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is door de prins zelf al tijdens zijn leven gemaal. Getracht wordt het negatieve
bemoeilijkt. Zo heeft hij kort voor zijn beeld van prins Hendrik in positieve zin
•
overlijden, in 1934, een groot deel van bij te stellen.
zijn persoonlijk archief aan de vlammen
van een open haard op Paleis Het Loo
prijs gegeven.
In de lezing wordt o.m. aandacht besteed aan de jeugd, opvoeding en opleiding van deze landjonker. Niets wees
erop dat hij ooit in aanmerking zou komen voor de positie van prins-gemaal
aan de zijde van de Nederlandse koningin. Voorts wordt ingegaan op de wijze
waarop de partnerkeuze voor koningin Trekschuiten op de Grift, postkoetsen
Wilhelmina tot stand kwam, inclusief de en hessewagens op de Griftdijk, de Tol
rol die de Duitse keizer hierbij gespeeld bij de Zevenbruggen, het Tolhuis, de kasheeft (de latere bewoner van Huize teleins en herbergen langs die route; dit
Doorn).
zijn onderwerpen die in deze lezing aan
Bij de onderhandelingen die aan de de orde zullen komen.
totstandkoming van dit huwelijk vooraf
Tot ongeveer 200 jaar geleden werden
gingen is een aantal ernstige fouten ge- de tolgelden op verschillende plaatsen
maakt. Zo kreeg Prins Hendrik geen toe- langs de huidige Rijksweg geïnd. Het
lage uit de staatskas en moest hij zijn ei- Tolhuis zelf, waarvan een herberg met
gen nationaliteit opgeven, waardoor hij pakhuizen en stallingen deel uitmaakte,
geen aanspraak meer kon maken op de was gelegen aan de kruising van de Linge
Meckelenburgse troon. Bovendien werd met de Grift, een plaats die nog steeds
verzuimd de prins aan een bij hem pas- met de naam 'De Oude Tol' wordt aangesende, zinvolle functie te helpen. Door duid.
allerlei omstandigheden wordt de relatie
Uit die tijd zijn veel documenten betussen koningin en prins, die aanvanke- waard gebleven waaruit men zich een
lijk goed was, ernstig verstoord.
beeld kan vormen van het reilen en zeiOp de Veluwe, met name in de ko- len van de Tol en het verkeer van Nijmeninklijke houtvesterijen rond het Loo, gen naar Arnhem, via Lent, Oosterhout,
was de prins populair. Dat dit landgoed Eist en Elden, langs het tracé van de huiin enkele jaren uitgroeide van 3 000 ha dige Rijksweg.
tot ruim 10 000 ha is vooral de verdienTijdens de lezing zullen tekeningen
ste van prins Hendrik. Ontginning, bos- uit die tijd worden getoond van de Grift,
bouw en vooral de jacht, waarop ook het Tolhuis en de vormen van verkeer uit
toen al kritiek was, hadden zijn grote be- die tijd.
•
langstelling.
De dialezing is tevens het verslag van
de speurtocht naar de schaarse gegevens
over deze nog steeds omstreden prins8
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Donderdag 26 november 20.00 uur
De Weijen burg
Mevrouw Jorien Jas
Stichting Vrienden Gelderse Kastelen
Met de HKK & 0 de regio in
Voor het eerst sinds jaren organiseren
we weer een regiolezing. Op donderdag
23 november aanstaande, presenteren
we een lezing/diapresentatie in Echteld,
en hoe kan het ook anders, we richten de
aandacht op het prachtige Kasteel de
Wijenburgh. In het dorpshuis 'De Hoge
Hof' hebben we mevr. Jorien Jas van de
Stichting vrienden der Gelderse Kasteelen uitgenodigd om voor ons het een
en ander over dit — deels nog middeleeuwse — kasteel te vertellen en dit met
een reeks dia's toe te lichten.
Het 'Huys tot Egteld' of `Wia', zoals
dit oude bezit ook wel genoemd werd,
komt al in de 13e eeuw voor in oude
acten. De oudste bezitters waren leden
van de adellijke familie Van Egteld.
Door vererving komt het omstreeks 1300
aan het geslacht Van Wijhe. De huidige
naam dankt het huis dan ook aan deze
familie.
Binnen dit geslacht vererft het ca. 450
jaar van vader op zoon en van ooms op
neven, tot het in het midden van de 18e
eeuw, waneer het door vererving in handen van de familie Van Wassenaer komt,
een van origine Hollandse adellijke familie die z'n sporen al had verdiend in
veel landsbestuurlijke functies. Wie kent
niet de bekende vice admiraal Van Wassenaer Obdam, die in de 17e eeuw een
belangrijke rol speelde als bevelhebber
op de Hollandse en Zeeuwse vloot.

Via de Van Wassenaers komt het, ook
weer door vererving, in handen van de
familie Van Balveren, waarna het in de
dertiger-jaren van deze eeuw overgaat in
handen van Baron van Verschuur, een
neef van de laatste Baronnessen Van
B alveren.
De familie Van Verschuur deed aan
het einde van de vijftiger jaren het kasteel met de direct daaromheen gelegen
grond over aan de Stichting, die het ook
thans nog bezit. Door de zorg van deze
actieve provinciale Stichting werd het
kasteel weer fraai gerestaureerd in overwegend 16e eeuwse stijl.
De kern van het kasteel is nog overwegend middeleeuws, vele sporen hiervan werden bij de laatste restauratie teruggevonden. Laat ik nu niet te veel over
het kasteel verklappen, mevrouw Jas
weet er ongetwijffeld veel meer van.
We nodigen u dan ook van harte uit,
om op donderdagavond 23 november
om 20.00 in 'De Hoge Hof' te Echteld
aanwezig te zijn en neemt u gerust een
introducee mee, het belooft een boei•
ende avond te worden.

Alle lezingen worden gehouden
in het Dorpshuis te Kesteren,
Nedereindsestraat 27, Tel. (0488)
481527.
Dit geldt uiteraard niet voor de
regio-lezing in Echteld.
Leden en niet-leden zijn van harte
welkom. Van niet-leden wordt ter
dekking van de kosten een bijdrage van f2,50 gevraagd.
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'Geringe ijserdieverijen'
Rinus Baggerman
Gelukkig ben ik gezegend(?) met nogal wat voorouders, die een en ander op
hun kerfstok hadden. Anderen zullen dit als minder prettig ervaren en zich
misschien zelfs 200 of meer jaren na dato daarover nog schamen, maar ik kan
U verzekeren, dat zulke voorouders een kwartierstaat tot een boeiend geheel maken.
-Een van mijn voorouders, die mijn
I .dkwartierstaat wat leesbaarder ma-

ken, was Heronimus — ook genaamd
Heroon of Jeroen — van Rosmaalen,
over wie navolgend verhaal gaat.
Op de tweede oktober 1799 werd de
gedetineerde jongeling Heronimus van
Rosmaalen ondervraagd ten overstaan
van de Tielse schepenen. De dag ervoor
was hij in arrest genomen i.v.m. een diefstal. Als eerste verklaarde hij 12 jaar oud
te zijn, van de armen te bestaan en bij
Hendrik van der Veen uitbesteed te zijn.
Zijn ouders Hendrik van Rosmaalen en
Hendrina van de Heuvel zaten al sinds
1795 in het provinciale tuchthuis te Arnhem een langdurige straf uit i.v.m. een
veediefstal (Dit verhaal zal t.z.t. gepubliceerd worden in de Tabula Batavorum).
Zijn leeftijd was de eerste leugen,
want als de schepenen zich de moeite
getroost hadden dit te verifiëren, hadden
zij in het doopboek van de Nederduits
Gereformeerde kerk te Tiel kunnen lezen, dat Jeroen gedoopt was op 22 april
1784. Hij was dus 15 jaar!
Volgens zijn verklaring was hij samen
met Arnoldus van Toor, een elfjarige j ongen, die morgen op pad gegaan naar een
10

boer op Latenstein, waar zij om een boterham hadden geschooid. Daarna op
weg terug naar de stad hadden ze tussen
de Kleine- en de Grote Ronduit in de Kil
een aak zien liggen. In die aak hadden zij
eerst hun behoef gedaan en daarna de
eusnap l overboord gegooid. Verder braken zij het open hangslot van de aak en
als de ketting niet te vast had gezeten,
hadden ze die ook meegenomen.
Aangekomen op de Kleiberg te Tie!
wilde Jeroen het slot voor zichzelf houden om het te verkopen, doch Nol van
Toor wilde het aan zijn grootvader geven
en gaf het slot niet af. Nol, die afzonderlijk verhoord werd, verklaarde, dat
nadat ze het slot van de aak afgebroken
hadden, zij de aak weer netjes aan een
andere wilgeboom vastgemaakt hadden.
Na de woordenwisseling over wie het
slot mocht hebben (Jeroen wilde het aan
smid Blom verkopen), had hij het slot in
zijn zak gestopt en was nadien bij Gose
Lazet op de bank gaan zitten. Vervolgens
verkaarde hij: 'toen Daan den Dienaar
bij hem gekomen is en tegen hem gezegt
heeft dat hij meede moest gaan en den
Dienaar alsdoen hem heeft gevraagt wat
of hij gedaan had, en hij sulx niet durfde te
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Eoto's maak je van
de hoogtepunten in je leven. Van
je vakanties, de kinderen,
de leuke momenten,
de mooie herinneringen.
Met zulke foto's neem je
geen risico.
Die breng je naar de
Presto Print Fotovakman,
die er de tijd voor neemt
om er iets moors van
te maken. Die ze met
zorg en aandacht behandelt, ze niet even afraffelt en altijd wel een
leuke aanbieding voor 11
in petto heeft

Prem. Proni Ongeleullrik «led on kleur

Je leukste foto zonder
negatief

.0,, pro,.

