord breed. 
Hier valt te denken aan een brede watergang welke vanaf de noordelij-
ke Rijnbedding naar de centrale kom in de Betuwe kon stromen. Het 
is duidelijk dat het merendeel van de Betuwse straten en wegen zijn 
aangelegd door de beddingen van voormalige watergangen. Deze met 
zand gevulde bodems boden hiertoe bij uitstek de mogelijkheid. 

Brenk, de2,  3; even ten zuiden van de dorpskom gelegen perceel al sedert 
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eeuwen als "de Brenk" bekend. Deze benaming is afgeleid van de meer 
bekende Brink benaming als middelpunt van een dorp. 

Bulksestraat2' 3; genoemd naar De Bulk. Bulk staat voor groot of overvloe-
dig. In de middeleeuwen werd dit stuk grond "den Bollick" genoemd 
en ik heb ooit gelezen dat de betekenis hiervan zou zijn gemeenschap-
pelijk weidegrond gebied wat in tijden van (waters)nood als inscha-
ringsgebied voor het vee kon worden gebruikt. In meer Betuwse 
dorpen komt deze naam voor, zo uit mijn hoofd weet ik dat ook 
Ochten een Bulk kende. Een andere betekenis voor Bulk is weiland 
(bulc, buelc, bilc, beelc). 

Culekampseweg; Cule of Kiele betekent kuil, diepte. In Wageningen is een 
Kielekampersteeg. 

Dorpsstraat; meestal hoofdstraat in een dorp. 

Essebroekl ' 3; nat stuk land met essen? De naam Esterbroek en Esserbroek 
komen ook voor. 

Gang2' 3; betekenis onbekend. 

Ganzert i ' 3; zéér oude naam die ik in een oud stuk als "Ganshair" vond. De 
benaming  Hair  oftewel Haar komen we veelvuldig in midden-Neder-
land tegen. Algemeen wordt aangenomen dat dit opslag van jong 
houtgewas betekend en dit werd dikwijls als brandhout (aanmaakhout) 
gebruikt. Bij mijn verhaal over de inventaris van het kasteel Huis ter 
Leede (Tabula Batavorum 1994 no. 2) wordt het brandhout ook 
inderdaad  Hair  genoemd. Een "haardstede" en een "haard" in het 
algemeen verraden hun herkomst ook uit dit oud-Nederlandse woord. 
Het voorvoegsel "Gans" zal wel niets met de gelijknamige vogel van 
doen hebben. Ik houd het er op dat het een verbastering van een 
persoonsnaam is. 

Holplein, dr. A.R.; genoemd naar mevr. dr. A.R. Hol. 

Hoog-Kanal ; is wis en waarachtig een Bijbelse naam. Het dorp Ingen was 
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in vroeger eeuwen voor een belangrijk deel kerkelijk bezit (commande-
rie van St. Jan) en dit zal in de perceelsbenaming zijn sporen hebben 
achtergelaten. In ons land is het met name de provincie Limburg die 
uitzonderlijk veel Bijbelse geografische benamingen kent. Dit heeft 
alles te maken met het feit dat de Christelijke feodaliteit tot aan het 
einde van de Franse tijd (1813) hier zijn invloed heeft gehouden. 

Huisplaatsi, Huismaat, Huismaatkampen. Betekenis onbekend. 

Kerkpad; pad naar de kerk. 

Kornehof; De Korne is een natuurlijke watergang die uitmondt in de Linge 
ter hoogte van Buren. De aanzet van deze watergang vinden we in de 
regio van Ingen, de naam Korne werd er hier echter nog niet aan 
toegekend. Deze benaming is zeker van latere datum. 

Leeweg2,  3; heeft alles te maken met een  "Ley  of Lee" wat staat voor een 
watergang (brede sloot). Soms zijn deze gegraven, echter heel vaak 
werd gebruik gemaakt van een reeds bestaande natuurlijke watergang. 
Het verloop kaarsrecht voor gegraven, of kronkelend door de natuur 
gevormd biedt hier het waarschijnlijke antwoord. 

Luchtenburgl' 3; boerderijnaam. 

