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V

an de voorzitter

Afscheid
Frans Nieuwenhof

H

et is met spijt dat ik de voorzit Iershamer moet neerleggen. Graag
was ik nog langer voorzitter gebleven,
want de Historische Kring Kesteren en
Omstreken is een boeiende, levende en
gezellige vereniging. Door de toegenomen werkdruk — ik heb gelukkig een
baan — kan ik aan het voorzitterschap
de laatste tijd niet meer voldoende aandacht geven. Om te voorkomen dat de
Kring hieronder te lijden heeft ben ik
eerst afgetreden als redacteur van de
Nieuwsbrief, maar dit bleek niet genoeg.
Om als het ware te onderstrepen dat
het zo niet langer gaat, kan ik niet eens
op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op een gepaste wijze van u afscheid nemen. Ik moet naar een congres
voor mijn werk.
Natuurlijk heb ik zorgen gehad over
mijn opvolging, maar gelukkig is er —
althans voorlopig — een oplossing gevonden in de persoon van Folkert
Schuurman. Hij zal het voorzitterschap
tot september a.s. waarnemen. Dit
houdt tevens het voorzitterschap van
het Arend Datema Instituut in, een
flinke klus dus. Volgens mij is dit hem
wel toevertrouwd. Voor u is hij geen
4

onbekende, want hij is bestuurslid en
verder een van de samenstellers van het
boek Dodewaard, Verhalen uit de geschiedenis en van de jubileumuitgave
Kruiend door de Betuwe.
Overigens hoop ik nog regelmatig
naar lezingen te komen en het Arend
Datema Instituut te bezoeken, maar
dan wat meer vrijblijvend, voor mijn
hobby.
Graag wil ik bij deze mijn medebestuursleden bedanken voor alle steun
en vertrouwen die ik de afgelopen jaren
heb ondervonden. Dit geldt zeker ook
Arend Datema en de andere vrijwilligers in het Arend Datema Instituut.
Ook de mede-redacteuren van de
Nieuwsbrief wil ik zeggen, dat ik het
werk altijd met plezier heb gedaan en
de samenwerking zeer heb gewaardeerd. En tegen u, leden, het was prettig
om iets voor u te kunnen doen omdat u
altijd zo spontaan en leuk reageerde.
Bedankt allemaal en tot ziens.
•
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V

an de redactie

H

et maken van een blad is altijd een
hele uitdaging voor een redactie.
Hebben we wel genoeg kopij? Is het op
tijd klaar'? Zijn alle advertenties (en
daarmede de kosten) geregeld? Kortom
hoogspanning als de einddatum nadert.
Op het moment dat je als buitenstaander in een redactie wordt opgenomen is het weer even wennen aan de
manier waarop zaken zijn geregeld en
worden uitgevoerd.
Mijn eerste indruk toen ik erbij werd
betrokken was, dat alles buitengewoon
goed is geregeld. De overdracht van het
redacteurschap verliep probleemloos.
Een woord van dank aan Frans Nieuwenhof is dan ook zeker op zijn plaats
voor de manier waarop het al 16 jaar
bestaande blad(!) onder zijn eindredacteurschap de huidige vorm heeft gekregen.
De tijd gaat echter snel en met de
huidige technische mogelijkheden zijn
we in staat ook dit soort kleine publicaties steeds efficiënter te produceren.
De lay-out is met ingang van dit
nummer enigzins aangepast. De teksten
zijn in twee kolommen opgemaakt, en
de min of meer vaste rubrieken hebben
een eenduidige openingskop gekregen.
De advertentiepagina's zijn met ingang
van dit nummer gedrukt op getint papier, waardoor het onderscheid met de
redactionele pagina's beter opvalt.
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen,
behalve de introductie van een kwar-

tierstaat op de middenpagina. Er zijn
plannen om met ingang van het volgende nummer te starten met enkele
nieuwe items, die onze lezers zeker zullen interesseren.
Een moeilijkheid in de communicatie naar buiten toe is de verwarring die
ontstaat als je de relatie HKK8e0 en het
AIC aan derden moet uitleggen (en dan
is er ook nog het Arend Datema Instituut). Voor de duidelijk zij hier nogmaals vermeld dat het AIC een stichting
is — door de Historische Kring in het leven geroepen — om het gebouw en de
collecties voor de Historische Kring te
beheren. Later is deze stichting — ter ere
van onze oprichter — omgedoopt tot
Arend Datema Instituut. Toen bestonden er ineens twee namen die de verwarring alleen maar deed toenemen.
Gelukkig heeft het bestuur besloten
deze moeilijkheid op te lossen door
naar buiten toe alleen nog de naam
'Arend Datema Instituut' te gebruiken,
met voorlopig als ondertitel 'Archief- en
informatiecentrum voor de Betuwe'.
Op het omslag is geprobeerd de rol
van de zeven gemeenten die ons werkgebied vormen te benadrukken. Bovendien steunen deze zeven gemeenten het
Arend Datema Instituut, dat, vanuit de
gemeenten gezien, een regionale functie heeft. De Historische Kring wordt
alleen gesteund door de gemeente KesFS IE
teren.
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HO MOET

OPHEUSDEN

Woerden Germaansche en Romeinsche
scherven, enz. Heldring, Wandelingen.

Woerd. Scherven. Heldring, Wandelingen.

INDOORNIK
Romeinsche en Germaansche voorwerpen. Janssen, 0 udheidk. Mededelingen.

Woerd, scherven en Romeinsche penning. Heldring. Wandelingen.

KESTEREN
Woerden, Romeinsche scherven en
penningen, Heldring Wandelingen.

Oude scherven, op den Hoogen Hof.
Berigt van den Heer 0. G. Heldring.

LIEN DEN

ZETTEN

Romeinsche scherven en een gouden
Majorianus. Berigt van den Heer 0. G.
Heldring en van Baron van Brakel van
Lienden.

Germaansche en Romeinsche potten;
penning van Constans. Janssen, Oudheidkund. Mededelingen.

RANDWIJK

IJZENDOORN

ZOELEN
MAURIK

Romeinsche penningen o.a. van Trajanus, oude grondsll., scherven, woerd.
Berigt van den Heer van Asch van Wijk
aan den Hoog!. Reuvens; Kist, Archief
voor Kerk. Geschiedenis. Berigt van
den Heer 0. G. Heldring.

Woerd, eene grove urne, oude potjes,
scherven, koralen, penningen, enz.
Berigt van de Heer J. C. van der Veur.
Al deze berichten zijn uit de hiervoor
genoemde geschriften in de oorspronkelijke schrijfwijze overgenomen.

Bestuurswisseling Werkgroep Zetten

D

insdag 24 februari was een bijzondere avond voor de Werkgroep
Zetten en omstreken. Na 19 jaar het
boegbeeld van de werkgroep geweest
te zijn, nam Jo Poelman deze avond afscheid als voorzitter. Heel veel leden
waren deze avond aanwezig.
Een viertal leden was in de notulen
gedoken en zij belichtten, ieder op eigen wijze, de rol van Jo gedurende zijn
voorzittersperiode. En dit bleek geen
geringe rol. Diverse malen liet hij ons
deelgenoot worden van zijn grote ken10

nis op vele gebieden, maar ook stimuleerde hij anderen dit te doen. Verder
hebben velen de beste herinneringen
aan de buitenexcursies als besluit van
het seizoen.
Na het aanbieden van enkele geschenken door de Werkgroep en het
heffen van een glas, was de beurt aan
Frans Nieuwenhof. Na zijn dankwoord
aan Jo, stelde hij ons de nieuwe voorzitter voor: Teun Versluis.
Jo, nogmaals onze dank, en Teun:
EJ-vdI•111
veel succes.

NIEUWSBRIEF i&'jaargang nr. 2 - apri I 1998

Sil van Doornmalen

KIEZERSBEDROG TE RIJSWIJK IN 1922-1923?

I

n .0111 1922 richtte Eisse Sipko Busscher Nannenberg uit Opheusden
zich tot de Commissaris van de Koningin in Gelderland. Als lid van de Staten
van Gelderland had hij zitting namens
de S.D.A.P.. Een partij die hij in de
Nederbetuwe sterk promootte door het
steunen of zelf oprichten van plaatselijke afdelingen in de gemeenten. Nannenberg wendde zich tot de Commissaris met klachten over de afgelopen verkiezingen voor Provinciale Staten.
Onder andere in het dorp Rijswijk,
gemeente Maurik, waren er volgens
hem 'onregelmatigheden' opgetreden.
De inrichting en plaatsing van de stemhokjes moet zodanig geweest zijn dat
men, zelfs buiten het stemlokaal, kon
zien wat er gestemd werd. Bij het verlaten van het stemlokaal zou door partijgenoten van de gekozen kandidaat tegen kiezers gezegd zijn: 'pat maar naar
Moree en vat een borrel'. Nannenberg
wenste een onderzoek.
Een jaar later was er wederom een
klacht over het stemmen te Rijswijk.
Kiesgerechtigde Jan Jansen was nu ook
verbaasd over de opzet van het stembureau. Toen hij zijn stem uitbracht
voor de Tweede Kamer in Rijswijk
bleek 'dat de boeren die achter de stembus zaten zich overtuigden van ieders
stemming'. Aan de hand van de grootte
van de stembiljetten kon men gemakke-

lijk zien op welke lijst er gestemd werd.
Zelfs vanuit de ramen van de school
vanaf de straat was dit te zien! Volgens
Jansen werden vooral de boerenarbeiders beïnvloed hun stem in een bepaalde richting uit te brengen. Op een
tekeningetje maakte hij de situatie duidelijk en stelde voor voortaan de stemhokjes met een scherm of zakkenlinnen
af te schermen.

