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uur
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an de voorzitter en de redactie
Bezinning
Folkert Schuurman

EEN NIEUW MILLENNIUM

Het ligt voor de hand bij de millenniumwissel even achteruit en even vooruit te
blikken.
Als we achterom kijken zien we een
vereniging die 32 jaar bestaat en die veel
tot stand heeft gebracht. Grote verzamelingen historisch materiaal, een clubblad
dat begint aan de 18e jaargang, circa 450
leden, en vooral: een eigen 'clubhuis'.
Veel verenigingen zullen ons benijden om deze wapenfeiten. Het is te danken aan de activiteiten en de vasthoudendheid van de leden van het eerste uur
dat deze zaken alle zijn gerealiseerd.
Als we vooruit kijken zien we een
maatschappij die weliswaar druk, druk,
druk is, maar waarin de mensen toch
steeds meer vrije tijd hebben. Dit uit zich
onder andere in een oplevende belangstelling voor de historie. Omdat bovendien alles steeds grootschaliger wordt
zie je tevens dat de eerder genoemde belangstelling vooral lokaal is gericht.
Welnu, dat is precies het terrein
waarop wij ons begeven, en men zou dus
moeten concluderen dat de 'markt' voor
de lokale historie groeit. Wellicht wordt
deze stelling bevestigd door de zeer
goede verkoop van de boeken die wij de
laatste jaren hebben uitgebracht: er is
een markt voor.
Voor de toekomst zullen we moeten
werken aan een verdere uitbouw van
4

onze vereniging en het op grotere schaal
verspreiden van historisch materiaal.
BUITENLEZINGEN

Een groot succes waren de buitenlezingen die in het westelijke gedeelte van ons
werkgebied het afgelopen seizoen zijn
gehouden. Dankzij de inzet van Joke van
Dee-Honders konden we zowel in Maurik als in Eck en Wiel zeer succesvolle lezingen houden.
We zijn van plan om komend seizoen
ook in het oostelijke gedeelte van ons
werkgebied deze buitenlezingen te organiseren.
OORLOGSHERDENKING IN 2000

Komend jaar zal voor de 55e maal het
einde van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Binnen onze vereniging is
een commissie aan het bekijken wat
voor ons de mogelijkheden zijn om vanuit historisch oogpunt hieraan een bijdrage te leveren. In de Nieuwsbrief van
maart kunnen we hier meer over berichten.
Twee dingen zijn al wel bekend. In
mei zal een boek verschijnen over de
oorlogshandelingen in 1944/1945, voornamelijk gericht op de Neder-Betuwe.
De auteur is Vincent Laurentius, een historicus die in opdracht van onze kring
hieraan twee jaar heeft gewerkt en met
dit boek zijn werkzaamheden afsluit.
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Naast dit boek is een brochure in voorbereiding, waarin specifiek de oorlogshandelingen in de gemeente Kesteren
worden beschreven. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Kesteren, die
deze brochure onder de schooljeugd wil
verspreiden.
STREEKARCH I EVEN
Met de herindeling van de gemeenten in
de Over-Betuwe komt ook de vraag aan
de orde hoe het archiefbeheer geregeld
moet worden. Het Gelders Oudheidkundig Contact (GOC) heeft hiervoor
samen met de Provinciale Archiefinspectie enkele bijeenkomsten belegd
met het doel de mening van de historische verenigingen te peilen en indien
mogelijk gezamelijk met een aanbeveling naar de diverse gemeenten te gaan.
Het voorlopige resultaat is dat het er
naar uitziet dat alle verenigingen kunnen instemmen met het voorstel een
streekarchief in het leven te roepen voor
de Betuwe in zijn historische begrenzing.
Dit omvat de huidige Over-Betuwe en
de KLEM-gemeenten. Hetzelfde gebied
wordt bestreken door het archief van het
Polderdistrict, die ook van harte een dergelijk initiatief ondersteunt.
BOEK OVER OPHEUSDEN

Ons lid Jan Jager heeft samen met de historicus Menno Potjer een boek afgerond
over de problemen die zich kunnen
voordoen bij het interpreteren van de
gegevens uit oud-rechterlijke archieven.
Deze problemen worden geïllustreerd met het onderzoek naar de
bewoningsgeschiedenis van Opheusden
in de 17e en i8e eeuw.
Het boek bevat veel gegevens over
grondbezit in Opheusden, genealogi-

sche gegevens en opmerkelijke zaken
opgetekend uit de oud-rechterlijke archieven. Wanneer het boek in druk verschijnt is nog niet bekend.
EXCURSIE

