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DAGBOEK 
VAN EEN 
WATERVIL 

Van  de voorzitter en de redactie 

Folkert Schuurman 

Winterseizoen 

Het winterseizoen staat weer voor de 
deur, waarmee tevens de activiteiten 
binnen onze vereniging weer zullen 
toenemen. In sepember starten de le-
zingen weer, zowel in Kesteren als in 
Zetten. 

De opmerking 'dat de activiteiten 
zullen toenemen' slaat meer op de le-
den dan op de dagelijkse medewerkers, 
die de afgelopen maanden allen kei-
hard hebben gewerkt om een aantal 
projecten afgerond te krijgen. 

GESCHIEDENIS RABOBANK 
Op 14 mei werd het door Victor Lauren-
tius geschreven boekje i.v.m. het 75-
jarig bestaan van de Rabobank Rijn-
lingewaal aangeboden aan de voorzit-
ter van de Raad van Bestuur. Belang-
stellenden kunnen het boekje gratis 
verkrijgen bij de Rabobanken in de ge-
meenten Kesteren en Dodewaard. 

LOPENDE PROJECTEN 
Het afscheidsboek voor de gemeente 
Echteld nadert zijn voltooiing, terwijl 
medewerkers van ons ook druk bezig 
zijn met het afscheidsboek van de ge-
meente Kesteren. 

Verder wordt er druk gewerkt aan 
het jaarboek van de Stichting Tabula 
Batavorum. Ons aandeel in de totstand-
koming hiervan is evenredig aan ons 
ledental binnen de stichting. 

Helaas hebben we door tijdgebrek 
moeten besluiten het Interviewboek  

enkele maanden te verschuiven. Dit zal 
volgend voorjaar verschijnen. 

NIEUWE UITGAVE 
Jan Derksen uit Elst heeft een boek ge-
schreven over de watervloed van 1809 
en de gevolgen daarvan, vooral voor de 
Over-Betuwe. Het boek wordt door ons 
uitgegeven, en zal op 21 september wor-
den aangeboden aan de voorzitter van 
het Polderbestuur. Dit gebeurt in het 
Ambtshuis te Elst. Na 21 september zal 
het boek in de boekhandels en via het 
Arend Datema Instituut verkrijgbaar 
zijn. De prijs bedraagt f 29,95. 
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Jasmijnstraat  12 
6666 XH Heteren 

Tel.: (026) 474 26 85 
Fax: (026) 472 29 48 

E-mail: vdmmigwxs.n1  

VOOR MEER DAN SFEER 

VOOR KLEURIG WONEN 

* Woon- en projectstoffering 
* Meubelstoffering 
* Slaapcomfort 
* Verf en behang 
* Lijstenmakerij 

 

decoratief wonen 

 

  

 

HOOFDSTRAAT 20 

6671 CD ZETTEN 

TEL. (0488) 42 06 90 

FAX (0488) 42 06 45 

 

lawassme 

  

   

Peters van Ton 
Lid v a n 
UVO 

- 
LANDELIJK ERKEND 

ELEKTROTECHNISCH 
INSTALLATIEBEDRIJF 

VOOR WELKE VORM 
VAN RECLAME U OOK KIEST, 

• Gespecialiseerd in fabrieksinstallaties, 
o.a. machineautomatisering d.m.v. 
vrij programmeerbare besturingen; 

• schakelkastenbouw; 
• licht- en krachtinstallaties; 
• antenne-installaties; 
• telefooninstallaties; 
• inbraakbeveiliging. 
Verkoop van elektrische apparaten en 

installatiematerialen. 
Eigen servicewerkplaats voor o.a. KTV's. 

Kalkestraat 3— Dodewaard 
(0488) 41 12 14 

van Dorland Multi-Mediaservice 

ook als u zakelijk op 
internet wilt adverteren 

privé: (026) 472 36 03 
mobiel: (06) 51 29 43 01 



ELEKTRO TECHNISCH 
INSTALLATIEBUREAU 

G.J.v.Binsbergen & Zn. 
Ook voor verkoop en reparatie 

van antieke klokken 
Opheusden Tel. (0488) 44 13 39  

Uw vertrouwd adres voor:  

JUWELIER - HORLOGER 

N. van der Greft 

Audio-Video 
Was- en droogautomaten 
Koel- en vriesapparatuur 

Elektrische huishoudelijke apparatuur 
Alles op het gebied van verlichting 

Burgemeester Lodderstraat 13 
Opheusden 

(0488) 44 13 39 

Hoofdstraat 64 
Zetten 

Tel. (0488) 45 12 47 

irkd 
Voor binnen en buiten 

<.  ‹. 

Vraag  :îi lye  

informatie over de 
nietave collectie 

, 
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waar de bronnen! 

c-ii,•?,,jat; ,',>40',4; • 

- 	b.>  

Graag willen wij uw aandacht vestigen 
op een boek dat op 9 april dit jaar is ver-
schenen. Het handelt over de bewo-
ningsgeschiedenis van Opheusden in 
de zeventiende en achttiende eeuw. De 
auteurs, Jan Jager en Menno Potjer, heb-
ben aan de hand van de oorspronkelijke 
bronnen geprobeerd zoveel mogelijk 
de eigenaren van percelen — langs de 
paar straten die Opheusden toen telde — 
te reconstrueren. 

Verder wijzen de auteurs met nadruk 
op de vele valkuilen die een dergelijk 
onderzoek met zich meebrengt, waar-
door het boek niet alleen interessant is  

voor mensen die Opheusden kennen, 
maar zeker ook voor mensen die soort-
gelijk onderzoek doen in hun eigen 
woonplaats. 

Als je op deze manier intensief met 
de bronnen bezig bent kom je naast het-
geen je zoekt allerlei aardige andere 
zaken tegen, zoals verslagen van pro-
cessen en andere leuke wetenswaar-
digheden zoals het grote aantal herber-
gen en brouwerijen in Opheusden. 

Het boek telt 186 bladzijden en is 
verkrijgbaar bij het Arend Datema In-
stituut. De prijs is f 15,— exclusief ver- 
zendkosten. 	 • 
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Maandag ro september 20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 

De herkomst van de 
Gelderse familienamen 

J. M. D. Kuik 

1111g
ezingen  

Maandag 8 oktober 20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 

Jacob alia 
in Nijmegen 

dr. A. M. Stadhouders 

De naamkunde (onomastiek) behoort 
tot de wetenschap van de taal en letter-
kunde (de filologie) en wel tot de histo-
rische taalkunde. De naamkunde kan in 
vijf hoofdklassen verdeeld worden. Eén 
ervan betreft de namen met betrekking 
tot de mens zelf de z.g. persoonsnamen 
of antroponiemen. Deze persoonsna-
men kunnen herkomstnamen zijn d.w.z. 
namen die oorspronkelijk iemands geo-
grafische komaf omschrijven; diens her-
komst uit een bepaalde identificeer-
bare plaats, regio, provincie, windstreek, 
uit een bepaald land of volk, van nabij 
een rivier of van een eiland. Gelderse 
herkomstnamen zijn dus familienamen 
die afgeleid kunnen worden van een 
identificeerbare Gelderse nederzetting 
(stad, dorp, gehucht, buurtschap). De ty-
pische geografische gesteldheid van 
Gelderland komt in de Gelderse her-
komstnamen duidelijk tot uiting en 
heeft uiteraard ook grote invloed op de 
verspreiding van de namen. 	•  

Op zoek naar historische aanknopings-
punten voor reconstructie in stad en 
streek van Nijmegen van de pelgrims-
route naar Santiago de Compostela. 

'De pelgrinmage van St. Jacob van 
Galissen (...) is bij ouds soo vermaert 
geweest, dat het  by  de oude Hollanders 
die van eenigen aensyen waeren, een dis-
reputatie scheen te wesen, indien sy te  
Jerusalem  of tot St. Jacob in Galissen niet 
geweest en waeren.' (cf.: J. v. Herwaar-
den; Jacobsstaf 1999-43, p.102) 

Deze volzin stamt van de Rotterdamse 
stadsdokter en historicus Nicolaas Zas 
en werd geschreven omstreeks het mid-
den van de 17e eeuw. Zeker is dat Zas 
hiermee een wel erg eenzijdige kijk 
geeft op de 'gemiddelde' motivatie van 
de middeleeuwse Santiago pelgrim, ook 
al zal de bedoelde categorie wel in 
het bijzonder hebben bijgedragen om 
de Jacobusverering via uiterlijk waar-
neembare tekenen gestalte te geven en 
te verrijken. Zeker is ook dat het nog 
steeds groeiend aantal Santiago reizi-
gers uit onze dagen weer geheel andere 
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PIET VAN WALSEM 

Voor machines, ijzerwaren, 
gereedschappen, dierenvoeding 

en hengelsport naar: 

Opheusden 
Dorpsstraat 2a 

Tel. (0488) 44 13 17 

VAN BREDA 
Schoenen 

Lederwaren 
Sportartikelen 

Schoenreparaties 
Sleutels 

OCHTEN 
Molendam 39 

Tel. (0344) 64 12 82 

grootendert 'Banket b.v. 

