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RISS~ AGENDA  

Maandag 10 april 1995 : Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 
aanvang 19.30 uur! 
Aansluitend:  
Hr.  Kobus van Ingen 
Betuwse boerderij en 

Volgens planning zal het boek Ooievaar 
brengt zondvloed op 10 april zijn ver-
schenen. De schrijver, Ferdinand van 
Hemmen, is gevraagd om aanwezig te 
zijn voor het signeren van zijn boek. 

Maandag 15 mei 1995 

Maandag 12 juni 1995 

:  Hr.  Hen Bollen 
April 1945; bevrijdingsmaand voor grote 
delen van ons land 
In het Arend Datema Instituut — MC 
Betuwe! 

: Heren A. Mink en S.A. Smorenburg 
Het voormalig kasteel van Culemborg 
In het Arend Datema Instituut — MC 
Betuwe! 

De lezing van 10 april 1995 zal gehouden worden in het Dorpshuis te 
Kesteren (Nedereindsestraat 27, tel. 08886-1527), en zal voorafgegaan 
worden door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die begint om 
19.30 uur. 
De beide overige lezingen worden gehouden in het Arend Datema Instituut 
— MC Betuwe en 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, ter dekking van 
de kosten. 
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MIMITME JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

H et Bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN 
nodigt u uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenverga-

dering op maandag 10 april 1995, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis te 
Kesteren. 

AGENDA 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen. 

3. Jaarverslag secretariaat en werkgroepen. (In deze Nieuwsbrief 
opgenomen) 

4. Financieel jaarverslag 1994 en begroting 1995. Deze liggen een half 
uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

5. Verslag van de kascontrolecommissie en aanwijzing van een nieuw lid 
van deze commissie. Aftredend is de heer De Rooy. 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn mevr. J.W. de Hartog-van Schaik, de heer J. van den 
Hatert en de heer F.F.J. Nieuwenhof. Allen stellen zich herkiesbaar. 
Wegens de steeds toenemende werkzaamheden wordt voorgesteld het 
aantal bestuursleden met één uit te breiden. Het bestuur stelt voor om 
in deze plaats de heer A.C.J. Bijpost uit Geldermalsen te benoemen. 

7. Uitloting renteloze obligaties. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

Na afloop van de Algemene ledenvergadering is er een korte pauze. Daarna 
zal, omstreeks 20.15 uur, ons bestuurslid Kobus van Ingen spreken over het 
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onderwerp "Betuwse Boerderijen". (Zie ook het bericht hierover elders in 
deze Nieuwsbrief.) 

ata 	BETUWSE BOERDERIJEN 

O ns geacht medelid, de heer Kobus van Ingen uit Opheusden, zal na 
de algemene ledenvergadering op 10 april 1995 het een en ander 

vertellen over Betuwse boerderijen. 
In het Gelders rivierengebied kennen we de zogenaamde T-huis boerderijen 
waarover het nodige is te vertellen. Vreemd genoeg wordt er tot op heden 
in de officiële publikaties nog nauwelijks aandacht besteed aan deze typische 
vorm van boerderijbouw. 

De T-huis boerderijbouw heeft een ontstaansgeschiedenis die vele honder-
den jaren geleden aanving. Oorspronkelijk hadden de boerderijen in 
midden-Nederland nauwelijks uiterlijke verschillen in kenmerk, maar door 
de zich wijzigende methoden van bedrijfsvoering zien we in de late 
middeleeuwen hierin een kentering. De oudste nog bestaande boerderijen 
in ons land dateren uit de 16e eeuw. Vroegere voorbeelden van boerderijen 
zijn alle verdwenen omdat deze overwegend in hout gebouwd zullen zijn 
geweest. In de Betuwe zijn nog een aantal 17e-eeuwse voorbeelden bewaard 
gebleven die nog vaak hele bijzondere details bevatten. In de 18e eeuw is 
in dit gebied een toename in steenbouw en dit zette zich in de 19e eeuw in 
hoog tempo voort. In die 19e en het begin van de 20e eeuw zien we tevens 
dat de eigenaren er een "staat" op na gaan houden, wat zich vooral uit in 
de royaal aangelegde (Engelse) tuinen en de ruime opzet van de bedrijven. 
De landbouwcrisis in de 2e helft van de vorige eeuw had op deze bedrijven 
schijnbaar niet zo veel invloed. 

De lezing zal worden geïllustreerd met dia's en beelden van bouwkundige 
tekeningen. 
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BEVRIJDINGSMAAND 

O ver het thema April 1945; bevrijdingsmaand voor grote delen van ons 
land hoopt de heer Hen Bollen op 15 mei 1995 ons het een en ander 

te vertellen. 
Allereerst over de Over-Betuwe, die op 1 en 2 april (Pasen) werd bevrijd. 
Tegelijkertijd begon de verlossing van Oost-Gelderland en delen van 
Twente, waarna drie grote colonnes Canadezen doortrokken naar het 
noorden van het land. Medio april werd Arnhem bevrijd, de IJssel werd bij 
Gorssel overgestoken en ook de Veluwe kon de bevrijders bejubelen. 
Omdat de geallieerden hadden vernomen dat de Duitsers bereid waren tot 
overleg over de nijpende voedselsituatie in de Randstad, trokken Britten en 
Canadezen niet door de Grebbelinie, maar stopten hun offensief daar eind 
april. Toen volgden besprekingen in Achterveld, waar een akkoord met de 
tegenstander werd bereikt over voedseldroppings en -transporten. Begin mei 
volgden in Wageningen ontmoetingen tussen vriend en vijand, waarbij de 
Duitsers tenslotte de capitulatie tekenden. 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze traditionele mei-lezing. 

Let op! In verband met de ongebruikelijke datum wordt de lezing in het 
Arend Datema Instituut — AIC Betuwe gehouden. Aanvang 20.00 uur. 

HET VOORMALIG KASTEEL VAN CULEMBORG 

O p maandag 12 juni 1995 houden de heren A. Mink en S.A. 
Smorenburg uit Beusichem de traditionele jaarlijkse archeologie 

lezing. De lezing behandelt de opgravingsactiviteiten naar de grondslagen 
van het eertijds machtige kasteel van Culemborg. Het "Huys", dat al 
omstreeks 1350 werd genoemd, is voor deze streek van groot belang 
geweest. 
De uitgebreide bezittingen van de heerlijkheid en de latere graafschap lagen 
voor een belangrijk deel in de Neder-Betuwe. De heerlijkheid Lede en 
Oudewaard maakte daar ook nog deel van uit en nogal wat namen in onze 
regio herinneren daar nog steeds aan. Het kasteel werd gesticht door de 
heren Van Bonsichem (Beusichem), die zich later Van Kuilenborg gingen 
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noemen. Later kwam het onder andere aan de geslachten Van Pallant en 
Van Waldeck Pyrmont. Het bouwwerk werd gesloopt in het jaar 1735. 
De opgravingsactiviteiten, waarbij de heer Smorenburg steeds nauw 
betrokken is geweest, vingen aan in 1987 en gaan nog steeds door. De 
lezing zal worden aangekleed met een bijzonder fraaie dia-reeks en zoals 
gebruikelijk bij de lezing in juni, plaatsvinden in het Arend Datema 
Instituut — AIC Betuwe te Kesteren. 

U bent van harte uitgenodigd. 

fieN~MIC EVACUATIE 

H et is met enige aarzeling dat ik iets over de recente evacuatie in 
verband met de dreigende dijkdoorbraken wil zeggen. 

Deze aarzeling komt vooral omdat ik zelf in Bennekom woon op een plaats 
waar het water — bij een eventuele doorbraak van de Grebbedijk — slechts 
enkele centimeters hoog zou kunnen komen. Echt gevaar liep ik dus niet. 
Op zo'n moment realiseert men zich weer eens dat een groot deel van de 
leden van de HIS'TORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN in het Gelders 
rivierengebied woont en anderen daar nauwe relaties mee hebben. Voor al 
die mensen was het plotseling bittere ernst. Verhalen uit de geschiedenis — 
ook onze vereniging heeft ze gepubliceerd — krijgen een andere waarde. 
In de Nieuwsbrief van april 1994 heeft Kobus van Ingen een stukje 
geschreven over het hoge water van eind 1993. Hij zegt daarin onder 
andere: Thans zijn onze rivierdijken op een aanzienlijk hoger niveau dan 
toen [1809, red.], maar waakzaamheid blijft geboden. 
Hoe waar is dat inmiddels gebleken! 
Via de media, maar ook door de verhalen van de leden zelf heb ik gemerkt 
dat ieder op zijn eigen wijze op de evacuatie reageert. Het heeft hier geen 
zin om daar op in te gaan. 
Naar wij achteraf gelukkig kunnen vaststellen zijn geen ongelukken gebeurd 
en zijn in ons gebied geen dijken doorgebroken. Ieder zal daar dankbaar 
voor zijn. 
Natuurlijk is er veel financiële schade en moest er hard worden gewerkt. 
Toch zal opluchting en dankbaarheid overheersen. 
Volgens verwachting is de discussie over betere beveiliging van de 
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potentieel bedreigde gebieden in volle hevigheid losgebarsten. Laten wij 
onze overheden en bestuurders wijsheid toewensen bij het nemen van de 
juiste beslissingen. Gezien de tegenstrijdige belangen en de onderlinge 
verwevenheid van de factoren zal dat niet eenvoudig zijn. 
Laat ook niemand het gevoel krijgen dat 100% zekerheid in het rivierenge-
bied mogelijk is. Het blijft de natuur waar we mee te maken hebben en daar 
kunnen wij slechts mensenwerk tegenover stellen. 