Molenhof2,  3  en Molenstraat2' 3; bij de nog bestaande molen die uit het 
begin van deze eeuw dateert. Ongetwijfeld zal hier een veel oudere 
molen aan vooraf gegaan zijn. 

Nieuwesteeg en Nieuweweg; vrij evident. 

Ooievaar; hierin zit het bestanddeel "ooi" hetgeen, met gras begroeid 
aangeslibd land betekent. De perceelsbenaming Ooievaar komt 
veelvuldig in het rivierengebied voor. 

Provincialeweg; weg aangelegd door de provincie. 

Rijnbandijk2,  3; winterdijk langs de Rijn. 
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Rijnstraat i- 3; straat naar de Rijnbandijk. 

Steeg, de3; onbekende betekenis. 

Tabaksland; geeft aan dat we te doen hebben met vruchtbare (lichte) grond. 
In de 18e en 19e eeuw werd op deze gronden veel tabak verbouwd. 
Voor dit perceel hoeft dat helemaal niet het geval te zijn omdat het een 
vrij algemene Betuwse zegswijze was om "goede grond" tabaksland te 
noemen. 

Veerweg3; weg naar het veer van Ingen naar Eist (U). 

Verhuizensestraatl ' 3; Verhuizen, ook wel Verhusen, was tot aan het einde 
van de middeleeuwen nog een dorpje. Het had een veer naar de 
Utrechtse buurtschap Remmerden die de voorganger was van het 
Ingense veer. Dat hier ooit een rivieroversteek kon ontstaan had te 
maken met het feit dat de Rijn daar ter plaatse doorwaadbaar was. Het 
is bekend dat reeds in de Karolingische tijd van deze oversteek gebruik 
werd gemaakt. In de 15e eeuw is bij een dijkdoorbraak het oude dorpje 
met zijn kapel weggespoeld. In 1409 wordt de straat al genoemd 
(RAG, Leenkamer Gelre en Zutphen, inv. nr. 103, f162). 

Vossenpassenweg; betekenis onbekend. 

Westrhenenweg, P. van3; genoemd naar P. van Westrhenen (waarschijnlijk 
dominee Petrus van Westrhenen, tevens grootgrondbezitter?). 

Weverstraat2; straat waar een weverij was gevestigd. 

Winjewaweg; genoemd naar een waai of wiel? Zie ook De Betuwe van 
A.P. de Kleuver. 

Woudsepad2, Woudstraat2  en het Woud2' 3; zeer oude blok-benaming die 
ongetwijfeld met een (oer)woud te maken zal hebben. We mogen niet 
uit het oog verliezen dat het ook wel eens een grote boomgaard 
geweest zou kunnen zijn. Veel voorbeelden zijn bekend van plaatsen 
van voormalige boomgaarden die "het bosch" of "het woud" genoemd 
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worden. 

Zevenmorgen; oppervlakte maat van zeven maal ca. 8600 m2. Naar men 
zegt was dit de hoeveelheid grond die met één os op één morgen 
geploegd kon worden. 

Zwarte paard; recente boerderijbenaming. 

De Achterstraat; deze was gelegen even ten noorden van het dorp en werd 
in de middeleeuwen de "heiligenweg" genoemd. Deze weg liep globaal 
vanaf "het 's-Grevenkempke" (woonhuis van de fam. Van Voorthuizen) 
in noordoostelijke richting boven de commanderie langs naar de 
Rijnstraat. Langs deze weg lag ter hoogte van de commanderie een 
brede sloot die de "Kettersewetering" werd genoemd. Het verhaal gaat 
dat hier in de 80-jarige oorlog van ketterij verdachte mensen, op last 
van de commanderie-heren, werden verdronken. De straat bestaat nu 
niet meer. 

MUMEMME AAN DE BETUWE 

V an Dieneke Kronenberg ontvingen wij een gedicht, geschreven door 
ds. J. Jonker [U.] over de mooie Betuwe. 

Aan de Betuwe 

Ja, gij zijt schoon, o mijn geboortegrond! 
Gij dal des Rhijns, door zijnen stroom omkronkeld! 
Waar vruchtbaarheid heur mildste gaven zond, 
En de avondstraal op gouden halmen vonkelt! 