Jansen hoopte dat bij de aanstaande
gemeenteraadsverkiezingen de zaak geregeld zou zijn zodat hij zijn stem niet in
het openbaar hoefde uit te brengen. De
klachten hebben waarschijnlijk geholpen. Over de latere verkiezingen zijn
geen klachten ontvangen.
•
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aarverslag Arend Datema Instituut

T

A.Datema, directeur

ijdens het verslagjaar ontvielen ons
drie trouwe en zeer gewaardeerde
medewerkers te weten: W. Rombout, A.
Bijpost en K. Engelen. Ze zijn in de vorige Nieuwshrieven reeds uitvoerig gememoreerd. Toch zij hier nog vermeld, dat hun verscheiden nog dagelijks
wordt gevoeld, gezien de vele werkzaamheden, welke zij voor het AIC verricht hebben en voor welke werkzaamheden met moeite opvolgers gevonden konden worden.
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit F. Nieuwenhof, voorzitter,
A. Bijpost, secretaris(-0, J. de Vries,
penningmeester, M. van Arkel, H. C.
Moorrees, W. A. Rombout (t) en F.
Schuurman. De technische dienst (voor
het repareren etc. van allerlei zaken)
bestond uit de heren J. van Dam, W.
Rombout (t) en T. van Dee.
De bibliotheek werd onderhouden
door de dames Kronenberg en Van Dee
-Honders en door de heren Kronenberg
en Gerritsen. Mevr. J. A. Mailoa — als
vrijwilligster werkzaam op het AIC - is
bezig met het maken van een trefwoordenregister van de bibliotheek.
De bibliotheek afd. genealogie werd
verzorgd door de heer G. Opperman.
Door aankoop en schenkingen zijn
de bronnen op het Arend Datema Instituut — AIC Betuwe, die de genealogen
kunnen raadplegen, wederom enorm
uitgebreid.
Het in de computer brengen van
12

DTB's en burgerlijke standen ging gestaag voort. Hieraan werkten mee de
heren Ruis, Grtinbauer, Arissen, Veldhuizen, Fransen, Van den Bosch en de
dames Bianca Koets, Van de Vooren e.a.
(ay. de heer D. Elting.
Door de dames M. van Arkel en F.
Demirtas, de laatste werkzaam op het
AIC in het kader van het Jeugd Werkgarantieplan, en de heer G. Opperman
werd verder gewerkt aan de inventarisatie van de fototheek en diatheek.
Ten behoeve van diverse instellingen
en verenigingen in ons werkgebied en
daarbuiten werden tentoonstellingen
en lezingen gehouden.
Het Arend Datema Instituut — AIC
Betuwe mocht zich verheugen in een
steeds groter wordende belangstelling.
Ruim 3 500 geregistreerde personen
brachten een bezoek voor informatie,
terwijl ook schriftelijk en telefonisch
gegevens en inlichtingen werd verstrekt.
Uit alles blijkt wederom, dat het
Arend Datema Instituut — Alc Betuwe
in een behoefte voorziet en gedragen
wordt door velen, getuige de hulp en
schenkingen, die ook in het verslagjaar
weer mochten ontvangen worden.
In de Osenvorenreeks verschenen
wederom de nodige afleveringen mede
dank zij de transcribenten van het Oud
Rechterlijk Archief. In de hoofdserie
verscheen ter gelegenheid van het
30-jarig bestaan van de Historische
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Kring Kesteren en Omstreken en het
10-jarig bestaan van het Arend Datema
Instituut het prachtige boekwerk Kruiend door de Betuwe', waarvan inmiddels de derde druk is verschenen.
De samenwerking met het streekarchivariaat van de Kum-gemeenten
verliep goed. De toegankelijkheid van
de gemeentelijke archieven blijft problematisch.
Op genealogisch gebied is er inmiddels een prettige samenwerking ontstaan met het Rijksarchief Gelderland

alsmede met vele verenigingen op dit
terrein in Gelderland.
In het kader van het Jeugd Werkgarantie plan waren in 1997 bij het A IC
werkzaam Diana Vink, Fatma Demirtas,
Sylvia Bokken en Michel Refualu.
Tenslotte zijn we veel dank verschuldigd voor de vele schenkingen en prettige contacten met vele personen en instanties, daarbij de wens uitsprekende,
dat deze contacten de komende tijd zo
mogen blijven of zo mogelijk verstevigd
worden.
•
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HKK&O BIJDRAGE

Spreken is zilver, zwijgen is goud
Rinus Baggerman.

Dat het soms beter is om te zwijgen dan om alles te zeggen, dat op het
puntje van je tong ligt, zal een ieder duidelijk zijn. Spreken is zilver, zwijgen is goud.

e hoofdrolspeler in dit verhaal,
Cornelis Carpentier (Kerpentier)
moet dit spreekwoord niet gekend hebben, hetgeen hem dan ook danig opgebroken is. Wat was namelijk het geval?
Cornelis Carpentier, wonende aan
het Ingense Veer, alwaar hij boerenknecht was bij Gerrit van Westrhenen,
oud 26 jaar, was opgeroepen om op 9
februari 1797 te Tiel te verschijnen voor
de commissarissen tot ontvangst van de
50e penning om aan zijn verplichting te
voldoen. Hij zal hier niet zoveel zin in
gehad hebben en hij had zich daar denk
ik al aardig over lopen opwinden. Zijn
kameraad D. van Spanje had hem 's
morgens voordat ze naar Tiel vertrokken al `gerecomendeert van zig stil en
van oproerige gesprekken te onthouden'. Hij had het net zo goed tegen een
dove kunnen zeggen. Aangekomen in
Tiel bij de plaats waar de commissarissen zitting hielden ging het meteen al
verkeerd. Een schildwacht van het
Corps der Jagers, die voor het gebouw
was geposteerd ter voorkoming van
ruzie en bewaring van rust en orde,
werd door Cornelis Carpentier bij de
knoop van zijn rok genomen, waarna
hij hem vroeg tot welke partij deze
14

behoorde (Patriot of Oranjegezind).
Hoewel hem door de schildwacht verboden werd zich daar over te uiten,
deed Cornelis er nog een schepje bovenop door hem te zeggen: `Ik ben een
goede Oranjeklant en aristocraat'. Er
vervolgens aan toevoegende, dat hij
gediend had onder het regiment Van
Douglas, hetgeen een goed Oranjeregiment was en dat de Prins zijn vader was.
Misschien had hij een borrel op? De
schildwacht had hem vervolgens 'alsnog
verbooden met diergelijke diescoursen
op te houden en gewaarschouwt zig stil
te houden en gedraagen'. In plaats van
dit alles na te komen ging Cornelis
voort 'met zijne ongepermitteerde uitdrukkingen, en tegen die militaire zeide
ik schijt in den heele boel'. Dat vond
ook de schildwacht te gortig worden.
Hij deed hiervan onverwijld rapport
aan de commanderende officier, kapitein Seppenwolder, die vervolgens Cornelis Carpentier in hechtenis nam. Cornelis kwam die dag niet weerom in
Ingen.
Een maand later op 7 maart 1797
kwam zijn zaak voor het gerecht te Tiel.
De aanklager, N. H. van Gijtenbeek,
`rigter der Stad Tiel', verklaarde, dat
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> meubelen > laminaat
> tapijten > slaapkamers
> gordijnen > projekten
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`verneemend alle die daaden van de be- lang heugen, denk ik zo (Cornelis Cardenkelijkste vooruitzigte waaren strij- pentier overleed te Ingen op 18 augusdig met het placaat bij de repreesent- tus 1844 op 75-jarige leeftijd). Hoelang
anten van het vrije volk van Gelderland hij in het tuchthuis vastzat, heb ik niet
dato 24 maart 1795 gearresteert. En kunnen achterhalen, echter geen vijf
mits dien zodaane gedrag, en oproerige jaar, want op 5 september 1800 trad hij
gesprekken, niet konnen worden getol- te Ingen in het huwelijk met de Ommelereert, maar ander ten exempel behoo- rense Hendrika van Meenen, dochter
ren te werden gestraft, en also conclu- van Dirk Gerrits van Meenen en Maria
deerende, dat den beklaagde bij defini- van Oort. Alle thans te Tiel (en wellicht
tieve sententie zal worden gecondem- nog in andere plaatsen in de Neder-Betneert voor den tijd van vijf jaaren te uwe) leden van de familie Kerpentier
worden geconfineert in 't provinciaale stammen van deze Cornelis Carpentier
tughthuis om met zijne handen arbeijd af, waaronder ondergetekende. Moge
den kost te winnen, en daarna voor al- zij de titel van dit verhaal in gedachten
•
toos te zijn gebannen uit de provintie houden!
van Gelderland op peene van swaardere straffe, zo denselven daar in we- Bronnen: Rechterlijk Archief Tiel,
inv.no. 3, Signaat van Criminele Zaken
derom mogte bevonden worden'.
Dit bezoek aan Tiel zou hem nog der Stad Tiel, 1797 en DTB Ingen.

Algemene ledenvergadering
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot het
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:
MAANDAG 20 APRIL 1998,

aanvang 19.30 uur in het Arend Datema Instituut te Kesteren.
AGENDA

I. Opening
2.Mededelingen
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen (In deze Nieuwsbrief opgenomen).
4. Financieel jaarverslag 1997 en begroting 1998. Deze stukken liggen een half
uur voor aanvang van de vergadering
ter inzage.

5.Verslag van de kascontrolecommissie
en de benoeming van een nieuw lid.
Aftredend is de heer D. Elting.
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en
herkiesbaar zijn: mevr. E. Jansen-van
der Nat en de heren Chr. de Bont en
H. Gerritsen.
7. Rondvraag.
•
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Bevers in de Betuwe
Joke van Dee-Honders

Dat er in de Betuwe bevers voorkwamen, met name in de dorpen Ommeren
en Lienden, kunnen we concluderen uit de verschillende perceelsnamen
waarin de naam bever voorkomt.