Frans Nieuwenhof 

CONTRIBUTIE 1994 EN 1995 

De penningmeester van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN 
meldde ons dat nog ongeveer 30 leden hun contributie voor 1994 niet 
hebben voldaan. Willen betrokkenen dit nu zo spoedig mogelijk doen? 
Verder zijn de acceptgirokaarten voor de contributie van 1995 dit keer 
bij de verlate Tabula Batavorum gestopt, die onlangs bij u is bezorgd. 
Wilt u deze contributie — voorzover nog niet gedaan — overmaken, 
liefst door gebruik te maken van de acceptgirokaart. Dat bespaart de 
penningmeester veel werk. 

NIEUWS VAN HET STREEKARCHIVARIAAT 

OPENINGSTIJDEN VOOR BEZOEKERS 

ierbij treft u het werkrooster van de streekarchivaris aan, voor de 
maanden mei tot en met augustus. Voor en na het Paasweekend heeft 

de streekarchivaris vrij. Op de woensdagen is de hij echter aanwezig. Een 
bezoekje is dus mogelijk. In de weken 26-28 is het streekarchivariaat 
gesloten wegens vakantie. 
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weeknr. dagen gemeente 

18.  1-5/5-5 Echteld 
19.  8-5/12-5 Maurik 
20.  15-5/19-5 Kesteren 
21.  23-5/26-5 Lienden 
22.  29-5/2-6 Echteld 
23.  5-6/9-6 Maurik 
24.  12-6/16-6 Kesteren 
25.  19-6/23-6 Lienden 
26.  vakantie 
27.  vakantie 
28.  vakantie 
29.  17-7/21-7 Lienden 
30.  24-7/28-7 Echteld 
31.  31-7/4-8 Maurik 
32.  7-8/11-8 Kesteren 
33.  14-8/18-8 Lienden 
34.  21-8/25-8 Echteld 
35.  28-8/1-9 Maurik 

EVACUATIE 1995 

De eerste week van februari 1995 zal ons allen nog lang heugen. De 
dreiging van een watersnood was zeer reëel. De Neder-Betuwe leek een 
verplichte evacuatie te kunnen ontspringen, totdat de dijken bij Ochten zwak 
bleken. Op de gemeentehuizen is door de ambtenaren enorm veel werk 
verzet om een en ander in goede banen te leiden en de inwoners van dienst 
te zijn. In alle drukte heeft men in Kesteren en Echteld er ook nog aan 
gedacht om het archief van de gemeente in veiligheid te brengen. Met man 
en macht heeft men gesjouwd om de stukken uit de archiefbewaarplaatsen 
(de kelders) naar drogere oorden (de raadszalen) te brengen. U zult 
begrijpen dat hierbij de volgorde van de stukken niet in de gaten werd 
gehouden. In de week na de evacuatie zijn de archiefdozen weer in de 
archiefbewaarplaats gezet. Hierbij is de eerste aandacht uit gegaan naar het 
lopende archief: hier moeten de ambtenaren immers mee werken. De 
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archieven van voor 1945 verkeren momenteel (20 februari) nog in wanorde. 
Gelukkig was alles al wel reeds verpakt en voorlopig genummerd. Het op 
volgorde zetten van de archieven zal een of twee werkweken van de 
gemeenten in beslag nemen. Het raadplegen van deze archieven is dan wat 
lastig. 

RESTAURATIE BEVOLKINGSREGIS 1 	ERS ECHTELD EN MAURIK 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de restauratie van de bevolkingsregis-
ters van de gemeenten Maurik (met de dorpen  Eck  en Wiel, Rijswijk en 
Ravenswaay) en Echteld (met Ochten en Ijzendoorn). Beide gemeenten 
hebben gelden beschikbaar gesteld om de restauratie van alle banden nog 
dit jaar te voltooien. Het is dus mogelijk dat u voor genealogisch onderzoek 
bij deze twee gemeenten dit jaar niet alle boeken kunt inzien. Het is helaas 
niet mogelijk om nu reeds aan te geven wanneer welke banden afwezig zijn. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. 

JAARVERSLAG SECRETARIS HICK&O 1994 

Algemene Ledenvergadering 11 april 1994 

D e 26ste Algemene Ledenvergadering van de HISTORISCHE KRING 

KESTEREN EN OMSTREKEN werd gehouden op 11 april 1994 in het 
Dorpshuis te Kesteren. 
De jaarverslagen van het secretariaat en van de werkgroepen over 1993 
werden zonder commentaar goedgekeurd. Ook het financiële verslag 
alsmede de begroting voor 1994 kregen de instemming van de leden. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Van Kalkeren en De Rooy 
hebben de boekhouding nagezien en in orde bevonden, waarmee de 
penningmeester decharge kon worden verleend. 
Van de bestuursleden zijn de heren A. Pouwer, H. Gerritsen en Chr. de 
Bont aftredend. De heer Pouwer stelt zich, na bijna 25 jaar bestuurslid te 
zijn geweest, niet meer herkiesbaar; het bestuur dankt hem met een 
stoffelijk blijk van waardering voor zijn grote inzet en hoopt in de toekomst 
nog vaak van zijn kennis gebruik te mogen maken. In het bestuur zal 
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mevrouw E. Janssen-van der Nat zijn plaats innemen. De heren Gerritsen 
en De Bont worden voor de volgende periode van 4 jaar herkozen. 
Na de pauze spreekt de heer F. van Hemmen over "Operatie Ooievaar", de 
inundatie van de Betuwe in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. 

De HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN in 1994 

Ledental 
Het ledental van de vereniging is in 1994 gelijk gebleven. Per 31 december 
waren er 398 leden ingeschreven, waarvan 17 huisgenootleden. 

Bestuur 
Het algemeen bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTRE-
KEN vergaderde in 1994 driemaal, het bestuur van het AIC Betuwe 
viermaal, terwijl eveneens viermaal een gecombineerde vergadering plaats 
vond. Daarnaast vond in april nog een vergadering plaats met alle 
vrijwilligers, die op een of andere wijze actief zijn voor de HISTORISCHE 
KRING KESTEREN EN OMSTREKEN of het AIC Betuwe, terwijl de vergade-
ring van 22 november gezamenlijk gehouden werd met de leiders van de 
diverse werkgroepen. Eind 1994 werd besloten om de bestuursvergaderin-
gen van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN en AIC Betuwe 
op praktische gronden gezamenlijk te houden, waarbij de vergaderfrequentie 
voorlopig werd vastgesteld op eenmaal per zes weken. 
De mutaties die in het bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN 
OMSTREKEN plaats vonden zijn hiervoor reeds vermeld in het verslag van 
de algemene ledenvergadering. De heer H.J. Gerritsen werd per 1 januari 
1994 als penningmeester opgevolgd door de heer H.C. Moorrees. Gerritsen 
blijft actief als tweede penningmeester/kassier. 

Lezingen 
In het verslagjaar werden 9 "maandagavondlezingen" over diverse 
onderwerpen gehouden, meestal in het Dorpshuis te Kesteren. Een woord 
van dank aan mevrouw De Hartog, die steeds weer sprekers over boeiende 
onderwerpen weet te strikken, is hier zeker op zijn plaats. 
Daarnaast werden nog 5 lezingen over genealogische onderwerpen 
gehouden in het Arend Datema Instituut. 
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Excursie 
De leiding van de excursie was ook dit jaar in de bekwame handen van de 
heren De Bont en Van Ingen. Zij voerden ons dit maal door de Geldersche 
Vallei naar Barneveld (met bezichtiging van Museum en Toren) en vandaar 
naar de archeologisch interessante gebieden van het Kootwijkerzand en de 
Hunnenschans bij het Uddelermeer. 

Bibliotheek 
Ook in 1994 is door de dames N. Janssen (tot juni) en D. Kronenberg en 
de heren H. Gerritsen, J. Poelman en A. Pouwer onverdroten doorgewerkt 
aan de nieuwe opzet van de bibliotheek. Vooral dankzij mevrouw Kronen-
berg kon met gebruikmaking van het programma Cardbox de gehele 
verzameling (+1500 stuks) in de computer worden opgenomen, wat het 
zoeken zeer vergemakkelijkt. 

Open monumentendag 
De landelijke Open Monumentendag vond dit jaar plaats op 10 september. 
Zoals gebruikelijk had onze vereniging daarin weer een belangrijke rol. 

Cursus oud schrift 
De voor transcribenten en archief-onderzoekers onmisbare cursus in oud 
handschrift werd in 1994, onder de bekwame leiding van de heer Bats uit 
Leerdam, voortgezet. 