~plus
HOFMAN
Hoofdstraat 4, 6671 CB Zetten, 0488 - 451651

BLOEMEN, PLANTEN, KADOSHOP

9ietetrfr~
Oranjelaan 3
6669 AH Dodewaard
Tel. 0488-412330
Het beste adres voor al uw:

N. WILLEMSEN
RUND- EN
VARKENSSLAGERIJ

bloemen, planten, kadoartikelen
enz.

Wist u dat u bij ons ook uw

Ook voor koud

buffet's en

schoenen kunt laten repareren en

barbeque staan

dat uw kleding in één dag

wij voor U klaar.

gestoomd kan worden?

Uw bloemetje kunnen wij over de
hele wereld laten bezorgen.

Het meest veelzijdige adres in
uw dorp.

Dorpsplein 1
DODEWAARD
TeL 0488 -411338

toen zij daar op de deel sliepen, een
hemd, een paar hendre katse schoengespen en een paar broekgespen gestolen heeft, die hij en zijn broers voor eigen
gebruik hielden.
10. hij ongeveer om de zelfde tijd met zijn
beide broers onderweg naar Arnhem
was om hun vader te bezoeken. Achteraf
buiten Rheenen, alwaar zij bij een boer
mochten slapen, stal zijn broer Mewis
wederom een paar broekgespen. Op ongeveer 'een uur aen deese zeyde van
Arnhem', waar zij bij een boer sliepen,
stalen zij in de morgenstond een oude
soldatenbroek, twee paar schoenen en
een paar oude broekgespen. De gespen
werden later verkocht aan zilversmid
Derens; de schoenen gedragen door zijn
broers.
hij samen met zijn broers uit een
schuur te Ochten twee beddelakens en
een hemd gestolen heeft, die hij later
voor 4 stuivers verkocht aan Piet van
Heerewaarden.
12. hij aan T. Maasbach drie gestolen
hemden, gespen en een beddelaken, die
hij en zijn broers gestolen hadden bij een
boer in Wadenoij en, verkocht heeft voor
4 gulden.
13.hij uit een nieuw getimmerde schuur
op de Varkensmarkt een`eijsertje'gestolen heeft, alsmede een kromme ring en
enig ander ijzer van zijn huisbaas H. van
der Veen en vervolgens verkocht heeft
aan de vrouw van de smid Pitlo.
14. hij laatst uit de stadsaak, liggende
buiten de Burense Poort, samen met
Nol van Toor een ijzeren pin gestolen
heeft, die ze eerst wilden verkopen aan
N. Mismer (die echter geen oud ijzer
kocht) en daarna voor i stuiver verkochten aan smid Blom.
12

Zoals U al las, was dit toch wel erg veel
'werk' voor een buit van welgeteld f8,65
(het eigen gebruik niet meegerekend).
Ja, autoradio's bestonden toen nog niet.
Daar de boeren Anthonij Burghart,
Hendrikus van den Berg en Eegen van
Haaften, degenen waarvan Jeroen verklaarde egtanden gestolen te hebben,
verklaarden niets te vermissen, liep het
met de straf nog wel goed af. De aanklager, G.D. van Hellenberg, 'ziende, dat dit

geenzins strookte met het geconfesseerde
van beklaagden, vond het niet nodig om
na deze geringe ijserdieverijen verder
gerichtelijk te informeren te meer daar
aan klager ras kwam te blijken dat het
geconfesseerde van beklaagden altijd verkeerd uitkwam en het zoude dus voor den
klager veele moeitens zonder vrugt zijn
geweest indien hij zig met een gerigtelijk
onderzoek ten deese opzigte verder had
opgehouden'.
Wel was Jeroen schuldig aan misleiding van de justitie, `daar aan de eene

kant van dien door dugtige preuves worden gecontradiceert, het aan de ander
zijde niet presumptief 3 is, dat die door
hem zijn gepractiseert en uit den duim gezogen worden'. Daar nu volgens het gevoelen van Schrassert (hierna wordt verwezen naar enkele rechtsartikelen) aan
jongelingen die minderjarig zijn mitegatiën 4 van straf word toegezegt zal den klager de beklaagdens uit hoofde hunner
jongheid, en vooral daar op hunne confessie geen staat heeft kunnen maken', de
uitspraak aan het hof overgelaten worden. Tot een werkelijke veroordeling is
het denk ik niet gekomen (Ik heb deze
niet kunnen vinden). Wellicht mede
dank zij Jeroens eerste leugentje omtrent zijn leeftijd. Wat mij echter wel verbaasd, is, dat de helers, die dondersgoed
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geweten hebben dat het om gestolen
goed ging, niet vervolgd werden.
Degenen, die in de genoemde helers
een hunner voorvaderen menen te herkennen, kunnen dus hun kwartierstaat
met deze gegevens opfleuren.

JOHANNES VAN DEN HATERT EN AREND DATEMA

Dialectwoordenboek
van de
Neder-Betuwe
ILLUSTRATIES VAN FRANS VAN DEN BERG

BRONNEN EN VOETNOTEN:
Rechterlijk Archief Tie!, rechtspraak in criminele zaken van Tie!, inv. no. 20, nr. 145, Ticht op
en teegens Heroon van Rosmaalen en Arnoldus
van Toor, d.d. 9 dec. 1799.
1.eusnap = een soort schep om water uit een
boot water te hozen.
2. meuij, meui = tante
3. presumptief = vermoedelijk
4. mitegatie = verlichting
ENIGE GENEALOGISCHE GEGEVENS:

Jeroen van Rosmaalen, zoon van Hendrik van
Rosmaalen en Hendrina van den Heuvel, muzikant, ged. (NDG) Tie! 22-4-1784, over!. Tie!
20-8-1849, tr. (I) te Tic! 10-6-1807 met Neeltje
Hendrika van Setten (Neeltje van de Laan, geb.
llzendoorn 1786, over!. Ochten 15-12-1814,
dochter van Lena van Sctten (van de Laan), tr.
(2) te Tie! 29-3-1817 met Margaretha van den
Boom, ged. (NDG) te Vreeswijk 30-3-1794,dochter van Jan van den Boom en Willemijntje van
Erkel (Arkel).
Uit het tweede huwelijk:
I. Jan van Rosmalen, gcb. Tiel 25-4- 824, tr. Tiel
7-10-1848 met Willemijntje van den Hurk,
dochter van de werksterJohanna van den Hurk.
2. Weintje van Rosmalen, geb. Tie! ii -1 -1828,
overl.Tiel 29- I I -1903, tr.Tiel 7-10-1848 (op dezelfde dag als haar broer) met Arnoldus van
Rosmalen (haar neef), arbeider, geb. Tie! 9-11822, over!. Tiel 30-1-1877, zoon van de steenovenknecht Hendrik van Rosmalen ( Jeroens
broer Hent in het verhaal) en Elizabeth Ver•
hoeven.

h l oc zedde gij
AREND DATEMA INSTITUUT KESTEREN

NIEUWE UITGAVE
Half septemberverschijnt het lang
verwachte Dialectwoordenboek
van de Neder-Betuwe van Johannes van den Hatert en Arend
Datema. Frans van den Berg uit
Dodewaard verzorgde de illustraties.
Het (gebonden) boek telt 214
bladzijden en is samengesteld uit
een uitgebreide woordenlijst en
24 verhalen van Hannes.
De verkooprijs in de winkel bedraagt1 24,95. Leden kunnen het
boek reserveren voor ƒ 20,-. Hiervoor graag een briefje of een telefoontje naar het Arend Datema
Instituut.
•
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Over veren en overvaren
Kobus van Ingen