SPECIALIST IN 
ROOMBOTERKOEKJES 

Heuningstraat 23a 
4051 CA OCHTEN 
Tel. (0344) 64 16 86 



Fa. GEBR. SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Nedereindsestraat 37 — Kesteren — (0488) 48 12 21  

AANNEMERSBEDRIJF 
EN 
VASTGOEDADVISEUR 

EtC>IIJIN 
GARANT 

Brederode 46 
6669 SL Dodewaard 
Tel.: (0488) 41 26 65 
Fax: (0488) 41 28 04  

Werkplaats:  
Houtmanskampweg la 
Do dewaa rd 

1H.HENDRIKSEN 
Nieuwbouw- verbouw - restauratie 

NVOB 
Nederlands Verbond van Ondernemers 
in de Bouwnijverheid 

Tot uw dienst! 
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV 

Wij verzorgen voor u: 	 Zoekt u ergens een woning? 
• aankopen o.g. 
• verkopen o.g. 	 Laat het ons weten! 
• taxaties 	 Bel ons op of stap vrijblijvend 
• hypotheken 	 bij ons binnen. 
• gratis berekening maandlasten 
• financiële adviezen 

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Dorpsstraat 9a 
Tel. (0344) 60 24 00 	 Tel. (0488) 44 29 06 



Maandag 12 november 20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 

De stoomtram 
Tiel-Buren-Culemborg 

H. A. van Lith  

motieven zal hebben om op tocht te 
gaan. Het lijkt er op dat vanuit een scala 
van uiteenlopende motieven en over-
wegingen kan besloten worden om 'op 
weg te gaan'. 

Duidelijk is ook dat de huidige San-
tiagoganger er de voorkeur aan geeft 
om zo veel mogelijk de historische rou-
tes te volgen, onder auspiciën van het 
'Genootschap St. Jacob' wordt daarom 
nu gepoogd de historische wegen zo ge-
degen mogelijk in kaart te brengen. 
Deze causerie zal handelen over de in-
spanningen welke de ondergetekende 
als amateur-historicus zich heeft ge-
troost om stad en streek van Nijmegen 
op verantwoorde wijze op de beoogde 
kaart te zetten. 	 • 

De kathedraal van Santiago de Compostella, 
in de Middeleeuwen een der drukst bezochte 
bedevaartsoorden. Met de bouw van deze 
kathedraal werd in 1075 begonnen. 

Een ongelukkige geschiedenis 
`Meneer hei geliek, maor ik blief d'er 
teuge', zei een president-poldermees-
ter. En de gewenste uitbreiding van de 
stoomtram Tiel-Buren-Culemborg in 
de richting Kesteren ging niet door. 
Deze uitspraak was eigenlijk kenmer-
kend voor het moeizame bestaan van 
deze lansarme stoomtram', die in 1906 
met veel illusies en hoogdravende toe-
spraken werd geopend, maar het in 
1918 al aflegde. 

Er was weinig (massa)vervoer in de 
streek, de bevolking was niet erg reis-
lustig en probeerde soms zelfs met al-
lerlei trucjes onder het betalen van de 
vrachtprijs uit te komen. De Eerste We-
reldoorlog met stijgende kosten, tekort 
aan kolen en reparatiemateriaal, bete-
kende in feite de doodsteek voor de TBC. 

Ondanks deze kommer en kwel stond 
de TBC erom bekend dat hij zijn rollend 
materieel uitstekend onderhield. Ster-
ker nog, het is het enige trambedrijf in 
Nederland waarvan de personenrijtui-
gen - nu vijfennegentig jaar oud (!) -  
nog allemaal aanwezig zijn en gere-
geld dienstdoen. Ze rijden op de mu-
seumstoomtramlijn over de Brouwers-
dam bij Ouddorp in Zuid-Holland. • 

Zalencentrum 'Johanna's Hof' te 
Kesteren, Nedereindsestraat 27, 
Tel. (0488) 481527. Leden en niet-
leden zijn van harte welkom. 
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HKK&O BIJDRAGE 

Oude feesten en gebruiken 1 
Katharijnsmelken 

Joke Honders  

Snuffelend in oude fokloreboeken kwam ik een oud gebruik tegen dat ook in de 
Neder-Betuwe in zwang was, namelijk het katharijns-of trijnsmelken. De vraag is nu, 
weten oudere lezers hier nog van? 

Niet alleen in de Neder-Betuwe, maar 
ook in de Lopikerwaard, deVijfheeren-
landen, de Alblasserwaard en Krim-
penerwaard was het een aloud gebruik 
dat na de oorlog nog scheen voor te ko-
men. 

St. Katrijn, de 25e november, was de 
dag dat de dienstboden bij de boeren 
hun huurjaar begonnen. Koeien die op 
die dag nog in de wei liepen, mochten 
gemolken worden door de eerste dienst-
bode die zich kwam inhuren. Andere 
bronnen vermelden echter dat het een 
ieder die dag vrij stond om de koeien te 
melken. 

De arbeiders van de boer waakten in 
het veld om de eerste te kunnen zijn. Dit 
gebruik gaf nog wel eens aanleiding tot 
vechtpartijen. Door de toenmalige so-
ciale omstandigheden zag het perso-
neel dit als een buitenkansje. Soms gaf 
de boer de volgende dag, als hij zijn 
koeien leeg vond, nog een rondje siga-
ren of koffie met koek op de koop toe. 
Vaak mochten de arbeiders de melk 
zelfs nog karnen op de boerderij. Het 
kwam voor dat een arbeider en zijn ge-
zin wel 8o koeien per nacht molken. Het 
was een strop als door slechte weersom-
standigheden de koeien al vóór 25 no-
vember op stal stonden.  

De uitdrukking 'Op Sint Katrijn, zijn 
alle melkmaaltjes mijn' sloeg ook op dit 
oude gebruik. 

In andere streken was het gebruike-
lijk dat als de koeien op St. Nicolaas nog 
in de wei liepen, de boer zijn werkvolk 
onthaalde op zoetemelk en beschuit. 
Dr. A. R. Hol schrijft dat als in de Betuwe 
de melkkoeien op 5 december nog in de 
wei liepen, de melkster een half pond 
speculaas kreeg. De gulheid van de 
boeren sproot voort uit het feit dat het 
voor hen zeer voordelig was dat de 
beesten nog zo laat in de tijd buiten lie-
pen. 

Het Trijnsmelken zou teruggaan op 
een oude offerhandeling, die de boeren, 
uit dankbaarheid dat hun vee het hele 
jaar gespaard was gebleven, verricht-
ten. 

St. Katharijnsdag is ook een van de 
lotdagen, dat willen zeggen, beslissend 
voor het weer. Het is het begin van de 
winter: Met St. Kathrijn, moeten alle 
koeien aan de lijn. 

Met St.Katrijn eindigen de herfst-
regens en het rijmpje zegt: 
Sinte-Kathelijne 
Laat het zonneke schijnen, 
Laat den regen overgaan, 
Laat de kinderen schole gaan. 
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MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN RK 
IEDVAN 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 
• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 60 27 92 

fe, foto von Beek 
DODEWAARD 
Nassaulaan 2a 
(0488) 41 22 12 

Automati,,eren  ; 
1
, 
 maatwerk, vandaar  ; 

dat  we  in een persoon-
lijk gesprek gaarn -  , 

bereid zijn om 
werkwijze van el,. 

Automatisering  too  te 
lichten. Samen met  u : 
kunnen we dan bekij- 

ken wat we voor  , V.  
elkaar ktir,r. 

b,'teke!'  

Pasfoto's in kleur en zwart-wit 
Huwelijksreportages 

Studio- en portretfotografie 
Tevens kantoorbenodigdheden 

PRESTCL_Print 

Pasfoto's 
Direkt-klaar! 

1{1E01  
Bunt  
Automatisering BV 
Broekdijk 26 
4041 CV Kesteren 
tel: 0488-483669 
fax: 0488-483772 



r; 

/ 

Interieurbouw 
MARK VAN WAMEL ' 	.. 

RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN 

Dorpsstraat 1 	Postbus 24 
6672  LC  Hemmen 6670 AA Zetten 

Tel. (0488) 45 13 12 
Fax. (0488) 45 26 21 
E-mail:  fvlynden@wxs.n1  

• Beheer en taxaties 
• Onteigening en planschade 
• Grond en pachtzaken 
• Schaderegelingen 

betimmering & montage 

voor particulieren en projecten 
wij doen meer dan u denkt 

Panhuizerweg 22 
4041  ON  Kesteren 

Tel./fax (0488) 482248  

Liniestraat 34b 
4051  BP  Ochten 

Tel./fax (0344) 644127 

Autotelefoon (06) 53388274 

SCHILDERWERKEN 

J(V. 
%.i. 	.i.  

'W-7,OPPN 
\ 

WIM VAN ZANTEN 
1 ( i 1 1 1 i-1  1 1 

JI ,n 

4043  PD  
Tel./fax 
Mobiel 

H  

(06) 

Berkenstraat 

(0488) 
O pheusden  

44 
51 33 

1 

16 
00 

 	EM 

59 

63 

Lry-Q1 
.... 

BOVAG 
MOTOR 

MOTOREN 

Keuze uit ongeveer 

100 motoren 

Motoren en bromfietsen: 
Honda! Suzuki /Kawasaki / Yahama 

en andere merken 

Inruil en financiering mogelijk 
Nedereindsestraat 25 Kesteren 

Tel. (0488) 48 12 00 



WEERSPREUKEN 
Zo zijn er talloze weerpreuken met be-
trekking tot deze heilige: 'Op St.  Catha-
rine  sterkt de winter' en 'St. Katrien komt 
in 't wit' of 'St. Katrien verschijnt graag 
in een witte mantel' of  Wriest  het op St. 
Katrien, dan vriest het nog zes weken 
nadien'. Andere spreuken hebben het 
zelfs over zeven weken vorst: Worst op 
St. Catharina, dan vriest het zeven weken 
lang' of 'St. Katrien in het wit gekleed, 
zeven weken sneeuw ons leed' of 'Doet 
Catharina haar witte mantel aan, ze 
blijft er zeven week rond mee gaan' en 
'St. Katrijn, gooit de koude steen in de 
Rijn' en 'Zoals de dag van St. Katrijn, zal 
de laatste januari zijn'. 