Hier kwelt mijn oog geen eindloos grastapeet, 
Geen dorre hei, geen onafzienbre wegen 
Nattliir lacht hier in steeds verwisseld kleed 
Bij eiken tred den blijden wandlaar tegen! 
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0 welkom mij in uwen lentedosch: 

Als aan den vruchtboom bloesems zich verdringen, 

Als in het klein, maar schaduwspreidend bosch, 
Op 't jonge groen verjongde vooglen zingen. 

Als de eerste daauw den scherpen nachtvorst weert 

En 't morgenrood in duizend droppen spiegelt, 

Als gras en graan het vèrgezigt scharkeert, 

En 't bootjen op de ligte deining wiegelt. 

Ja, gij zijt schoon, o mijn geboorteland! 

Gij vrijheidswieg, ontworsteld aan de baren! 

Waar  Claudius  (*) voor een moerassig strand, 

Ontzag verwief bij  Rome's  adelaren. 

Waar, bij een' kamp met 's Keizers wereldmagt, 

Niet vruchteloos twee gouden sporen klonken, 

Toen Rossum's heer (**) in wilde ridderkracht, 
Voor Egmonds regt zijn heldenzwaard deed vonken. 

0 welkom mij, gij vrolijk bloejend oord: 

Wiens tarwe ontspruit op 't urnengraf der vaadren, 
Wiens woningen de aaloude ringmCi(Jr schoort, 

Die in zijn kerk den heirtogt plagt te gaadren! 

Eens zal welligt des Hoogsten raadsbesluit 
Naar vreemden grond mijn treden henen stieren.- 

Maar tijd noch lot wischt mij uw beeldnis uit 
Gezegend erf der vrije Batavieren! - 

Heteren, 4 Januarij 1840, J.J. in de Betuw 

Geldersche Volks-almanak, 1841, blz. 3, 4 

(*) Civilis 
(**) Maarten van Rossum, veldheer van Karel van Egmond, hertog van  
Gelder,  in den krijg tegen keizer Karel V 
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KADASTRALE ATLAS VAN RIVIERENGEBIED 

S edert een maand of acht ben ik nu aan het "overtekenen" ten dienste 
van bovengenoemde nog te verschijnen uitgave. Al aan het einde van 

de tachtiger jaren is hiermee voor dit gebied een aanvang gemaakt en zo 
langzaam aan nadert het zijn voltooiing. Wat is die kadastrale atlas eigenlijk 
vraagt u zich misschien af? Welnu, het zit zo. 
In het begin van de vorige eeuw wilde de landelijke overheid dat de 
eigendomsrechten van het Nederlandse grondgebied voor eens en voor altijd 
goed in kaart werd gebracht. Hiervoor was het nodig dat alle eigenaren 
werden geregistreerd en dat hun onroerende bezittingen werden opgemeten. 
Achtereenvolgens werd per kadastrale gemeente een indeling in secties 
gemaakt en alles op ingeschaalde kaarten getekend. Vervolgens werden 
hierin de percelen, straten en waterwegen ingetekend en van nummering 
voorzien. 
Bij de naamlijsten werden op die wijze de perceelsnummers toegevoegd. Op 
die wijze ontstonden voor iedere stad, dorp of buurtschap duidelijke kaarten 
met perceelsindeling. 
Het overgrote deel van deze kaarten is door de tijd bewaard gebleven, maar 
met name in de provincie Gelderland verkeerde een groot deel in een 
slechte staat. Dit is veroorzaakt door het feit dat in het laatste oorlogsjaar 
nogal wat schade was ontstaan door binnendringend water in de archief-
ruimten. Om nu de kaarten geschikt te maken voor publikatie was het dus 
nodig om ze over te tekenen op een nieuw vel papier. Omdat ze voor de 
uitgave verkleind moeten kunnen worden zijn tegelijkertijd de nummers, 
namen en opmetingdetails in een wat groter formaat ingetekend. 
Voor zover mijn ervaring strekt (inmiddels 15 kaarten getekend) valt het op 
dat men in de eerste jaren niet zo duidelijk volgens een vooropgezet plan 
werkte. Juist die eerste kaarten hebben nogal eens een afwijkende noord-
zuid oriëntatie en dat is voor de tekenaar weleens hinderlijk. Ook de 
perceelsindeling is in een aantal gevallen wel bijzonder te noemen. Zo 
tekende ik op de kaart van de dorpspolder Randwijk (het stuk Indoornik) 
een reeks van flauw gebogen perceelsgrenzen waarbij je je dan gaat 
afvragen hoe en waarom dat ooit is gekomen. 
De historische waarde van de kaarten met de bijbehorende eigenaars-lijsten 
is hoog omdat de geboden informatie erg divers is. De eigenaars-lijsten zijn 
een leuke bron voor genealogisch geïnteresseerden en de kaarten bieden een 
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enorme brok aan informatie voor mensen die onderzoek doen naar 
landschapsinrichting, bodemgebruik, dorpsverkaveling en thans verdwenen 
elementen zoals bijvoorbeeld kastelen. Al met al is dus een nuttige bron in 
het vooruitzicht. 
Voorlopig dient nog het nodige getekend te worden en indien bij u 
belangstelling bestaat hier een nuttige bijdrage te leveren dan kunt u contact 
met de heer J.N.B. Poelman opnemen (via het AIC Betuwe of rechtstreeks 
tel. 08880-51808) die de coördinatie van de activiteiten doet. Ondergeteken-
de heeft nog een tekentafel ter beschikking die voor deze activiteit gebruikt 
kan worden. 