Arie C.J. Bijpost 
wnd. secretaris 

JAARVERSLAG AIC BETUWE 1994 

T n het verslagjaar bestond het bestuur uit F.F.J. Nieuwenhof, voorzitter, 
1 mevr. D.M.C. Kronenberg-Meulenkamp, secretaris, J. de Vries, 
penningmeester, H.J. Gerritsen en WA. Rombout. De directie van het AIC 
Betuwe was in handen van A. Datema. 
Voor wat het gebouw betreft, stond het jaar 1994 in het teken van groot 
onderhoud en aanpassingen. De aannemer repareerde onder andere de 
brandmuren op de zolder, de dakzadels en bepleisterde de muren in de 
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tentoonstellingsruimte opnieuw. De schilder voorzag het buitenwerk, na 
afbranden van de oude verflaag, van grondverf en zal in 1995 afschilderen. 
De loodgieter repareerde de goten. Een en ander onder deskundig toezicht 
van de heer De Vries van de SWB te Lienden en financieel mogelijk 
gemaakt door een forse subsidie van de gemeente Kesteren. 
Wegens de gestadige groei van het aantal bezoekers — ruim 2500 in het 
jaar 1994 — werd de vroegere wachtkamer, thans ontvangstzaal voor 
groepen, zo ingericht om ook te kunnen dienen als studieruimte op drukke 
dagen. Daartoe werd een deur geplaatst in de muur tussen de studiezaal en 
de ontvangstruimte. Dit is in eigen beheer gedaan onder leiding van de 
heren Rombout en Van Dam en met hulp van vrijwilligers. Ook maakten 
zij een bibliotheelczolder op de in de ontvangstzaal aanwezige vide. Ook het 
verder onderhoud vond onder leiding van voorgemelde heren gestaag 
voortgang. Voor al hun bemoeienissen is hun veel dank verschuldigd. 
De herinrichting van de bibliotheek onder leiding van mevrouw Kronenberg 
vordert en nadert zijn voltooiing. 
De inventarisatie en beschrijving van de fototheek en diatheek gaat steeds 
voort. 
Het starten van een cartotheek zal mogelijk komend jaar zijn beslag krijgen. 
Informaties werden gegeven over lokale en regionale geschiedenis van ons 
werkgebied, familiegegevens uit de doop- en trouwboeken en burgerlijke 
standen. De groeiende bibliotheek, diatheek en fototheek werden regelmatig 
door velen geraadpleegd. 
Zeer dankbaar zijn we voor boeken, foto's, kaarten  etc.  die door diverse 
personen en instanties zijn geschonken aan het AIC. 
Tentoonstellingen werden zowel in het Arend Datema Instituut als elders in 
het werkgebied georganiseerd, terwijl op verzoek een zestal lezingen 
werden gehouden onder andere te Zetten, Ingen, Ommeren, Kesteren, 
Dodewaard en op scholen. 
Onder andere de vele bezoekers, de talrijke schriftelijke en telefonische 
gegeven informaties getuigen, dat het Arend Datema Instituut — AIC 
Betuwe in een behoefte voorziet. 
Prettig werd ervaren de samenwerking met het streekarchivariaat van de 
KLEM-gemeenten, in de persoon van de heer S. van Doornmalen. 
In het kader van het Jeugd Werk Garantie-plan of als stagiaire waren eind 
1994 bij ons werkzaam Ben Onink, Hennie Verbeek en Marliene Verwoert 
terwijl Marijn  Elting  als medebegeleidster fungeerde en vele zaken regelde 
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en tot een goed einde bracht 
Een aanzienlijk aantal afleveringen van de Osenvorenreeks — met name die 
van de A-serie — verscheen in het verslagjaar. Daarvoor zijn hoofdzakelijk 
de transcribenten van het oud-rechterlijk archief onder leiding van J.W.N. 
Jager door hun noeste arbeid voor verantwoordelijk. Een woord van dank 
en waardering jegens hen is hier zeker op zijn plaats. 
In de hoofdserie was nr. 51 Dodewaard. Verhalen uit de geschiedenis, 
verteld door Meester Jan = J.S.M. Tornga een best-seller. De Osenvoren-
redactie vergaderde driemaal. 
Tenslotte is dank verschuldigd voor de prettige contacten met vele instanties 
en personen, daarbij zij de wens uitgesproken, dat deze contacten komende 
jaren zo mogen blijven of zo mogelijk verstevigd worden. 

Arend Datema 

EBVIMEN JAARVERSLAG 1994 WERKGROEP ZETTEN E.O. 

H et ledenbestand blijft schommelen rond 90 en bedroeg aan het einde 
van het verslagjaar 91. Ook het aantal bezoekers van de bijeenkom-

sten is vrij constant, meestal ruim 20. De familie Jansen van 't Wapen van 
Andelst is nog steeds het zo zeer gewaardeerd gastadres. Voor de excursie 
naar Bemmel op 30 mei, een mooie zomeravond, bestond veel belangstel-
ling. In Bemmel heeft de familie Bredie ons gastvrij ontvangen en de heer 
Bredie heeft ons in Bemmel rondgeleid. 

De landbouw in de Over-Betuwe sedert 1850, heeft in het verslagjaar grote 
aandacht gehad. Een prikkel daartoe was het werk van Jan Bieleman over 
de geschiedenis van de landbouw in Gelderland. Bieleman en Brusse hebben 
enkele bijeenkomsten bijgewoond en commentaar gegeven. Op 20 januari 
en 28 februari hebben De Weert en Van Mourik het onderwerp met dia's, 
grafieken en tabellen ingeleid. Op 16 november en 14 december is het 
onderwerp uitgewerkt met meer persoonlijke visies en ervaringen van de 
leden Tap en Den Hartog Jager en met enkele voorlopige conclusies van 
onze voorzitter. Aangezien het jaar 1994 ook een jaar van herdenken van 
1944 was, heeft Troost een doorwerkte terugblik met dia's verzorgd van de 
militaire operatie  "Market  Garden" en de gevolgen voor de Betuwe. Dit 
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had plaats op 5 oktober. Bij verschillende gelegenheden is gesproken over 
activiteiten waarmee leden bezig zijn. Tot die activiteiten behoren 
voortzetting van het structureren van het oud-archief van de gemeente 
Wilburg door Versluys en in diverse opzichten behoud van monumenten. De 
secretaris ontving enige schriftelijke vragen die naar vermogen zijn 
beantwoord. 

J.N.B. Poelman, voorzitter 
W.J.G. van Mourik, secretaris 

MIENIENNE VERSLAG 1994 WERKGROEP ARCHEOLOGIE 

T n het afgelopen jaar heeft de werkgroep weer danig aan de weg 
1 getimmerd. De oude vindplaatsen werden regelmatig bezocht en een 
aantal woensdag avonden werd benut voor het determineren van vondstma-
terialen. Deze werkavonden werden goed bezocht maar het was jammer dat 
veel leden van de werkgroep naast de Archeologie ook nog andere taken 
binnen het AIC Betuwe vervullen. Hierdoor ging het er vaak wat rommelig 
aan toe. 
Overigens zijn deze avonden nog steeds bijzonder leerzaam omdat met het 
uitwisselen van ervaringen toch steeds weer nieuwe initiatieven worden 
gestart. Een van deze initiatieven was een "Landesaufname" in het 
Ommerenseveld, waarbij we geheel onverwacht stuitten op een bewonings-
gebied uit het begin van de jaartelling. 
Dit gebied kende tot vóór de ruilverkaveling — in het begin van de vijftiger 
jaren — nog wat aanwijzingen in het landschap. Vandaag is het een vlak 
polderlandschap zonder noemenswaardige hoogteverschillen. Des te 
verwonderlijk was het dat we juist hier een oud woongebied vonden. Aan 
de oppervlakte vonden we vele potscherven uit de zogenaamde inheemse 
periode, maar met name het aantal Romeinse scherven was indrukwekkend. 
Van iemand uit de buurt vernamen we dat bij de ruilverkaveling hier een 
Woerd was geëgaliseerd en de overtollige grond in afwateringsgreppels was 
geschoven. 
In het begin van het jaar, toen de weersomstandigheden op zijn slechts 
waren, was het Jaap van Dam die ons erop attendeerde dat achter "Boom 
en vrucht" te Kesteren grootscheeps werd gegraven. Met toestemming van 
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de eigenaar, de heer André Arends, konden we daar een gericht onderzoek 
uitvoeren. Hier vonden we een plattegrond van een boerderij uit het begin 
van de jaartelling. De paalgaten waren door het afgraven van de grond heel 
goed zichtbaar en in de directe omgeving hiervan  beyond  zich een aantal 
afvalkuilen. We hebben het geheel kunnen inmeten en op kaart kunnen 
vastleggen voordat "het zand" er op werd gebracht. 
De hoeveelheid scherven die we konden bergen viel wat tegen, hetgeen er 
misschien op wijst dat de bewoning van slechts korte duur is geweest. Het 
uit de vindplaats afkomstige schervenmateriaal dateerde hoofdzakelijk uit 
de Inheems-Romeinse periode. Uit de in kaart gebracht paalsporen bleek dat 
een klein deel van de boerderij-plattegrond zich nog onder het naastgelegen 
terrein moet bevinden. 
Bij een bezoek aan het archeologisch terrein bij de Beldert te Zoelen vonden 
we een bijzonder gave 2e-eeuwse bronzen munt uit de Romeinse tijd. Tot 
slot dient nog vermeld te worden dat Wim Rombout een publikatie 
verzorgde in de Tabula Batavorum (jrg. XII nr. 1 1994) over een "Kloten-
dolk" die de werkgroep had gevonden bij een onderzoek te  Eck  en Wiel. 

Henk Gerritsen en Kobus van Ingen 

JAARVERSLAG FOTO- EN DIAWERKGROEP 1994 

T n het verslagjaar 1994 werden weer een veelheid aan activiteiten 
1 ontplooid. Tijdens de openstellingsuren van het Arend Datema Instituut 
hebben veel bezoekers onze fotocollectie ingezien en op die wijze kwamen 
wij ook geregeld in contact met particulieren, die ons spontaan hun foto's 
ter kopiëring aanboden om in onze collectie op te nemen. Er werden onder 
andere collecties geschonken door de familie Koeman te LIzendoorn, de 
familie De  Krieger-Budding  te Kesteren, de familie Van  Eck  te Opheusden 
en de familie Harteman te LIzendoorn. Van de familie G. de Hartog uit 
Zetten mocht een collectie van ca. 400 foto's over de dorpen Zetten, 
Andelst, Valburg en Slijk-Ewijk worden gekopieerd. Tot slot de familie C. 
Vonk uit  Eck  en Wiel, die 150 foto's aanbood van de dorpen Ingen en  Eck  
en Wiel om te kopiëren. 