Z

o vinden we in de atlas van perceelsnamen in Ingen een perceelsnaam Beverwijn, deze naam vinden we
ook terug in het oud-rechterlijk archief
van Ingen. Dit perceel ligt aan de Rijnstraat in Ingen.
In Ommeren komen we een perceelsnaam de Bevert tegen; deze staat
niet aangetekend op de atlas van perceelsnamen, maar we vinden hem terug
bij de verponding van Ommeren in
1650.
In Lienden komen we een perceelsnaam Bevermeer tegen; deze is ook niet
ingetekend in de atlas van perceelsnamen. De naam is nog altijd bekend in
de omgeving Lienden-Ingen en hij ligt
aan de Groenestraat tussen Ingen en
Lienden en de familie Verkuijl woonde
er jaren. In het oud-rechterlijk archief
van Lienden komen we hem wel tegen.
Zo zien we dat deze drie percelen redelijk dicht bij elkaar liggen en het is
in deze omgeving dat de bevers zich
ophielden in het verleden. De bever
(Castor Fiber L.) woonde namelijk in
open bossen langs de rivieren, langs
oude rivierarmen en aan meren. De ligging van de percelen komt overeen met
deze aanwijzingen.
16

De percelen liggen namelijk op een
redelijke afstand van de Rijn, die in het
verleden zuiderlijker stroomde en het is
hier dat de bevers zich ophielden.
Bevers zijn in de vorige eeuw uit Nederland verdwenen doordat er zwaar
jacht op hen werd gemaakt. De pels was
een zeer geliefd artikel. Ook scheidde
het dier een stof af, een soort muskus
dat voor de parfumerie gebruikt werd.
De bever werd ook gegeten. Omdat hij
een geschubde staart heeft, rekende
men hem tot de vissen en konden de
Rooms-Katholieken het vlees ervan op
vrijdag eten. Drie redenen om op deze
dieren te jagen, waardoor ze uit Nederland verdwenen. Ze komen in Europa
nog voor in Noorwegen, Rusland en de
Rhonedefta. Er zijn plannen van Staatsbosbeheer geweest (1984) om het dier
in Nederland weer uit te zetten. Dit is
inmiddels gebeurd in de Biesbos. De
laatste Nederlandse bever, die in 1825 te
Zwalk ten N.W. van Zwolle geschoten
werd, is aanwezig in het Museum 'Natura Docet' te Denekamp (0.).
Wat de perceelsnamen in de omgeving van Lienden betreft: de naam
Bevermeer doet vermoeden dat hier
een soort meer is geweest.

NIEUWSBRIEF 16e jaargang nr. 2- april 1998

Wat de naam Beverwijn betreft, deze
is een beetje onduidelijk. De naam wijn
slaat meestal op gegist sap van vruchten. Het verband met bevers is dus niet
duidelijk, wellicht wordt er hier met
wijn de muskus bedoeld die het dier afscheidt? Wat de rest van de Betuwe betreft: In Heteren vinden we een veldnaam de Beversgol en in Dodewaard
een weiland Het Bevingen. Tot zover de

perceelsnamen met de naam bever. •
Bronnen:
Wijngaarden, A. van: De Bever, Casor
Fiber L. in Nederland (R.1.v.o.N. public.
249. Zeist, 1966); Osenvorenreeks Lienden, Ommeren en Ingen; Bont, Chr. de
en A. D. M. Veldhorst: Atlas van perceelsnamen in het Gelders Rivierengebied. Kesteren, 1992.

Uitslag betekenis dialectwoorden
Hannes van den Hatert

Joke van Dee en Geurt Opperman hadden de minste fouten in de door de Historische Kring Kesteren en Omstreken
uitgegeven vragenlijst, waarin de betekenis werd gevraagd van Betuwse
dialectwoorden. Zij hadden van de
veertien vragen er tien goed beantwoord. Blijkbaar zijn de vragen moeilijk geweest. Zo had een deelnemer uit
Ede er slechts twee goed. De meeste
van de in totaal veertig inzendingen
hadden zes tot negen fouten.
De meeste gingen in de fout met
lemelzaod'. Dat moest `luis' in tuinbonen zijn. Bijna allemaal hadden ze
`hagelbui' ingevuld, ook het woord
'deus' was blijkbaar moeilijk. Een
'deus' is een lijzig vrouwspersoon' by
`Begrèp de gij hoe onze Jan aon zo'n
deus is blijve hange? Ut is már un
duske. Er zit niks bij'. Velen hadden hier
doos of wc ingevuld. Een echte instinker was 'aongebraand'. Dat is 'buitenechtelijk zwanger geraakt'. Verder werden er fouten gemaakt met 'nuije'. Dat
is 'uitdagen'. 'Hij nuijde hum uit urn
meej naor buite te gaon'. Bij 'liemeNIEUWSBRIEF

neere' hebben we zowel 'praten' als
'drinken' goed gerekend. 'Ze zeute in
de herreberreg druk te liemeneere. Er
wiere verscheijene bóltjes gevat. En de
verhaole, die daorbij vertelt wiere,
weure kriemeneel. Twee inzenders hadden vijf fouten. Dat waren mevrouw
Willy Spaan-Gaasbeek en de heer C. J.
van den Berg. Beiden ontvangen een
fles wijn. De goede antwoorden waren:
wuujent
woedend
praten / drinken
liemeneere
stoffer
stofverreke
hemelzaod
luis in tuinbonen
worm in appel of peer
pieremenneke
gerecht van slachtafval
frikkas
aongebraand .. buiten echtelijk zwanger
deus
lijzig vrouwspersoon
onzeker iemand
dutselechtieg
afknuppe
serie vloeken
nuije
uitdagen
zwartmoor
kind, dat vuil is
kafzak scheldwoord
trulle
iets weg rollen
•
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aarverslag HKK&O
Joke van Dee-Honders, wrnd secretaris

1. ALGEMENE
LEDENVERGADERING 14 APRIL 1997

De 29ste Algemene Ledenvergadering
werd gehouden op 14 April 1997 in
het Dorpshuis te Kesteren. De heer C.
de Bont nam de functie van voorzitter
waar, aangezien de heer F. Nieuwenhof
niet aanwezig kon zijn.
De jaarverslagen van het secretariaat
en van de werkgroepen over 1996 werden zonder commentaar goedgekeurd.
Ook het financiële verslag alsmede de
begroting voor 1997 kregen de instemming van de leden. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heer D.
Elting en ondergetekende hebben de
boekhouding nagezien en in orde bevonden, waarmee de penningmeester
decharge kon worden verleend. Ondergetekende kon voor het volgende jaar
geen lid meer zijn van de kascontrolecommissie i.v.m. haar benoeming tot
bestuurslid en de heer Bor heeft zich
bereid verklaard haar plaats in te nemen.
Van de bestuursleden traden de dames D. Kronenberg-Meulenkamp, C.
de Hartog-van Schaik en G. GeurtsParelvliet af. De heer F. Schuurman uit
Dodewaard en ondergetekende namen
hun plaats in.
Tijdens de rondvraag geeft de heer S.
van Doornmalen te kennen enigszins
gepikeerd te zijn dat er in het jaarverslag een opmerking gemaakt is over de
toegankelijkheid van de KLEM-Archie18

ven; deze had men beter rechtstreeks
aan hem kunnen richten.
2. DE HISTORSICHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN IN 1997
LEDENTAL

Het ledental van de vereniging omvatte
per 31 december van het verslagjaar 398
gewone leden en 17 huisgenootleden.
BESTUUR

Het algemeen bestuur van de HKK&O
vergaderde in 1997 driemaal alleen en
vijfmaal in combinatie met het AIC bestuur. Bestuurswijzingen zijn boven al
besproken. In november kregen we de
droevige tijding dat onze secretaris, de
heer A. Bijpost plotseling overleden
was.
In hem verloren we een plichtsgetrouwe secretaris. Zijn functie werd
door ondergetekende waargenomen.
Nog meer leden ontvielen ons dit jaar.
Ook heeft de voorzitter te kennen
gegeven om met het nieuwe verenigingsjaar te stoppen met zijn functie.
Er is een commissie gevormd om een
nieuwe voorzitter te zoeken.
JUBILEUM.

Dit jaar vierde de vereniging haar 3o-jarig bestaan, samen met het AIC dat 10
jaar bestond. Zaterdag 25 oktober werd
dit gevierd met een receptie in het AIC
waar ook de burgemeesters van de aan-
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gesloten gemeenten vertegenwoordigd
waren. Er werden diverse toespraken
gehouden. Ook werd het eerste exemplaar van het jubileumboek Kruiend
door de Betuwe aangeboden aan de
heer E C. Moree, burgemeester van
Kesteren. Na afloop was er een boeiende tentoonstelling te bezichtigen, die
door mevr. M. van Arkel en de heren H.
van Dorland en G. Opperman in elkaar
gezet was. De tentoonstelling is nog een
paar weken voor iedereen toegankelijk
geweest.
JUBILEUMBOEK.
Van dit boek werden er aanvankelijk
1800 gedrukt, maar deze waren na een
week al uitverkocht. Er werden er moo
bijgedrukt welke ook na enige tijd weer
uitverkocht waren. In februari 1998 is
besloten om er weer woo bij te laten
drukken. Hopelijk raken we ook deze
gauw kwijt.
LEZINGEN.

In het verslagjaar werden wederom 9
maandagavondlezingen gehouden over
diverse onderwerpen, waarvan 8 in het
dorpshuis en een in het Arend Datema
Instituut. De eerste zes lezingen werden
georganiseerd door mevr. C. de Hartog,
welke functie na de vakantie werd overgenomen door mevr. E. Janssen-van der
Nat.

bezocht werden. We kregen weer boeiende dingen te zien en tal van wetenswaardigheden te horen.
NIEUWSBRIEF.

De Nieuwsbrief verscheen dit jaar driemaal waaronder ook het jubileumnummer. De redactie is per i november uitgebreid met mevr. E. Janssen-van der
Nat en ondergetekende.
Mevr. C. de Hartog- van Schaik is uit
de redactie getreden. Verder is de functie van eindredacteur per januari 1998
overgegaan van de heer E Nieuwenhof
op de heer F. Schuurman.
DE TABULA BATAVORUM.
Dit blad verscheen dit jaar driemaal,
tegelijk met de Nieuwsbrief.
CURSUS OUD-SCHRIFT.

Ook dit najaar is er weer een cursus van
start gegaan voor beginners (twee cursusisten) en ook een voor gevorderden
(drie personen). De cursussen worden
gegeven door ondergetekende.
KENNISMAKINGSBOEKJE.
Voor nieuwe leden is er door E Schuurman en K. van Ingen een mooi boekwerkje gemaakt waarin het werk van de
HKK&O en het Arend Datema Instituut
besproken wordt.