Kobus van Ingen 

EIREERNE EEN APPELSCHILMACHINE 

D e heer J.J. Arissen uit Geldermalsen maakte de redactie attent op een 
artikeltje in het PolyTechnisch tijdschrift van 15 oktober 1992, dat 

ging over een appelschilmachine. Dit verhaal, in de rubriek PolyTechnisch 
Antiquariaat, had hem aangesproken omdat hij zelf in zijn jeugdjaren zijn 
ouders en grootouders behulpzaam was geweest met inmaak van appels tot 
appelmoes en met behulp van dit apparaat grote hoeveelheden appels snel 
geschild konden worden. Hieruit blijkt dat dit Amerikaanse (?) apparaat ook 
in Nederland is toegepast. Een voor de Betuwe bij uitstek interessant 
instrument. 
Hieronder volgt de tekst. De oorspronkelijke illustratie is vervangen door 
een foto, gemaakt door onze fotograaf Geurt Opperman van het apparaat, 
dat de heer Arissen in zijn bezit heeft. 

De Nieuwe Wereld bracht veel moois voort. Eind vorige eeuw verscheen 
in Amerika een apparaat waarmee appels en aardappels konden worden 
geschild. Een ingenieus instrument. Schillen is immers een nauwkeurig en 
niet ongevaarlijk karwei.. Het vergt meerdere complexe bewegingen die, 
tm bloedvergieten te voorkomen, secuur en in de juiste volgorde moeten 
worden afgewerkt. Bovendien zijn niet alle te schillen objecten even groot 
en als het gaat om aardappels is gelijkvormigheid ook al ver te zoeken. 
Het schijnt dat de Amerikaanse appelschiller met zoveel vernuft in elkaar 
was gesleuteld dat appels en aardappels zonder persoonlijke ongelukken 
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Appelschilmachine van de heer Arissen. (Foto Geurt Opperman) 

van hun schil konden worden ontdaan. 
Hoewel functie en mechanisme niet met elkaar zijn te vergelijken, lijkt de 
machine enigszins op de welbekende snijboonhakselaar. In de eerste 
plaats qua grootte, maar ook wat betreft bevestiging, namelijk met een 
klemschroef aan het tafelblad. Bovendien zijn ze allebei uitgerust met een 
gelijksoortig aandrijfmechaniek: een verticaal wiel met handvat. 