V

eren en dan met met name de voet- veerstoepen. Het merendeel waren kleiveren zijn op dit moment weer be- nere en grotere voetveren, maar ook een
hoorlijk onder de aandacht. Het deze aanzienlijk aantal gier- en zijl- veerponzomer geopende — gemotoriseerde — ten. Er wordt weleens gezegd dat het
voetveer over de Waal tussen Varik en rivierengebied een geïsoleerd deel van
Heerewaarden en de plannen die er blij- ons land zou zijn geweest, maar het aanken te bestaan om het veer tussen Och- tal mogelijkheden die er waren om het
ten en Druten weer in de vaart te bren- gebied te verlaten, en dus sociale contacgen. Deze veren zullen in belangrijke ten met de overzijde te onderhouden,
mate tot genoegen van de dagjesmensen waren beslist niet gering!
dienen en slechts in de zomermaanden
In onderstaande opsomming de toedienst gaan doen. Echte pontveren zijn stand der veren in het gebied tussen de
er nog slechts enkele in het rivieren- Pannerdense kop en de lijn Tiel Beusichem, zoals die was in het jaar 1866.
gebied.
Op het Pannerdenskanaal en de Neder-Rijn zijn nog in de vaart het Pan- VEREN OP DE WAAL IN 1866
nerdense veer, het Looveer bij Huissen, Het Millingse veer 1, een voetveer van
het voetveer bij Driel, het Lexkesveer bij dhr E C. Colenbrander.
Wageningen, het Heusdense veer en de Het Doornenburgse Veer, een zeilpontveren bij Ingen, Eck en Wiel, het Wijkse veer van dezelfde eigenaar.
veer op de Lek bij Rijwijk en voor ons Het Gentse veer, een voetveer van de
werkgebied tot slot het Beusichemse heer H. Jansen.
veer.
Het veer Groenelanden op Bemmel, een
Op de Waal is vrijwel niets meer over voetveer eigendom van het Rijk.
van hetgeen er ooit aan veren was, bij Nijmegen op Lent2, een gierpont van de
Tiel doet het Wamelse gemotoriseerde gemeente Nijmegen.
veer nog z'n overtochten en meer zijn er Het veer Oosterhout op Beuningen, een
eigenlijk niet in de vaart. Dit was in de voetveer van de heer J. van Woerkom.
vorige eeuw wel anders, zowel de Neder- Beuningen op Slijk-Ewijk, een pontveer
Rijn als de Waal kenden een groot aantal van Baron van Nagell.
16
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Wolferen op Ewijk, een voetveer van
Jonkheer Fabricius van Leyenburg.
Winssen op Andelst, een voetveer van
Baron van Nagell van Doornick.
Dodewaard op Turkswaard, een voetveer van de heer N. Hendriks.
Druten op Ochten 3 (tegenover Druten),
een pontveer van de heer J. Rijken.
Ochten op Druten (tegenover de kerk
van Ochten), een voetveer van B. van
Merkesteijn.
Leeuwen op Echteld, een voetveer van
de heer C. van de Werdt.
Tiel op Wamel, een pontveer van de gemeente Tiel.
VEREN OP HET PAN NERDENS
KANAAL DE NEDER-RIJN EN DE LEK
IN 1866

Het Pannerdensche veer, een gierpontveer van Jonkheer mr. C. E. J. E van Nispen van Pannerden.

Het Looveer, een gierpontveer van de
weduwe Smits van Ooijen.
Het Malburgse veer, een gierpontveer
van de erven Sleijster.
Het Arnhemse veer, een schipbrug en
pontveer van de gemeente Arnhem.
Het Drielse veer, een gierpontveer van
de heer J. Bakker.
Het Doorwerthse veer, een voetveer van
de douairière Baronesse van Brake11 van
de Doorwerth.
Heterense veer, een voetveer van de
Hervormde Gemeente van Heteren.
Renkumse veer 4, een gierpontveer van
de heer J. Boll.
Het Lexkensveer, een gierpontveer van
Baron van Lijnden van Hemmen.
Het Wolfwaarsche of kleine veer s, een
voetveer van Baron van Pallandt van
Keppel.
Het Maneswaardsche veer van Opheusden op Wageningen, een voetveer van

Het Drielse veer, met aan de overzijde de Westerbouwing. Foto ± 1930.
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Baron van Heeckeren van Kell.
Op-Heusden op Wageningen, een pontveer van de heer mr. J. A. Philipse.
Rhenen op de Mars (Lienden), een gierpontveer, eigendom van de gemeente
Rhenen.
Ingen op Eist, een pontveer van Baron
van Zuylen van Nievelt van den Schaffelaar.
Eck en Wiel op Amerongen, een pontveer van E. M. Baron van Reede Ginkel.
Maurik op Amerongen, een voetveer
van de weduwe J. Penraat.
Beusichem op Cothen, een pontveer eigendom van het Rijk.
Een groot aantal veren, maar ongetwijfeld ook een groot verschil in economisch belang. Op de voor die tijd belangrijke doorgaande wegen vinden we vrijwel steeds gierponten en bij de meer lo-

kale aansluitingen werden de diensten
gevaren met voetveren.
Echt groot waren de gierponten niet,
het rijdend materieel van die tijd was bij
uitzondering vierwielig, het merendeel
van de transportmiddelen waren handkarren en kruiwagens. Het vervoer was
in die tijd nog kleinschalig.
De voetveren werden - afhankelijk
van de grootte - door een of twee roeiers
bemand en, naar ik me heb laten vertellen, waren een stuk of tien passagiers wel
het maximum.
Bij de meeste van deze veren beyond
zich wel een veerhuis, daar kon meestal
met een bel gesignaleerd worden als
men wilde overvaren ook waren dit vaak
`aansteekplaatsen', waar men voor een
billijke prijs wat kon gebruiken.
Behalve de door de natuurlijke stroming van de rivier voortbewogen gier-

De gierpont bij Renkum. Aan de overzijde het Heterense veerhuis. Foto dertiger jaren.

18
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ponten, was er in die tijd ook een behoorlijk aantal zeilveren: deze laveerden zeilend over de toen nog sterk stromende
rivier. Ook deze zeilveren waren in staat
rijdend materieel over te zetten.
HET VAREND MATERIEEL

Naast de hierboven opgesomde vaartuigen bezaten de veerlieden vaak meerdere schepen. Bij het veer van Oosterhout op Beuningen wordt melding gemaakt van een vlieger (een klein schip
met een driehoekig zijl) en tevens een
zeilboot en een ijsschouw.
Deze laatste was een platbodemschip
dat kon worden gebruikt bij ijsgang. Ook
vinden we bij een aantal veren nog een
scheepstype, 'Hengst' genaamd. Bij een
aantal veren blijkt dat de eigenaar over
meer dan één pont beschikt, onder andere het Lexkensveer en het Heusdense
veer hebben beiden twee ponten, en het
Beusichemse veer zelfs drie. Bij iedere
veerstoep zijn steevast meerdere roeiboten beschikbaar.
Ook is er een duidelijke regelgeving,
er werd meestal slechts gevaren tussen
zonsopgang en zonsondergang, en bij
ijsgang gingen de meeste voetveren uit
de vaart. Bij hoog water konden de gierponten het vaak niet meer aan. Mogelijk
zijn de 'hoge koppen' naast de veerstoep,
van latere datum.
Als de rivier 'toe' zat en dus dichtgevroren, was de veerbaas meestal verplicht om een met takken of groen gemarkeerd over-pad op het ijs uit te zetten, waar men de rivier kon oversteken.
Ook voor deze overtocht te voet moest
aan de eigenaar of de pachter het normale veergeld betaald worden.

SLOT

Dit soort wetenswaardige feiten met betrekking tot onze streek zijn eigenlijk
vrij eenvoudig aan het verleden te ontrukken. In wat ik al eerder studiezaal
twee noemde6, beschikken we bij het
Arend Datema Instituut over een prachtige collectie 9e eeuwse stukken. Allerlei wetenswaardigheden met betrekking
tot de provincie Gelderland, en daarnaast een brok algemeen landelijke informatie staan ons daarbij ten dienste.
Indien u hierin ook belang stelt bent u
natuurlijk van harte welkom hierin een
blik te werpen. Introductie in de stukken
wil ik graag voor mijn rekening nemen.•

BRONNEN EN VOETNOTEN:
• Verslag van den toestand der provincie Gelderland over het jaar 1866. Arnhem 1867.
• Itterson, W. van: De geschiedenis van het
pontveer te Rhenen, Jaarboek oud Utrecht.
Utrecht 1953.
• Dam, Arend van: Heen en weer heen, Over
pontjes voetveren enz. Baarn 1992.
• Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Besluit nr. 114. 's Gravenhage 1870.
1. De overzetting had zowel plaats van Millingen op de hoofddam te Pannerden, als op den
Kijfwaard. Bij nacht werd er niet overgevaren.
2. Aan de Lentse zijde bestond een schipbrug.
3. Er bestaan plannen om dit veer weer in de
vaart te brengen.
4. Bij Koninklijk besluit van 9 april 1862 werd
vergunning verleend om het destijds bestaande voetveer te veranderen in een pontveer.
5. In 1866 wordt vermeld, dat het van niet veel
betekenis is.
6. Zie de Nieuwsbrief jrg. 16 nr. 2, april 1998.
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Johanna KOETSVELD

JacobHEIJMANS

I. Teuntje Alida DEKRUIFF
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,

'

x
,

HendrikJan VAN DIJK ( * ± 1735)
Hertr. Ophemert 23-01-1785
2. Maria DE KRUIFF (*Ophemert)

Betuwse kwartier!