EXCURSIE

De jaarlijkse excursie werd wederom
georganiseerd door de heren C. de Bont
en K. van Ingen. Dit jaar ( ix oktober)
ging de reis naar Ooy, waar de `Kasteelse Hof' bezichtigd werd. Vandaar
voerde de reis ons over de grens naar
Kalkar en Wissel, waar twee kerken
NIEUWSBRIEF 16' jaargang nr. 2 - april 1998
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Valburg 08-05-1768

X

x Herveld 31-07-1781

SI. Ewijk
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x Valburg 14-04- 1809
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X
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aarverslag Werkgroep Archeologie
Henk Gerritsen en Kobus van Ingen

I

n het afgelopen jaar werden we diep
getroffen door het overlijden van ons
zeer geacht werkgroeplid dhr. Wim
Rombout uit Rhenen. Vele jaren was hij
binnen de groep actief en zijn kennis
van met name de steentijd, was in onze
gezamelijke archeologie beoefening
van grote waarde. We verloren in Wim
ook de 'metaal restaurateur', veel ijzeren voorwerpen die bij onze onderzoeken gevonden werden zijn door zijn
vakmanschap gespaard voor de toekomst. Een aantal van deze vondsten
worden in onze vitrines bewaard en zijn
mede daardoor een tastbare herinnering aan deze prachtman!
VELDONDERZOEK

Met regelmaat zijn we weer op de zaterdag-middagen het veld in gegaan. Natuurlijk bezochten we de oude vindplaatsen waar altijd wel weer wat valt
'op te rapen'. Echt bijzonder konden
deze bezoeken niet genoemd worden.
Toch blijft het spannend. We vonden dit
afgelopen jaar ook een tweetal nieuwe
archeologische sites. In het najaar van
1997 ontdekten we bij Dodewaard in
een omgeploegd weiland, een aantal
pikzwarte verkleuringen, waar rondom
het begin van de jaartelling een redelijk
intensieve bewoning was geweest. Hier
borgen we een behoorlijke hoeveelheid
potscherven die merendeels van de inheemse bewoners afkomstig waren.
Een klein deel van het geborgen mate22

riaal bleek van Romeinse herkomst.
Gebruiksvoorwerpen zoals spinklosjes,
slijpsteentjes en werpkogels werden teyens geborgen (zie nieuwsbrief 15e jaargang 1997 nr. 3).
In Opheusden vonden we op een
perceel waar ontwaterings-greppels
werden gegraven sporen uit de Romeinse tijd. Omdat de weersomstandigheden bijzonder slecht waren hebben
we hier maar summier kunnen onderzoeken. De eigenaar heeft ons echter
toestemming gegeven om in de toekomst een nader onderzoek in te stellen, hier zullen we zeker gebruik van
maken. Het geborgen materiaal lijkt
voorlopig hoofdzakelijk uit Romeins
materiaal te bestaan. Ook vonden we
wat sporen die op crematie overblijfselen leken, mischien... hebben we hier te
maken met een grafveld uit die tijd. Dit
zou uniek zijn omdat ondanks de vele
Romeinse vindplaatsen in Opheusden,
er nog nooit een grafveld werd gevonden. Wie weet? We houden u op de
•
hoogte.
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aarverslag Werkgroep Zetten

1111V
H

B.T. Hof-Velde

et jaar 1997 ligt weer achter ons.
De Werkgroep Zetten heeft ongeveer negentig leden. Gemiddeld komen
er 25 op de bijeenkomsten. Het onderzoek naar burgemeesters in de tweede
helft van de vorige eeuw is afgerond
door de heer Versluis over M.J. Chevallier — Een portret van een burgemeester
rond de eeuwwisseling. Hopenlijk
wordt het werk verricht door onze leden aan dit onderzoek binnenkort gepubliceerd.
In een tien-minutenavond kwamen
vier van onze leden aan het woord. De
heer van der Westeringh gaf een
boeiend verslag hoe je in het verleden
een pachter kunt opsporen. De heer
Tap nam ons mee naar oude situaties in
onze gemeente. De heer Viergever nam
de gasgeneratoren onder de loupe. En
tot slot diepte de heer van den Berg het
jaar 1917 uit.
Dan werden dit jaar Zetten en Hemmen nader bekeken. De heer Poelman
bekeek Zetten in het verre verleden. De
heren Smits, Van Mourik en Poelman
gaven op een zomeravond uitleg over
het kerkje van Hemmen.
Het laatste deel van het afgelopen
jaar dreigde een stilstand in de organisatie van de werkgroep te ontstaan wegens drukke bezigheden van de voorzitter en de secretaresse. Toen bleek de vitaliteit van onze werkgroep evident te
bestaan. Een driemanschap — Van den
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Berg, Van Mourik en Versluis — vormden een programmacommissie en tijdelijk voorzitterschap.
In november en december werden
twee avonden over de Heldring Stichtingen georganiseerd. De familie De
Hartog gaf met een excellente dia-serie
een zichtbaar raamwerk van het verleden van deze stichting. Mevrouw Lidth
de Jeude-van Wely vertelde over haar
peettante mevrouw De Mol van
Otterloo, eigenaresse van de villa 'De
Til'. De heer Van Wely nam de
onderwijspoot in Zetten voor zijn rekening.
Alles overziende waren het goede
avonden. De locatie 'Het Wapen van
Andelst' geeft ons het gevoel thuis te
zijn en toch een avondje uit.
Naast deze activiteiten hebben individuele leden taken op zich genomen of
gevonden. Voorstellen voor uitbreidingsplannen kostten veel tijd. De
keuze van de gemeente is niet op namen uit het verleden gevallen.
En verder verrassen de leden van
onze werkgroep elkaar en zichzelf met
een kennis van het verleden op verschillende terreinen van deze streek. Deze
belangstelling en kennis van de leden
geven een goede basis voor toekomst
van de werkgroep van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken.
•

NIEUWSBRIEF 16e jaargang nr. 2 - apri I 1998

lc'

treekarchivariaat
Sil van Doornmalen, streekarchivarus

BEZOEKERSDAGEN

Hierbij weer het gebruikelijke overzicht van het werkschema van de
streekarchivaris in de gemeenten. U
kunt op de woensdagen terecht voor
onderzoek van 9.00 uur tot 16.30 uur.
Bezoek is slechts mogelijk na een telefonische afspraak. Op i mei aanstaande
stapt de streekarchivaris in het huwelijksbootje, aansluitend is hij enkel weken vrij. Daarom is in de maand mei het
streekarchivariaat niet te bezoeken.
Weeknr.
14
15
16
17
i8.
19
20
21
22

23
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3o.
31.
32.
33.
34.
35.

Dagen
30-3/3-4
6-4/10-4
13-4/17-4
20-4/24-4
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
1-6/5-6
8-6/12-6
15-6/19-6
22-6/26-6
29-6/3-7
6-7/10-7
13-7/17-7
20-7/24-7
27-7/31-7
3-8/7-8
10-8/14-8
17-8/21-8
24-8/28-8

Gemeente
Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik
Kesteren
Lienden
Echteld
Maurik

RESTAURATIE BEVOLKINGSREGISTERS GEMEENTE KESTEREN

In de loop van dit jaar worden de
oudste bevolkingsregisters van de gemeente Kesteren opnieuw ingebonden
en zonodig gerestaureerd. Het merendeel van de oude registers vanaf 1839 is
dan enige tijd niet te raadplegen. Wanneer de boeken naar het restauratieatelier gaan is nog niet precies bekend.
Dit is afhankelijk van de inplanning van
werkzaamheden door het atelier. De registers na 1890 verkeren nog in goede
staat en worden niet opnieuw ingebonden. Als u de bevolkingsregisters wilt
raadplegen belt u dan even om te vragen of ze nog, of weer, aanwezig zijn?
RESTAURATIE OORLOGSSCHADEKAARTEN KESTEREN EN ECHTELD

Direct na de Tweede Wereldoorlog werden door gemeenten kaarten aangelegd
van de schade aan huizen en andere gebouwen. Op basis van kadastrale kaarten kleurde men de panden als zijnde
geheel verwoest en licht of zwaar beschadigd. Ook in de gemeenten Kesteren en Echteld zijn deze kaarten aangelegd. Met name van de dorpen Ochten
en Opheusden geven ze een indringend
beeld van de verwoestingen. Het streekarchivariaat heeft onlangs de kaarten
laten opknappen. Ze worden nu opgeborgen in speciale hoezen en een afzonderlijke kaartenkast. Ze zijn te raadplegen bij de gemeente Lienden!
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CURSUS AFGELAST

Vorig jaar stond in de Nieuwsbrief te lezen. dat het Gelders Oudheidkundig
Contact in samenwerking met het
Streekarchivariaat van plan was een
cursus lokaal archiefonderzoek te organiseren te Lienden. Helaas bleek er net
te weinig belangstelling te zijn om de
cursus doorgang te laten vinden. Bekeken zal worden of dit jaar het initiatief
alsnog voortgang kan vinden, al dan

niet in een iets gewijzigde vorm. De gemeente-archieven bieden veel interessant materiaal, ook voor genealogen die
verder willen kijken dan de Burgerlijke
Stand en de bevolkingsregisters. Als u
alsnog belangstelling heeft voor een
dergelijke cursus kunt u zich melden bij
het Gelders Oudheidkundig Contact te
Zutphen: (0575) 51 18 26, dhr. B. van
Straalen, consulent geschiedbeoefe•
ning.

OP VRIJERSVOETEN
M'n Vaoder zei d'r 's tege mij:
"Ik wit 'n beste vrouw veur ou;
die motte's op gaon zuuke,
die motte's op gaon zuttke."

De djem die greep mien bie 't haor;
ik doch: "Wa drommel, wa doedegij raar!
't Zal toch gin vrije weze?
't Zal toch gin vrije weze?"

ik zei: "Wel, vaoder, ik zij zu bang;
'k wit 'r nog van gin vreulie van
en 'k durf ze nie aon te raoke,
ik durf ze nie aon te raoke!"

En de djern die viet mien in de nek;
ik doch: "Wa deksel, wa doet ze gek!
Mot da nou vrije weze?
Mot da nou vrije weze?"