De schilmachine is voorzien van een draaibare, drietandige, horizontaal 
gemonteerde vork. Deze vork — waar appel of aardappel wordt opgeprikt 
— komt in beweging door toedoen van een groot verticaal tandwiel met 
handvat. Een overbrengingsmechanisme zorgt ervoor dat vork en appel de 
juiste draaisnelheid krijgen. 
Pal boven de vork is een ander mechaniek aangebracht dat grofweg uit 
twee onderdelen bestaat: een hefboom en een horizontaal tandwiel (zie 
figuur). De hefboom is voorzien van spiraalveer en schaaf. De veer 
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bevindt zich bovenaan de hefboom en duwt het met een constante kracht 

tegen de appel. Ter hoogte van het vruchtoppervlak is een schaaf 

gemonteerd. De schaaf bezit een instelbaar mes waardoor de schildikte 

nauwkeurig kan worden ingesteld. 

Het idee is dus dat de op de vork geprikte appel ronddraait, terwijl de 

schaaf tegen de appel wordt gedrukt. Een slim mechaniek (waaronder het 

horizontale tandwiel) zorgt ervoor dat gedurende de operatie de stand van 

hefboom en schaaf verandert, zodanig dat het hele oppervlak gelijkmatig 

van schil wordt ontdaan. Na een halve slag van het aandrijfwiel en acht 

rotaties van de vork is de schil verwijderd. Een ingenieuze constructie 

zorgt er vervolgens voor dat de hefboom loskomt van de appel en 

terugkeert in zijn uitgangspositie. Tegelijkertijd duwt een pal de appel van 
de vork en de machine is klaar voor de volgende vrucht. 

Naar verluidt kon op deze wijze binnen korte tijd een grote hoeveelheid 

appels worden behandeld, simpelweg door met één hand het aandrijfwiel 

in beweging te houden, en met de andere hand verse appels op de vork 

te steken. Een soepele bedrijfsvoering vereist uiteraard oefening. 

Veiligheidshalve zal — vooral bij lange monotone schilsessies — ook 

concentratie geen overbodige luxe zijn geweest. 

DE MOLEN IN HETEREN 

V an de heer H.J. Gerritsen ontvingen wij weer een transcriptie van een 
oud document. Ditmaal uit het archief van het Huis Bergh te 's-

Heerenberg. Het betreft een overeenkomst tussen de eigenaar van de molen 
en de pachter. Er moet kennelijk een nieuwe molen worden gebouwd, 
omdat de oude vergaan is. 
Zijn er nog meer gegevens over deze molen bekend? Eigendom, pachters, 
functie, jaar van bouw en afbraak, enz. Wie doet daar eens onderzoek naar? 
In ieder geval moeten in het archief van het Huis Bergh aanknopingspunten 
te vinden zijn. 

Op heeden den 25  October  1717 is tusschen den Heer  Wilhelm  de Raet, 
raedt van Haer Hooghgraeffelicke Exellentie de regeerende Gravinne tot 
den Bergh, op approbatie van Hooghgemelte Heer Exellentie, en Johan 

Draeck, molenmeester overcommen en veraccordeert, dat soo rasch 

mocelijck hij molenmeester  sal  op sijne kosten optimmeren eenen nieuwen 
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molen tot Heteren, het hout aldaer uijt het water met eijgen touwen en 

gereetschap op de wagen helpen, den ouden molen uijtter een doen, Haer 

exellentie  sal  het hout vierkant gehouwen op de moleplaats leveren. 

Dat hout dat van den ouden molen nogh gebruijckt kan worden,  sal  op 

kosten van Haere Exellentie worden gesaeght; 

Dat verder hout van den ouden molen blijfft tot proffijt van Haere 

Exellentie, de spaenen  sal  den molenmeester tot brant mogen gebruijcken, 

en niet daermede connende toekommen,  sal  verderen branthout bij Haere 

Exellentie versorgt worden. 

En voor voorseijden arbeijt betaalt worden, aen den molenmeester eens 

somme van vier hondert ses en veertich gulden Hollants, halff te betalen 
prima Januarie 1718, en de de andere halffscheijt soodrae als den molen  

sal  sijn opgenomen en gerepresenteert. 

IJserwerck en nagels blijfft tot laste van Haere Exellentie. 