Jan Gerritse
VAN DIJK

Helena
HEIJMANS

Arnoldus
VAN LAAR

Jantje
VAN REDIKOM

* Ommer. 04-09-1772
t Ommer. 31-08-1860

* Tie! 22-12-1782
t Ingen 07-03-1865

* ± 1770
t <1844

* ± 1770
t?

x?

x?

Tennis VAN DIJK

Klazina VAN LAAR
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t Ingen 20-02-1864
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t Ingen 11-07-1878
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Jan Gerrit VAN DIJK
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Judith -`
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Frans Willemze
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t?

* OMMer. 13-03-1800
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Gerrit Cornelis VAN DOORN
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Arbeider, Planter
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t?
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Judith VAN DOORN
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AN DIJK
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ok HKK&O'ers hebben een verleden
AFLEVERING I

I

n deze eerste aflevering staat Arend
Datema als oprichter van onze vereniging centraal.
Arend werd geboren op 1 augustus
1929 in Tholen op het gelijknamige eiland als zoon van de predikant K. P.
Datema. Ook zijn grootvader was predikant, eerst in Veesen en later in Rotterdam, doch de wortels van de familie liggen in het hoge noorden. Grootvader Datema werd geboren in Lunen,
en diens vader kwam ter wereld in
Oostwold. Van oorsprong is het een
boerengeslacht.

24

In 1930 werd vader Datema benoemd
tot predik ant in Ochten, waardoor het
gezin verhuisde en Arend dientengevolge geen herinneringen koestert aan
zijn geboortestreek.
Overigens komt zijn moeder uit Dedemsvaart, wat vanuit Tholen gezien een
wereldreis is, maar de verklaring is simpel: zijn vader en moeder hebben elkaar
via gezamenlijke familie leren kennen.
OPLEIDING

De zeven klassen van de lagere school
werden aangevangen in Ochten, maar
omdat de scholen destijds werden gevorderd, moest de lagere school in Tiel worden afgemaakt op vier verschillende
scholen.
In 1943 werd een aanvang gemaakt
met de middelbare school. Arend verhuisde naar een internaat in Doetinchem, alwaar hij begorí aan de opleiding
op het plaatselijk lyceum. Vanwege een
ernstige ziekte moest hij deze opleiding
onderbreken en keerde hij in 1944 terug
in Ochten. Na de bevrijding bezocht hij
de hbs in Tiel, maar de ziekte openbaarde zich opnieuw in 1948. Na een geslaagde behandeling kon hij de hbs echter in 1950 met succes afronden. Na de
hbs deed hij als extraneus staatsexamen
gymnasium, een opleiding die in 1952
eveneens met succes werd afgerond.
Omdat zijn vader inmiddels was overleden en er geen studiebeurzen bestonden, werd verder studeren problema-
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Autotelefoon 06-52839029
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SCHOENEN
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SCHOENREPARATIE
EN SLEUTELS

VAN BREDA
OCHTEN
Molendam 39
Telefoon 0344 - 641282

Peter Diepeveen
Molendam 11
4051 BG Ochten
Tel. 0344 - 641338
Kwaliteit wear ik persoonlijk
achter sta

archeologische tentoonstelling, terwijl
in 1977 ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan een symposium was georganiseerd waar archeologen van naam, zoals
de Belg Vermeer en professor Bogaers,
sprekers waren.'
VELDWERK EN ONDERKOMEN

'Elke zaterdagmiddag gingen we op pad
om het veld in te gaan, nadat we vrijdags
een werkbespreking hadden gehouden.
We vergaarden steeds meer materiaal
dat aanvankelijk op school werd ondergebracht. Na enige tijd kregen we van de
gemeente het voormalig ketelhuis aan
de Constantijn Huygensstraat aangeboden als werkruimte. Ook daar groeiden
we spoedig uit, en juist op tijd kregen we
een telefoontje van de gemeente of wij

belangstelling hadden het voormalig stationsgebouw te betrekken. In een spoedvergadering bij mij thuis werd overwogen wat we moesten doen. Moest het een
museum worden of een archeologisch
centrum of wat anders. Ik heb toen het
idee geopperd om een archief- en
informatiecentrum voor de Betuwe te
vestigen, een idee dat door de overigen
welwillend werd ontvangen. Zo hebben
we het voormalig stationsgebouw betrokken.
Wat we aantroffen was een grote
bende. De huidige archeologieruimte en
de wachtkamer waren nog in gebruik bij
de NS. Toen de heer Spies - die het loket
bemande - na circa twee jaar met pensioen ging kregen we ook deze ruimten
ter beschikking.

Werkzaamheden in het ketelhuis (1977) vinr: J. J. Jager, H. A. Gerritsen en H. J. Gerritsen
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erkg roep Zetten

PROGRAMMA SEIZOEN 1998-1999

D

e werkgroep Zetten heeft het programma voor het komende jaar gereed. De volgende activiteiten zijn voorzien:

Diapresentatie door de heren C. B.
Troost en T. G. M. Versluis. Onderwerp:
'Een wandeling door oud-Andelst'.

DINSDAG 27 OKTOBER 1998

DINSDAG 27 APRIL 1999

`Jorwerd'-avond. Deelnemers aan het
project Jorwerd (zie ook het artikel op
bladzijde 14 van deze Nieuwsbrief) zullen iets vertellen over hun ervaringen
met dit project.

Lezing van de heer J. G. A. Mathijssen
over de geschiedenis van het familiebedrijf Mathijssen (m.H.B. te Herveld).

DINSDAG 23 FEBRUARI 1999

DINSDAG 1 JUNI 1999

Excursie
DINSDAG 15 DECEMBER 1998

Lezing van de heer J. Everdij over de geschiedenis van het schoolgebouw 'Veldzicht' te Andelst.

Met uitzondering van de excursie vinden
alle activiteiten plaats in het restaurant
'Het Wapen van Andelst', Tielsestraat
190 te Andelst. Aanvang 20.00 uur.

Er kwamen verschillende werkgroepen voor o.a. de Tweede Wereldoorlog,
een Kastelenwerkgroep en een werkgroep voor Streekgeschiedenis. Al deze
werkgroepen hebben een groot aantal
zaken op de rails gezet, waarvan een aantal op dit moment minder belangstelling
krijgt, maar die toch de basis hebben gelegd voor de huidige vereniging. Dankzij
de medewerking van onze vaste groep

vrijwillers werken we nog steeds aan de
verdere uitbouw van het archief- en
informatiecentrum.'
Gezien de beperkte plaatsruimte in
de Nieuwsbrief moeten we het hierbij laten. Graag willen we Arend dank zeggen
voor dit interview, waarbij we de wens
uitspreken, dat hij nog vele jaren actief
zal blijven binnen onze vereniging. Fsa
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111Illgixcursie 1998
Chris de Bont en Kobus van ingen

Naar de bonte mengeling van het Brabants landschap

T

raditioneel organiseren we ook dit
jaar weer een excursie. Op zaterdag
1 o oktober a.s. bezoeken we het gebied
van de Langstraat in het noord-westen
van de provincie Noord-Brabant.
Vanuit de Bommelerwaard gaan we
de Maas over en daar kiezen we een landelijke route door een zeer afwisselend
landschap. Deels zullen we de Maasdijk
rijden, waarbij we onder andere door het
voormalige graafschap Bokhoven komen.
In dit gebied maken we kennis met
een reeks verlande Maaslopen, kleiland,
veengebied en zandruggen. We passeren
een reeks schilderachtige dorpjes waar
we zeker een stop zullen inlassen om de
middeleeuwse kerken nader te bekijken.
Het hoofddoel van de dag wordt de
oude vestingstad Heusden. Hier zijn veel
oudheidkundige objecten te zien, dankzij de vele restauraties in de voer jaren.
De stad wordt nog grotendeels omringd
door zijn grachten met fraaie omwalling.
Binnen de stad maken we een stadswandeling, die ca. 45 minuten zal duren.
Voor degenen die minder goed ter been
zijn, en dat ons laten weten, hebben we
rolstoelen ter beschikking.
In die regio is tevens een aantal
28

bezienswaardige musea. Ook hieruit
zullen we een keuze maken, We rijden de
excursie van oost naar west en zullen in
de middag het gebied Raamsdonk bezoeken.
Dit stukje Brabant behoorde gedurende een lange periode bij het gewest
Holland. Sporen hiervan zijn thans nog
in het landschap waarneembaarbaar.
Vanaf Raamsdonk reizen we dan via
Gorkum terug naar Kesteren.
We vertrekken om half negen vanaf
het Arend Datema Instituut te Kesteren
en verwachten omstreeks half zeven
daar weer terug te zijn.
De lunch wordt gebruikt in restaurant 'Havenzicht' in Heusden. De kosten
voor deelneming bedragen dit jaar
ƒ35 p.p. Aanmelding bij voorkeur telefonisch op de nummers (0317) 61 37 26
of (0488) 44 17 41.
Wij verzoeken u vriendelijk het verschuldigde bedrag over te maken op
bankrekening nr. 3319 57 183 of giro
nummer 3725054, onder vermelding van:
Excursie 1998.
Wij hopen- en gaan er ook een beetje
vanuit - dat we u wederom een interessante en natuurlijk ook gezellige excursie kunnen bieden.
•
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odenstein college op bezoek

Henk Gerritsen
In de maanden mei en juni zijn leerlingen van het Lodenstein College te
Kesteren op bezoek geweest op het Arend Datema Instituut. De bedoeling
van dit bezoek was kennis te maken met de werkzaamheden van het Archief
en Informatie Centrum en de Historische Kring Kesteren.