Mar 'k trok de beste kleren aon
en klopte d'r zuutjes op 't raom,
en ik wier ingelaote,
en ik wier ingelaote.

'k Zocht gaauw de klumpkes in de geut;
en doch: "'k Weur host al de pineut:
da vrammes wit van wante,
da vrammes wit van wante!"

"G'naovend, jungske, wel zijdegij daor;
gao zitten in da httukske daor,
dan kunvenis saome praote,
dan kun venis saome praote."

En al wor ik heet, en al wor ik koud,
en al wor ik duuzend jaoren oud,
mar ik gao noot meer vrije,
mar ik gao noot meer vrije!

Ik zette de vuutjes op de plaot;
Ik praotte as 'n avvekaot
en 'k doch: Is da nou vrije?"
ik doch: "Is da nou vrije?"

Gehoord van (Tante) Gijsje van Ommeren-de Kock op Dijkzicht, Lienden, 1928.

Mar de aauwe ltut,die goenk naor bed
en wunsten ons tezaome pret;
mar 'k dors ze nie aon te raoke,
Ik dors ze nie aon te raoke.
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(Dit gedicht in Liendens dialect werd ingezonden door de heer J. A. H. Verkuyl
uit Zeist.)
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PIET SPIES BV KESTEREN
TRANSPORT - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR
ZAND-, GRIND- EN GRONDHANDEL
STRAATSTEEN- RODE SPLIT - CONTAINERVERHUUR
TEVENS ALLE SLOOPWERKEN

TEL. 0488 - 481520
JUWELIER - HORLOGER

N. VAN DER GREFT
Ook gespecialiseerd
in de verkoop
en reparatie

'N GOED BOEK
HAAL JE BIJ
'N GOEDE ZAAK
FAR latk

'N GOED DECK_
'N GOEDE ZAAK

van antieke
klokken.

B.

a SI

Gespecialiseerde boek- en kantoorvakbandel

Hoofdstraat 84 - 6671 CC Zetten
Telefoon: 0488 - 451360

Hoofdstraat 64
ZETTEN
Tel.: 0488 - 451247

AUTOBEDRIJF

J.BLOKLAND

Voor alle merken: AUTO'S EN OCCASION'S
met Bovag garantie kunt u bij ons terecht
Dealer: ViaIle-L.P.G. -installatie * Auto-shop * Benzine en L.P.G.-Station
Tevens het adres voor al uw.
Onderhoud en Reparaties - A.P.K. Keuringstation
Hoofdstraat 88- Zetten -Tel.: 0488 - 452611

Sub dealer
Ford

BEKISTINGSSYSTEMEN

W. VAN HAL B. V.
* buigwerk
* bouwstaalnetten
* geprefabriceerde wapening
en vlechtwerk

Panhuizenveg 5 a/b
4041 CN Kesteren
Tel. 0488-482062
Fax. 0488-483258

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Dorpsstraat 22

4031 ME INGEN

0344-602792

WIM VAN ZANTEN
MOTOREN
Fr-1 Keuze uit ongeveer
ik. 100
motoren

BOAS
Het adres voor vakkundig
bekleden van Uw meubelen

MOTOREN:

BROMFIETSEN:

Honda
Suzuki
Kawasaki
Yahama
Etc

Honda
Suzuki
Kawasaki
Yahama
Etc

* Grote collectie stoffen
* Prima afwerking
* Vooraf prijsopgaaf
*

Ook voor D.H.Z.

Inruil en financiering mogelijk
Nedereindsestraat 25 Kesteren
tel. (0488) 48 12 00

HKK&O BIJDRAGE

Straatnamen Herveld
Elly Janssen-van der Nat

Naast de naar bloemen genoemde straten, Leliestraat, Lotusstraat en Orchideestraat, kennen we een groep straten vernoemd naar planeten: Planetenlaan, Jupiterpark, Mars, Mercurius, Neptunus, Saturnus en Venus. De
overige straten hebben bijna allemaal een historische achtergrond.
BINNENSTRAAT

Straat binnen de begrenzing van een
perceel vallend. Het eerste deel aan de
kant van de Hoofdstraat, is één van de
zijden van het aan vier kanten door wegen omsloten perceel de Hogehot
Later is dit doorgetrokken en nu
vormt de Binnenstraat een verbinding
tussen de twee hoofdaders Hoofdstraat
en Tielsestraat.
BRANDENHOFSTRAAT

Naam van perceel en boerderij (± 1751),
waarschijnlijk genoemd naar eerder afgebrand gebouw op die plaats.
BREDESTRAAT

tijd eigendom van de heren van het kasteel Andelst.
DE HUCHT

Is hoogte. Straat ligt bij de hoogte
waarop kerk gebouwd is en bij de terp
van de vloedschuur.
DE HUL

Oude perceelsnaam (1655). Vroeger
ook aangeduid als gemeint of hul.
DE TIP

Naam van boerderij, die waarschijnlijk
weer genoemd is naar het perceel de
Tip. Een vormnaam.
DE ZANDAKKERS

Perceelsnaam, later ook boerderijnaam.
De Zandakkers heette van oudsher
het Gekvoortsestraatje. Later, nadat hij
doorgetrokken was naar het station in
Zetten, Spoorstraat.

Is meestal een oude veedrif, weg voor
veevervoer, al bekend in 1632. In 1634
Gemeent of Breedestraat geheten.
Op de brede bermen, de zgn. gemene
gronden, gronden in het bezit van het
dorp, zijn eind 18e begin 19e eeuw veel
kleine huizen gebouwd.

Straat gaande van Tielsestraat naar de
Waaldijk.

DE BONGERD

GEKVOORTSESTRAAT

Spreekt voor zich.

Komt van Gokesvoorde, voorde is een
doorwaadbare plaats. De Gekfoort is
een heel groot samengaan van diverse
percelen. Nu heeft alleen het straatje
haaks op het oude Gekvoortsestraatje
deze naam.

DE HOGEHOF

Hof is oorspronkelijk een bestuurscentrum van bijvoorbeeld een dorp,
later ook aanduiding voor huis of boerderij. Het is een aan vier zijden door een
weg omsloten perceel geweest, lange

DIJKSTRAAT
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HET DORPSPLEIN

Naam voor het plein dat uit moet groeien tot het centrum van Herveld.
HOOFDSTRAAT

Hoofdader door Herveld—Noord. Het
eerste deel, van Binnenstraat tot Stenenkamerstraat, heette in 1809 nog Aalsterdijk, het laatste deel de Hogeweg.
HOUTAKKERSTRAAT

Akker duidt op bouwland, waarschijnlijk eens beplant geweest met houtgewas. We kennen ook de Houtakkerse
pijp als waterloop in deze buurt.
JAFFASTRAAT

Genoemd naar de 20e eeuwse boerderij de Jaffahoeve. Wie helpt hoe men
aan deze naam gekomen is.

in 1809 wanneer de huidige Hoofdstraat
de Hogestraat heet, heet de Meeuwerdensestraat de Hogedwarsstraat.
Meeuwerden is de naam van de al in de
15 eeuw bekende boerderij Meeuwerden, die aan deze straat gelegen is.
MERKENHORSTSTRAAT

Vroeger Huttenstraat genoemd, vanwege een aantal heel kleine huisjes die
er stonden. Nu genoemd naar de boerderij Merkenhorst; een oud adelijk bezit, in bezit gekomen van rijke burgers,
toen de lening die zij er op verstrekt
hadden niet op tijd terug betaald kon
worden. Door vererving in bezit gekomen van prof. Frederik Adolf van de
Mark en Agneta v.d. Horst.

KERKSTRAAT

MOORDAKKERSTRAAT

Heette al zo in 1632. Het is van de
Hoofdstraat af gezien de directe weg
naar de kerk in Herveld—Zuid. Men
ging dan over de huidige Kerkstraat,
stukje Lechstraat, Dijkstraat, Kerkedammetje (nu Kerkpad).

Of er op het perceel de Moordakker
vroeger misschien een galgenplek is geweest is mij niet bekend. Naar het perceel is ook een boerderij genoemd.
Moordakkerstraat, plus huidige Onderstalstraat, in 1632 Klipstraat genaamd.
Naam Moordakkerstraat al in 1538.

KRUISSTRAAT

Kruispunt van wegen. In 1844 wordt al
geschreven dat men in Herveld kruisweg aan kruisweg vindt. Voor de komst
van de A5o kruiste de Kruisstraat inderdaad de Tielsestraat, en kwam zo op de
Schebbelaarstraat.
KUILSESTRAAT

In 1501 lezen we al over het perceel
de Cuylickers. Cule betekent o.a. kuil,
maar ook hol onder de grond.

ONDERSTALSTRAAT

Vroeger Klipstraat geheten, 1632, 1809.
Het is de oostelijke begrenzing van de
grote Woerd. In 1832 wordt een gemeenschappelijke weide, op wat nu Romeplein heet, aangeduid met Onderstal.
Een van de betekenissen van Onderstal
is fundering. Er zijn hier restanten van
heel oude bebouwing gevonden.
ROMEPLEIN

MEEUWERDENSESTRAAT

Plein waaraan de boerderijen Rome,
Groot Rome en Klein Rome gelegen
zijn. Boerderijnamen zijn 18e eeuws. Er
zijn hier veel Romeinse vondsten gedaan, vandaar misschien de benamingen voor deze boerderijen.