In deze Nieuwsbrief is wegens ruimtegebrek geen verslag opgenomen van
de bijzonder leuke excursie. Niettemin
nogmaals een woord van dank aan de
organisatoren voor de bijzonder geslaagde dag.
MEDEWERKERS

Op de oproep voor medewerkers hebben enkele mensen positief gereageerd.
Ook zal weer een medewerker van Traject ons een aantal uren in de week behulpzaam zijn.
Dit laat onverlet dat alle hulp welkom
blijft, in het bijzonder voor de groep
transcribenten. Als u thuis bent in het
lezen van oud-schrift of hierin opgeleid
zou willen worden zouden we dat graag
van u vernemen.
BOEKEN

Tot slot nog even iets over de twee boeken die in de afgelopen periode zijn uitgegeven: Johannes de Speelman was een
groot succes. De gehele oplage is inmiddels verkocht.
Voor het boek over Chevallier bleek
een onverwacht grote belangstelling uit
Ermelo. We krijgen ze letterlijk niet aangesleept.
BESTE WENSEN

Rest mij nog u namens het bestuur en
namens de redactie u de beste wensen te
doen toekomen voor het komende jaar.
•
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ezingen

Maandag To januari 2000 20.00 uur
Dorpshuis Kesteren

Maandag 14 februari 2000 20.00 uur
Dorpshuis Kesteren

Begraven door de eeuwen heen

Van troubadours, vagebonden
en stadspijpers

De heer Vlaanderen

De heer J. van der Ende

Een serie exclusieve dia's over hoe onze
voorouders hun doden begroeven. Knekelhuizen, duivelsroosters, dodenhuisjes. U zult deze woorden haast in geen
enkel geschiedenisboek tegenkomen.
Staartbijtende slangen, gevleugelde
zandlopers, afgeknotte pilaren, vlinders,
symbolen die men tegenwoordig praktisch niet meer kent.
Naast de tragiek, die u niet te zwaar
moet nemen, de humor. Onze voorouders hebben ons op dit gebied vaak een
spiegel voorgehouden. Verder zult u
dia's zien van aparte graven zoals 'het
graf met de handjes', missers van steenhouwers en graven waaraan een zekere
ijdelheid niet ontzegd kan worden. Ik zal
ook wat gebruiksvoorwerpen en kleding
meenemen uit ons funerair verleden
Wim Vlaanderen is in het dagelijks
leven beheerder van de begraafplaats
Kranenburg in Zwolle. Hij is bestuurslid
van de vereniging 'De Terebinth', een
vereniging die zich inzet voor de zorg
rond dood en rustplaats, en hij zit in de
Raad van Advies van het Nederlands
Uitvaart Museum in oprichting.
•

Het verhaal van de profane Europese
muziek tot de stadspijpers in de 16e
en 17e eeuw. Als stadsbeiaardier in verschillende Hollandse steden rees de
vraag bij Jaap van der Ende: 'Waar komt
de stadsmuzikant eigenlijk vandaan?'
Over de kerkmuziek tot de i6e eeuw
is veel bekend. Deze muziek speelde een
heilige hoofdrol in onze Romaanse en
Gothische kerken. Van de profane muziek is veel minder bekend.
Streng gescheiden van de heilige
kerkmuziek was er geen feest, kermis of
markt zonder vrolijke dansen en liederen.Wie waren die muzikanten? Het waren onheilige pijpers en vedelaars, gelijkgesteld met ongebonden zwervers,
bedelaars en gesjeesde studenten, levende symbolen van heidendom en ketterij. Soms ook onbezorgde ridders, die
in het beste geval dienden als hulpje bij
de veel hoger aangeschreven en dichtende troubadours.
Hoe emancipeerde deze speelman tot
de representatieve stads-, hof- en staatsmuzikant? Hoe groeide kerk en wereld
naar elkaar toe zodat de speellieden
zelfs de kerkelijke hoogtijdagen konden
opluisteren?