A

ls voorlichting werd het accent
gelegd op Betuwse kerken, stamboomonderzoek, Tweede Wereldoorlog
en archeologie. Door middel van dia's
kregen de leerlingen een overzicht over
de geschiedenis van de Neder-Betuwse
kerken.
Door de leraar Ronald de Graaf, die
voor de school alles had georganiseerd,
was aan de kinderen gevraagd gegevens
mee te brengen over hun grootouders.
De kinderen mochten zelf met behulp
van fiches proberen meerdere gegevens
te vinden. Na enig zoeken onder leiding
van Geurt Opperman kwamen voor enkele leerlingen meer gegevens boven
water.
Voor wat de Tweede Wereldoorlog
betreft werden dia's en een videofilm
vertoond. Arend Datema wist de kinderen te boeien met zijn verhalen veelal
over gebeurtenissen welke hij zelf had
meegemaakt.
Als laatste kwam de archeologie aan
de beurt. Met een diaserie konden de
leerlingen zien wat in de loop van ongeveer dertig jaar in de Betuwe gevonden
is. Op de tentoonstelling in het Arend
Datema Instituut kwamen vele vragen
los en werd onder meer gevraagd of zij

een keer mee mochten zoeken. Door de
werkgroep archeologie zal later worden
bekeken of hier een mogelijkheid voor
is.
Wel was er een mogelijkheid om een
officiële opgraving te bezoeken. Op dat
moment was er in Kerk Avezaath een
middeleeuwse opgraving. Bij nadere informatie bij de R.O.B. in Amersfoort
bleek dat er een mogelijkheid was om
met een groep van ongeveer 15 leerlingen op II juni de opgraving te bezoeken.
Met vier auto's zijn we naar Kerk
Avezaath geweest. Onder leiding van
een archeologe van de R.O.B. hebben de
leerlingen kennis kunnen maken met
een officiële opgraving.
Zowel de voorlichting op het ADI en
de excursie naar Kerk Avezaath is een
groot succes geweest.
De leraar Ronald de Graaf heeft alles
gedaan om het geheel zo goed mogelijk

te doen verlopen. Wij willen hem vanaf
deze plaats dank zeggen voor zijn inzet.
Het is belangrijk de jeugd in een vroeg
stadium in aanraking te brengen met ons
aller erfgoed.
De organisatie op het Arend Datema
Instituut werd verzorgd door Marijn van
•
Arkel.
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HKK&O BIJDRAGE

Voor Vernietiging Vatbaar
Kobus van Ingen

0

p de laatste bestuursvergadering
van de HKK&O en het ADI afgelopen
mei, werd als ingekomen stuk een aanbod van het bestuur van het Polderdistrict Betuwe behandeld, waarin men
ons vroeg of we belangstelling hadden
voor de stukken die na de ordening van
het Polderarchief in Elst in 1995 dub-bel
waren, of voor vernietiging vatbaar waren (v.v.v.). Deze stukken waren ondergebracht in het depot Ingen dat moest
worden ontruimd.
Het archief bleek een kleine honderd
meter mappen, klappers en archiefdozen te bevatten en behelst stukken
van de polderdistricten Over- en NederBetuwe (met inbegrip van Buren Erichem en Zoelen), een deel van de zogenaamde buitenpolders en de Lingestoel.
Het was duidelijk dat wij als streekhistorische vereniging hier wel belangstelling
voor hadden.

klus te klaren. Het was al snel duidelijk
dat we dit niet in één rit konden overbrengen. Vanuit de archiefbewaarplaats
werd met vele handen getracht de stukDe jongere stukken en de zaaksgewijs geordende stukken zijn boven in depot gezet.

VERHUIZING

Honderd meter archief is veel, zeer veel.
Dat bleek toen de groep vrijwillige verhuizers zich op woensdag 17 juni meldden bij het depot te Ingen. Twee personenauto's, een bestelbusje en een auto
met aanhanger stonden gereed om de
30
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ken zoveel mogelijk geordend in de wagens te laden, en in vier ritten hadden we
de grote hal in het ADI ook werkelijk vol
staan.
Als klap op de vuurpijl mochten we
tevens op een later tijdstip de stalen
archiefstellingen komen ophalen. Ook
hiervoor konden we weer een groep vrijwilligers mobiliseren!
EERSTE INDRUK

Wat we in Kesteren brachten is overweldigend. Een zeer omvangrijke collectie
kaarten zowel geografische als geologische, en veel stukken met betrekking tot
de individuele dorpspolders. Het archief

beslaat de periode van ca. 1800 tot ca.
1985, waarbij de nadruk ligt op de periode 1856-1960. Slechts een enkel stuk
gaat terug tot het laatste kwart van de i8e
eeuw. De kwaliteit van de stukken is bijzonder goed te noemen, slechts een enkele map heeft zichtbaar van een te
vochtige opslag geleden. Bij het ADI is
voorlopig een globale selectie uitgevoerd en bij de verdere inventarisatie
zullen we ons in eerste instantie richten
op de periode tot 1953, de opheffing van
de dorpspolders. De dozen met de jongere stukken zijn voorlopig allemaal in
depot gezet, dit ondermeer om privacy
redenen.

In de grote zaal is het archiefrek opgebouwd, en wordt een eerste aanzet gegeven om de stukken te ordenen.
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OPBERGEN EN INVENTARISATIE

Al tijdens de voorselectie heeft Jaap van
Dam - onze allround technicus - zich ingezet om de archiefstellingen op een
professionele wijze tegen de wand te
plaatsen. Kosten behoefde hier niet voor
gemaakt te worden, met het materiaal
van het polderdistrict en de extra hulp
van Teus van Dee staat er nu een professionele en ruimberekende bergruimte
ter beschikking.
Met een groepje vrijwilligers gaan we
nu aan de slag om de stukken te ordenen.
Voor een belangrijk deel zullen we ons
richten op de voormalige dorpspolders,
de buitenpolders en het Lingebeheer.
Deze activiteit zal zeker een behoorlijk
aantal maanden in beslag gaan nemen.
Voor de afronding van de inventarisatie
zijn de stukken natuurlijk nog niet ter
inzage.
Een deel van het kaartenarchief zal
waarschijnlijk afzonderlijk worden geïnventariseerd en dus in de bestaande
collectie worden opgenomen.
De ruimte in het ADI wordt zo langzamerhand steeds beperkter. De nieuwe
collectie is nu opgeborgen in de grote
zaal. In de studiezaal was hiervoor geen
ruimte. Geen ruimte blijft onbenut en bij
iedere nieuwe aanwinst zullen we creatief met de beschikbare ruimte om moeten gaan. De grote zaal die we aanvankelijk merendeels als bijeenkomstruimte
gebruikte, wordt hiervoor zo langzamerhand ongeschikt.
Voorlopig gaan we met de inventarisatie van deze kostelijke bron aan de
gang en komende tijd zullen we u ten
aanzien van de vorderingen zoveel mo•
gelijk blijven informeren.
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Hebban olla vogaia nestas
bigunnan hinase ic ende thu
uuat unbidan uue nu
Hebben alle vogels nesten
begonnen behalve jij en ik,
wat wachten we nu
Deze tekst uit het einde van de elfde
eeuw wordt beschouwd als de oudste
geschreven Nederlandse tekst. In 1932
werd dit fragment bij toeval ontdekt in
Oxford op het schutblad van een Latijns
handschrift. Papier was destijds duur,
zodat er zoveel mogelijk hergebruikt
werd.
In een met linnen beklede map uit de
archiefstukken van de polder, bleek na
verwijdering van het linnen eveneens
een oud plakaat als schutblad te zijn gebruikt. Weliswaar minder oud, maar
toch nog stammend uit 1780.
Het is de aankondiging van een veiling te Amsterdam op 10 juli 1780, waar
'parten scheepen- en parten in walvis.
vangstgereedschap' zullen worden geveild.