Door het jaar heen hebben we op een aantal plaatsen fototentoonstellingen 
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gehouden, vaak met een wisselende collectie. De belangstelling was steeds 
goed te noemen. Ook hielden we in een aantal dorpen lezingen met dia's. 
Deze avonden werden steeds goed bezocht en waren ook voor ons bijzonder 
gezellig om mee te maken. Op deze wijze bezochten we Ochten, Opheus-
den, Ingen, Heteren en LIzendoorn. In samenwerking met uitgeverij 
Europese Bibliotheek te Zaltbommel werd het boekje Een wandeling door 
oud Kesteren uitgegeven. Hieraan werd meegewerkt door Marijn  Elting,  
Arend Datema, Marliene Verwoert en ondergetekende. 

Bij een aantal feestelijke gelegenheden in de regio waren we ter plaatse om 
het een en ander op foto vast te leggen. Dit gebeurde onder andere bij het 
koninklijk onderscheiden van de heer en mevr. De Hartog op het gemeente-
huis te Andelst en onze oud-voorzitter de heer A. Datema op het gemeente-
huis te Opheusden. Ook bij de feestelijke uitreiking van eerste exemplaren 
van uitgaven verzorgd door het AIC Betuwe en de HISTORISCHE KRING 
KESTEREN EN OMSTREKEN te Ingen bij de familie De Haas, te Kesteren in 
het Arend Datema Instituut en in Dodewaard op het gemeentehuis waren we 
aanwezig om te fotograferen. 

Tot slot dient nog vermeld te worden dat we een diareeks hebben gemaakt 
van het dorp Ingen. Ruim 70 opnamen van de meest markante punten zijn 
op de gevoelige plaat vastgelegd. 

Geurt Opperman 

EigiiiiiMIRE AANWINSTEN IIIBLIOTHEEK 

H et boeken- en tijdschriftenbezit van onze bibliotheek groeit gestaag. 
Zowel door aankopen als schenkingen lukt het de bibliotheekcommis-

sie om met beperkte middelen veel te doen. 
Al deze nieuwe aanwinsten moeten in het computerbestand worden 
opgenomen, van een rugnummer worden voorzien en een plaats op de plank 
krijgen. Het raadplegen van de boeken is de laatste tijd makkelijker 
geworden. Er is ook meer ruimte om te lezen en te studeren, omdat de 
grote zaal via een extra deur in geval van grote drukte als studieruimte kan 
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worden ingeschakeld. Dat blijkt inmiddels goed te werken. 

In de bibliotheek is een nieuwe rubriek geopend over het Oranjehuis. Dit 
is op veler verzoek gedaan. Wellicht is dit interessant in verband met het 
jubileumjaar 1995. 

Tot slot een lijst van een aantal nieuwe aanwinsten. 

Dr. E.J.Th.A. Smit. De oude Kleefse enklaves en hun overgang naar 
Gelderland 1795-1817. 

- Dr. G.P. van de Ven. Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschie-
denis van het Pannerdenskanaal. 

- Mr.  A.J. van Weel. De incorporatie van Culemborg in de Bataafse 
Republiek. 

- Bijdragen en mededelingen (van Gelre). Deel LXXXV (1994). 

- Overijsselse Historische Bijdragen. 109e stuk. 

- Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland. 

- J.S.M. Tornga. Dodewaard. Verhalen uit de geschiedenis. 

- A. Datema, G. Opperman en M.  Elting-van Arkel. Een wandeling door 
oud Kesteren (een fotoboek). 

- Betuweroute. Deel 2, 3 en 4 plus bijbehorende kaarten. 
deel 2: reacties op ontwerp planologische kernbeslissing. 
deel 3: kabinetsstandpunt. 
deel 4: de planologische kernbeslissing. 

- A.J.G. Hogendoorn. Maurik in grootmoeders tijd (een fotoboek). 

- Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 48. 
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- ROB Jaarverslag 1993. 

De eerste drie boeken zijn ons geschonken door de heer Hans Thien. 
Hiervoor onze hartelijke dank. 

Tot slot moeten wij nog melden dat ons reeds vorig jaar een drietal boeken 
over het Linge-gebied zijn geschonken door de heer H. van  Eck  uit Leiden. 
Ook hiervoor onze hartelijke dank. 

SIEREINSI1 OVER HET BOEK VAN MEESTER JAN 

oals de meesten onder u misschien al wel zullen weten; het boek 
Dodewaard. Verhalen uit de geschiedenis van J.S.M. Tornga is 

uitverkocht. De oplage, die 1280 stuks bedroeg, ging binnen twee maanden 
van de hand en dit mag een opmerkelijke prestatie worden genoemd. Uit de 
vele reacties bleek dat de kopers het een prachtig boek vonden. 
Het bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN wil dan 
ook nogmaals zijn dank uitspreken aan de samenstellers de heren J.N.B. 
Poelman en F. Schuurman en de drukker de heer W. van Hermelen van 
Drukkerij Opheusden, voor dit toonbeeld van kwaliteitswerk. Ook mogen 
in dit verband niet vergeten worden mevr. Van Wely, de fam. Geurts en de 
fam. Du  Bois  te Hien en Dodewaard, waar de intekenformulieren konden 
worden gebracht. 

Van mevr. A.H. Tornga uit Leerdam, zuster van meester Jan, ontvingen we 
het volgende bedankbriefje: 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Mede namens mijn zuster, mevr. H.A. Tornga, deel ik u mede dat wij zeer 
verrast zijn met het boek "Dodewaard", verhalen uit de geschiedenis. 
Onze broer Jan heeft hier veel toe bijgedragen. 
Allen die aan dit boek hebben meegewerkt, in het bijzonder de heren J. 
Poelman en F. Schuurman, heel hartelijk dank hiervoor. 
Voor de geldelijke steun van de gemeente Dodewaard, de RABO-bank te 
Dodewaard en de Gemeenschappelijke Kernenergiecentale Nederland, onze 
hartelijke dank. 
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De ode "Meester Jan" van wijlen de heer J. van Reeden, typeerde hem. 

Met vriendelijke groeten, 

mevr. A.H. Tornga, Leerdam 

Kobus van Ingen 

ERESINEME GOURMET-AVOND 

D at bij een historische vereniging niet alleen serieus werk wordt gedaan 
heeft u natuurlijk allang begrepen. Een kern van zeer actieve 

vrijwilligers is bijna dagelijks in touw om de HISTORISCHE KRING 
KESTEREN EN OMSTREKEN en het Arend Datema Instituut te laten draaien. 
Voor sommigen lijkt het wel een baan. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat af en toe aan ontspanning wordt 
gedacht. Als medewerkers dan met elkaar en soms zelfs in het Arend 
Datema Instituut iets voor eigen kosten organiseren is dat niet alleen 
begrijpelijk maar valt zelfs toe te juichen. Het wijst in ieder geval op goede 
samenwerking, goed samen kunnen gaan en veel enthousiasme. Dat moet 
uiteindelijk de meer serieuze werkzaamheden ten goede komen. 
Vandaar dat de redactie met plezier het onderstaand verslag — geschreven 
door Anita Peters met een korte inleiding van Marijn  Elting  — heeft 
opgenomen. 

In de zomer van '93 hebben we een barbecue-feestje gehad en dat was zo'n 
succes dat Marliene en ik (Marijn) ook weer iets met de kerst wilden 
organiseren. We besloten te gourmetten. De voorbereiding liep wat 
rommelig, want onze vrienden Pruts en Klungel (Jaap en Wim) begonnen 
te breken en Rian begon te verven en dat alles gaf veel stof en troep maar 
op de laatste dag hebben we met man en macht gewerkt en was het nog net 
op tijd klaar. Dus het feest kon beginnen. 

(Anita vertelt verder) 

Als je zo'n gourmet-avond organiseert betekent dat veel voorbereiding 
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(hiervoor onze hartelijke dank aan Marijn en Marlien). Máár dacht Marijn 
samen met Marliene, zo'n avond is natuurlijk hartstikke leuk, maar er moet 
gewoon nog iets bij. Dus zonder dat iemand er van afwist hebben ze de 
verrassing tot in de puntjes uiteen gezet. Toen de avond in volle gang was 
kwam de kerstman in eigen persoon met z'n vier hulpjes (vijf vriendinnen 
van Marliene) al zingend naar binnen gehuppeld om de mensen een prettige 
avond en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Dat dat een verrassing was 
hoeven we u niet te vertellen. Dat ziet u zo aan de foto's. 

Het ging er vrolijk aan toe op de gourmet-avond 

Er werd trouwens die avond flink wat eten verorberd, wat wel te zien was 
aan de tafel van Kobus van Ingen. Die waren nog geen half uur aan de gang 
of ze hadden het vlees al op. Nadat iedereen zich volgegooid had met eten 
en drinken werd het tijd voor de afsluiting van de avond dat door Frans 
Nieuwenhof werd gedaan, waar hij trouwens helemaal geen moeite mee had 
totdat zijn vrouw op een gegeven moment hem tot een einde moest roepen! 
Met z'n allen hebben we gezamenlijk de boel opgeruimd wat trouwens niet 
zo veel werk was want het meeste was wegwerpservies. Toch onze dank 
aan degenen die in de keuken hebben afgewassen en afgedroogd en daar de 
boel helemaal in orde hebben gemaakt. Met z'n allen zijn we toen 
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huiswaarts gegaan. Tot besluit willen we dit nog even kwijt: we hebben een 
ontzettende leuke avond gehad en we kijken met plezier uit naar het 
volgende feest. 