In teicken der waerheijt  sun  hierna gemaeckt en geteickent twee 

gelijckluidende accoorden. 
's Heerenbergh, dedat als boven. 

(getekend) Jan Draeck,  Wilhelm  de Raedt. 
Wij Leopoldina regerende Gravinne tot den Bergh Marckgravinne tot Bergh 

op Zoom. 

Gesien bovenstaende accoort approberen en ratificeren hetselve in alle 

delen. 

Gedaan op ons Slot 's Heerenbergh, den 25  October  1717. 

(getekend) Leopoldina. 

Dit moet hierblieven en het aendere aen Jan Draeck gegeven worden. 

NAAMLYST DER INTEEKENAAREN 

T nmiddels is de zogenaamde Naamlyst der Inteekenaaren, aangekondigd 
1 in de Nieuwsbrief van januari 1994 verschenen in de speciale Osenvo-
renreeks met de letter B (van diversen) onder nummer B15. Van de 
mogelijkheid om door voorinschrijving een korting te krijgen op de 
aanschafprijs en om het voor de Osenvorenredactie makkelijker te maken 
de omvang van de oplage vast te stellen heeft één (1) persoon gebruik 
gemaakt. 
Toch hopen wij dat de uitgave ook in commercieel opzicht een succes 
wordt. 
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De betekenis voor de Betuwe is inderdaad maar beperkt. Als we het gebied 
wat ruim zien dan kunnen wij bij wijze van voorbeeld de plaats Tiel 
noemen. 

TIEL 

Bonebakker (Adrianus) te  Thiel. 
Brinkman  (Willem) Yserkoper te  Thiel.  
Cru (J.) Procureur te  Thiel.  
Doncker (Gerrit) Boekverkoper en Boekbinder te  Thiel.  
Ee (Johannis van)  Mr.  Timmerman te  Thiel.  
Galen  (Mr.  Hendrik jan van) Ontfanger van den grooten Gelderschen Tol te  

Thiel.  Best pap. 
Harencarspel (Alexander van) Predikant te  Thiel,  Best pap. 
Heuvel (C. v. d.) Ouderling te  Thiel.  
Heuvel (Jan Carel van den) Koopman in Granen te  Thiel.  
Horssen (S. van) te  Thiel.  
Houdtzagers (Jan Carel Lourens)  Litt.  Hum.  Stud.  te  Thiel.  
Hymans  (Emanuel)  Mn. Dr. te  Thiel.  
Krieken (Guerd van) te  Thiel.  
Lidth de Jeude  (Corns.  Philip van) Burgemeester en Ontvanger van de 

Convoyen en Licenten te  Thiel,  Best pap. 
Luttervelt  (Corns.  van) Deurwaarder der Stad  Thiel.  
Moorrees  (Mr.  J. G. G.) Advocaat Fiscaal te  Thiel.  
Nobbe (Theodorus Petersen) Apothecar en Drogist te  Thiel.  
Omphal (Alexander Diderik van). Vryheer van Yzendoorn, Secretaris der Stad  

Thiel,  enz. Best pap. 
Oosterhoudt (Dirk van) Konst Schilder te  Thiel.  
Posthuma (Jan) derde Predikant en tweede Rector te  Thiel.  
Riemsdyk (G. van) te  Thiel.  
Rink (Steven) Auditeur Militair en Practiseerend Advocaat te  Thiel. 
Roo  (Willem de) Predikant te  Thiel.  Best pap. 
Rootbeen (P. J.) Procureur te  Thiel.  
Schull (David Hendricus) Secretaris der Stad  Thiel.  
Stronck (Carel  Wilhelm) Litt.  Hum.  Stud.  te  Thiel.  
Taay  (Corns.)  Schout en Secretaris van Geldermalsen en Meteren, en Procureur 

te  Thiel.  
Taay (W. H. L.) Landsschryver des Ambs Nederbetuwe te  Thiel.  Best pap. 
Ven (Christiaan de) te  Thiel.  
Visscher (M.) Ontvanger van de Verponding over de Stad  Thiel.  
Zande (G. van den) Scholtus van het Bovenkwartier des Rhyns in Nederbetuwe 

te  Thiel.  