6
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Muziekgeschiedenis van de Kruistoch- Arnhemsche courant gepubliceerd te
ten tot onze Gouden eeuw. Een schok- zijn. Bijna dagelijks was er een gedegen
kend overzicht van de Bourgondisch/ verslaglegging en hierdoor is de juiste
Nederlandse muziek, die een leidende toedracht ook nu nog goed te volgen.
Aanvullend onderzoek in het gerol had in heel Europa.
Jaap van der Ende zal een aantal oude meente-archief van Echteld en het arblaasinstrumenten demonstreren van chief van het Polderdistrict Neder-Betuzijn i6de eeuwse Dordtse Stadspijpers- we leverde een goed beeld van de redkapel 'Bombarde'.
• dingsacties en de herstelwerkzaamheden aan de dijk.
Maandag 13 maart z000 20.00 uur
Dit herstel werd enorm bemoeilijkt
Dorpshuis Kesteren
door de vroege komst van het voorjaarswater. Hierdoor spoelde de opgeworpen
De dijkdoorbraak van 1827
noodbedijking na enkele dagen al weer
in Eldik
weg en stroomde het Waalwater met
De heer K. van Ingen
grote vaart de Betuwe in en brak zelfs
door de Liniedijk. Het afstromende waEen lezing door ons bestuurslid Kobus ter bracht overlast tot in Vuren en
van Ingen uit Opheusden over een nau- Dalem. Duizenden gedupeerden werwelijks onderzochte dijkdoorbraak die den geëvacueerd naar hoger gelegen ge173 jaar geleden Eldik en Ochten trot bieden op de Veluwe.
Uit de stukken blijkt dat ook de proBij deze lezing zal hij een reeks dia's
van het gebied tonen en met wat kaar- vincie en de staat zich niet onbetuigd
ten zal duidelijk gemaakt worden wat lieten. Een aanvankelijk binnen de
de gevolgen waren voor de bewoners provincie opgestarte inzamelingsactie
en op welke manier de herstelwerk- kreeg direct al landelijk gevolg! Zelfs
Zijne Majesteit Koning Willem I deed
zaamheden werden opgepakt.
Op 3 maart in het jaar 1827 brak de een gulle schenking uit zijn privéverWaalbandijk bij Eldik op drie plaatsen mogen en bedeelde de weduwe Van de
door. Het was een lokale ramp en die Berg uitzonderlijk royaal.
Alle schenkingen zijn keurig door de
werd veroorzaakt door een opstopping
van ijs in de Waal ter hoogte van Och- provinciaal griffier Vitringa opgetekend
en bieden hierdoor een heel goed beeld
ten.
De gevolgen waren nogal ernstig: de van de politieke verhoudingen in die
•
buurtschap Eldik werd door het binnen- tijd.
stromende water weggevaagd en enkele
Alle lezingen worden gehouden in
mensen en nogal wat vee kwamen bij
het Dorpshuis te Kesteren, Nederdeze watersnood om. De materiële schaeindsestraat 27, Tel. (0488) 481527.
de was enorm.
De toedracht van veel van deze ramLeden en niet-leden zijn van harte
pen kennen we eigenlijk nauwelijks. Van
welkom.
deze gebeurtenis bleek bij nader onderzoek veel in de toen reeds verschijnende
NIEUWSBRIEF i8ejaargang nr. 1- januari 2000
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e Dorpswaaijers op bezoek
Kobus van Ingen

p vrijdag 29 oktober j.l. organiseerde we voor de buurtvereniging 'De Dorpswaaijers' uit Kesteren
een bijeenkomst met lezing. Een kleine
vijftig leden van de buurtvereniging
kwamen in het ADI bijeen om te kijken
te luisteren naar een diapresentatie
over hun woongebied.
Deze buurtvereniging, o.a. bekend
van de jaarlijkse Dorpswaaijloop, heeft
haar leden uiteraard rondom de Dorpswaaij, maar ook bewoners van de Rijnbandijk en de Boveneindsestraat kunnen lid worden.
Op deze bijeenkomst was er de mogelijkheid om wat nader kennis te maken
met het werk van de HKK&O en natuurlijk ook het bekijken van de collecties in
het ADI. Over het woongebied van de
buurtvereniging was een dia-reeks gemaak en hiermee konden we laten zien
hoe het was en hoe het vandaag nog is in
dit fraaie stukje Kesteren.
Binnen de kring van de aanwezige
bewoners leeft het idee om dit gebied op
de een of andere wijze te beschermen.
Dit oude landschap met zijn slapende
Rijnbandijk en doorbraakwielen, een
behoorlijk aantal authentieke ie
eeuwse T-boerderijen en kenmerkende
arbeidershuisjes is best wel uniek te noemen. Ooit kende de Betuwe veel van dit
soort plekjes, in de loop van tijd is er echter enorm veel verloren gegaan.
Samen met een van de bewoners is inmiddels een zakelijke beschrijving van