Anita Peters 

OVER DE KOMST DER FRANSEN IN 1795 

T n de vorige Nieuwsbrief (13e jrg. nr. 1 jan. 1995) werd al wat aandacht 
1 besteed aan het feit dat het dit jaar 200 jaar geleden is, dat de Fransen 
ons land binnenvielen en daarmee in ons land de Bataafsche republiek 
vestigden. Het tijdvak dat toen aanving is voor ons land van grote betekenis 
geweest, omdat toen als het ware het fundament werd gelegd voor onze 
huidige staatsinrichting. De komst van de Fransen en de oorlogshandelingen 
die daarmee gepaard gingen zullen bij velen onder ons onbekend zijn, 
daarom in onderstaande regels een ooggetuigen verslag. 

In Bijdragen en mededelingen van de vereniging Gelre deel  VI  (1903), 
worden een aantal brieven afgedrukt uit het (voormalige) archief van de 
familie Graadt van Roggen te Nijmegen. De aanhef van die publikatie is als 
volgt: 

Uittreksels uit brieven, geschreven toen Gelderland het tooneel van den 
oorlog was, in 1794-95, door J.B.S. de Ranitz en diens vrouw A.M. de 
Ranitz, van den [adellijke, red.] huize Doornik aan hun te Gouda logeeren-
de dochter Amalia  Candace  de Ranitz. 

Brief van 9 november 1794 

Uw broeder Cobus is gelukkig met het eene bataillon uit Nijmegen 
gekomen, maar het andere ongelukkige in de Franse handen gekomen. Die 
arme menschen zijn op de gierbrug geweest en de brug is vastgeraakt en 
men heeft de brug naar de stadszijde overgehaald, daar alle, die er op 
waeren, zijn gevangen. Uw broer is naar Zutphen. Wij hebben gelukkig het 
alarm van de overgave der stad niet gehoord, want wij zijn maar effen in 
slaap geweest, toen het geval geschied is; zijnde om twaalf uuren het 
droevige spektakel begonnen. Men had de liggende brug te vroeg in brand 
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geschooten, anders had het andere volk nog wel overgekoomen. De kleine 
kerk (in de Broerstraat) is geheel afgebrand, ook een gedeelte van het 
stadhuys. In de Hersteeg is ook brand geweest, maar dat is nog gaauw 
uitgebluscht, maar de kerk brand verschrikkelijk. Men zegt, dat heden nagt 
weder brand in de stad is geweest, althans men heeft het geklep van de 
klokken gehoort en veel rumoer. Wij hebben nu 7 of 8 officieren in huys 
[huis Doornik, red.] met knegts en over de 100 gemeenen in de schuur en 
koetshuis. Wij worden bijna gek van het loopen en draven. Wij hebben 
geen goederen meer van  Lent  bekoomen.  Lent  is verlaten en alles werd 
doorschoten. Uw oom is op het Bemmelsch huys met een menighte zoo 
generaels, collonels, majoors, ingenieurs en burgers: denkelijk gaat U tante 
meede daar naa toe en uw moeder en zuster naa den domine te Bemmel. 
De booter kost 16 st. het  lb  [pond, red.] en alles is advenant. Willem 
Crijnen, zegt men, heeft wel 10 duizend gulden schaade aan koorn en 
hout. In de Vossenpels zijn verscheijde huyzen doorschoten en de 
menschen zijn alles quijt, door de husaren en anders, en een zo goed als 
de andere. Van de Engelschen zijn wij bevrijd gebleven. 
Heden avond hebben wij hier voor het eerst de taptoe horen slaan en 
morgen dan zullen wij de reveille horen. Ook moeten morgen enige dansen 
in de allee na de trom, om een warme rug te maken. Adresseer uw brief 
aan  Christ  Janssen, meulenknecht op de brug te Arnhem, en verder aan 
mijnheer Orrages (?). Ons vee is gestoolen en het hooi haast heel op. 

Deze brief is ondertekend door vader en moeder De Ranitz. De laatste 
voegde er een regeltje bij , "vaarwel mijn lieve  Amelia,  god bewaar ons en 
alle" 	 

Voor u opgeschreven door Kobus van Ingen 

STRAATNAMEN IN INGEN (3) 

M evrouw Joke van Dee-Honders reageerde in de vorige Nieuwsbrief 
(jrg. 13 nr. 1) op de verklaring van de straatnamen in het dorp 

Ingen. Hier willen wij in het kort het volgende aan toevoegen. 
Het is inderdaad zeer waarschijnlijk dat een benaming als Vossenpas 
ontstaan is uit het vóórkomen van vossen in deze streken. Hetzelfde zal in 
andere plaatsen dan Ingen ook zijn gebeurd. 
Haar verklaring voor Hoogkana is denken wij ook heel realistisch. Maar het 
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is overigens voor Ingen helemaal niet zo vreemd dat daar bijbelse (of 
kerkelijke) namen zouden voorkomen. In de historie zijn er naar mijn weten 
wel degelijk van deze namen geweest. Allereerst lag er vroeger tussen de 
Dorpsstraat en de Rijnstraat een pad dat "den Heijlighenwegh" werd 
genoemd. Dit pad liep achter de Commanderie langs. Tevens lag daar een 
wetering die de "Ketterse wetering" werd genoemd. Deze zou zijn naam 
ontlenen aan het feit dat daar ten tijde van de Reformatie mensen werden 
verdronken die verdacht werden van hervormde sympathie, toen "ketterij" 
genoemd. 
Mevr. Van  Dee  merkt heel terecht op dat het merendeel van de straatnamen 
iets zegt over de grond, het gebruik daarvan, de zichtbare elementen en de 
oude waterrijke situatie. De Morgen, de Hont en de Roede waren 
oppervlakte-eenheden. Een Brenk of Brink is het centrale deel van een dorp 
en Broek (land) is slecht afwaterende grond. 

Voor de naam Klinkenberg (of Clinkenberg) zou ik het volgende ter 
verklaring willen noemen. Ten eerste is het goed mogelijk dat halverwege 
tussen de Rijnbandijk en het dorp Ingen een luidklok heeft gestaan op een 
verhoging in het landschap. Waarom juist op die plaats? Omdat dit 
ongeveer halverwege de afstand van het dorp naar de dijk is. Bij noodsitua-
ties op de dijk zouden de waarschuwingen naar het dorp (het luiden van de 
klok dus) gezien de afstand niet of nauwelijks worden gehoord, als de klok 
op de dijk had gestaan. Het oprichten van een klok halverwege lijkt mij 
daarom niet onwaarschijnlijk. 
De tweede verklaring heb ik uit J. Verdam, Middelnederlandsch handwoor-
denboek ('s-Gravenhage, 1932). Hier vinden we onder "Clinken" onder 
andere "bekend maken; met klokgeklep", of "bekkenslag afkondigen". 
Velen van ons herinneren zich nog de dorps- (en stads)omroepers die tot in 
de vijftiger jaren het gemeentelijk nieuws onder de bevolking omriepen. 
Was de Klinkenberg één van die (vaste) plaatsen waar toenmaals de 
dorpsomroeper van Ingen zijn bekendmakingen deed? 
Voor beide verklaringen is wat te zeggen en af te dingen. Reacties zijn 
welkom. De perceelsnaam Clinkenberg komt al in de 17e eeuw voor en de 
familienaam Van Klinkenberg wordt in die tijd al te Kesteren genoemd. In 
Ede is een Klinkenbergerweg, die over een heuvel, de Klinkenberg loopt. 
Te Ochten behoorde de familie Van Klinkenberg tot de gegoede boeren. 
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De Verhuizensestraat was de weg (eigenlijk een pad) naar het dorpje met 
die naam. Het verhaal van de verzonken kapel op de bodem van de 
Klokkenwaai lijkt mij wel zéér onwaarschijnlijk. Die ligging van het dorpje 
zou te ver in de richting van Lienden zijn. Het is algemeen aanvaard dat de 
vroegste veren ontstonden op die plaatsen waar "doorwaadbare" plaatsen in 
de rivier waren. Ter hoogte van Het Kalkoentje bij Remmerden was zo'n 
doorgang. Trekken we nu een lijn over de Rijn dan vinden we de overzijde 
bij het snijpunt van de Marsdijk en Rijnbandijk, daar zal dus de kern van 
het voormalige dorp gelegen hebben. Tot op de dag van vandaag staat daar 
een boerderij met de naam Verhuizen. De straat naar Ingen (de Verhuizen-
sestraat) lag dus aan de westzijde van het dorp. De buitendijkse strang, die 
voor een gedeelte nog aanwezig is, geeft duidelijk de vroegere loop van de 
Rijn aan. De boerderijnaam "Het Wachthuis" op de dijk bij Ingen, is van 
véél latere datum en heeft meer te maken met de dijkbewaking. 

Kobus van Ingen 

Van mevr. Joke van Dee-Honders ontvingen wij op de valreep nog een paar 
verklaringen over de straten van Ingen die afwijken van die uit de vorige 
Nieuwsbrief. 

De Brei: brei kan ook slijkerige grond betekenen. In Rijswijk heb je 
uiterwaarden die de Braai heten. In Twente komt ook de naam Brei voor 
en daar wordt een akker mee bedoeld. 
(zie: Nederlandse Plaatsnamen door H.J. Moerman blz. 41) 

Hoogkana: hooggelegen stuk zanderig land, door stromingen van de Rijn 
ontstaan. Kana komt van Canon = erfpacht. 

Klinkenberg: klinker of klinken betekende vroeger heuvel. 
De naam Clinkenberg onder Ingen wordt al in 1402 vermeld. 

Tabaksland: er is hier vroeger tabak geteeld. Er stond hier ook een oude 
pan- en tegelfabriek. 
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Pieter van Westrhenenweg: hij was voorzitter van de ruilverkaveling, 
wethouder van Lienden, Lingegraaf enz. 