.P A R T

E.
PARTEN .
.SCHE

.
WALVISVAN(
v ISV AM

'GEREEDSCHAP
• T Koop tot AMSTEKDAN
tab, t l
3i t:/,á
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treekarchivariaat
Sil van Doornmalen, streekarchivaris

H

ierbij het gebruikelijke overzicht
met het werkschema van de streekarchivaris in de KLEm-gemeenten. U
kunt op de woensdagen terecht voor onderzoek van 9.00 uur tot 16.0o uur. Bezoek is slechts mogelijk na een telefonische afspraak. Het is mogelijk dat de
bezoekersdagen in december komen te
vervallen in verband met drukke werkzaamheden; in december zullen naar het
zich laat aanzien de archieven van Maurik en Lienden verhuisd gaan worden
naar Buren.
Weeknr. Dagen
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

17-8/21-8
24-8/28-8
31-8/4-9
7-9/11-9
14-9/18-9
21-9/25-9
28-9/2-10
5-10/9-10
12-10/16-10
19-10/23-10
26-10/30-10
2-11/6-11
9-11/13-Ir
16-11/20-11
23-11/27-II
30-12/4-12
7-12/11-12
14-12/18-12
21-12/25-12
28-12/I-I

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

MICROVERFILMING BURGERLIJKE
STAND EN BEVOLKINGSREGISTERS

Op verzoek van het streekarchivariaat
hebben de gemeenten Maurik en Lienden gelden ter beschikking gesteld om
alle openbare acten van de Burgerlijke
Stand (geboorten tot 1902, huwelijken
tot 1922 en overlijdens tot 1945) en de
bevolkingsregisters op microfiche te zetten. De gemeenten Kesteren en Echteld
zullen in augustus/september besluiten
over een krediet. De verfilming is opgepakt uit oogpunt van behoud van de originele bescheiden. Daarnaast is het belangrijk om straks de bezoekers beter
van dienst te kunnen zijn. Onderzoekers
hoeven dan niet langer alle acten via de
archivaris aan te vragen, maar kunnen
zelf de fiches pakken en bekijken.
Het streven is de Burgerlijke Stand en
de Bevolkingsregisters van alle (voormalige) gemeenten op microfiche vanaf
1999 centraal ter beschikking te stellen
op het stadsarchief in Tiel. Bezoekers
kunnen dan alle werkdagen van de week
terecht. Het stadsarchief beschikt over
meerdere apparaten om de fiches te bekijken en een reader-printer om direct
kopieën te maken.
INTEGRATIE
STREEKARCHIVARIATEN

Onlangs is aan de betrokken besturen
een voorstel gestuurd tot integratie van
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RUSSISCHE KEIZER IN MAURIK, 1814
Sil van Doornmalen

p 3I maart 1814 arriveerde de Russische tsaar (keizer) Alexander I
met de boot in Gorinchem. Zijne doorluchtigheid reisde vervolgens door, waarheen is mij overigens niet duidelijk.
Daarbij werd ook de gemeente Maurik vereerd. Bij Eck en Wiel zou de tsaar
de pont nemen om de Rijn over te steken.
De commissaris van het kwartier Tiel,
waartoe Maurik toen behoorde, instrueerde burgemeester Van Ommeren
om er voor te zorgen dat de inwoners
'zich beijveren zullen om op de ondubbelzinnigste wijze aan den dag te leggen,
de gevoelens van hoogachting, eerbied en
dankbaarheid - die hun bezielen voor
den Doorluchtigen monarch, welke onder den Goddelijken Zegen zoo kragtdadig heeft mede gewerkt tot de bevrijding van Europa en de herstelling van
dezen Staat'.
Hier wordt natuurlijk verwezen naar de
roemloze nederlaag van de Franse keizer Napoleon tijdens de Russische veldtocht van 1812 en de daarop volgende
terugkeer van het huis van Oranje naar
de Nederlanden. Napoleons definitieve
Waterloo moest overigens in maart 1814
nog komen.
De inwoners van Maurik die langs de
straten woonden die de hoge Russische
34

gast passeerde, kregen opdracht de voorgevels van hun woningen met groene
'guirlandes, festonnen en vlaggen' te versieren. Verder, maar dat werd vanzelfsprekend geacht, moesten de klokken
worden geluid en de vlaggen van openbare gebouwen en (kerk)toren hangen.
De Gouverneur in de provincie Gelderland Van Lijnden berichtte, dat op
juli ingenieur-civiel Reijers met enkele
arbeiders in Eck en Wiel zou aankomen
om de pont van Arnhem over te brengen
en op de Wielse pont een 'verdek' (een
extra dek) aan te brengen. Dit alles om
de overtocht van de tsaar te `faciliteren'.
De burgemeester kreeg opdracht om
zorg te dragen voor een gepaste inkwartiering van de heren. Ook moesten ze de
beschikking krijgen over een `lokaal'
waar ze hun werk behoorlijk konden
verrichten.
Om een vlotte passáge van de tsaar op
maandag 4 juli omstreeks 12 uur mogelijk te maken werd verder verlangd dat
de wegen en de dijk vrij waren van paarden en rijtuigen.
Hiervoor moesten op elke 'avenue'
van de keizerlijke tour een paar man van
de Landstorm postvatten. Uiteraard was
het vanzelfsprekend dat 'de authoriteiten of officieren welke Z.M. vergezellen
van deze bepaling zijn uitgezondert'. Op
4 juli bereikte de Russische keizer veilig
de overkant van de Rijn!
•
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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.

s( )

Makelaardij o.g. Joop van Mourn( B.V.
Lienden, Oudsrnidestraat 12
Tel. 0344 - 602400

Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. 0488 - 442906

AVIA
_Am Mt imp g

!_._

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

,111110111

ma

TANKSTATION BLANKESTIJN
Telefoon: 0488 - 482090
Kesteren

G.J. v. Binsbergen & Zn.

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

Uw vertrouwd adres voor:

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

Burg. Lodderstraat 13 Opheusden

Audio-Video
Was- en droogautomaten, koelen vriesapparatuur, elektrisch
huishoudelijke apparatuur. Alles
op gebied van verlichting

Tel.: 0488 - 441339

Gouden Gids'
Lijn
—I.

0800
0345

Zoekt u een
genealoog?

•

0

Bel gratis de
Gouden Gidss Lijn
0800 0345
0,
0 de R van Resultaat

(fl)

Altijd de R van Resultaat

LI

Zekerheden van uw rolluiken

1CW, )(caterer(
fax (0488) 48

HKK&O BIJDRAGE

Straatnamen Ommeren
Joke van Dee-Honders

De betekenis van de naam Ommeren is niet bekend. Ommeren wordt voor
het eerst vermeld als Umeron op een charter uit 997. Later wordt het ook wel
Homera villa genoemd.

ommige mensen menen dat Umeron
of Homera, hooggelegen meer betekent, want ze menen dat er in vroegere
tijden een uitgestrekt meer bij Ommeren lag. Anderen denken dat het een
soort verbastering van em is. (em of om
wat ommeren werd). Boeren uit dat
dorp bedachten weer een andere uitleg.
Door dat meer of moeras moesten de
mensen om dit gebied heen trekken en
in de volkmond werd dit er om II& genoemd. De straten:

S

ACHTERSTRAAT

Veel dorpen in ons rivierengebied hebben een Voorstraat en een Achterstraat.
Dit komt omdat de vorm van die dorpen
langgerekt is, dus een zogenaamd gestrekt dorp (Dit in tegenstelling tot een
compact dorp). De straten in zo'n gestrekt dorp lopen parallel aan elkaar en
kregen de naam Voorstraat en Achterstraat. De gestrekte dorpen kregen hun
vorm omdat ze ontstonden op de smalle
oeverwallen en stroomruggen.
BIKKELS WEG

Genoemd naar het perceel de Bikkels.
Het woord bikkel heeft twee betekenissen 1. Een bikkel is een beentje uit de

hiel van een schapenpoot. Men gebruikte dit vroeger om mee te spelen. 2.
Een bikkel is een kei. In percelen langs
deze weg gelegen zou grint in de grond
zitten, dus is betekenis twee hierop van
toepassing.
BLOEMBOSWEG

Genoemd naar een perceel "t Bloembosch'.
CANADALAAN

Genoemd naar drie vrouwen namelijk
de twee zusters Ka en Na van Baren en
naar Da Honders-Hevel, die alledrie in
de buurt van deze straat woonden.
DE AKKER

Genoemd naar een perceel 'De Akkers'.
DOKTER GLAPINLAAN

Deze straat heette voorheen Hoofdstraat, maar werd in 1974 gewijzigd in de
huidige naam, naar de huisarts die in dit
dorp op huize Den Eng woonde. Dokter
Guépin was in deze gemeente werkzaam
van 1938 tot 1971. Hij stond bekend om
zijn medicijn, `kieps' genaamd, een knalgeel drankje. Dokter Guepin overleed in
1972 te Rhenen.
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GROENEJAGERSTRAAT

Genoemd naar een perceel 'Groene Jagen.' Vroeger heette deze straat de
Hoogeindsestraat.

in vroegere tijden hier veelvuldig ooievaars genesteld. Het leuke is dat tegenwoordig in Ommeren ook weer ooievaars voorkomen en wel op Huize Den
Eng.

HARENSESTRAAT

Genoemd naar de percelen 'Grote Haren' en 'De Kleine Haar.'
Haar heeft hier de betekenis van opslag van knotwilg of populier. Bij het
hakken van de griend gaat het haar eraf
en blijft de stronk staan. ORA 166o.
HET VOORBURG

Genoemd naar een perceel 'het Voorburg'. De naam komt al in 1650 voor bij
de verponding van Ommeren.
HOGESTRAAT

Zo genoemd om zijn hoge ligging? De
Hoochstraet wordt in 165o al genoemd.
KERKSTRAAT

Straat waaraan de Lambertus kerk gelegen is.
KORTE OMMERENWAL

Het nieuwe ooievaarsnest bij Den Eng

Zie Ommerenwal.
LANGEINDSESTRAAT

SPILBERGEN

Waarschijnlijk vonden de mensen die
hieraan woonden het een lang eind lopen naar het dorp? ORA 1665.