0

8

het gebied gemaakt en dit zal een dezer
dagen bij provincie en gemeente worden ingediend.
Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst bleven er nog veel bewoners
napraten. Er werden leuke contacten gelegd en een aantal van de bezoekers
meldde zich ook aan als lid. Hiervandaan wil ik nog dankzeggen aan Henny
en Gerard Jeronimus van de Dorpswaaijers en mijn vrouw Danja. Dit natuurlijk voor de organisatie en hun hulp
bij het verzorgen van de inwendige
mens. Ik vond het leuk en denk dat dit
voor herhaling vatbaar is.
•

Portret van de echtgenote van de heer Van de
Berg, de toenmalige bewoners van de Poel.

NI EUWSBR IEF 1 8e jaargang nr. I — januari 2000

Bij Hommersom
alles in één hand,
da's handig en
verstandig!
Voor deskundige voorlichting van alle
• verzekeringen
• hypotheken

le

• geldleningen
• belasting adviezen

Assurantie- en financieringskantoor

a. hommersom b.v.

Beukenlaan 9, Postbus 3,4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488)4421 44

BEKISTINGSSYSTEMEN

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

• buigwerk
• bouwstaalnetten
• geprefabriceerde
wapening en vlechtwerk

J. BLOKLAND

Voor alle merken AUTO'S en OCCASION'S
Dealer Vialle LPG-installatie
Autoshop
Benzine- en LPG station
Onderhoud en reparaties
APK keuringsstation

Hoofdstraat 88
Zetten
Tel. (0488)45 26 11

CARROSSERIEFABRIEK

WILLEMSEN BV

Woninginrichting
Textielhandel

IV J VAN DAM "
•k

Kalkestraat 8, \
Dodewaard ' ‘ . 1
I Tel. (0488) 41 13 13 \ ,
I '

KESTEREN

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

.-:.,
lp
— ilk
.--,
\ k'''\ \V,',;1:,- _J.. tti
IllibliPirligir
, \\IS.4'-';‘;,ti.
g1,1,:11:Iii p.r,i n,v.oim

CXXX)
----........0"

VERBOOM
Hoofdstraat 29— Kesteren —Tel. (0488)48 20 01

(1

HKK&O BIJDRAGE

Gratie voor een Opheusdenaar
Rinus Baggerman

De heerAb Fransen, die al geruime tijd doende is om een computerbestand te maken
van de Burgerlijke Stand van de gemeente Kesteren, vond tijdens zijn onderzoek een
niet alledaagse inschrijving van echtscheiding in genoemde gemeente. Als rechtgeaarde onderzoeker wilde hij het naadje van de kous weten en hij maakte mij deelgenoot van zijn vondst Twee weten meer dan een. Ik stortte mij op de transcriptie
van de akte, Ab slaagde erin om in het Rijksarchief van Gelderland meer materiaal te achterhalen. Wat het voor ons extra interessant maakte, was dat wij aan
enkele van de hoofdrolspelers in het volgende verhaal, zoals ons naderhand bleek,
gerelateerd zijn.

O

p 18 juni 1839 werd in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren de echtscheiding ingeschreven van
Mertje Gerritsen en Geurt Geurtsl. De
inschrijving op zich is niet opmerkelijk,
ware het niet dat destijds een echtscheiding geen alledaags verschijnsel was.
Mertje Gerritsen richt zich 'gezien het
op de openbare teregtzitting van de
negenentwingtigsten maart achttienhonderd negen en dertig voortgebrachte
en door den Procureur J. C. L. Houtzagers geteekende verzoekschrift' tot de
Arrondissementsrechtbank te Tie!. Zij
woont dan te Elst in de gemeente Rhenen, is zonder beroep en verzoekt om
echtscheiding daar haar man een tuchthuisstraf uitzit van twintig jaar in het
tuchthuis te Arnhem. Haar man, Geurt
Geurts, is dan al tien jaar gedetineerd.
Uit de akte blijkt verder dat hij door
het voormalig Hof van Assises van de
provincie Gelderland 'is gecondemneerd2 geworden tot de straffe des
doods, te weten om opgehangen te worden dat er de dood na volgt en dat die