Op de oudste kaart van 1632, wordt
deze straat de Hoochsestraat genoemd,

Dit is het eerste deel van de Schebbe-

LECH STRAAT

Loopt langs het gebied de Lech. Lech of
laagte is hier niet een laag gelegen gebied, het ligt juist hoog. Laag kan hier
leeg betekenen, verlaten.
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Voor deskundige voorlichting van alle
Assurantie- en
financieringskantoor

verzekeringen
geldleningen
hypotheken
belasting adviezen

A Hommersom b.v.
Beukenlaan 9, Postbus 3, 4043 ZG
OPHEUSDEN Telefoon 0488 - 442144

Renault 5
Super

Van der Garde's
WARENHUIS
Opheusden, tel. 0488 -441220

11 Walraven
Dorpstraat 6, Opheusden
Tel. 0488 - 441223

Renault dealer voor
Midden-Betuwe
APK-keuringsstation
In- en verkoop van
automobielen

* Textiel
* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed
* Magazijnverkoop serviezen en bestekken
* Tuinmeubelen

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

FA. GEBR. SPAAN
Nedereindsestraat 37, Kesteren. Tel. 0488 - 481221

VAKGARAGE
D. ZAAYER
SW.W.W.58.~.55~
ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

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

-LEASE
bij de vakgarage kunt u nu ook uw occasion leasen

AT ON %LI

AUTO

PAS

Ommerenveldseweg 67- Ommeren - tel. 0344 -601632

Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur.
zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 13.00 uur.
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laarsestraat. dat nu dood loopt op de
A5o, die deze straat door midden gehakt heeft. Schebbelaarsestraat, genoemd naar boerderij het Schebbelaar
(i8e eeuw).
SCHOOLSTRAAT

trokken deel hiervan van Jaffastraat tot
station Zetten. Het was toen de snelste
verbinding van Hoofdstraat Herveld
naar station Zetten. Na aanleg van A15
is de Spoorstraat doormidden gesneden. Het oude deel heet nu Zandakkers
en het noordelijk deel Spoorstraat.

Hier heeft de oude school van Herveld
gestaan, eerst gemeentelijke school, later Hervormde school. In 1809 en ook
nog later Molenwegh geheten, de weg
van de kerk naar de molen.
SIERAKKERSTRAAT
Een bouwlandnaam.

Genoemd naar de boerderij de Stenen
Kamer, dit is waarschijnlijk een oud
spijker of korenbewaarplaats. Reeds
bekend in 1600. Weg heette vroeger de
Zandweg.

SINT WILLIBRORDUSSTRAAT

TIELSESTRAAT

Voor de reformatie was de oude dorpskerk toegewijd aan St. Willibrord. Nu
de naam van de er vlakbij gelegen
Rooms-Katholieke kerk.

Nu een doorlopende weg vanaf dorp
Valburg, via Herveld en Andelst naar de
Waaldijk en zo richting Tiel. Het Herveldse deel heette in 1809 Valburgseweg, in 1832 gedeeltelijk Zandweg en
het stuk dat aan Andelst grenst de
Meerenburgschestraat of ook wel Mirrenburgschestraat.

SLOPSE STRAAT

Het slob of slop wordt al in 1535 genoemd als boerderij. Er waren, en er
zijn er twee: het Grote Slob en het
Kleine Slob. Slop kan betekenen schuilhoek of sluiphoek, maar ook doodlopende weg, plaats waar men kan doorsluipen of ontsnappen, uitweg.
SPOORSTRAAT

Oorspronkelijk de benaming van de
oude Gekvoortsestraat plus het doorge-

STENENKAMERSTRAAT

ZEEGSTRAAT

Straat die de Zeeg kruist (een watergang). In dit geval de Verloren Zeeg,
een groot waterlossingsverband van
verschillende buurtschappen. En zoals
heel vaak ook hier een grens van twee
kerspels, n.l. Herveld en Valburg.
•

Aanvulling straatnamen Rijswijk

I

n het vorige nummer van de Nieuwsbrief kon ik bij de naam Middelweg
geen verklaring geven.
Onlangs kreeg ik deze toegestuurd
door de heer De Regt uit Ede: de weg
zou bedoeld zijn als een soort ontsluitingsweg van de polder. De Middelweg
is dus een weg dwars door de polder
tussen Rijswijk en Ravenswaaij. De
30

naam komt ook voor in Driel/ Elden.
De heer De Regt heeft een uitvoerige verklaring voor deze naam geschreven die binnenkort in het verenigingsblad van de Historische Kring Elden
verschijnt.
•
Joke van Dee - Honders
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enealogische vragen

HERMSEN, WILLEM

Mr. Willem Hermsen Vesteringh, ook
wel vermeld als Willem de Smid tot
Doornenburgh, gehuwd vóér 1674 met
weduwe Eva Heijntjes, overleed v6ór
1679. Willem huwt dan Theadora
(Dercxken) Grobben. Zij krijgen 9 kinderen: Hermen, Maria, Wilhelmus, Stephanus, Eva, Joannes, Jacobus, Catharina en Henrick. Willem de Smid overleed begin 1706 te Doornenburgh.
Wie zijn zijn ouders? Waar en wanneer
is hij geboren?
Jaap Vestering
Dissel 49
1141 ZM Monnikendam

•

KWARTIERSTAAT
VAN BINSBERGEN

Gaarne aanvullende gegevens en kwartieren van:
Driel, van:
Derkje Jans van Driel, ged. Oosterhout
4-11-1708, ondertr. Slijk-Ewijk 6-7-1737
Jacob Petersen Pluim van Ham. Derkje
is dr. van Teunis Jansen en Neuleken
Hendriks, wonende te Oud-Ewijk.
Tijssen (patroniem):
Johannes Tijssen, ged. Batenburg 15-81675. Geh. aldaar 28-1-1699 Anneke
Cornelis, ged. Altforst 13-5-1675. Johannes is een zn. van Tijs Heimerix 'Smit'
en Geertruit Janzen. Anneke is dr. van
Cnelis Hermens en Agnis Willems.

Timmer:
Elisabeth Timmer, geb. Dodewaard
1739. Tr. aldaar (I) 20-03-1761 Geurt
Ariesz, geb. Dodewaard 17-3-1737. Tr.
aldaar (2) 6-8-1784 Andries Peters van
Deest. Elisabeth is een dr. van Geurt
Cornelissen. j.m. van Gesperden en
Catharina Willemse.
Varseveld:
Jenneke Varsseveld, j.d. van Dodewaard. Tr. aldaar 23-4-1729 Arien Lamberts, geb. Dodewaard 4-7-1697. Arien
is een zn. van Lambert Geurtsen (tr.
Dod. 10-6-1683) en Aaltje Cornelissen,
geb. Dodewaard 21-7-1661.
E. van Binsbergen
Irenelaan 50
6713 MZ Ede-Gld.
Tel.: (0318) 61 27 38

•

LENT, FAMILIE VAN

De heer Otto J. van Lent uit Epe heeft
na tien jaar onderzoek naar de familie
Van Lent zijn gegevens vastgelegd in
twee boekwerken, die bij hem te koop
zijn. Ook wordt dit jaar weer een familiereunie gehouden.
Inlichtingen:
Otto J. van Lent
'de Braamweide'
Norelweg 6
816i NC Epe
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istorische foto

FOTO NIEUWSBRIEF
NR. 1 JANUARI 1998

De personen op deze foto zijn herkend
door de familie van Kalkeren aan de
Vogelenzangseweg te Lienden:
Willem de Haas, Gehuwd (I) met Helena Samulina de Kock. Gehuwd (2) met
Luthera Johanna van Ewijk.
Op de foto van links naar rechts:
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrika de Haas, * 05-04-1891 te

Lienden, 1-15-07-1931 te Lienden op
40-jarige leeftijd. Gehuwd met Gerrit
van Kalkeren, 06-01-1881 te Lienden,
t 06-1i-1949 te Lienden op 68-jarige
leeftijd. 2. Jan Albertus de Haas. 3.
Gerritje de Haas. 4. Jerfaas de Haas. 5.
Neeltje de Haas.
Uit het tweede huwelijk:
6. Aart Sander de Haas, * 21-03-1903 te
Lienden. 7. Mechelina de Haas,* 20-05•
1905 te Lienden.

FOTO NR 108 - 85

Wie kent deze familie? Vermoedelijk is deze familie afkomstig uit Opheusden.
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Doe-het-zelf centrum
,

'

.

'' A. VHKTTUIA
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Voor al uw:

0'
* Meubels
* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

* Verf
* Verfmengen
* Behang
* Sanitair
* Electra
* Verlichting
* Gereedschap
* IJzerwaren

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon 0488-481223

straatwerk
zaagwerk
grondwerk

,

.
b.,...
*

Sierbestrating
Tevens verhuur
van minigraver

'traat"Tir
lirri.
")i6s
- —bpheus
. . . den
Telefoon 0488-4431 se
Autotelefoon 06-52839029

VOOR:
SCHOENEN
LEDERWAREN
SPORTARTIKELEN

e
51°9411111

ook voor al uw
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Peter Diepeveen
Molendam 11
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MERKEN KIJKEN!
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AAN HUIS SERVICE:
Kunt u door omstandigheden
niet naar ons komen,
dan komen wij met de door u
gewenste kleding naar ti!

VAN HUNNIK MODE
IN ZETTEN
"Id.: (0488)

45 IS 93

De zaak met alle bekende merken
under cién clak.
De krillie sladi mor II Haw:

Hamsestraat 40
Opheusden
INTERIEURVERZORGING

VAN DAM B.V.
'De Zwaan'
Rijnbandijk 16
4043 JL Opheusden
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Telefoon (0488) 44 12 98