Historische Kring Kesteren en Omstreken 	 Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe 



ratES oo ni 

itstekende 
.:.. 

11111allytha 

AUTOBEDRIJF 

SPAAN 
Stationsstraat 1 - 4041  CH  Kesteren 

Telefoon 08886 - 1224 

MAZDA DEALER 
voor Midden Betuwe 
Uw adres voor APK 

PIET VAN 
WALSEM 

Voor machines, ijzerwaren, 
gereedschappen, dierenvoeding 

en hengelsport naar: 

Dorpsstraat 2a 
Opheusden 
Telefoon 08887 - 1317  

Gun uw ogen alleen het beste! 

DAMME OPTIEK 
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 

en oontactlenzenspecialist (ANVC) 

E
AMME OP  TIEK 

00GMETING-BRILLEN-CONTACTLENZEN 

Hoofdstraat 28 - 4041 AD Kesteren - 08886 - 1305 



MODE KIJKEN 
a ook  roar  de 

MERKEN KIJKEN! 

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

  

SPECIALE AFDELING 
MET JONGE MODE!!! 

   

DE KOME STAAT 
VOOR U KIAAR! 

AAN HUIS SERVICE:  a.  roar  U me. de door U ~cm. 

VAN HUNNIK MODE IN Z,TTENL 

INTERIEURVERZORG ING 

VAN DAM B.V. 

'De Zwaan' 
Rijnbandijk 16 
4043 JL Opheusden 
Telefoon 08887-1298 

BLOEMISTERIJ 
J. ARENDS 

Voor al uw 
Bloem werk! 
J. Arends 
Hamsestraat 40, Opheusden 

• 
Jan Doeleman  

Telefoon 08880 - 1893 

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

LOODGIETERS-EN DAKWERKEN 
RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST 
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OSENVORENREEKS 

O ok ditmaal weer een aanvulling op de lijst van uitgaven van de 
Osenvorenreeks sinds de vorige Nieuwsbrief. Niet zo veel dit keer, 

maar er zit op het ogenblik vrij veel in de pijpleiding. Het is dus geen 
gebrek aan ijver van al onze transcriberende en schrijvende vrijwilligers. 

Hoofdserie 

48 	De Mars in 1750; Volkstelling Nederbetuwe in 1795 

Nevenserie 

A151 AVB kerspel Zetten, ROB inv. 363, le  deel 1779-1784 
A152 AVB kerspel Zetten, ROB inv. 363, 2e deel 1785-1792(93) 

Tot slot voor de liefhebbers zijn er een aantal uitgaven in de zogenaamde 
B-serie, die niet allemaal voor uitgave bedoeld zijn, maar in ieder geval in 
de leeszaal van het Arend Datema Instituut ter inzage liggen. Mocht u ze 
graag willen hebben dan kan er altijd een kopie van gemaakt worden. Het 
betreft: 

B1 Banken van Kesteren en Zoelen samen. Index op de protocollen van bezwaar 
Nederbetuwe, 1660-1739/1740 (inv. 205, 211, 219, 223, 230, 234, 239, 242, 246, 250, 
256, 262 en 266), RNB inv. 270 

B2 	Gerichtssignaat Bank van Andelst, 1434-1440 (signaat verloren, alleen index), ROB inv. 
237 

B3 	Oorlogsdagboek 1915-1918 van Offizier Stellvertreter Alfons Bolder; zijn omzwervingen 
tijdens de l e  Wereldoorlog in België, Polen, Servië, Frankrijk, Estland en Rusland. 