Zwartepaard: genoemd naar een uitspanning langs de al heel oude weg van 
Tiel naar Amerongen (dus geen boerderij). 

EICW:" STRAATNAMEN IN MAURIK 

CHTHONTSTRAAT: achthont is een oppervlaktemaat; 1 hont is 
honderd roeden lang en een roede breed oftewel 1 hont = 1400 m2. 

BREEDSLAGSEWEG: deze weg is genoemd naar een grondgebied daar ter 
plaatse, de Breedslach (deze naam komt in 1390 al voor volgens de Van 
Maurick kroniek). 
De naam slag of slach komt van het werkwoord slaan en betekent perceel, 
stuk land of een zeker aantal aaneensluitende akkers (Het land in percelen 
slaan). 

BUITENWEG: weg buiten het dorp. 
Voorheen heette deze straat de Oudeweische straat naar een perceel de 
OUDE WEI. 
"Oude weiden" liggen meestal aan de hoge kant van kommen, dicht bij de 
dorpen. De naam wijst op Middeleeuwse toestanden van voor de 14e eeuw. 
Door ontginning van de kommen ontstond nieuw weiland en werd het 
vroegere weiland "Oude Weide". 
De naam "Oude Weide" komt al in 1452 voor. 
Een gedeelte van deze weg heette vroeger de "Duivelshoek", zo genoemd 
omdat het daar volgens de overlevering gespookt zou hebben ("In de 
Duvelshoek en elf andere vertelsels in de Nederbetuwsche toal" van J. v. 
Wijk). 

DORPSPLEIN: plein in het centrum van het dorp. 

DRIES: dries komt van driesch en betekent braakland, onvruchtbare grond. 
Sommigen menen dat de naam slaat op drie van het zogenaamde drieslag-
stelsel: het derde deel van het bouwland, dat voor een tijdruimte van drie 
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jaren niet omgeploegd werd. Volgens prof. Edelman ("Over de perceelsna-
men in het Nederlands rivierkleigebied") is dit laatste onjuist. 

DRIESWEG: zie boven. 

DIJKHOF: een aantal woningen die bij elkaar tegen de dijk liggen. Tot 
voor kort heette de Dijkhof de Waay. 
In oude stukken komt de naam Wayweert voor: way is in het Middel- 
Nederlands een soort tussenwerpsel en betekent wel. 
Weert of waard betekent land langs de rivier. 
De naam Waay heeft hier dus vermoedelijk niet de betekenis van waai of 
wiel (gat ontstaan na een dijkdoorbraak). 
De naam Wade (Wae, Waede, Way) komt in 1402 voor. 

EENDRACHTSTRAAT: eendracht is samenwerking, saamhorigheidsge-
voel. 

ENGELSHOF: woningcomplex waar de straten genoemd zijn naar 
appelnamen. De naam Engelshof is ontleend aan een boerderij en de 
bijbehorende landerijen genaamd "de Engelsche Hof". 

ESSENBOS: de naam is te danken aan een blokbenaming daar ter plaatse 
"Het Essenbos". Waarschijnlijk zo genoemd omdat er veel essenbomen 
stonden en nog staan. 

GARSTSTRAAT:  gars  (gers, ghers, grees of gors) komt van gers, wat 
eenvoudig gras betekent. Het kan ook een landmaat voor grasland zijn. De 
't' is waarschijnlijk later ingevoegd. 
De naam "Garststraet" wordt in 1661 al genoemd. 

v.d. GEERSTRAAT: genoemd naar J. van der Geer, die van 1923 tot 1945 
gemeentesecretaris van Maurik was. Men verwachtte dat hij in die tijd 
burgemeester zou worden, maar dat is niet gebeurd. 
Vroeger heette deze straat de Koppelstraat. 
Koppel of Coppel is een stuk land dat gemeenschappelijk eigendom van 
meerdere personen is. 
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HAAGWEG: in 1447 wordt den Haghe al genoemd, waarschijnlijk een 
grote boerderij. Nu nog staat er een grote boerderij, het Haagje genaamd. 
Deze boerderij is één van de zes boerderijen die in Frans bezit waren of 
nog zijn namelijk van mevr. J.M.L. Gravin de Rohan Chabet te Parijs. 
Haag duidt meestal op een voorname behuizing. 
Letterlijk betekent de naam omheinde ruimte. 

HOOLWEG: hooi komt van hole en betekent: 1. open riool of duiker; 2. 
houten of stenen boogbrug over een sloot of andere waterleiding. In dit 
geval is hier inderdaad sprake van een brug over de Maurikse wetering. 

HOMOETSESTRAAT: genoemd naar een blokbenaming de Homoet. 
Homoet betekent: 1. hoogmoed of overmoed; 2. gewelddaad of wederrech-
telijke handeling. In dit geval is de naam afgeleid van ho = hoog en moet 
komt van made of maat. Made betekent weiland, dus betekent Homoet hoog 
gelegen weiland. 
(De naam komt al in 1503 voor) 

HORNIXVELDWEG: weg genoemd naar een blok daar ter plaatse wat 
Hornixveld heet. De naam Hornix komt van hornic wat hoek betekent. 
De naam Hornyxt velt komt in 1390 al voor in een brief van de heren en 
graven van Culemborg. 

KANAALWEG: weg langs het Amsterdams-Rijnkanaal. 

KAPELSTRAAT: zo genoemd naar een zeer oude kapel (afgebroken in 
1819) die in deze straat gestaan heeft. Van dit kapelletje wordt beweerd dat 
het er voor de geboorte van Christus reeds gestaan zou hebben. Anderen 
trekken dit evenwel in twijfel en zeggen ervan, dat dit Mauriks eerste 
Christelijke kerkje geweest is. Later is op de fundamenten hiervan een 
woning voor de veldschutter gezet. Van deze oude kapel is niets meer over 
dan wat fundamenten. Er zijn plannen om van bovengenoemde woning een 
heemkundig museum te maken. 

KERKPLEIN: plein bij de kerk. 

KERKWEG: weg naar de kerk. 
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KORTESTRAAT: geen toelichting. 

MARIJKELAAN: genoemd naar Prinses Marijke. Vroeger heette een 
gedeelte van deze straat de Achterstraat en een gedeelte ervan de Marktweg. 
Bij deze laatste straat werden ook inderdaad markten gehouden. 

MEERBOOMWEG: weg die leidt naar de boerderij de "Meerboom". 
Deze boerderij was ook een van bovengenoemde Franse boerderijen. Bij 
Maurik ligt een streek die Meerland heet, waarvan de overlevering zegt dat 
het eertijds water geweest is (Van der Aa). De naam kan dan aan dit 
zogenaamde meer te danken zijn. Volgens prof. Edelman echter duiden 
meernamen op geheel dichtgeslibde stroombeddingen. Dit zijn langgerekte, 
smalle terreinen die lager liggen dan de omgeving. 

MELSEKAMPWEG: afgeleid van de percelen de Medelse kampen. MeIse 
of Meelsche (deze naam wordt ook vermeld) is een afkorting van Medelse. 
De naam heeft ook met gras, hooi of bouwland te maken. Kamp of  Camp  
betekent akker. De naam Meelsche  Camp  komt in 1474 al voor. 

MERENRIET: woningcomplex waar de straatnamen de naam van oude 
appelrassen dragen. 
De naam Merenriet zal zijn naam ook wel te danken hebben aan het 
vermoedelijke meer (zie bij Meerboom) of met de verklaring van prof. 
Edelman (zie boven). 
De naam Merenreyt komt al in 1440 voor. 
Namen met reet, rijt of riet zijn ook gebonden aan de eerder genoemde 
stroombeddingen; klaarblijkelijk aan brede verwijdingen van deze beddin-
gen, die wellicht uitgestrekte rietvelden hebben gevormd. 

MOLENSTRAAT: straat naar de molen genaamd "de Hoop" die dateert uit 
1873. Op ongeveer 100 meter afstand heeft vroeger het kasteel "Mauriks 
Cuylen  Burgs  Hofstad" gestaan. 
De naam Molensteeg wordt rond 1290 reeds vermeld. 

NIEUWSLAGSEWEG: genoemd naar een blok percelen de Nieuwe Slag. 
Voor de betekenis van slag of slach: zie boven bij Breedslagseweg. De 
naam Nyenlach komt al in 1390 voor. 
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NIEUWSTRAAT: geen toelichting. 

PARKSTRAAT: genoemd naar een blokbenaming de Park of Perk, wat 
betekent omheining; besloten ruimte van landerijen. 
De Park wordt in oude geschriften ook wel Perrick genoemd en betekent 
hetzelfde als Perzik (heeft niets te maken met de vrucht), maar dit komt 
omdat de dubbele rr in Perrick uitgesproken werd als rs of rz. Vandaar ook 
de namen van percelen of een boerderij daar in de buurt, die de Perzik 
heten. 
De naam Perrick komt al in 1400-1423 voor. 

J.E. PENRAADSTRAAT: genoemd naar J.E. Penraad die hier in het huis 
aan de dijk woonde. J.E. Penraad was van 1919 tot 1946 wethouder van 
Maurik. Voorheen heette deze straat de Kapelse opweg. Zie bij ICapelstraat. 
Deze straat heeft ook Gemeenteweg geheten. 

PROVINCIALEWEG: weg aangelegd door de provincie. 

RAADHUISSTRAAT: straat waarin het gemeentehuis staat. Voorheen 
heette deze straat de Voorstraat en ook wel de Kreupelstraat. 
Waar de naam Kreupel in dit geval op slaat is mij onduidelijk. 