HKK&O BIJDRAGE

Zaterdagavond
Joachim (1928)
(Liendens dialect, ingezonden door de heer J. A. H. Verkuyl uit Zeist)
't Is weer 'n zaoterdag tege d'n avend.
Alles is verrig en ree gemok veur d'n
zundag. De keupere zwengelknop van
de pomp op de geut glimt da't 'n meraokel is . De rutjes van 't ronde venster
zijn gezeemd. De steëne vloer is geschrobd. Alles staot op z'n plek; Vaoders stoel bij 't fernuis, datje de vuutjes
gemekkelijk op de plaot zette kan. Bove
d'n taofel hangt de pieterolielaamp, de
kap en het glas helendal gepoetst, alles
knap en verzurgd.
Dat is Moeders ponteneur. Vroeger,
lang veur d'n ondertrouw, had ze Willem op 'n keer mè z'n kammeraod heure praote. Ze had 't stillekes afgelusterd
en heurden 'm van d'r zegge: 'Een helder djernje; een meraokels helder vrammes zal da worre!' En Moeders wit da
ze da zal blijven ok! Op 't fernuis staot
de kètel te dampe. Da waoter is veur de
koffie, want 'n kumke koffie op z'n tijd
veind Vaoder altoos naor lekker.
Ze kekt 's efkes ut 't venster, schuift
't witte gerdijn opzij. Jao heur, daor
kumpje al an! Bai de haand in de boks,
op witgeschuurde klumpkes, de zwartzije pet achterop de kop', kumpje 't pad
afgekuierd. Hij het bij d'n barbier in 't
daarp de gèle en rooie stoppels d'r weer
's af laote haole. Da wier tijd! 'Dan het
Moeders gin last meer van da geprik',
zegje dan. Mar 't is ok een bietje omda
da lange wachte op de beurt bar plesant
is. En ge heurt nog 's wa! Op d'n terugweg het je somwijle ievers nog 'n poske

staon praote. Mar nou kumpje toch
roeterdekoet op huis aon.
Ze zal de laamp vast aon gaon stèke.
Veurzichtig, mit 'n braandende lucifer
in d'n eëne haand, duwt ze mit d'n aandere de kraole terzij, tilt het glas op en
kekt umhoog mè zurglijke rimpels of 't
vuurke z'n waark goed doet. Onderhaand heurt ze Vaoder mit d'n onderdeur tobbe, de klompen utdoen en over
d'n deel d'n huis inkomme. `Daar zij 'k
weer', groet je parmantig en wrijft zich
tevree in de haand. "t Was druk bij d'n
barbier. — Kjèl, kjèl, agge da zo hurt, wa
het dieën weindhoos onderlest onder
Kestere huis gehaawe. Drikus zee dat je
krek bij d'n bogerd van Kromme Lut
nog van de fiets ha kunne springe. Hij
viet z'n eige aon d'n peppelenboom
vast, mar klapte mit de beën umhoog
tege de stam, en de fiets woei in de sloot.
Gosjemanne, wa wasje verschrokke, da
kunde begrijpe!' Hij wil bij 't fernuis
gaon zitte, mar ers stopje nog 'n pepke.
Da gebeurt mè veul zurg. Efkes laoter
zitje dan krek as de kètel stillekes te
dampe.
Moeder is efkes weggewis, mar komt
terug mè 't keind. 't Kjeltje lacht van
plezier datje ut de wieg mag. Hij kraait
't ut as Moeder 'm mè z'n blote billekes
op 't kussen op d'n taofel legt en d'r
nève gaot zitte. Hij schupt en trampelt
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Oude maten

V

oor de variatie behandelen we dit
maal enkele oude maten.
In de eerste plaats: het aam, een oude
vochtmaat, inzonderheid als wijnmaat.
Een aam was gelijk aan vier ankers. Een
aam was ongeveer 155 liter. Later kreeg
ook het vat van de inhoud de naam
aam.
We noemden en passant reeds de
maat anker, ook thans nog wel eens gebruikt in de wijnhandel. De inhoud was
ongeveer 39 liter, een kwart van een
aam, een zesde van een okshoofd.
Veelal werd het anker berekend op
45 of 46 flessen. Het verkleinwoord 'ankertje' duidde niet alleen de geringe
hoeveelheid aan,maar ook dat de wijn
een lekkernij was. De inhoud van dat
anker is ook gelijk aan 16 stoop. Thans
nog sporadisch gebruikt voor een vaatje
bier. De inhoud was twee en een halve
liter. De aarden of metalen stoop
(kruik) was voorzien van een oor. In
Vlaanderen kende men de uitdrukking
'Op stopen trekken' voor iemand beetnemen of bedriegen. Daarvan is de benaming flessentrekker of bedrieger afgeleid. Een stoop was evenveel als twee
mingelen of mengelen. Een mingel of
mengel is een kan, bevattende een en
een achtste liter vocht.Dat kon wijn zijn
of bier, maar ook brandewijn of melk.
Nog kleinerdan de mingele was de
pint. De inhoud was een halve liter. Enkele rake uitdrukkingen zijn van de pint
afgeleid, onder andere `een pintje pak34

ken'. Het tegenwoordig vaak gehoorde
`peentjes zweten' heeft niets te maken
met de lekkere kleine worteltjes,maar is
een verbastering van `pintjes zweten',
een sterk transpireren, een halve liter
per keer. Grappig is ook `mingele
broek, maar pintje kont', gezegd van iemand die een veel te wijde broek aan
had.
Na een kleine mingele en een pint
naar het grote okshoofd. Waarschijnlijk
is deze naam uit Vlaanderen afkomstig
en via de weglating van de 'h' veranderd
van hokshoofd tot okshoofd. Daarvoor
pleit dat Brugge oorspronkelijk de stapelplaats was voor de wijnhandel en het
woord van Brugge naar het noorden en
midden van Europa is overgebracht.
Een okshoofd gaf ruimte aan zes ankers
Of 220 liter.
Een schepel was een holle houten
schop aan een lange steel en diende om
graan, aardappelen en soms eierkolen
op te scheppen. Ook erwten en bonen.
Men kende verschillende schepels en
wel de Groninger, Steenwijker, Zwolse
en Amsterdamse schepel, alle enigszins
verschillend van inhoud, meestal een
vierde deel van een mud of 70 kg. Volgens anderen slechts io liter. Met schepels tegelijk betekende bij grote hoeveelheden. Vandaar de zegswijze 'Met
schepels winnen en met schepels verteren'. Mondjesmaat verdienen en met
handenvol uitgeven. Vader Cats maakte
ervan: 'Een vrouw draegt meer uyt een
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Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
a. aankopen o.g.
b. verkopen o.g.
c. taxaties
d. hypotheken
e. gratis computerberekening van

de maandlasten
f. financiële adviezen
Zoekt u ergens een woning?
Laat het ons weten! Bel ons of
stap vrijblijvend bij ons binnen.

Makelaardij o.g. Joop van Mourik.B.V.
Lienden, Oudsrpidestraat 12
Tel. 0344 - 602400

Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. 0488 - 442906
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TANKSTATION BLANKESTIJN
Telefoon: 0488 - 482090
Kesteren

G.J. v. Binsbergen & Zn.

Het adres voor:
Benzine, Diesel,
Motorolie,
Auto-onderhoudsmiddelen,
Wegenkaarten

Uw vertrouwd adres voor:
Was- en droogautomaten, koelen vriesapparatuur, elektrisch
huishoudelijke apparatuur. Alles
op gebied van verlichting

Openings tijden:
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur
7.00-20.00 uur
zaterdag

Burg. Lociclerstraat 13 Ortheusden

Audio-Video

Tel.: 0488 - 441339

Gouden Gids•
Lijn

0800
0345

Zoekt u een
genealoog?

Bel gratis de
Gouden Gids® Lijn
0800 0345
Altijd de R van Resultaat

ROLLUIKEN
Zekerheden van uw rolluiken
•
•
•
•

Hoogste kwaliteit • Inbrookwerend
Geluidswerend • Privacy verhogend
Warmte isaterend • Korte levertijd
Uitstekende garantie • Vrijblijvende
offerte • Gratis meten

Bezoek ooze showroom(

dijk 40, 4041 ON, Kesteren
( £48) 48 20 08 - fax (0488) 48

lepel als een man inbrengt met een
schepel'. Vader Cats kan dan wel zeer
wijs zijn geweest, maar wij zouden er
niet graag de zegsman van zijn. Tegenwoordig zou men zeggen: 'Een vrouw
met een gat in haar hand'. In de Zaanstreek kende men de uitdrukking 'Er is
een gat in de schepel'. Dat betekende
'Het op te scheppen graan is op'.
We laten de inhoudsmaten voor wat
ze zijn en nemen nu de lengte- en oppervlaktematen onder de loep.
In de eerste plaats de el, waarvoor
de menselijke onderarm (ellepijp) de
grondslag vormde.Vroeger kende men
verschillende plaatselijke eenheden. De
el werd bijna uitsluitend in de manufacturenhandel gebruikt en als vaste
lengte werd 69 centimeter aangenomen.
Vandaar de benaming Ellemaat.
Tij de el uitmeten' kende verschillende toepassingen. P. C. Hooft: 'Meet
de deugd niet uit bij de el'. 'Zijn mislukte kuiperijen van drie ellen voor een
frank', was een Zuid-nederlandse uitdrukking voor iets van weinig waarde.
Een andere oude zegswijze luidde:
'Als de el bij het laken komt, valt het
vaak niet mee'. Met andere woorden, er
is te krap gemeten. Het is het nameten
waard.
Een bunder was een oppervlaktemaat, thans gelijk aan een hectare of
10 000 vierkante meter. Vroeger was
900 vierkante roeden of anderhalve
morgen. De morgen was een landmaat,
die niet overal even groot was. Men
maakte onderscheid. De meest voorkomende was de Rijnlandse morgen, gelijk aan 8 516 vierkante meter. De
grootste was de Waterlandse morgen,
10 770 vierkante meter, waartegen de
Gelderse morgen met zijn 3 18o vier-

kante meter wel erg magertjes voor de
dag kwam.
De grondbelasting die per morgen
betaald moest worden, noemde men
morgenbede of morgengeld.
We besluiten met roe of roede, zowel
lengte- als oppervlaktemaat. Ook hier
verschil in lengte. Zo onderscheidde
men de Rijnlandse, Amsterdamse,
Stichtse, Gelderse en Groningse roeden, alle met een lengte tussen de drie
en een half en vier meter.
Schertsend zei men wel: 'Hij stinkt
zeven roeden in de wind'. Als oppervlaktemaat was een vierkante roede ongeveer 15 vierkante meter.
Na de invoering van het metrieke
stelsel gelijk aan een are, tien bij tien
meter.
Oudtijds gold een roede ook als inhoudsmaat voor turf. Dan bevatte een
roede ongeveer 450 stuks.
•

Vervolg van pagina 33:
mit de klène mollige beën en prebeert
een vuistje in 't moeltje te douwe. Mar
as Moeder te kort bij 'm komt, greptie
d'r in 't haor.
Van ut z'n stoel kekt Vaoder toe
watta jong zoal kan en hoe gaauw die ut
z'n oge kekt! Allinig d'n dieë het op d'n
zaoterdagavend nog veul te doen, zo 't
schijnt. De lochjes zwaaiende laamp
streuït slemierende schaduwstrepkes en
lichvlekjes over da leutig gespartel en
mak drèjende vonkjes in al wa gepoetst
is en glimt.
In d'n heerd sjirpt 'n kriekske z'n instemming mit deez' blije gezellighed. •
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lub van 100