straf door Zijne Majesteit den koning is
gemitigeerd3 en veranderd in eenen
geesseling, brandmerk met de strop om
den hals, zoo als ook werkelijk heeft
plaatsgehad, en eene twintigjarige tuchthuisstraf.
Op grond van bovenstaande wordt
'aan haar suppliante4 (Mertje) bij artikel
264 en 265 paragraaf twee van het tegenswoordig Burgerlijk Wetboek toegestaan en vergunt, op het vertoon van het
vonnis, zonder meer, bij de Arrondissements Regtbank echtscheiding aan te
vragen. Zoo verzoekt zij om voormelde
redenen ootmoedig, dat het U Edelachtbaren, aangezien Opheusden altijd hunne gezamelijke woonplaats geweest is,
behagen mooge, het voormelde huwelijk tusschen haar en haren gezeiden
man alsnog bestaande, te willen scheiden, en dat Ulieder vonnis of dispositie5
gratis aan haar suppliante mag worden
uitgereikt, uit hoofde zij volstrekt te
onvermogend is om eenige kosten, daartoe noodig te kunnen dragen blijkens
certificaat Sub D door den Burgemees-
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ter der Stad Rhenen aan haar afgegeven,
op het getuigenis van twee manspersonen, den vijf en twintigsten november
1838'. Op vrijdag 5 april 1839 staat de Arrondissementsrechtbank te Tiel, voorgezeten door Mr. Egbert Dirk Rink, president, het verzoek toe en ontbindt het huwelijk.
WE WORDEN NIEUWSGIERIG

Zoals u begrijpt was Abs en mijn belangstelling gewekt. Wat was hieraan voorafgegaan?
Op 15 december 1828 worden de deuren van de terechtzitting van het Hof van
Assises van de provincie Gelderland te
Arnhem voor het publiek geopend (bij
arrest van het Hooggerechtshof waren
de beschuldigden verwezen aan dit hof).
Het hof wordt voorgezeten door Mr.
Abraham Christiaan de Hertoghe Huber, raadsheer in het Hooggerechtshof
in 's Gravenhage, president; hij wordt
bijgestaan door de raden: Mr. E M. Meybaum, Mr. N. van de Wall, Mr. E W. Gordon en Mr. C. S. W. J. baron van Nagell,
benevens Jonkheer Mr. H. A. van Rappard, procureur-crimineel, namens de
procureur-generaal en de griffier J. van
Rossum.
Vergezeld van hun raadsman, de advocaat Mr. Everard Scheidius, worden
vervolgens in de rechtszaal binnengeleid:
• Bart Jansen, oud 35 jaar, geboren te
Herveld en laatst wonende te Opheusden, dagloner;
• Reijn Reinders, bijgenaamd de Pleyer,
oud 27 jaar, geboren te Dodewaard,
laatst wonende te Opheusden, groentenverkoper;
• Geurt Geurtsen, bijgenaamd de Mus,
oud 3o jaar, geboren en laatst gewoond
10