RECHTOPWEG: genoemd naar het perceel de Rechtoppas. 
Voorheen ook wel de Rechtopwal genoemd. 

RIJNBANDIJK: weg langs de Rijn. Een bandijk is een dijk die gerechtelijk 
geschouwd wordt (ban is rechtsdwang). Zo'n dijk wordt ook wel waker 
genoemd in tegenstelling tot slaper. 

SLAAG: woningcomplex waar de straten genoemd zijn naar bomen. De 
naam werd ontleend aan een blok de Bovenslag. 
Slaag betekent: zie boven bij Breedslagseweg. 
De naam die Slage komt in 1390 al voor. 

TIELSESTRAAT: weg naar Tiel, vroeger Zandstraat, zo genoemd omdat 
de eerste verbindingswegen meestal van zand voorzien waren. 
Deze straat heette voorheen ook de Zandvoortstraat. 
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De naam "Tielschen wege" komt al in 1440 voor. 

VALENTIJN: een aantal nieuwbouwwijken, waar de straten naar vogels 
genoemd zijn. De naam Valentijn komt van een perceel de Valentijn. 
Wat betreft de naam Valentijn: is deze afgeleid van de Heilige Valentinus 
wiens naamdag gevierd wordt de 14e februari (Valentijnsdag) of van het 
Latijn waarin valère gezond, sterk zijn, betekent? 

WAL: begane grond langs de waterkant, in dit geval langs de Maurikse 
Wetering. 

WILHELMINASTRAAT: genoemd naar de vroegere koningin Wilhelmina. 

WOERDSTRAAT: een woerd (hetzelfde als waard, weerd, wierde) is een 
hoger gelegen punt in het landschap. Ze zijn meestal kunstmatig opge-
hoogd. Letterlijk betekent het woord: land langs een rivier. 
De woerden waren meestal de punten van vestiging van de eerste bewoners. 
Op deze woerd zijn in de zomer van 1915 en 1916 opgravingen gedaan. Uit 
de aardewerkvondsten blijkt dat deze woerd in het midden van de eerste 
eeuw na chr. tot een eeuw later bewoond is geweest. 
De naam "die Woerde" komt al in 1435 voor. 

ZEEG: het woord wijst in eerste instantie op een waterloop. Zeeg komt van 
zijgen oftewel trekken, het water zijgt of trekt naar de Linge en andere 
weteringen in een zeeg. Later blijkt de naam te zijn overgegaan op de vaak 
daarbij liggende dijk of wal, in dit geval de straat. 

Joke van Dee  

Opmerking redactie 

Bij deze uitgebreide bijdrage van Joke van  Dee  zat ook nog een literatuur-
lijst en -verantwoording plus nog een verklaring van allerlei andere namen, 
die men bij straatnamen e.d. tegen kan komen. 
Door ruimtegebrek gedwongen heeft de redactie het verhaal in tweeën 
moeten delen. Het tweede deel komt de volgende keer. 
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Verder heeft Joke van  Dee  ook nog toegezegd voor enkele andere plaatsen  
(Eck  en Wiel, Ommeren en Lienden) een straatnamenverklaring te willen 
maken. 
Een publikatie over de straatnamen van Echteld is bijna klaar. 

ENEEMIS VAN DE BOEKENTAFEL 

Z oals u weet is er bij iedere lezing van de HISTORISCHE KRING 
KESTEREN EN OMSTREKEN een boekentafel. Hierop worden zowel 

publikaties van het AIC Betuwe als tweedehands boeken verkocht. Door 
opruiming en schenking zijn wij ook in het bezit gekomen van diverse 
tijdschriften; zowel losse nummers als complete jaargangen. 
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in het tijdschrift Westerheem zijn nog 
de volgende nummers aanwezig. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot 
het Arend Datema Instituut en vragen naar Marijn  Elting.  

Losse nummers 

1970 (nr. 5), 1971 (nr. 5, 6), 1972 (nr. 3, 4, 6), 1973 (nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
5), 1974 (nr. 5), 1975 (nr. 1, 3, 5), 1976 (nr. 3, 6), 1978 (nr. 1), 1980 (nr. 
2), 1982 (nr. 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6), 1984 (nr. 1, 2, 4, 5, 6), 1985 (nr. 
5), 1986 (nr. 1), 1987 (nr. 1), 1988 (nr. 1). 

Complete jaargangen 

1969 (1x), 1970 (1x), 1971 (1x), 1973 (2x), 1974 (3x), 1975 (2x), 1976 
(2x), 1977 (2x), 1979 (2x), 1980 (3x), 1981 (3x), 1983 (5x), 1984 (4x), 
1985 (3x), 1986 (2x), 1987 (2x), 1988 (1x). 

Het tijdschrift Westerheem is het tweemaandelijks orgaan van de  AWN  
(Archeologische Werkgemeenschap Nederland). De inhoud bestaat uit 
boeiende, op zich zelf staande publikaties, die merendeels door amateurs 
zijn geschreven. 
Ook Midden-Nederland en het rivierengebied zijn hierin goed vertegen-
woordigd. 
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ARCH!  VARIA 

EEN VONDST UIT 1847 

O p 26 maart 1847 las de Officier van Justitie te Tiel in het Tielsch 
Stads en  Arrondissements  Weekblad dat nabij het landgoed Kolver-

schoten een menselijk geraamte was gevonden. Het blad voorzag wellicht 
de nodige sensatie. De bijdrage was in ieder geval voor de Officier 
aanleiding om de burgemeester van Lienden om opheldering te vragen. Op 
5 april daaropvolgend berichtte de burgervader van Lienden dat de ophef 
in de dagbladen onnodig was geweest. Op het terrein van Jacobus Klijman 
te Aalst waren enkele menselijke beenderen aangetroffen en een nogal 
roestig voorwerp, mogelijk een zwaard. De geneesheer te Lienden, E 
Bodenstaff, schatte de overblijfselen op 200 a 300 jaren oud. Het betrof dus 
een toevallige archeologische vondst. Waar het gevonden zwaard is 
gebleven is onbekend. 

Sil van Doornmalen, 
streekarchivaris 

ra"Y'r~ HOE EEN ACHTERNAAM SOMS KAN ONTSTAAN 

V oor diegenen onder ons, die namen dragen zoals Bakker, Smit, 
Jansen, Cornelissen, van Kesteren, van Ingen e.d. zal het duidelijk 

zijn hoe zijn of haar achternaam ontstaan is. Anderen moeten heel veel 
onderzoek verrichten om achter de betekenis van hun achternaam te komen 
en voor velen blijft de herkomst van hun naam voor altijd een mysterie. 
Voor de eventuele nakomelingen van Rijk libter werd de verklaring van 
zijn naam reeds gegeven bij zijn doop, getuige het volgende extract uit het 
doopboek van Avezaath (Streekarchivariaat Tiel, RBS 1851, fol. 90/91). 

Den 29ste  Febr: (1726) des nademiddags tot Kapelavezaath gedoopt een 
onegt kind voortgebragt bij Rijkske Maassen weduwe van Teeuw van 
Gent, en heeft het dees moeder selfs ten doop geheven, en is haar bij het 
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overstaan na de aflesinge van 't formulier des doops voor de volle 

gemeijnte en als in het aansien van Godt voorgehouden de vuijlheit van 

deese soo lelijke misdaat, die sij opentlijk beleden heeft en betuijgt 

gegeven te hebben groote ergernis en ontstighting aan de gemeinte en 

droefheijd aan de vroomen, daar neffens heeft sij in 't openbaar beleden 

haare hertelijke leedweese en berouw over de schandelijkheijd van dese 
misbedrijvinge, en ijndelijk belooft om voortaan haar kuijsch en eerlijk, 

onder ernstige afbiddinge van Gods goede en bestendige Geest, en 

smekinge van een genadige vergevinge, te sullen gedragen, en dewijle sij 

voor, in, en na haar baringe staande hout, dat sij onder wegen door een 

onbekende met gewelt sou  sun  verkragt en dus den regten vader niet en 
kent, of het geen men daar voorhout, niet noemen wil, soo is het 

speelkind, sijnde een soontje genaamt Rijk Water, dus geheten naa haar 
selve, en den toenaam van Water daar bij gevoegt, soo omdat het kind 

heeft een duijstere vader, als voornamentlijk, omdat het geboren is in den 

overgrooten watersnood ter deser tijd, soo hoog geweest, als geene oude 
luijden geheugen meerder, swaarder nog algemener geweest te  sun.  

Tegen al diegenen, die de herkomst van hun naam niet kunnen verklaren, 
zou ik dus willen zeggen: "Wanhoop niet, misschien ligt de oplossing van 
Uw probleem wel verborgen in een of ander doopboek!" 

Rinus Baggerman 

GENEALOGISCH ALLERLEI 

Uitstel 

G raag hadden wij in dit nummer nog een bijdrage over de Franse tijd 
geplaatst. Het betreft een verhaal over een aantal overlijdensakten van 

dienstplichtige soldaten uit Opheusden (1811-1813). Door ruimtegebrek 
wordt deze verschoven naar het volgende nummer. 

Schenking 

Van de heer Arie den Brejen uit Hardinxveld Giessendam ontvingen wij een 
hele stapel gekopieerde boeken. Het zijn onder andere kerkboeken van  Eck  
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en Wiel, Ingen, Maurik en Rijswijk en een polderboek van Maurik. Voor 
de genealogische bibliotheek een schitterende aanwinst. Heel hartelijk dank. 

Microfiches Burgerlijke Stand 

Ter aanvulling op het bericht in de vorige Nieuwsbrief kunnen wij melden 
dat inmiddels de microfiches van Loenen en W9lferen (1818-1854) zijn 
aangevuld met die van de huwelijksbijlagen. 