D

ankzij de inzet van Henk van Dorland is het er eindelijk van gekomen: de Club van no is er! Na veel
bellen en bezoekjes prijken er zelfs 103
namen op de lijst.
Het doel is natuurlijk financiële middelen te genereren om ons werk voort
te zetten en waar mogelijk uit te breiden. Met dit doel is recent een moderne
Pc aangeschaft, waarmee de meeste
zaken efficiënter kunnen worden aangepakt. Tevens zijn de ramen van de
computerkamer voorzien van een deugdelijke zon- en inkijkwering.
Als gevolg van de totstandkoming
van de Club van ioo wordt de oplage
van de Nieuwsbrief verhoogd om ook
deze speciale donateurs op de hoogte te
houden van het wel en wee van onze
vereniging.
De complete lijst van alle deelnemers is hierbij afgedrukt.
Henk, nogmaals bedankt voor jouw
tomeloze inzet om de Club van de
•
grond te tillen!
Amerongen BV, T. C. van
Kesteren
Angelino Ochten BV. F. M
Ochten
Apotheek de Bongerd
Ochten
Apotheek de Linge
Opheusden
Arends *De Arend' Vof
Kesteren
Driel
Arns Benzinestation
Babypark De Kinderhoek
Kesteren
Bas Honcoop BV
Dodewaard
Betuwe Beton Boringen
Kesteren
Betuws Accountantskantoor BV
Ochten
Bijl en I Icierman,v.d.Groenvoorz. Opheusden
Boeder, Joh.
Kesteren
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Zetten
Bos Boekhandel
Echteld
Budding, A. Makelaardij
Kesteren
Bunt Automatisering
Kesteren
Bunt Opleidingen
Lienden
Cum() Adrie Timmer
Damcon Boomkwekeitmachines . Opheusden
Kesteren
Dekker van Kleef, .I. D. Slijterij
Ochten
Derksen Autofood
Ochten
Derksen, J. Makelaardij
Lienden
Doornebal Woninginrichting
Dodewaard
Dorland, Gebr. van
Ochten
Drukkerij Ochten/Opheusden
Opheusden
Eerbeek Plantencentrum
Zetten
Elfrink Notariskantoor
lizendoorn
Elting, Douwe
Dodewaard
Engel, De Restaurant
Es, W.J.J. van Adm. en assur. kantoor. Lienden
Flier, H.v.d. Elektr. Techn. Inst. buro Ochten
Lienden
Freeke, H. Architectenbureau
Fysiotherapie Kesteren
Kesteren
Kesteren
Gelderman, B. Horloger-Juwelier
Geluk, Piet Autobedrijf
Dodewaard
Dodewaard
Geurts Conserven
Geurts, Dik Haardkachels
Dodewaard
Geus, de Assurantie- en Adviesburo Lienden
Ochten
Goudreinet, de Restaurant
Groep Midden Betuwe
Opheusden
Dodewaard
Grunbauer, C. S.
Hartigh, den Administratiekantoor Opheusden
Hatert, Hannes van de
Echteld
Hendriksen, J. H. Aann.bedrijf
Dodewaard
Eist
Herberts Boekhandel
Lienden
Hevel, D. Fa.
Hoctin Boes, Notariskantoor
Heteren
Hulst, Amerongen BV v.d
Lienden
Hunnik, Niek van Meubelen
Opheusden
ITT Gouden Gids
Amsterdam
Lienden
Julien Sportcentrum
Lienden
Kalkeren, G. van
Ochten
Keuken, Freek Familux
Opheusden
Keuken, Ton Mediaservice
Kesteren
Knuivers, H. D. Begrafenisondern
Kuijpers Heteren BV Aann. bedrijf Heteren
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senvorenreeks
AANVULLINGEN

De volgende delen zijn verschenen in de Osenvorenreeks:
A-serie
A235 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 376, le deel 1781-1785
A236 Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk, ROB inv. 376, 2e deel 1785-1791
A237 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236, ie deel 1791-1797
A238 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236, 2e deel 1798-1802
A239 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236,3e deel 1803-1806
A240 Protocol van bezwaar, kerspel Ingen, RNB inv. 236,4e deel 1807-1810
B-serie
B59 Alle namen uit het Protocol van bezwaar, kerspel Randwijk ROB inv. 376
B60 Alle namen uit het Protocol van bezwaar, kerspel Ingen RNB inv. 236

Kesteren
Kuus Tuincentrum
Kesteren
Leeuwen, Van Auto iv
Lienden
Lienden, J. R. van Aann. bedrijf
Zaandam
Lienden, M. van
Lijnden, Van Rentmeesterskantoor Hemmen
Hemmen
Lijndensche fonds, Stichting het
Lijo Beveiliging-Telecommunicatie.... Lienden
Linden & zn., G. v.d. Transportbedr. . Kesteren
Zetten
Looijen, Mr. C. J. Advocatenkantoor
Kesteren
Luisman Tandtechnisch Lab.
Opheusden
Mauritz BV Combinatie
Meerten, van Boomkwekerijen BV .. Kesteren
Kesteren
Meubelpark de Bogerd
Echteld
Moesbergen Bouw-en Adviesburo
Lienden
Mourik BV, Joop van Makelaardij
Driel
MVS Makelaardij OG
Ommeren, M. van Techn. Inst.Buro Ommeren
Ochten
Overdijk, Fren Architecten buro
Ingen
Peters Assurantiekantoor
Peters van Ton Schildersbedrijf ... Wageningen
Ochten
Quint Aannemersbedrijf
Zetten
Ras Vastgoed
Kesteren
Rekencentrum Kesteren BV
Dodewaard
Rijn Waal Linge Groep

Roelofsen & Zn., G. J. Boomkw Opheusden
Opheusden
Roelofsen en Zn, Fa. A H
Ruijgrok. C. Accountantskantoor Opheusden
Apeldoorn
Snijder Architektenburo
Lienden
Spronsen BV, Van Aann. Bedr.
Opheusden
Suilichem, van Auto's BV
Opheusden
Suilichem, Van Reclamestudio
Tijssen, Herman Zonweringsbedrijf Kesteren
Tollenaar Caravan/Carrosseriebedr. . Kesteren
Echteld
Tomassen Wapen van Balveren
Kesteren
Tuincentrum de Eik
Kesteren
Tuyl, P. C. van Kesteren BV
Opheusden
Versluys Notariskantoor
Vervat Staal BV
Kesteren
Lienden
Vonk en co Int. Transportbedrijf
Kesteren
Wamel, Mark van Interieurbouw
Kesteren
Waverijn Accountantskantoor
Zetten
Weijde, Van de Makelaardij
Kesteren
Werfhorst Ing. L. van de
Wijenburg, Kasteel Congrescentrum Echteld
Kesteren
Willemse, J. Carrosseriefabriek
Woudenberg, Van Keukencentrum Kesteren
lizendoorn
Zeeman Autobedrijf
Zeist Bouwk. Ontwerp- en Advies Opheusden
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orte berichten

STICHTING HUIS BERGH
redactie. Enkele suggesties van hen waIn verband met de herdenking van de ren ook al door de redactie overwogen.
Vrede van Munster (1648), organiseert De mogelijkheden van de redactie zijn
de Stichting een tentoonstelling 'Tussen echter beperkt. Een van de nieuwe
Spanje en Oranje', Huis Bergh, Gelder- uitgangspunten is om elk jaar te proland en de Tachtigjarige Oorlog.
beren een themanummer te laten verDe tentoonstelling loopt van 13 juni schijnen, waarin het gehele werkgebied
t/m 27 september. Donderdag 18 juni van de Tabula zoveel mogelijk aan bod
om 20.00 uur wordt er een lezing gehou- komt. Uiteraard zijn wij hierbij ook
den over de Vrede van Munster door weer deels afhankelijk van uw medeprof. S. Groenveld. Informatie (0314) werking: bijdragen voor het blad zijn
66 12 81.
• hartelijk welkom.
Dit jaar willen we een themanummer
GENEALOGISCHE CONTACTDAG
maken met bijdragen over OranjefeesTWEESTROMENLAND
ten tijdens de regering van koningin
Op 25 april a.s. vindt de negende genea- Wilhelmina. Honderd jaar geleden in
logische contactdag plaats van de Werk- 1898 werd zij gekroond tot eerste kogroep Maas en Waalse Geslachten. In- ningin van Nederland. Dit feit wordt dit
• jaar landelijk herdacht. Voor de redaclichtingen (024) 641 30 12.
tie van de Tabula was het aanleiding om
TABULARIA
te proberen van het laatste nummer van
Dit jaar verschijnt het regionaal-histori- dit jaar een themanummer te maken
sche tijdschrift Tabula Batavorum al- over de plaatselijke Oranjefeesten in de
weer voor het zestiende jaar. Met vallen jaren 1898-1948.
en opstaan tracht de redactie elk jaar
Daarom bij deze een oproep: heeft
weer drie boeiende afleveringen te la- iemand foto's van deze festiviteiten dan
ten verschijnen, afwisselend qua onder- zouden wij dat graag willen vernemen
werpen en de regionale en lokale aan- (S. van Doornmalen, 0344-60 91 oo).
dacht. Vorig jaar is de lezers van de Wilt uzelf een artikeltje schrijven, groot
Tabula hun mening gevraagd over het of klein: wij houden ons aanbevolen.
blad. Van de ongeveer II oo lezers heb- Graag ontvangen wij uw bijdragen vóór
ben er slechts 3 gereageerd! Dit stelt de
oktober.
redactie wat teleur, maar is misschien
ook wel een indicatie dat de lezers over Sil van Doornmalen,
het algemeen tevreden zijn. Hoe gering secretaris Tabula
•
ook, de reacties zijn besproken door de
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Betuwsche Administratiesystemen b.v.
44 R.I.-straat 33 - 4051 AP Ochten
Postbus 100 - 4050 EB Ochten
Tel.: 0344- 643606 - Fax: 0344 - 644109
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

B.A.S. b.v.:
* Verkopers van de softwarepakketten: King - Cash - Exact - Syntess Fimis - E3asfak - 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!

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