In Belgisch Limburg gingen de kin-
deren op 25 november langs de deur, 
want dit was een zogenaamde schudde-
korfdag. Ze zongen dan het volgende 
liedje: 

Wij komen al rond om Sinte Katrienen 
Wij hadden zoo geerne wat boekweit- 
bloem 
Wij zullen ze luisterrijk vieren, 
Al op een zalige maniere, 
Gelijk wij verleden jaar hebben gedaan, 
Huis voor huis afgegaan, 
Ter ere van Sinte Katrien! 
Geef wat 
Houdt wat 
Tegen 't jaar nog wat. 

DE HEILIGE SINT CATHARINA 
Wie was nu St.Catharina? Zij was een 
maagd en martelares, die begin 4e eeuw 
in Alexandrië leefde. Op jonge leeftijd 
reeds was zij tot het Christendom be-
keerd en op i8-jarige leeftijd wist zij 50 
heidense wijsgeren te beschamen met 
haar wijsheid. Aikaterinè, zoals haar 

Sint Catharina, afgebeeld op een glas-in-lood-
raam. Haar voet rust op een wagenwiel. 

Griekse naam is, weigerde te trouwen 
met keizer Maxentius, die de wijsgeren 
opdracht gaf om Catharina strikvragen 
te stellen. De heren werden echter door 
haar bekeerd en moesten allen op de 
brandstapel sterven. Catharina werd in 
de gevangenis geworpen en werd ver-
volgens veroordeeld tot het `wiel dat 
met zwaarden was bedekt'. De overle-
vering vermeldt dat het wiel door haar 
gebed in stukken brak. 

Zij is daardoor de patrones van de 
wijsgeren, redenaars en seminaries. 
Ook is zij de patrones van de wagenma-
kers, molenaars en pottenbakkers, die 
allemaal wielen of raderen nodig had-
den voor hun bedrijf, maar ook van de 
spinsters, wevers en boekdrukkers. De 
boerinnen mochten op haar naamdag 
niet spinnen en de molens mochten niet 
draaien. 
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In België stonden verschillende rede-
rij kerskamers onder haar bescherming 
en ze noemdem zichzelf dan ook de 
`Katarinisten'. 

Tenslotte nog van de kloosterzusters 
en van jonge meisjes. De overlevering 
vermeldt dat bij haar onthoofding melk 
in plaats van bloed uit haar wonden 
stroomde. Een teken van haar zuiver-
heid. 

BEDEVAARTPLAATS 
Het klooster dat door keizer Justianus 
in de 6e  eeuw aan de voet van de berg 
Sinaï is gesticht, is na de vondst van de 
relieken van Catharina van Alexan-
drië, naar haar vernoemd. Volgens de 
legende is haar lichaam daar naar toe 
gedragen. Het kloostercomplex werd 
daardoor een bedevaartplaats. 

In verband met bovengenoemd wiel 
noemt men kringvormige huidziekten 
zoals de ringworm of rinkvuur wel het 
Katrienewiel. Lijders aan deze ziekte 
gaan in België op bedevaart naar bij-
voorbeeld de St. Katelijnekerk te Brus-
sel, de St. Katelijnekerk te Mechelen of 
naar St. Katarina te Lombeek. 

OP ZOEK NAAR EEN MAN 
Een ander gebruik in België is het vol-
gende. Omdat St.Catharina ook de pa-
trones van de naaisters is, tooiden op de 
naamdag de ongehuwde vijfentwin-
tigjarige meisjes zich met het zoge-
naamde 'St. Katarienmutsje'. Gearmd 
trokken ze vervolgens door de straten 
en durfden het soms aan om mansvolk 
vast te grijpen. 's Morgens hadden ze de 
heilige mis bijgewoond en St. Katrien 
gesmeekt om een man, waarna ze door 
hun werkgever uitgenodigd werden op 
een maaltijd en daarna op een dans- 

partij. De danspartijen en ook de feest-
maaltijden in sommige plaatsen wer-
den zelfs 'De dolle Catharinanachten' 
genoemd. De bedevaarten en de fees-
ten hebben in de loop der tijd bijna elke 
religieuze authenticiteit verloren. 

ECHTELD EN IJZENDOORN 
Om weer dichter bij huis te blijven wil ik 
tot slot St. Catharina nog vermelden in 
betrekking tot de dorpen Echteld en 
IJzendoorn: een van de twee vicarieën 
in de kerk van Echteld was aan St. Ca-
tharina gewijd en werd in de ie eeuw 
gesticht door Johan van Wij he, heer van 
Echteld en diens vrouw Hille van 
Riveire. Er heerst nogal wat ondui-
delijkheid over aan wie de kerk zelf ge-
wijd zou zijn. De een zegt dat de kerk 
van oorsprong aan St. Catharina gewijd 
was en de kerk van IJzendoorn aan St. 
Jan de Doper en de ander zegt dat het 
net andersom is. Men heeft het laatste 
aangehouden. 

St. Catharina en nog een aantal an-
dere heiligen zijn in 1969 van de kalen-
der verdwenen, dat wil zeggen dat ze 
niet meer verplicht herdacht werden. 

BRONNEN 
1. Laan, K. ter: Folkloristisch Woordenboek. 

's Gravenhage, 1949. 
2. Hol, A. R.: De Betuwe. Arnhem, 1976. 
3. Kruizinga, J. H.: Levende Folklore. Assen. 
4. Ver Eist, André: Folkloristische Tijdspiegel 

voor België. Brussel. 
5. Schrijnen, J.: Nederlandsche Volkskunde. 

Zutphen, 1916. 
6. Delmelle, J.: Levende Folklore. Brussel, 

1974. 
7. Gilst, A. van en Kooger, H.: Engelen, Heili-

gen en Noodhelpers. Soesterberg, 2000. 
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Dirk Jan Franken 

> meubelen 	D laminaat 
D tapijten 	> slaapkamers 
> gordijnen 	> projecten 

DirkJan Franken Interieurs BV 
Julianaplein 9 

6671 CA ZETTEN 
Telefoon (0488)45 17 79 
Telefax (0488) 45 34 55 

A. VFMNITUIA 

L. ..... 

straatwerk 
zaagwerk 
grondwerk 

sierbestrating 
Tevens verhuur 
van minigraver 

Hamsestraat 
Telefoon 

18 — Opheusden 
(0488) 44 31 66 

Mobiel (06) 52 83 90 29 

Dé adviseur voor 
uw interieur! 

Levering en 
00'3 	 montage van o 

9 	 systeemplafonds 
t 
E. 

en wanden 
fc.‘ 

•30401\9\"k  Bezoek onze showroom 
5 - 

met meer dan 
50 plafonds 	to/,21-4 

...ektt i, e•/-  - 
Voor meer informatie: 	Vi)  -;,. tti% 1 
Gijsbert Stoutweg 11 	va‘• 	0•7  
(Industrieterrein  
Latenstein) 
TIEL 



I 
'n Bank waar 
-ti de hoofdrol 

speelt? 
Bestaat 

Bent u op zoek naar een bank die maatwerk levert, dan is de SNS bank 
een juiste keus. Onze goed opgeleide medewerk(st)ers informeren u over 
het brede scala van diensten dat onze bank zowel zakelijk als particulieren 
cliënten te bieden heeft. Wij nemen graag de tijd om in een persoonlijk 
gesprek antwoord te geven op al uw vragen, verzoeken en specifieke 
wensen. Met 1.1 in de hoofdrol. 

SNS bank 
We doen 't graag beter dan goed 



lk;1  tichting Tabula Batavorum  

Tweede jaarboek 
'Het zal me een zorg zijn' 

Kobus van Ingen 

De redactie van Tabula Batavorum is 
druk bezig met de uitgave van het 
tweede jaarboek Terugblik. Veel au-
teurs zij bereid gevonden om in dit 
tweede jaarboek een bijdrage te leve-
ren. Op dit moment lijkt het er op dat de 
verwachtingen worden overtroffen. Au-
teurs houden zich aan hun toezeggin-
gen en met de opmaak van het boek is 
reeds begonnen. 

Zoals reeds eerder in deze Nieuws-
brief gemeld, gaat het dit jaar in Terug-
blik over zorg in de Betuwe. Een breed 
terrein waarin nog veel onbeschreven 
is gebleven. Het vroegste artikel speelt 
zich af in de 17e eeuw en gaat over 
diaconiezorg en het jongste verhaal 
speelt in het laatste kwart van de 2oe 

eeuw en gaat over zorg in de meer 
huislijke situatie. Vijftien artikelen ge- 

ven een beeld van allerlei zorgvormen 
die vaak nog niet eerder beschreven 
zijn. De onderwerpen handelen over si-
tuaties in het gebied tussen Rijn, Waal, 
Lek en Linge. 