Genoemd naar het perceel' Spilbergen'.
Spil heeft verschillende betekenissen 1.
Spil, weefklos aan het spinnewiel. 2. Spil
waarom iets draait. 3. Voorwerp met een
scherpe punt. 4. Poot van een meubel.
Dus niet van toepassing op dit woord.
Het woord kan ook afkomstig zijn van
'spilden', dat verkwisten betekent of van
spel (spelen). Een van de betekenissen
van spel in het oud Nederlands is strijd of
gevecht om, dus misschien is dit een perceel geweest waarom gestreden is. Komt
al in 1650 voor bij de verponding.

OMMERENVELDSEWEG

Weg door het Ommerse veld.
OMMERENWAL

De wal naast de Ommerengraaf (een
watergang).
OOIEVAAR

Genoemd naar een groot perceel
'Ooievaarsnest'. Waarschijnlijk hebben
36
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VOORBURGSEWEG

Zie Het Voorburg.
ZIJVELI NG

Ook weer genoemd naar een perceel namelijk 'de Zijveling'. Zijveling komt van
Sij1 wat waterloop betekent. ORA 1656.
VERDWENEN STRAATNAMEN

ging in deze straat vermoedelijk veel
vis peuren.
5. Korte Eindstraat. ORA 1665.
6. Korte en Lange Heinenstraat ORA
1675. (Verbastering misschien van
de Korte en Langeindsestraat of andersom?)
7. Lettingsestraat. (In de buurt van de
Culecampsestraat in Ingen). ORA

Deze straten heb ik gevonden in het Oud
Rechterlijk Archief van Ommeren (af- 8.
gekort als oRA). De jaartallen staan er 9.
10.
achter.
1. Breischestraat, verlengde van de ii.
Brei in Ingen.
12.
2. Kostersteeg. ORA 1666.
3. Voorstraat.
4. Poijerstraat, nu Baron van Brakell- 13.
weg. Poijer heeft hier de betekenis
van poijeren = een bijvorm van 14.
peur dat een soort visstuig is. Men

DE STRAATNAMEN VAN RIJSWIJK

een aanvulling: De Middelweg
In de vroege Middeleeuwen woonden
de mensen alleen op de hoge oude
cultuurgrond, waar nu het dorp Rijswijk
is. En verder op de hogere grond, de
oeverwal, langs de rivier, waar later de
dijk zou komen. Iedereen met één of
meer stukjes bouwland. Verder was alles
wildernis. Hier liet men overdag het
rundvee en de varkens grazen, onder de
hoede van kinderen.
Maar 's avonds moest alles weer op
stal, want het voornaamste doel van de
veehouderij was het vergaren van mest.
Op de Zandberg - dus ergens in de
wildernis - was toen ook al bewoning
maar dat is een verhaal apart.
Kerkelijk hoorde het kerspel Rijswijk

1675.

Meijnstraat. ORA 1669.
Weststraat. ORA 1667.
Koppelstraat. ORA 1683.
Koffersteeg. (in het Ommerenveld)
ORA 1696.

Dwarsstraatje (van Spilbergen). ORA
1721.
Gouschesteeg (lag vlakbij de Haarsestraat). ORA 1736.
Heerestraat (vlakbij Spilbergen).
ORA 1722.

•

bij het dekenaat Dorestad, later Wijk bij
Duurstede geheten. Er was hier een veer
over de Lek. De naburige dorpen Maurik en Ravenswaay hoorden ieder bij een
ander, een Betuws dekenaat.
Toen de invallen van de Noormannen
waren opgehouden en de bevolking
weer begon te groeien, kwam er behoefte aan meer bouwland. In de 12e eeuw
gaf de bisschop van Utrecht, die toen
ook wereldlijke macht bezat, als landheer toestemming om de wildernis te
ontginnen en in bouwland te herscheppen. Men begon met het hooggelegen
deel er van.
Middendoor dit nu te ontginnen gebied werd een weg aangelegd, de Middelweg. Deze weg begon in het dorp en
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enealogische vragen

DERKSEN VAN DEN BOSCH

Wie kan mij informeren omtrent de
ouders en geb. plaats / datum van: Johannes (Jan) Derksen van den Bosch geb./
overleden te Hien voor 30-07-1795, tr.
R.K. Afferden 16-03-1771 Gertrudis
(Geertrui) Jansen van der Linden, ged.
R.K Afferden 14-09-1742, overleden ald.
12-12-1816. Vermoedelijk zijn Cornelis
Derksen, ook genoemd als Cornelis
Janssen en Mathias(Tijs) Derksen van
den Bosch, broers van Johannes (Jan)
Derksen van den Bosch.
J. van Ingen, Prins Hendrikstraat 5
6951 AT Dieren (Gld.), (0313) 41 56 92.•

Nader informatie gezocht over:
Geertrui van Snippenberg geb 20-101872 te Wadenoijen, dochter van Christiaan van Snippenberg, geb. 25-05-1826
te Bennekom en Angenieta Maria van
Bruggen geb. 21.40-1828 Kesteren.
In de linkermarge van haar geboorteacte staat vermeld dat: 'Bij Vonnis van de
arrondissement rechtbank te Tiel van de
zevende januari 1898'. De (schrijfwijze)
namen van haar ouders zijn gewijzigd/
aangepast. Het vermoeden bestaat dat
dit verband houdt met een mogelijk huwelijk (zij is dan 27 jaar). Nadere gegevens over haar (en haar gezin?) ontbreken. Wie kan dit aanvullen?

SN I PPEN B ERG

PEPERSTRAAT OOSTERHOUT

1. Jantje Snippenberg geb 04-II - '702. Tr.
in 1737 met Derk Hendriks (Hendrixks).
Uit dit huwelijk geboren:

Gezocht foto's van de diaconie-woningen in de Peperstraat (Klein Amsterdam) te Oosterhout, welke na de overstroming van januari 1809 o.a met geld
uit Amsterdam gebouwd zijn.

a. Willem Hendriks * 27-10-1737
b. Lijsbeth Hendrikse * 12-07-1739
c. Albertje Hendrikse * ca. 1741
d. Leendert Hendrikse * ca. 1741
e. Aalbertje Hendrikse * ca. 1744
De kinderen zijn gedoopt te Slijk Ewijk
in de Nederduits Gereformeerde Kerk.
van het gezin is bekend dat zij een hofstee pachtten van wijlen Ds. Smetius uit
Nijmegen. Ook is bekend dat zij achterstand met de pacht hadden en mogelijk
de hofstede verlaten hebben. Wie heeft
nader informatie over dit gezin?
38

Wim van Snippenberg, Singel 27
Jubbega, (0516) 46 16 37 na 18.0o uur.
e-mail:Snippen@worldonline.n1
•
VAN TRICHT / VAN SOEST

Grootmoeder Johanna van Tricht geb.
14-09-1872 's Gravenzande t 10-11-1918
te Hoek van Holland.
Haar overgrootvader was Willem van
Tricht 26-08-1746 te Echteld t 11-021834 's Gravenzande, beroep wagenmaker, zoon van Gozen van Tricht en Aaltje
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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 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

* Textiel
* Luxe- en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed
• Magazijnverkoop serviezen en bestekken
* Tuinmeubelen
7

',••• •-s‘

APK-keuringsstation
\

In- en verkoop van
automobielen

7,

-

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

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

VAKGARAGE

D. ZAAYER

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

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

Ommerenveldseweg 67 - Ommeren - tel. 0344 - 601632

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

van Soest. Wie heeft er over dit gezin nog
gegevens?