hebbende te Opheusden, arbeider;
• Peter Jan van Gulik, bijgenaamd Jan
van Ingen, oud 28 jaar, geboren en wonende te Ingen, boerenarbeider.
Zij worden beschuldigd van 'poging tot
diefstal, bij nacht, door meer dan een
persoon, gewapenderhand, met geweld
en met bedreiging, om van een wapen
gebruik te maken, door middel van uitwendige braak, in een bewoond huis gepleegd, welke poging door uiterlijke daden gebleken, en tot een begin van uitvoering overgeslagen, niet dan door toevallige en van den wil der daders onafhankelijke omstandigheden is verhinderd geworden en hare uitwerking heeft
gemist'. Voor Geurt Geurtsen geldt teyens de verzwarende omstandigheid dat
hij reeds te voren wegens een misdaad
veroordeeld is.
Waar en wanneer de inbraak plaatsvond is (nog) niet door ons achterhaald,
doch uit de Staat van kosten van het
Openbaar Ministerie is op te maken dat
het gebeurd moet zijn vóór 17 september
1828, daar er toen een vooronderzoek en
een voorbereiding voor de rechtszaak
plaats had gehad. Ook is het waarschijnlijk dat de inbraak plaatsvond te Heteren, daar de volgende twintig getuigen te
Heteren gedagvaard waren: Peter van
Schaik, landbouwer te Heteren; Gerrit
Jordinxveld, dienstkecht; Frederik van
Schaik, landbouwer te Heteren; Gradus
Philipse, herbergier te Lakemond; Johannes Philipse, zijn zoon; Klaas Jansen,
smid te Randwijk; Arend van Gelder,
tapper aldaar; Dora Degen, dienstmeid
te Heteren; Willem van Tuyl, herenknecht te 's Gravenhage; Ruth van
Ewijk, arbeider te Ingen; Arend van
Hattum, boerenknecht aldaar; Jan van
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Voorthuizen, boerenzoon aldaar; Goossen ter Scheggert, arbeider aldaar; Adriana Cornelia Berns weduwe Gerrit ter
Scheggert aldaar; Derk van Druten,
tabaksplanter te Randwijk; Hannes Aalbers, bouwknecht aldaar; Zeger van
Tuyl, herbergier aldaar. Jannes Roelofs
en zijn vrouw Gerritje Florissen zullen
uit hoofde van familierelaties tot een der
beschuldigden bij renseignement6 worden gehoord. Derk Lamers, diensknecht
bij Gradus Philipse, tevens getuige, is
zonder wettelijke verhindering niet op
komen dagen om te getuigen en wordt
hiervoor veroordeeld 'tot betaling eener
geldboete van tien gulden en in de kosten der dagvaarding beide de voorschreven boete en kosten ten behoeve van den
Staat de laatste geliquideerd ter somma
van vierennegentig centen, en committeert7 den deurwaarder (E. Evers) bij
het Vredegerecht voormeld (kanton
Eist), om het tegenwoordig vonnis zoo
noodig met commandement8 aan den
gerequireerde te betekenen'.
Na de getuigen gehoord te hebben en
nadat de verdediger zijn woord heeft gevoerd, trekt het Hof zich terug 'om te
delibreren ten einde in de voorschreven
zaak morgen ogtend ten tien uuren uitspraak te doen'.
De volgende dag, 16 december 1828,
wordt na opsomming van alle artikelen
uit het Burgerlijk Wetboek, waaraan de
aangeklaagden zich schuldigd hadden
gemaakt, de volgende vonnissen uitgesproken: 'Gezien de acte van beschuldiging ten gevolge van het arrest van het
Hoog Geregtshof in 's Gravenhage
kamer van beschuldiging, in dato den
negentienden november achttienhondert acht en twintig, door den Heer
Procureur-Generaal opgemaakt', wordt:

'Geurt Geurtsen veroordeeld op een
schavot te Arnhem, geesseling met de
strop om den hals aan de galg te worden
opgehangen, dat er de dood na volgt (na
eentweede misdaad, die eeuwige dwangarbeid ten gevolge had, volgde de doodstraf). Wijders Bart Jansen, Reijn Reijnders en Peter Jan van Gulik om openlijk
op een schavot mede binnen Arnhem,
openlijk te worden gegeesseld met de
strop om den hals aan een galg vastgemaakt, en gebrandmerkt met de letters
TP, wijders de drie laatst genoemden
gecondemneerd tot tuchthuis te weeten,
Bart Jansen voor den tijd van vijftien,
Reijn Reijnders en Peter Jan van Gulik
ieder voor den tijd van twaalfjaren, met
solidaire9 veroordeling van dezelve in de
kosten (zijnde ƒ443,1o1/2) en met bevel,
tot het doen drukken en aanplakken van
extract van hetzelve arrest, in de gemeente Arnhem, Heteren, Opheusden
en Ingen'. Het Hof gunt hen de tijd van
drie dagen om tegen het vonnis in beroep te gaan, hetgeen zij ook doen op de
1 8e december 1828.
Geurt Geurtsen wordt gratie verleend door Z. M. de koning en zijn straf
wordt omgezet in `eene geesseling met
de strop op de hals aan de galg vastgemaakt, het brandmerk met de letters TP,
tuchthuisstraf van 20 jaren, zulks met instandhouding van de solidaire aansprakelijkheid nevens zijne medeveroor-