Bij de opmaak zullen we veel zorg 
besteden aan de illustraties, hiermee 
hopen we het beeld van de zorg nog 
meer te benadrukken en voor de lezers 
herkenbaar te maken. Als alles gaat zo-
als we verwachten zal het medio no-
vember worden gepresenteerd, in de 
plaatselijke pers leest U er zeker meer 
over. De leden van de aangesloten his-
torische verenigingen (dus ook van de 
HKK&O) zullen het in december gratis 
thuisbezorgd krijgen en daarnaast zal 
het te koop worden aangeboden in de 
regionale boekhandels. Wij wensen U 
alvast veel leesgenoegen. 	• 

Opgeslagen goederen liggen klaar voor verdeling door de HARK. 
Een vorm van zorg die in het boek aan de orde komt. 
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1111r, xcursie 2001 

Naar de zoute klei 
Chris de Bont en Kobus van ingen 

Op zaterdag 13 oktober aanstaande 
hebben we weer onze jaarlijkse najaars-
excursie. Ditmaal gaan we naar het 
noorden. We vertrekken om half negen 
vanaf het Arend Datema Instituut. Om 
het excursiedoel te bereiken zullen we 
eerst een behoorlijk stuk de snelweg 
A5o uitrijden. Bij Heerde gaan we van 
deze weg af en vervolgen we de tocht 
via de llsseldijk. Deze dijk rijden we uit 
naar Zalk en daar worden we omstreeks 
kwart over tien voor de koffie verwacht 
bij restaurant De Oase. Zalk werd lan-
delijk bekend in de jaren zeventig van-
wege `Klazien uut Zalk'. Het is een fraai 
dorp gelegen achter de IJsseldijk met in 
de kern de met tufsteen beklede St. 
Nikolaaskerk. 

KAMPEN 
Na de koffie wordt de tocht vervolgd 
naar het protestantse bolwerk Kampen. 
Hier verwachten we rondom half twaalf 
aan te komen. In Kampen bezoeken we 
de fraaie Bovenkerk. Deze grote stads-
kerk is in meerdere bouwfasen opge-
trokken en is nog behoorlijk onge-
schonden. Deze kerk is evenals de kerk 
van Zalk gewijd aan de heilige Sint 
Nikolaas. Reeds in het jaar 1578 ging 
deze kerk over naar de protestantse 
eredienst. In de gewelven is nog een 
aantal orginele schilderingen zicht-
baar en de vloeren zijn nog uit de oor-
spronkelijke tijd en belegd met veel 
oude grafzerken. Deze kerk laat ons  

veel zien van het ooit zo welvarende 
Kampen. Buiten de kerk bevindt zich 
het hoofdgebouw van de Theologische 
Universiteit en vandaar wandelen we 
naar restaurant 'De Olde Vismart'. 
Daar gebruiken we omstreeks half één 
de traditionele 'broodjes met soep 
lunch'. Na deze voedzame onderbre-
king gaan we door naar het middel-
eeuwse stadhuis, waar we omstreeks 
half twee worden verwacht voor een 
rondleiding in de oude schepenzaal. 

In een van de schepenvergaderin-
gen werd ooit het voorstel besproken 
om een nieuwe brug te bouwen. De ar-
gumentatie van de voorstanders was 
onder andere dat het ook zou moeten 
gebeuren met het oog op het nage-
slacht. Waarop de tegenstanders het ar-
gument inbrachten het dan maar beter 
niet te doen, omdat het nageslacht nog 
nooit iets voor hen had gedaan. 

SCHOKLAND 
Na het bezoek aan het stadhuis kunnen 
we weer naar de bus en deze brengt ons 
dan naar de Noordoostpolder. Daar in 
het vlakke polderland zullen we na een 
korte rit een groene bult ontwaren, dit is 
het voormalige eiland Schokland. Dit 
oorspronkelijke visserseiland kalfde in 
de 18e en 19e  eeuw steeds verder af en 
toen de veiligheid van de inwoners ern-
stig gevaar liep, werd in 1859 door de 
rijksoverheid besloten dat het geheel 
ontruimd moest worden. Veel van de 
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes, 
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz. 

Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en 
huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.  

Full-colour  drukwerk, o. a. brochures. 

Eigen ontwerpstudio. 

Kleurenkopieën, A4 en A3 formaat, 
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit! 
Klaar terwijl u wacht.  

  

  

 

Full-colour  drukwerk in kleine 
oplagen tegen betaalbare prijzen 
op onze nieuwe digitale drukpers. 

   

Wij staan nog niet in de 
geschiedenisboekjes. 
U kunt nog steeds bij ons terecht: 

 

OCHTEN 
offset  8,  digltale druk 

Drukkerij Ochten 
Mercuriusweg 5 
4051 CV Ochten 
Industrieterrein 'De Heuning' 
Tel. (0344) 64 41 62 
Fax (0344) 643869  
E-mail:  druk.ochten@ciceronetni  

N  



nelthandd 

Nedereindsestraal 7- 4041 XE Xesteren 
Telefoon 0488 - 48 2226 

Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

's maandags gesloten 

H.WEIJMAN 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 64 17 93 

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f. 
1111111MEMIIIIIIMM 
1111111111111111111111•111M111.1111111E 
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
r--‘9 
BOVAG 
• nieuwe auto's 	 • banden en accu's 
• occasions 	 • automitenlijn 
• onderhoud en APK-keuring 	• ombouwen tot automaat 
• roetmeting 	 met Click 'n Go 
• accessoires 	 • schadereparatie 
• gecertificeerde alarminbouw 	• financiering en leasing 

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur 

Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 



oorspronkelijke gebouwen op het ei-
land bleven behouden tot de inpol-
dering van 1936 en deze zijn nu geres-
taureerd tot het openluchtmuseum 
Schokland. Op het museumterrein kan 
kennis gemaakt worden met allerlei as-
pecten van het vroegere Schokland. Er 
is informatie over geologie en archeo-
logie, de visserij, de Tweede Wereldoor-
log, volkscultuur en het oude kerkje kan 
bezocht worden. Omstreeks half vijf 
moeten we weer terug in de bus die ons 
weer naar Kesteren terugbrengt. 

Evenals de voorgaande jaren heb-
ben we ook dit jaar weer de beschikking 
over een touringcar van HATRO tours uit 
Ochten. We vertrekken dus om half ne-
gen en verwachten omstreeks zes uur 
weer terug te zijn in Kesteren. De kos-
ten voor deze excursie bedragen 43,-
per persoon en U dient zich op te geven 
vóór woensdag  It)  oktober. Aanmeldin- 

gen bij Kobus van Ingen (o488)-441741. 
Wij hopen dat we evenals de voor-

gaande jaren, weer een volle bus heb-
ben en wensen u alvast een fijne dag 
toe! • 
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Verkgroep Zetten 

Winterprogramma 

Met enige inspanning is het ons als be-
stuur van de Werkgroep Zetten weer 
gelukt een interessant programma sa-
men te stellen. 

Wij maken u erop attent dat als vaste 
lezingsavond is gekozen voor de derde 
dinsdag van de maand. 

Tot nader orde vergaderen wij nog 
steeds in Het Wapen van Andelst te 
Andelst. In de loop van 2002 zou hierin 
verandering kunnen komen. 

Voor goede suggesties voor een alter-
natief in Zetten en/of omgeving staan 
wij graag open. 

PROGRAM MA 
• 16 october 2001: Geschiedenis van de 

bloementeelt in  Lent.  Lezing door de 
heer Frans Mix uit  Lent;  

• 20 november 2001: Historie van het 
Oostelijk deel van de Gelderse wate-
ren. Lezing door de heer Hein van 
Stokkom, Rijkswaterstaat Gelder-
land; 

• 18 december 2ooi: Geschiedenis van 
de papierproductie in Gelderland, 
Lezing door de Heer H. C. Moorrees 
uit Heteren; 

• 19 februari 2002: Historisch archief in 
Tiel. Lezing door de heer Veerman, 
stadsarchivaris van Tiel; 

• 19 maart 2002: Historie van de Be-
tuwe. Lezing door de Heer J. van 
Ingen uit Opheusden; 

• 16 april 2002: Excursie naar het 
gemeentearchief van Tiel. 

Het is niet ondenkbaar dat om welke 
reden dan ook een van de onderwerpen 
door een ander (tijdig aangegeven) 
vervangen wordt. 

Juup Bosch, voorzitter 
Werkgroep Zetten 
Historische Kring Kesteren 
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AREND DATEMA INSTITUUT BIJDRAGE 

DOSSIERS X 
Arend Datema 

Het Archief- en Informatie- Centrum 
voor de Betuwe legt van zeer interes-
sante cultuurhistorische items uit haar 
werkgebied dossiers aan, zodat geïnte-
resseerden daarvan kennis kunnen 
nemen. Het is de bedoeling, dat in de 
Nieuwsbrief aan deze dossiers regel-
matig aandacht geschonken wordt. 

In de vorige Nieuwsbrieven stelden we 
de volgende dossiers aan de orde te we-
ten: 

• Veiling Kesteren en Omstreken; 
• Nachtveiligheidsdienst Kesteren en 

Opheusden ca. 1933; 
• Boterfabriek van Kesteren; 
• De geschiedenis van de Tweede We-

reldoorlog en in het bijzonder van ons 
werkgebied de Betuwe; 

• Nederland en Oranje; 
• Nederlandse Spoorwegen; 
• Het Leesgezelschap Ochten; 
• De luchtbescherming en evacuatie 

van de gemeente Kesteren in 1940; 
• Mathile Jacques Chevallier 1853-

1909; 
• Het Amsterdam-Rijnkanaal door de 

Betuwe; 

• De Betuwe in Stelling; 
• Ons Vorstenhuis; 
• Dorpsvereniging Kesteren. 
• Kerkgeschiedenis Opheusden 19e 

eeuw; 
• Sigarenindustrie te Opheusden en 

Dodewaard; 
• Jam-, bessensap- en appelgelei-

fabrieken te Opheusden, Dodewaard 
en Ochten; 

• Mandenmakers en mandemakerijen 
in de Betuwe. 