met zijn zoon Herman wel eens een
tiendblok van de heer van Amstel, wat
betekende dat zij een tiende deel van de
A.0 Padmos, Schepenstraat 20
oogst van de boeren in dat gebied voor
2931 GR Krimpen a/d Lek, 0180513585 • zichzelf mochten opeisen.
Mijn speurtocht naar mijn voorouPIETER (GERRITSE) VAN SCHAIJK
ders bracht mij bij Willem. Juist van hem
De door ons gevonden oudste Van vind ik meer informatie dan van veel jonSchaijck was Pieter Gerritse van gere voorouders. Toch na vele jaren zoeSchaijck een jongeman afkomstig uit ken, kan ik er maar niet achter komen
Utrecht, was in ondertrouw op 17-10- waar hij geboren is en waar zijn eerste
1674 in Groot Ammers met Ameleltje huwelijk met Eva Heijntj es heeft plaats(Amelia) Andries de Nachtegaal, af- gevonden. Een aanwijzing zou kunnen
komstig uit Groot Ammers. Dit echtpaar zijn Jan Hermsen Vesteringh die op ? in
heeft vijf kinderen gekregen in Groot Neder Elten is gehuwd met ? Deze zou
Ammers o.a. Andries van Schaijck onze een broer van Willem kunnen zijn. Om
voorvader, gedoopt 02-06-1680 te Groot via de bezittingen van Willem zijn herAmmers. Wij vragen ons af waar Pieter- komst te achterhalen gaf ook geen uitGerritsen vandaan is gekomen, wanneer komst. Die bezittingen waren afkomstig
en waar hij is geboren.
van zijn eerste vrouw Eva Heijntjes die
met een Van Lengell gehuwd was geM. H van Schaik, Indira Gandhilaan 21 weest. In Neder Elten kwamen veel van
• Lengells voor. Dus informatie over
4463 JJ Goes, (0'13) 22 08 24.
Willem uit Neder Elten zou voor mij een
WILLEM HERMSEN VESTERINGH
doorbraak kunnen betekenen.
Opmerkelijk is dat tussen 160o en
Mr. Smid tot Doornenburgh. Geb. vóór
1730 het beroep van smid, hoefsmid,
1656 (R.K.), oven, circa 1705.
Willem Hermsen Vesteringh moet vijzelmaker en klokkengieter binnen de
overleden zijn tussen 14 october 1705 en familie Vesteringh veel voorkwam. •
4 maart 1706. Dat blijkt uit een gerechtelijk stuk(Ora 0382 nr.I44) tegen Hermen WEIJER VAN INGEN
Vesteringh, van 4 maart 1706, staat letter- Nadere gegevens gevraagd over de prolijk vermeld: `Wijlen sijn vader Willem band Weijer van Ingen, vermoedelijk geHermsen Vestringh'.
boren in Ooij bij Tiel/Echteld. Ik weet
Meester Willem Hermsen Vesteringh alleen dat hij in februari 1758 met zijn
is een interessant persoon. Hij was als kinderen — en zijn vermoedelijke vrouw
smid een belangrijk man in het 17e Sophia Mulders — de stad Tiel moest vereeuwse Doornenburgh. Dat is op te ma- laten vanwege een geschil dat ze hadden
ken uit het feit dat hij veel land van de met de schoonmoeder van Weijert, WilBaron pachtte. Daardoor had hij naast helmina van Paesschen.
zijn smidse een boerenbedrijf en land
dat hij onderverhuurde voor extra in- J. van Ingen, Prins Hendrikstraat 5
•
komsten. Ook pachtten vader Willem 6951 AT Dieren, (0313) 41 5692.
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FOTO NIEUWSBRIEF
NR. 2 APRIL 1998

De personen op de foto zijn door
niemand herkend.

FOTO NR?
WIE KENT DEZE VROUW?

liep in zuidwestelijke richting. De lange
zijde van de percelen kwam haaks op de
weg.
Om de Zandberg heen maakte de
Middelweg een ruime bocht, zodat de
percelen ook daar niet zo veel in lengte
hoefden te verschillen. Sloten graven
was niet nodig, omdat dit gebied één tot
twee meter hoger lag dan de resterende
wildernis. Het werd dus geen polder.
De ontwatering ging gemakkelijk.
Volstaan kon worden met het rooien van
het bos.
Er kwamen maar weinig mensen te
wonen aan de Middelweg. Slechts vijf
woningen. Drie hiervan moesten in onze
eeuw wijken voor het kanaal. De twee
andere hebben nu huisnummer 2 en 4.
De Middelweg liep tot aan de Ravenswaaysesteeg. In de vorige eeuw heette
het ook wel Binnenweg. Na de oorlog
kreeg het gedeelte westelijk van het kanaal de naam Provinciale Weg. Na de
openstelling van de N32o werd dit gedeelte herdoopt in Prinses Margrietstraat.
In de omgeving, namelijk in Wijk bij
Duurstede en in Leersum is ook een
Middelweg, met een soortgelijke geschiedenis.
H. de Regt, dr. ir. Vondelingpark 65
6716 EM Ede (0318) 62 45 33
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orte berichten

elfde maal een overzicht uit van cursusCURSUS OUD-SCHRIFT
Ook deze winter zullen er weer cursus- sen op het gebied van musea, museumsen oud-schrift gegeven worden: een cur- beheer en geschiedenis.
Het cursusaanbod is samengevat in
sus voor beginners en een cursus voor
gevorderden. De cursus wordt gehou- een boekje, dat op onze leestafel ligt.
Geinteresseerden kunnen ook gratis
den eenmaal in de veertien dagen op
woensdagavond. De tijden kunnen in zelf een boekje aanvragen bij: Gelders
Oudheidkundig Contact, Postbus 4040,
nader overleg worden vastgesteld.
Elke cursus omvat 12 lessen. De kos- 7200 BA Zutphen. Tel. (0575) 51 18 26.•
ten zijn f 75,—inclusief materiaal en koffie. Opgeven voor 1 oktober bij het AANVULLING OSENVORENREEKS
Arend Datema Instituut of bij de cursus- De volgende delen zijn verschenen in de
begeleidster Joke van Dee-Honders Osenvorenreeks:
•
(0344) 69 26 70.
A-serie
A241 Protocol van bezwaar, kerspel
GIDS OUD SCHRIFT
De IJsselacademie te Kampen, het Gel- Randwijk, ROB inv. 377,
ders Oudheidkundig Contact en de le deel 1793-1798.
Stichting Kunst & Cultuur Overijssel A242 Protocol van bezwaar, kerspel
hebben een handleiding uitgebracht in Randwijk, ROB inv. 377,
boekvorm over het lezen van oude 2e deel 1798-1803.
archiefstukken. Het boek, Lezen in A243 Protocol van bezwaar, kerspel
Gelderse en Overijsselse bronnen. Gids Randwijk, ROB inv. 377,
bij oud schrift in Gelderland en Over- 3e deel 1804-1807.
ijssel, bevat bronteksten met de trans- A244 Protocol van bezwaar, kerspel
criptie, alsmede vele voorbeelden van Randwijk, ROB inv. 377/378,
4e deel 1807-1811, 1810-1811.
letters, cijfers en afkortingen.
Het boek kost f 29,95, en is te bestellen bij: Stichting IJsselacademie, Postbus B-serie
244, 8260 AE Kampen. Telef. (038) B6r Alle namen uit het Protocol van be• zwaar, kerspel Randwijk ROB inv. 377/
3 31 5235, Fax (038) 3 33 05 74.
378.
•
CURSUSSEN
OVER MUSEA EN GESCHIEDENIS

Het Gelders Oudheidkundig Contact
brengt i.s.m. andere organisaties voor de
NIEUWSBRIEF 1 6e jaargang nr. 3 — augustus 1998
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BIJEENKOMST CLUB VAN 100

Zoals beloofd, hebben wij de leden van
de Club van wo uitgenodigd om met het
AIC en de Historisch Kring Kesteren kennis te komen maken.
Helaas de ondernemers van de Betuwe hebben het te druk! En gelukkig
maar!
Op 16 juni j.l. hadden we een avond
georganiseerd en alle leden uitgenodigd
om eens naar de investering die wij met
het bedrag van onze 'Club oo' leden
hebben kunnen waarmaken, te komen
kijken, onder het genot van een hapje en
een drankje. Helaas hebben maar een
paar leden aan deze oproep gehoor gegeven, maar we hebben ondanks de geringe opkomst veel plezier beleefd.
Wij vertrouwen er dan ook op dat
onze Club van zoo volgend jaar ons volgende project willen steunen, en dan gewoon eens gezellig bij ons binnen stappen. Wij houden u op de hoogte.
•
GENEALOGIEËN
VAN OS, OSS EN OSCH

De aangekondigde genealogieën van
deze familie(s) zullen oktober a.s. verschijnen in zes delen.
Inlichtingen en bestellingen:
Uitgeverij Pirola, Postbus 62
1870 AB Schoorl.
Tel. (072) 509 31 3i, Fax (072) 509 1064.
e-mail: pirola@wxs.n1
•
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de streekarchivariaten KLEM-gemeenten
en Tiel-Buren-Culemborg. Directe aanleiding is de herindeling van de gemeenten Buren-Lienden-Maurik per i januari aanstaande. Ook de gemeente Dodewaard is verzocht toe te treden tot de
nieuwe archiefdienst, met als naam Regionaal Archief Rivierenland. Hopelijk
is er in oktober volledige duidelijkheid.
Zodra er bestuurlijke duidelijkheid is
over de integratie, zal op verschillende
wijzen informatie verstrekt worden over
de nieuw ontstane archieforganisatie in
de regio.
Waarschijnlijk zullen in december-januari aanstaande de archiefbescheiden
die volgens de Archiefwet openbaar zijn
(ouder dan 20 jaar) van de gemeente
Lienden en Maurik worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van
de gemeente Buren. Over de mogelijkheden om een bezoek te brengen voor
genealogisch en historisch onderzoek in
Buren moeten nog afspraken gemaakt
worden.
•
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Betuwsche Administratiesystemen b.v.

B
A
S

44 R.I.-straat 33 - 4051 AP Ochten
Mr°
Mk
Postbus 100 - 4050 EB Ochten
Tel.: 0344 - 643606 - Fax: 0344 - 644109
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Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur
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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!

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