Er zijn er nog een paar 

In maart 1994 verscheen het boekje Da waore gien kwaoie miense. 
Hommersom een Ochtense familie geschreven door Kobus van Ingen. Dit 
circa 80 bladzijden tellende boekje beschrijft het verhaal van een typisch 
Ochtense familie in het licht van een stukje Neder-Betuwse geschiedenis. 
Vele foto's, prenten en kaartjes maken het werkje tot een aardig geheel. De 
schrijver heeft er nog een aantal over en biedt deze aan voor de prijs van 
f 15,- per stuk. De helft van de opbrengst is bestemd voor het Arend 
Datema Instituut — AIC Betuwe. 

GENEALOGISCHE VRAGEN 

V an  de heer O.J. van  Lent,  Norelweg 6, 8161  NC  te Epe ontvingen wij 
de navolgende genealogische vraag: 

Tussen 1660 en 1687 zal te Ochten geboren zijn Hendrik Gijsberts van  
Lent.  Gezien het patroniem Gijsberts is zijn vader waarschijnlijk ene 
Gijsbert van  Lent.  Wie kan dit bevestigen en wie weet wat meer van hem 
en zijn voorouders? 

Van de heer H. Borra, Lelystraat 46, 7151 GJ te Eibergen de volgende 
vragen: 
Willempje Bitter, geboren 22 sept. 1798 te Oosterbeek als dochter van 
Aart Bitter en Gijsbertje Jans. Zij trouwt (1) met Willem Borra. Wie weet 
waar dit huwelijk werd gesloten? Wie weet waar en wanneer Willempje 
Bitter is overleden? Zij huwde (2) met Hendrik Wenink op 1 nov. 1843 te 
Arnhem. 
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Jan Borra, tr. 14 apr. 1715 te Elburg met Margje Hendriks Maandag. 
Deze Margje is vermoedelijk de dochter van ene Neeltje, wie kan dit 
bevestigen danwel aanvullen? De vader is Hendrik Maandag. 

Christina Franken werd in deze regio geboren omstreeks 1782. Haar 
ouders waren Jan Franken en Petronella van Dam, wie weet er iets van dit 
echtpaar? Waar en wanneer is Christina Franken geboren? 

De laatste vraag komt van de heer A. Fransen, Kievitstraat 2, 4043  LB  
Opheusden. 
Gerrit Pansier tr. 6 mei 1812 te Ochten met Katerina van Wees. Van 
beide echtelieden zijn geboorte en ouders bekend. De vraag is waar zijn ze 
overleden en waar hebben ze kinderen gekregen? 

Antwoord op al deze vragen kunt u ook via het Arend Datema Instituut — 
AIC Betuwe geven.  

WNW 	DE MARSCH 

T k ben op zoek - als deze bestaat - naar een perceelsnamenkaart van de 
1 Marsch. Kan iemand mij daar aan helpen, een kopie uiteraard? Ook 
voor kopieën van kaarten van de Marsch van voor ca. 1900 heb ik 
belangstelling. 

A. Datema, tel. 08886-1354 

• :•)20 . 	••‘, 	• 	,,,•• • OSENVORENREEKS 

0  ok ditmaal weer een aanvulling op de lijst van uitgaven van de 
Osenvorenreeks sinds de vorige Nieuwsbrief. Het blijft maar 

doorgaan en gelukkig is het einde niet in zicht. 
Wist u dat er nog vele duizenden microfiches liggen te wachten op 
transcriberen? Als u de tijd en een computer heeft, wij hebben de leesappa-
raten en de fiches. 
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Hoofdserie 

52 	Ferdinand van Hemmen. Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van 
Betuwe (december 1944-maart 1945) 

de 

A-serie 

A162 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, le deel 1660-1666 
A163 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 2e deel 1667-1678 
A164 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 3e deel 1679-1694 

A165 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 4e deel 1695-1708 
A166 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 5e deel 1709-1718 
A167 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 6e deel 1719-1729 
A168 Protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250, 7e deel 1730-1737 
A169 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, le deel, voor 

1654 

A170 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 2e deel, voor 
1654 

A171 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 3e deel, voor 
1654 

A172 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 4e deel, voor 
1654 

A173 Protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203, 5e deel, voor 
1654 

A174 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, le deel 1739-1752 

A175 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 2e deel 1753-1767 
A176 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 3e deel 1768-1776 
A177 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 4e deel 1777-1785 
A178 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 5e deel 1786-1791 
A179 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 6e deel 1792-1795 

A180 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 7e deel 1796-1798 
A181 Protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247, 8e deel 1799-1806 
A182 Protocol van bezwaar, Lienden, ORA-Lienden inv. 10, le deel 1727-1735 
A183 Protocol van bezwaar, Lienden, ORA-Lienden inv. 10, 2e deel 1736-1748 
A184 Protocol van bezwaar, Lienden, ORA-Lienden inv. 10, 3e deel 1749-1761 

De delen A162 t/m A168 zijn een herziene uitgave van de delen 2, 3, 4, 6, 
7, 10, 15 en 16 uit de hoofdserie. Deze zijn hiermee vervallen. 
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Renault 5 
Super 

Assurantie- en Voor deskundige voorlichting van alle 
financieringskantoor 

verzekeringen 
* geldleningen 

hypotheken 
belasting adviezen 

A Hommersom b.v. 
beukenlaan 9 postbus 3 4043 ZG 

OPHEUSDEN Telefoon 08887- 2144.  

0  Renault  dealer voor 
Midden-Betuwe 

APK-keuringsstation 

In- en verkoop van 
automobielen 

Van der Garde's 
WARENHUIS 

Opheusden Telefoon 08887-1220 

* Textiel 
* Luxe- en huishoude-

lijke artikelen 
* Speelgoed 
* Magazijnverkoop ser- 

viezen en bestekken 
• Tuinmeubelen 

(7,  

' ' 	(1'44r."« ...'~' •;i---=r-1" 	, 	. '' 

‘ 

	

'\Y 
Li .... . 	, \.:, . 1.;  

11 Walraven 
Dorpsstraat 6, 
Tel. 08887 - 1223 Opheusden 



• '-•-!..`"?&*. 

HET MECHAN I  SAT  I [BEDRIJF 
VOGELENZANG ANDELST 

LEVERT SINDS 1922 
EEN HISTORISCHE 
BIJDRAGE AAN DE 
MECHANISATIE VAN 

- 	DE BETUWSE LAND- 
EN TUINBOUW. 

• 

• 

• -","1 

	 @ 

WIM VAN ZANTEN 
TWEEWIELERS 

FIETSEN:  
Gazelle 
Sparta 
Union 
ATB's 
Etc.... 

Fr-1 	MOTOREN:  
Honda 

• Suzuki 

91,11M 	
Kawasaki 
Yamaha 
Etc 	 

KESTEREN 

Tel.: 08886 - 1200 
Fax. 08886 2668  

BROMFIETSEN:  

Honda 
Suzuki 
Kawasaki 
Yamaha 
Etc 	 

Onderdelen en 
toebehoren 
voor alle 
tweewielers. 
Alle reparaties! 

VOGELENZANG ANDELST 
WAGENINGSESTRAAT 52 	TELEFOON 08880-69500 
6673 DD ANDELST FAX 08880-54041 

MEUBELBEKLEDERIJ 
VAN LEDDEN 

Dorpsstraat 22 	 4031 ME INGEN 

Tel. 03443-2792 

Het adres voor vakkundig 

bekleden van Uw meubelen 

* Grote collectie stoffen 

* Prima afwerking 

* Vooraf prijsopgaaf 
* Ook voor D.H.Z. 
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B-serie 

B16 
B17 
B18 Alle namen uit protocol testamenten Lienden, ORA Lienden inv. 18 
B19 Alle namen uit protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 302 

B20 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Opheusden, RNB inv. 250 
B21 Alle namen uit protocol van bezwaar, banken van Kesteren en Zoelen, RNB inv. 203 
B22 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 247 
B23 Alle namen uit protocol van bezwaar, Lienden, ORA-Lienden inv. 10 
B24 Alle namen uit protocol van bezwaar, Lienden, ORA-Lienden inv. 8 

B25 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Ommeren, RNB inv. 240 
B26 Alle namen uit protocol van bezwaar, Meerten en Aalst, RNB inv. 242 
B27 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Kesteren, RNB inv. 248 
B28 Alle namen uit protocol van bezwaar,  lien  en Dodewaard, RNB inv. 256 
B29 Alle namen uit protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 301 

B30 Alle namen uit protocol van bezwaar, kerspel Zetten, ROB inv. 363 

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  near  het Arend Datema Instituut —  A/C  Betuwe komen. 
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ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ 

Ommerenveldseweg 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. 

D. ZAAYER  VAKGARAGE' 

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 

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

Zorgeloos autorijden heet  

P=LEASE  
bij de vakgarage kunt u nu ook uw occasion leasen 

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF 

FA. GEBR. SPAAN 
Nedereindsestraat 37, Kesteren. Tel. 08886 - 1221  



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

Tel: 03444-3606 - Telefax: 03444-4109 

Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur 

A 
B Betuwsche Administratiesystemen b.v. 

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! 



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 

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 in en outs 

van sparen. Op 

die manier weet 

u zeker dat u de 

maakt. Kom snel eens 

langs. Want de grootste spaar-

bank van Nederland zit ook vlak 

bij u in de buurt. Rabobank 

Ook 	spaar2,- eld 

verdient  eel]  

persoonlijk ad\ ies. 

rente? 
	

beste keus 

Rabobank. Aangenaam. 
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