Ons geacht medelid Gerrit van Dor-
land te Opheusden verstrekte ons waar-
devolle inlichtingen omtrent de tabaks-
en fruitverwerkingsindustrie in ons 
werkgebied. Hartelijk dank! We komen 
er t.z.t. op terug. 

Gegevens omtrent deze bovenvermel-
de dossiers in welke vorm dan ook zijn 
van harte welkom. 

Mocht U geïnteresseerd zijn mede te 
helpen in het beheren en bewerken van 
dossiers, u bent van harte welkom. 	• 
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Betuwse kwartierstaat: 

P
et

er
  B

U
D

D
IN

G
 

<1>
  

ar
b
ei

de
r  

*
 K
es

t.
  1

3-
1 0

-1
80

4  
/ 

t  
K

es
t.

  2
7-

02
-1

86
2  

t.)
  6
  

W
ill

em
in

a  
K

R
A

M
P

 
ar

b
ei

d
st

er
  

*
 K
es

t.
  2

6-
03

-1
80

4
/ 

t  
K

es
t.

  2
4-

11
-1

83
3  

..
 

D
ir
k

 S
to

ff
el

en
  V

A
N

 IN
G

E
N

  
ar

b
ei

de
r  

*
 K
es

t.
  2

2-
10

-1
80

4  
/ t
 K

es
t.

  0
6-

02
-1

8 6
0  

Je
n

n
ek

e  
V

A
N

  B
E

IJ
N

H
E

M
 

*  
K

es
te

re
n
  0

5-
02

-1
81

1  
/ 

t  
K

es
t.

  3
1-

05
-1

88
2  

Go
  

t-
 Ev

er
t  V

A
N

 T
O

N
G

E
R

E
N

 
ar

be
id

er
  

*
 L
ie

n
d
en

  2
7-

0
1-

18
25

  /
 t

  L
ie

n
d
.  2

1-
05

-1
85

3  

<5
 

41.
  

P
et

ro
n

el
le

  V
A

N
  O

L
D

E
R

E
N

 
*  

K
es

t.
  1

0-
10

-1
81

9  
/ 

t  
L

ie
nd

en
  0

7-
12

-1
90

2  

Je
lls

  V
A

N
  L

A
A

R
  

C
D

 w
eg

w
er

ke
r  

ci)
 *

  D
o
o

rw
er

th
 ±

  1
82

9  
/ 
t 

á
 A

al
tj

e  
C

h
ri

st
in

a  
D

A
N

IË
L

S
 

*
 E
ch

te
ld

  3
0-

1 2
- 1

83
4  
/ 
t 

Dirk 
BUDDING  

* Kesteren 13-08-1830 
t Kesteren 24-09-1897 

x Kesteren 

Derkje 
VAN INGEN 

arbeidster 

* Kesteren 08-12-1842 
t Kesteren 04-02-1921 

07-06-1867 

Jan Lucas 
VAN TONGEREN 

arbeider 

* Lienden 08-04-1851 
t Lienden 26-04-1930 

x Lienden 

Alida Christina  
VAN LAAR 

* Zoelen 18-01-1857 
t Lienden 03-06-1902 

01-10-1874 

Stoffel Derk  BUDDING  

arbeider 

* Kesteren 29-06-1871 
t  Tie!  09-11-1952 

x Lienden 

Janna VAN TONGEREN 

* Lienden 03-03-1883 
t Kesteren 24-03-1970 

16-11-1899 

Derk  BUDDING  

* Kesteren 06-1 1-1 906 	 t Tiel 22-08-1981 

x Kesteri 

Dirkje Stoffel 
* Opheusden 27-10-I935 

x 17-07-1959 Kesteren, Gerrit Jan Roelof 
_ 
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Jerphaas 
VAN DE WARDT 

* Oph. 15-01-1839 
t Oph. 18-01-1914 

x Opheusden 

Anna Geertruida 
POPEYUS 

huishoudster 

* Lienden 18-09-1841 
t Oph. 29-10-1928 

03-02-1865 

Geurt 
GEURTS 

arbeider 

* Oph. 18-08-1840 
t  Kest.  13-04-1918 

x Opheusden 

Geertrui 
VAN DE WARDT 

* Oph. 13-07-1851 
t  Kest.  16-05-1934 

29-04-1870 

Jerphaas VAN DE WARDT 

* Opheusden 24-03-1871 
t Opheusden 09-12-1960 

, 	 x Opheusden 

Evertje GEURTS 

* Opheusden 18-09-1873 
t Opheusden 06-11-1929 

14-03-1895 

I
Cornelia Catrina VAN DE WARDT 

1 	 * Kesteren 09-08-1905 	 t Opheusden 21-08-1969  
an  26-09-1930 

ina  BUDDING  
t Opheusden 15-04-1986 

Sen, boomkweker, * 19-07-1938 Opheusden 

* geboren 	x gehuwd 
- gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden 	(A) datum akte 
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lig/ enk Gerritsen geridderd 

Hans van den Hatert  

Daar ging Henk Gerritsen uit Heteren 
op weg naar een bijeenkomst van vrij-
willigers. Van het gemeentebestuur, 
waaronder Heteren resorteert, had hij 
een uitnodiging ontvangen. De burge-
meester zou een inleiding houden. Be-
stuursleden van de Historische Kring 
Kesteren en Omstreken hadden - naar 
ze zeiden- hiervoor ook een uitnodi-
ging gekregen. De vraag of ze Henk 
thuis op zouden halen om gezamenlijk 
naar Zetten te gaan, wees Henk van de 
hand 'Het is in de Vluchtheuvelkerk, 
waarom moeten jullie mij dan ophalen. 
Jullie hoeven voor mij geen omweg te 
maken. Ik zie je straks wel'. 

In zijn dagelijkse werkpakkie gesto-
ken, ging Henk op vrijdag 27 april op 
pad. In Zetten bij de kerk aangekomen 
keek Henk zijn ogen uit. Het zag er 
zwart van de vrijwilligers. Er liepen er 
zelfs bij met een zwart jasje en een 
`stripkesboks' aan. 'Wat een uitslovers 
en dat allemaal voor een inleiding van 
een burgemeester', zei hij bij zichzelf. 

De kerk zat stampvol toen hij bin-
nenkwam. Op de achterste rij was nog 

Foto links: Henk Gerritsen krijgt de onder-
scheiding opgespeld door mevrouw Tuinman, 
burgemeester van de gemeente Overbetuwe. 

een plaatsje vrij. Daar zaten nog meer 
vrijwilligers van de Kring met wie 
Henk een praatje ging maken. Wat 
keek hij vreemd toen een keurig in het 
zwart gestoken man hem kwam vragen, 
of hij op één van de voorste rijen plaats 
zou willen nemen. Nog had Henk er 
geen erg in, dat hij één van de uitverko-
renen was, waarvoor de bijeenkomst 
was belegd. Pas toen hij zijn zusters op 
de eerste rij zag zitten kreeg hij arg-
waan. 

Toen zijn naam afgeroepen werd om 
naar voren te komen, werd het hem dui-
delijk. Wat was Henk beduusd toen de 
burgemeester zei dat het Hare Majes-
teit had behaagd hem koninklijk te on-
derscheiden. Hij werd lid in de orde van 
Oranje Nassau. 

De burgemeester zei dat de heer 
Gerritsen deze onderscheiding had 
verdiend vanwege zijn verdiensten als 
vrijwilliger bij de Historische Kring 
Kesteren en Omstreken, voor zijn acti-
viteiten bij Wildbeheer Midden-Be-
tuwe en voor zijn grote kennis van geo-
logie waar hij door middel van lezingen 
een ander deelgenoot van maakt. 

Als een echte ridder nam Henk de 
gelukwensen in ontvangst. Toen het be-
stuur van de Kring hem ging feliciteren 
kon hij niet na laten te zeggen: 'DM heb-
ben jullie hem zeker geflikt. Je had het 
weleens mogen zeggen. Dan had ik ook 
een stripkesboks aangetrokken...' 	• 
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HKK&O BIJDRAGE 

Oude feesten en gebruiken 2 
Lampbegietersavond 

Joke Honders  

Hoewel het geen gebruik was in ons 
werkgebied, wil ik toch in verband met 
oude feesten en gebruiken iets vertel-
len over een feest dat in een van de dor-
pen in onze omgeving gevierd wordt. 

Rond 17 september, de naamdag van 
Sint Lambertus, wordt in Veenendaal 
de Lampbegietersavond gevierd (de 
maandag van de week waarin 17 sep-
tember valt). Een andere benaming is 
Lampegietersavond of Lammeliedjes-
avond. Het is typisch dat in dit overwe-
gende christelijke dorp, een gebruik in 
ere wordt gehouden dat een herinne-
ring is aan een R.K. feestdag. Maar raar is 
het niet, want vele volksfeesten zijn te-
rug te voeren naar de viering van de ge-
boorte- of overlijdensdag van een kerk-
heilige (St. Maarten, St. Nicolaas enz.). 
De kermissen bijvoorbeeld zijn ook 
ontstaan uit de viering van de kerkmis 
gewijd aan de heilige waarnaar de kerk 
van het dorp genoemd is. De kermis in 
Ingen bijvoorbeeld werd ook rond 17 
september gevierd, want de kerk is im-
mers gewijd aan St. Lambertus. 