B4 	Alle namen uit AVB kerspel Ochten, RNB inv. 262 
B5 	Alle namen uit AVB kerspel Ochten, RNB inv. 263 

B6 	Alle namen uit AVB kerspel Opheusden, RNB inv. 254 
B7 	Alle namen uit AVB kerspel Opheusden, RNB inv. 253 
B8 	Alle namen uit AVB kerspel Opheusden, RNB inv. 252 
B9 	Alle namen uit AVB kerspel Kesteren, RNB inv. 246 
B10 Alle namen uit AVB Bank van Kesteren, RNB inv. 200 

B11 Alle namen uit AVB Bank van Kesteren, RNB inv. 201 
B12 Alle voornamen uit AVB Banken Kesteren en Zoelen samen, RNB inv. 204 
B13 Alle achternamen uit AVB Banken Kesteren en Zoelen samen, RNB inv. 204 
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B14 Alle namen uit AVB kerspel Ommeren, RNB inv. 239 
B15 Naamlyst der Inteekenaaren uit "Vaderlandsche Historie" van Jan Wagenaar 

(1709-1773), bewerkt door J. van Rinsum 

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 Arend Datema Instituut 
— AIC Betuwe. 

Een catalogus van alle uitgaven kunt u bestellen door overmaken van f 5,—

(incl. portokosten) op girorekening 777704 ten name van  A/C  Betuwe. U 

kunt ook naar het Arend Datema Instituut —  A/C  Betuwe komen. 
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oce  
copiers 
printers 
plotters  

Océ Nederlandse Verkoopmaatschappij B.V. 
Brabantlaan 2, 5216 TV 's-Hertogenbosch  
telefoon 073 815 815*, fax 073 120 685 

Heeft u al 

Renteloze 
Obligaties 

besteld? 

Arend Datema Instituut 

AIC Betuwe 

Firma van der Pijl 
Molenstraat 35-37 

= = = Rhenen = = 

Het adres voor: 
• Rijwielen 

• Rijwielverhuur 

• Foto Quelle 
• Pasfoto's 

• Sportprijzen 

Prima kwaliteit — Goede service 
Sinds 1961 

Tel. 08886-2205  
Telefoon/Fax 08376-12586 



D. ZAAYER VAKGARAGE®  

r.,'kutiA81 
PAS   

bij de vakgarage kunt u nu ook uw occasion leasen 

Zorgeloos autorijden heet 

-LEASE  

NI II Ill II la II 	II Ill El II 	la El I EWE Ill IS Eall 
ell 	III 	NI 	El 	ill II Ill ZEN 	 11 ill la 

UMW. 	NM 	al 	IN MN El  IE  Ill El IN•OM II El al  

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

Voor gebruikte en nieuwe auto's, service en 
onderhoud, gespecialiseerd in Citroën en  Peugeot  

APK-keuring, schade-reparatie, spuitwerk, 
banden, uitlaten, accu's, sportvelgen, radio's 

en gebruikte onderdelen 

Ornmerenveldseweg 67 - Ommeren - tel. 03443-1632 - fax 03443-3635 

Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur. 
zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 13.00 uur. 

Vakgarage en BOVAG 
Een paar apart. Samen staan ze 
garant voor uitstekend vakwerk. 

• • • LAATSTE NIEUWS • • • 
Binnenkort verschijnt Osenvoren nr. 49 

BESTEMOEDERS HOFSTAD 
Het verhaal van een eeuwenoude boerderij aan de dijk in Ingen, 

door Willem H. Strous uit Rhenen 

Vraag ernaar bij Arend Datema Instituut — AIC Betuwe 



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 

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

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

S 

B 
A 

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

Fimis - f3asfak - 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! 



Haal meer 
uit uw 

spaargeld. 
Spaart u voor uw vakantie? 

Spaart u voor uw oude dag? 

Of spaart u voor uw kinde-

ren misschien? 

Er zijn zo-

veel redenen OM 

te sparen, maar 

welke spaarvorm 

past het beste bij 

u. Wilt u de hoogste rente? 

Wilt u altijd direct over uw 

spaargeld kunnen beschikken? 

Of is er ook een combinatie mo- 

gelijk misschien? Hoe dan ook, 

het verstandigst is om eerst even 

te praten met een adviseur van 

de Rabobank. 

Die kent 

alle ins en outs 

van sparen. Op 

die manier weet 

u zeker dat u de 

beste keus maakt. Kom snel eens 

langs. Want de grootste spaar-

bank van Nederland zit ook vlak 

bij u in de buurt. Rabobank 

Ook uw spaargeld 

\erment een 

persoonlijk advies. 

Rabobank. Aangenaam. 
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