De festiviteit in Veenendaal daaren-
tegen is terug te voeren naar vele jaren 
terug. Het was in de tijd dat Veenendaal 
het dorp van de wolkammersbazen was. 
Men was in die dagen voor de verlich-
ting aangewezen op petroleum. De 
grote fabrieken waren er nog niet en 
het werk dat men verrichtte, gebeurde 
thuis. Deze thuiswerkers nu, hadden een 
vaste dag, wanneer zij voor het eerst de  

lamp weer aanstaken om bij het licht 
ervan te werken. Ieder jaar, omstreeks 
St. Lambertus, werden de lampen 'bego-
ten' ofwel de lampen werden weer van 
olie voorzien. Op deze avond werd er 
door niemand gewerkt en vierde men 
feest. De Veenendaalse jeugd trok met 
lampionnnen en met uitgesneden sier-
pompoenen door de straten onder het 
zingen van het volgende lied: 

Her is van den avond 
Lammeliedjesavond. 
Tiderallalom, tiderallalom. 
Ik heb van m'n moeder 
een lampien gekregen 
Tiderallalom, tiderallalom. 
En van m'n vader 
een kaars er in gekregen 
Ik vroeg aan Katrien, 
hoe laat zal het wezen 
Tiderallalom, tiderallalom. 
Op de slag van hallef, hallef negen 
Tiderallalom, tiderallalom. 

Op de vroegere feestavond werd salie-
melk en 'dikke Piet' gedronken, jene-
ver met stroop. Het drinken van de 
saliemelk, ook wel sellemelk genoemd, 
is een herinnering aan de toverkracht 
van het geneeskrachtige aftreksel van 
de salieplant. 

In de Eerste Wereldoorlog is het 
feest niet gevierd door gebrek aan kaar-
sen, maar de traditie werd in 1919 weer 
in ere hersteld. 
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VLEES KEUREN 

Een andere traditie was om die avond 
wat extra lekkers op bord te hebben. De 
Veenendaalse slagers hadden hun win-
kel dan ook zo verleidelijk mogelijk 
aangekleed en er is een tijd geweest dat 
een versierde os door de straten van het 
dorp werd rondgeleid, zodat de mensen 
hun vlees 'aan het beest' konden bestel-
len. Dit gebruik doet weer denken aan 
de versierde paasos, waarover ik al eer-
der in de Nieuwsbrief schreef. 

Een andere bron meldt dat dit feest 
op een bijzondere manier in Veenen-
daal terechtgekomen is. Hiervoor gaan 
we helemaal terug naar de 15e eeuw. 
Arbeiders uit de buurt van Antwerpen 
vestigden zich in de omgeving van het 
tegenwoordige dorp. In de zomer sta-
ken ze turf in het veen en in de winter 
hielden ze zich bezig met wolkammen. 
Het zou heel goed mogelijk zijn dat dit 
feest in Veenendaal aan deze Vlamin-
gen te danken is. 

Veenendaal is dus niet de enige 
plaats waar het aansteken van de lamp 
werd gevierd. Ook in Vlaanderen werd  

dit gevierd maar dan op i september, op 
St. Gilles. Die avonden werden de zoge-
heten lichtganzen' gegeten, dat wil 
zeggen ganzen die baadden in het licht 
van kaarsen. De kaarsen werden later 
vervangen door lampen, vandaar dat 
daar de avond ook lampegietersavond 
werd genoemd. 

In Zwitserland viert men in sommige 
plaatsen op 12 september 'la  fête  des 
fontaines'. 

In verband met bovengenoemde St. 
Lambertus, waar ook een aantal kerken 
in ons gebied aan is gewijd (Ingen, 
Ommeren) wil ik nog een paar weer-
rijmpjes of spreuken noemen: 

St. Lambertus, mooi en klaar, 
Brengt een zonnig voorjaar. 

Droog zal het voorjaar zijn, 
Is 't met St. Lambert zonneschijn. 

Als het op Sint Lambertus regent, 
Is het slecht voor de volgende negen 
dagen. 

LITERATUUR 
1. Kruizinga, J. H.: Levende Fol-
klore. Assen. 
2. Ven, D. J. van der: Neerlands 
Volksleven. Amsterdam. 
3. Ver Eist, André: Folkloristi-
sche Tijdspiegel voor België. Brus-
sel. 
4. Drijver, E W.: Folklore. Amster-
dam. 

NIEUWSBRIEF t9e jaargang nr. 3 — augustus 2001 21 



HKK&O BIJDRAGE 

De boekdrukkunst in de Classis Tiel 

Joke Honders  

Wat is de moderne apparatuur toch 
makkelijk als je in bepaalde bronnen 
wat wilt raadplegen. Alle Navorschers, 
Gens Nostra's enz. staan bij het Arend 
Datema Instituut op de harde schijf. 
Met een zoekprogamma kun je door al 
deze tijdschriften zoeken naar een be-
paalde naam. Ik was op zoek naar arti-
kelen die ooit over het dorp Rijswijk 
verschenen zijn. Het enige nadeel is dat 
je dan ook dingen tegenkomt die over 
de andere twee Rijswijken (Z.H. en 
N.B.) geschreven zijn of over mensen 
die Van Rijswijk heten. Dit moet je alle-
maal doorworstelen om te vinden wat je 
zoekt. Maar je kunt ook dingen tegen-
komen waarnaar je eigenlijk helemaal 
niet op zoek bent, maar die reuze inte-
ressant zijn en die weer wat toevoegen 
aan het beeld dat je je gevormd hebt 
over de geschiedenis van de Neder-Be-
tuwe en zijn omgeving. 

BOEKDRUKKUNST 
Zo kwam ik in de Navorscher een stukje 
tegen over de boekdrukkunst in de 
Classis Tiel. De Classis Tiel bestond 
sinds 1672 uit Tiel en de 15 dorpen in de 
Neder-Betuwe, met name Hien en Do-
dewaard, Opheusen, Kesteren,  Lien-
den, Ommeren, Ingen,  Eck  en Wiel, 
Maurik, Rijswijk, Ravenswaay, Ochten, 
Echteld, IJzendoorn, Zoelen en Ave-
zaath. Vóór 1672 behoorde tot de Clas-
sis Tiel ook het in dat jaar gesloopte fort 
Nassau op de Voorn bij Tiel (N.B. Dit fort 
is in 1672 door de Fransen gesloopt). 

Het drukken of uitgeven van boeken 
of geschriften zonder de classicale of 
kerkelijke goedkeuring was in vroeger 
eeuwen niet toegestaan: 'In geleyck-
heyt van den 35e artikel der classicale 
acten van Bommel is verstaen, dat in 't 
uytgeven van eenighe tractaten, predi-
catieën ofte onderwijsingen, de drukke-
rijen worden gevisiteerd bij de eerw. 
Classe of haar gedeputeerden, eer zij 
onder de drukpersen gebracht worden', 
aldus een bepaling der stad Tiel van 7-8 
mei 166o. Met andere woorden als men 
wat wilde drukken dan moet er toestem-
ming aan de Classis gevraagd worden 
en men kwam eerst kijken wat er in-
stond, voordat het gedrukt werd. 

WERD ER IN DE STAD TIEL 
TOEN AL GEDRUKT? 
De boeken van de classis Tiel maken 
voor het eerst in het jaar 1688 gewag 
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van het licentieus' boekdrukken en 
melden dat het niet is voorgekomen. In 
sommige jaren, zoals van 1689 t/m 1714 
wordt er helemaal niet over gerept. Pas 
in het jaar 1707 vinden we de melding 
dat het door gebrek aan drukpersen niet 
voorkomt. Ook schenen er geen boeken 
te worden verkocht. Ook niet in de daar-
opvolgende jaren. Wel werd er ge-
klaagd dat er elders theologische boe-
ken van Franse predikanten werden 
uitgegeven. 

In 1724 is er een extra vermelding 
betreffende deze zaken: de classis zal 
de bepaling van de synode naleven dat 
er geen boeken of geschriften gedrukt 
worden van diegenen die 'doctors theo-
logie' en predikanten tegelijk zijn en 
dat de classis daarover moet beslissen 
en examineren. 

Van 1730 t/m 1748 zijn er helemaal 
geen classicale acten en in het kerkelijk 
archief is hierover niets te vinden. Tot 
en met 1795 schijnen er geen drukper-
sen aanwezig geweest te zijn in de das-
sis Tiel. 

Aldus de classicale stukken. Andere 
bronnen melden ons dat er van begin 
18e eeuw tot begin 19e  eeuw geen boek-
drukkers waren maar wel een boekver-
koper in Tiel (De Boekdrukkers in 
Noord-Nederland van dr. A. M. Lede-
boer). In 1697 schijnt dit Johan Jadink 
geweest te zijn en van 1698 t/m 1702 Jan 
van Leeuwen. Vervolgens zien we een 
groot gat en dan zien we pas in de jaren 
1787-1800 en 1804 een T. Repelius. Was 
er dan halverwege de 18e eeuw hele-
maal geen boekverkoper te Tiel? 

In 1752 bericht  Ds.  Reinier  Bartz,  
predikant te Ommeren over een voor-
rede van een ds. Schutte (geschreven 
door ds. Christophorus Arnoldus van  

Brissen, predikant te Ingen), die hij ter 
visitatie had overgegeven aan de pre-
dikanten van Tiel en Zoelen, de domi-
nees Golbach, Coermans en  Cassius.  
Het stuk werd goed bevonden. Het 
schijnt te zijn uitgegeven door een ze-
kere Bongaards na goedkeuring van de 
Amsterdamse Classis, buiten weten van 
ds.  Bartz  uit Ommeren. Maar deze 
Bongaards schijnt niet voor te komen 
op de lijst van Amsterdamse boekver-
kopers. Zou hij dan toch in Tiel werk-
zaam zijn geweest? Rond 1724 is er in 
Medel sprake van een mr. Christian 
Bongart die  collator  is van de vicarie St. 
Antoni en Corneli en Cunera te Medel 
(het buurschap onder Echteld met een 
eigen kerkje). Maar het kan zijn dat het 
een W. Bongaards betreft die in 1752 
genoemd wordt als boekverkoper te 
Nijmegen, wat zou betekenen dat Tiel 
in die tijd geen boekverkoper had. 

Dit aldus het artikel van Jac. An-
spach. Enige dagen later ben ik toeval-
lig een stuk in de Gelderse Volks-
almanak aan het lezen over een moord 
in het Ambtshuis te Tiel. Wat schetst 
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Grote 
schoonmaak 

Op zaterdag 20 oktober gaat het 
gebeuren! Het gebouw dient 
weer eens grondig gereinigd te 
worden, van binnen en van bui-
ten. Vrijwilligers voor deze actie 
kunnen zich aanmelden bij Wim 
van de Bosch die de actie zal coör-
dineren. Voor schoonmaakmid-
delen wordt gezorgd, maar be-
zems, emmers en alles wat verder 
nodig is mag u zelf meebrengen. 
Het werkt altijd een stuk makkelij-
ker met je eigen gereedschap. 

mijn verbazing toen ik zag dat over 
deze moord twee geschriften versche-
nen waren: een Duits stuk, waarschijn-
lijk uitgegeven in Keulen en een ge- 
schrift met als titel 'Uit de levensbij-
zonderheden van den ontvluchten ba-
ron van Schoonenburgen, Amsterdam, 
Baalde en Entrop, in Tiel, Wermesker- 
ken 17611 

Boeken kon men desondanks een 
tijdlang wel vinden in Tiel, want in 1634 
maakt Janus Erasmius, rector te Tiel, bij 
zijn inwijding melding van een stads-
bibliotheek en die zou ook in het mid-
den van de 17e eeuw nog bestaan heb-
ben. Helaas was die in 1707 alweer ver-
dwenen. 

SCHEURKALENDERS 
Nu we het toch over drukkunst hebben, 
ik vond in dezelfde bovengenoemde 
Navorscher nog een leuk stukje: in 1877 
verschijnen er voor het eerst scheur-
kalenders. Voor die tijd moest men het 
doen met almanakken. Als bijzonder-
heid had men op elk blaadje van de 
scheurkalender spreuken staan van 
schijvers of dichters als Vondel, Cats, 
De Genestet en Dickens. Alhoewel dit 
niets nieuws onder de zon was, want de 
stichtelijke dagboeken hadden immers 
ook bij elke dag des jaar een stukje uit 
de Heilige Schrift staan. 

LITERATUUR 
1. Anpach, J.: Licentieus boekdrukken in de 

Classis Tiel. Uit: De Navorscher 1877. 
2. Staats Evers, mr. J.W.: Een drama te Tiel op 9 

mei 1761. Uit: De Gelderse Volksalmanak 
1888. 
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BLOEMISTERIJ 
J. ARENDS 

Voor al uw 
Bloem werk! 

P 

Hamsestraat 40 	' 
Opheusden 

copiers 
1:1Cj printers  

Océ-Nederland B.V. 
Brabantlaan 2 

5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 6 815 815* 

Fax (073) 6 120 685 

cl,00r .ijeeruot ti5Ottel4 

AREND DATEMA INSTITUUT 
Archief- en informatiecentrum 

voor de Betuwe Rijnbandijk 16 — 4043 JL Opheusden 
Telefoon (0488) 44 12 98 



TANKSTATION BLANKESTIJN 

Kesteren 

Telefoon: (0488) 48 20 90 

Voor maatwerk in: • Verzekeringen 
• Pensioenen 
• Financieringen 
• Hypotheken 

wantien 
••• 

44-R.I. Straat 2b Tel.: (0344) 64 41 04 
4051 AR Ochten Fax: (0344) 64 39 87 

REILICEEBRINK 
ijiciefl 

Hoofdstraat 15 Zetten 
Telefoon (0488) 45 45 08 

Het adres voor: 
Benzine en Diesel 

Motorolie 
Auto-onderhoudsmiddelen 

Wegenkaarten 

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur 

zaterdag 7.00-20.00 uur 



INGEZONDEN 

Van de heer Craaikamp uit Doorwerth ontvingen we bijgaande foto met de vraag 
wie er buiten zijn broers en zuster opstaan. Het betreft de Openbare Lagere School 
in Kesteren in 1927. Afgebeeld is groep  III.  De namen luiden als volgt: 

Bovenste rij v.l.n.r.: Meester Van Dol-
deren, Wim van Rede, Bram van Ingen, 
Gerrit van Gelderen, Wim  Budding,?,  
Sinus van Beijnhem, Gerrit  Budding,  
Jochem  Budding,  Jan Verhaaf, Gerda 
van Hattem en juffr.Avis. 
Tweede rij v.l.n.r.:  Bets  Noppen, Jo Koe-
dam, Loes Lodder,Trui Scholtus, Bertha 
van Kleef, Grada van Doorn, Anna 
Campagne, Corrie van Doorn, Joke Ver-
haaf,  Bets  Verhaaf, Cor van Tuil en Trui 
van Kleef. 

Derde rij v.l.n.r.: Mies van Lienden, 
Nellis Veldhuizen, Gijp Veldhuizen, 
Johan van Ingen, Derkje van Ingen, Jet 
van Rede, Teunis van Hattem, Hennie 
van Hattem, Dientje van Craaikamp. 
Zittend v.l.n.r.: Arie Veldhuizen, Cor 
Veldhuizen, Teunis van Craaikamp, 
Evert van Craaikamp, Mars van  Lien-
den,  Limp  van Hattem, Hendrik de 
Leeuw en Adriaan de Leeuw. 	• 
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FOTO'S VORIGE NIEUWSBRIEF 
Dankzij bemiddeling van Gerrit van 
Kalkeren zijn de mensen op de foto van 
de familie Van Zetten uit Ommeren 
allen herkend. 

DEZE UITGAVE 
Ditmaal twee foto's uit de collectie van 
Geurt Opperman, waarvan niet bekend 
is wie er geportretteerd zijn. Mogelijk is 
de man een predikant. 	 • 
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le)
Assurantie- en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

• verzekeringen 	 • geldleningen 
• hypotheken 	 • belasting adviezen 

Hoofdstraat 88 
Zetten 
Tel. (0488)45 26 11 

Dealer Vialle LPG-installatie 
Autoshop 

Benzine- en LPG station 
Onderhoud en reparaties 

APK keuringsstation 

V 
BEKISTINGSSYSTEMEN 

W. van HAL BV 
Panhuizerweg 5 a/b 
4041 CN KESTEREN 
Tel. (0488) 48 20 62 
Fax (0488) 48 32 58 

• buigvverk 
• bouwstaalnetten 
• geprefabriceerde 

wapening en vlechtwerk 

AUTOBEDRIJF J. BLOKLAND 
Voor alle merken AUTO'S en  OCCASION'S  

Bij Hommersom 
alles in één hand, 

da's handig en 
verstandig! 

Voor deskundige voorlichting van alle 

Burgemeester Lodderstraat 15,4043 KL OPHEUSDEN Tel. (0488)4421 44 



CARROSSERIEFABRIEK 

WILLEMSEN BV 

Woninginrichting 
Textielhandel 

P. J. VAN DAM 

Kalkestraat 8 
Dodewaard 

.---- 

Tel (0488) 41 13 13 

C------.1._ 
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meubelen 
tapijten 

gordijnen 
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«viiiill(f lub  van 100 

Aannemersbedrijf J.R. van Lienden 	  Lienden 
Aannemersbedrijf Kuijpers Heteren BV 	 Heteren 
Aannemersbedrijf  Quint 	  Ochten 

Aannemersbedrijf Van Spronsen BV 	 Lienden 
Accountantskantoor C. Ruijgrok 	 Opheusden 
Accountantskantoor Waverijn 	  Kesteren 
Adm. en Assur. Kantoor W.J.J. van Es 	 Lienden 
Administratiekantoor den Hartigh 	  Ochten 
Advocatenkantoor Looijen 	 Zetten 

Apotheek de Bongerd 	 Ochten 
Apotheek de Linge 	 Opheusden 
Architectenbureau H. Freeke 	 Lienden 
Architectenburo Fren Overdijk 	  Ochten 
Architektenburo Snijder 	 Apeldoorn 
Arends de Arend Vof 	 Kesteren 
Arns Olie- en Benzine Brandstofhandel 	 Driel 
Assurantie- en Adviesburo de Geus 	 Lienden 
Assurantiekantoor Peters 	 Ingen 
Autobedrijf Piet Geluk 	 Dodewaard 
Autobedrijf Zeeman 	 IJzendoorn 
Babypark De Kinderhoek 	 Kesteren 

Bas Honcoop BV 	 Dodewaard 
Begrafenisonderneming H.D. Knuivers 	 Kesteren 
Betuwe Beton Boringen 	 Kesteren 
Betuws Accountantskantoor BV 	 Ochten 
Boekhandel B.O.S. 	 Zetten 
Boekhandel Herberts 	 Eist 
Boomkwekerij G.J. Roelofsen & zn. 	 Opheusden 
Bouw- en Adviesburo Moesbergen 	 Echteld 
Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo van Zeist 	 Opheusden  
Bunt  Automatisering 	 Kesteren 
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Bunt  Opleidingen 	 Kesteren 
Combinatie Mauritz BV 	 Opheusden 
Congrescentrum Kasteel Wijenburg 	 Echteld 
Damcon Boomkwekerijmachines 	 Opheusden 
Derksen Autofood 	 Ochten 
Dhr. C.S. Grnbauer 	 Dodewaard 
Dhr. Dick van Voorthuizen 	 Ingen 
Dhr. Douwe  Elting 	  IJzendoorn 
Dhr. G. van Kalkeren 	  Lienden 
Dhr. Hannes van de Hatert 	 Echteld 
Dhr. Th. Laurentius. 	  Voorschoten 
Dhr. M. van Lienden 	 Zaandam 
Dhr. C.J. P. Westreenen 	 Laren 
Drukkerij Ochten 	 Ochten 
Elektr. Techn. Inst. Buro H. v.d.  Flier 	  Ochten 
F.M. Angelino Ochten BV 	 Ochten 
Fa. A. H. Roelofsen en zn 	 Opheusden 
Fa. D. Hevel 	  Lienden 
Freek Keuken Familux 	 Ochten 
Fysiotherapie Kesteren 	  Kesteren 
G20 	 Lienden 
Gebr. van Dorland 	 Dodewaard 
Geurts Conservenfabriek BV 	 Dodewaard 
Groenvoorziening v.d. Bijl en Heierman 	 Opheusden 
Groep Midden Betuwe 	 Opheusden 
Handelsonderneming De Nijburg 	 Dodewaard 
Herman Tijssen Zonweringsbedrijf 	  Kesteren 
Horloger-Juwelier B. Gelderman 	 Kesteren 
Ing. L. van de Werfhorst 	 Kesteren 
Int. Transportbedrijf Vonk en co 	  Lienden 
Keukencentrum Van Woudenberg 	 Kesteren 
Leeuwen Auto's 	 Kesteren 
Makelaardij A.  Budding 	 Echteld 
Makelaardij J. Derksen 	 Ochten 
Makelaardij Joop van Mourik BV 	 Lienden 
Makelaardij van de Weijde 	 Zetten 
Mark van Wamel Interieurbouw 	 Kesteren 
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AUTOBEDRIJF 

AZET 
Transitoweg 2 
4051 CA OCHTEN 
Telefoon (0344) 64 28 19 
Telefax (0344) 64 35 33 
Internet: www.hazet.n1  
E-mail:  info@hazet.n1  

• APK-keuringsstation 
• Levering alle merken nieuwe auto's 
• Ruime sortering occasions 
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw 
• Moderne autowasserette 
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.) 

IwQ1  
Bov'm 

LOODGIETERS- EN DAKWERKEN 
RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST 

Jan Doeleman 

Telefoon (0488) 45 18 93 

Dr. A.R. Holstraat 17 
6671 XW ZETTEN 

Doe-het-zelf centrum 

Voor al uw: 
* Verf 
	

* Meubels 
* Verfmengen * Schuifwanden 
* Behang 
	

* Hout 
* Sanitair 
	

* Plaatmaterialen 
* Electra 
	

* Zonwering 
* Verlichting 
	

* Verhuur 
* Gereedschap 
	

tapijtreiniger  
* IJzerwaren 

Ow  handige buurman 
Nedereindsestraat 30- Kesteren 

Telefoon (0488) 48 12 23 



Gun uw ogen alleen het beste! 

DAMME OPTIEK 
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 

en contactlenzenspecialist (ANVC) 

SUPER DE BOER 
ALTIJD OP ZOEK 
NAAR HET BESTE 

Peter Diepeveen 
Gratis oogdrukmeting! 

Gratis ogentest! 
Prima brilmode advies 

1 jaar garantie op uw nieuwe bril 
Uitstekende service 

Kwaliteit waar ik 
persoonlijk achter sta  

Hoofdstraat 

?AMME °PTIEK 
(0488) 48 13 05 ) 
• Oogmeting 
• Brillen 
• Contactlenzen 

28 — 4041 AD Kesteren 
E-mail  info@damme.n1 

Dr. M. van Drielplein 1 
4051  AX  OCHTEN 
Tel. (0344) 64 13 38  

AUTOBEDRIJF 

J. A. SPAAN nriaa  
de Midden-Betuwe 

voor APK 

Kesteren — Tel. (0488) 48 12 24 Stationsstraat 

MAZDA DEALER voor 
Uw adres 

1 — 4041  CH  



Meubelpark de Bogerd 	 Kesteren 

MVS Makelaardij OG 	 Driel 

Niek van Hunnik Meubelen 	 Opheusden 
Notariskantoor Elfrink 	 Zetten 
Notariskantoor Hoctin Boes 	 Heteren 
Notariskantoor Versluys 	 Opheusden 
Plantencentrum Eerbeek 	 Opheusden 
Ras Vastgoed 	 Zetten 
Reclamestudio van Suilichem 	 Opheusden 

Rekencentrum Kesteren BV 	 Kesteren 

Restaurant de Engel 	 Dodewaard 
Restaurant De Goudreinet 	  Ochten 
Restaurant Het Wapen van Balveren 	 Echteld 
Schildersbedrijf Peters van Ton 	 Wageningen 
Supermarkt Ci000 Timmer 	 Lienden 
T.C. van Amerongen BV 	 Kesteren 
Tandtechnisch Laboratorium Luisman 	 Kesteren 
Techn. Installatiebureau M. van Ommeren 	 Ommeren 
Ton Keuken Mediaservice 	 Opheusden 

Totaalnet 	  Arnhem 
Transportbedrijf G. van der Linden & zn. 	 Kesteren 
Tuincentrum Kuus 	 Kesteren 
Tuyl Kesteren BV 	 Kesteren 
v.d. Hi1st Amerongen BV 	 Lienden 
van Meerten Boomkwekerijen BV 	 Kesteren 
van Suilichem Auto's BV 	 Opheusden 
Vervat Staal BV 	 Kesteren 

Willemsen BV Carrosseriefabriek 	 Kesteren 
Warenhuis van der Garde 	 Opheusden 
Koopjeshal Verwoert & Schalk 	 Opheusden 

De meeste leden van de Club van ioo hebben hun bijdrage 

overgemaakt, waarvoor alvast hartelijk dank. 

Een aantal heeft de acceptgiro nog niet verwerkt. 

Wellicht wilt u nog eens nazien of dat bij u het geval is. 
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E. M. VAN HEUN MAURIK  
GEDIPLOMEERD HOEFSMID • FIJN., GROF. EN KACHELSMEDERIJ 
HANDEL IN LANDBOUWWERKTUIGEN EN GEREEDSCHAPPEN 

.111INIMEMW 	 ro.Walwa~ild 

MAURIK, 

REKE NG 

't 

.2'-/ 
/ 	A 

rief hoofd uit vervlogen tijden 

voor 

van E. M. VAN HEUN. 

l

orte berichten 

CURSUSSEN OUD SCHRIFT 
Ook deze winter worden er weer cursus-
sen georganiseerd in het lezen van oud 
schift. Bij voldoende deelname zullen 
er twee cursussen zijn: een voor begin-
ners en een voor gevorderden. De kos-
ten bedragen f85 per cursus, inclusief 
koffie en lesmateriaal. De cursussen 
bestaan uit 12 lessen van een uur, welke 
eenmaal in de week op woensdagavond 
gehouden worden. Tijden in overleg. 
Voor meer informatie of opgave kunt u 
terecht bij de cursusbegeleidster Joke 
Honders (0488) 41 30 31. Graag voor 
oktober opgeven. 	 • 

REGIONAAL 
ARCHIEF RIVIERENLAND 
Website: 

www.regionaalarchiefrivierenland.n1 

DE HOGE WOERD KESTEREN 
In onze eigen expositieruimte zijn ar-
cheologische vondsten te zien van de 
Hoge Woerd in Kesteren. 

Daarnaast een gedeelte van de mi-
neralenverzameling van Henk Gerrit-
sen, aangevuld met enkele beenderen 
van een mammoet die bij opgravingen 
in Driel zijn gevonden. 

Aan het einde van het jaar zal op de 
parkeerplaats voor ons gebouw een 
glazen container verrijzen, waarin de 
archeologische vondsten van de Be-
tuweroute worden tentoongesteld. I 
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Heuningstraat 29 - 4051 CA (»ten Telefoon 0344-647050 - Telefax 0344-644109 

thiv partm matomatiseting en karttooreffidatie! 



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 persoon-
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen-
!eying.  Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs- 
leven, verenigingen en 
scholen. We weten wat 
er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 

net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 
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