deelden in den processe'. De anderen
behielden hun straf.
Op 24 april 1829 was het zover. Op de
Groote Markt te Arnhem werd achtereenvolgens aan Bart Jansen 'des namiddags ten half een uuren', aan Reijn
Reijnders om 'kwartier voor een uuren',
aan Peter Jan van Gulik 'ten een uuren'
en aan Geurt Geurtsen 'ten half twee
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uuren' het vonnis voltrokken, om daarna weggevoerd te worden naar het tuchthuis te Arnhem om hun verdere straf uit
te zitten.
Van Geurt Geurtsen is bekend dat
hij niet zijn volledige straf uitzat; hij
trouwde op 2 oktober 1846 te Kesteren
met Janna Janssen. Het huwelijk werd
het jaar daarop gezegend met een dochter, Aartje. Twaalfjaar later stierf Geurts
Geurts. Wellicht waren die twaalf jaren
zijn gelukkigste jaren.
GENEALOGISCHE GEGEVENS

Geurt Geurts, geb./ged.(NGG) Opheusden 14/20-03-1796, overl. Opheusden 2803-1859, zoon van Geurt Geurts en Aartje Palmers. Tr. (I) Kesteren 08-11-1825
(huwelijk ontb. Tiel 18-6-1839) Mertje
Gerritse, geb./ged. (NGG) in de Grebbe
(Rhenen) 18-10-1797, dr. van Cornelis
Gerritse en Anneke Jacobse, tr.(2) Kesteren 02-10-1846 Janna Janssen, geb.
Kesteren 23-10-1818, overl. Kesteren
30-10-1879, dr. van Jan Theodorus Janssen en Jacoba van Maasdijk. Uit dit
tweede huwelijk: Aartje Geurts, geb.
Opheusden 10-03-1847; zij trouwt Opheusden 04-05-1865 met Huibert van
Leij en.
Peter Jan van Gulik, ged. (NGG) Ingen
08-02-I 8o i, overl. Leeuwarden 01-121838 (ingeschreven in Lienden 13-011839), zoon van Johanna Geertruij van
Guijlik; zij trouwde Ingen (NGG) 11-101807 met Arien Geurtsen, zoon van
Geurt Ariesse en Elisabeth Timmer.
Peter Jan van Gulik was dus een (stief)
neef van Geurt Geurts.

Rijndert Rijndertse, geb./ged. Dodewaard 30-09-1801/18-10-1801, overl.
Kesteren 17-09-1871, zn. van Wouter en
Anneke Hendrikse. Tr. Kesteren 12-061840 met Aaltje van Leijen, geb.
Opheusden 02-08-1811, dr. van Klaas en
Nieske Rijnders.
BRONNEN EN NOTEN

• RAG1d, Hof van Assises van de provincie Gelderland, vierde vierendeeljaars 1828, no. 10, nrs. 137 en 138 Proces-verbaal zitting 15 december 1828.
(Noot: Het Hof van Assises was geen
vast rechtscollege. Het werd bijeengeroepen door de procureur-generaal en
de eerste voorzitter van het Hof van
Beroep als er te berechten zaken waren. Het is eigenlijk een juryrechtspraak. In Nederland heeft men de
juryrechtspraak gekend tijdens de
inlijving bij Frankrijk; in 1813 is zij afgeschaft. In die vorm bestaat zij nog
steeds in Belgie en Frankrijk).
• DTB Opheusden en Kesteren
• B.S. Kesteren
1.B.S. Kesteren, aktenr.13,18-6-1839;
2.gecomdemneerd — veroordeeld;
3.gemitigeerd — verzacht;
4.suppliant — indiener van een verzoekschrift;
5.dispositie — beschikking;
6.renseignement- aanwijzing;
7.committeren — last of volmacht geven;
8.commandement — bevel;
II
9.solidair - hoofdelijk.

Bart Jansen, ged. Herveld 16-01-1793, zn.
van Herm Jansen en Ida Roest.
12

NIEUWSBRIEF 1 8' jaargang nr. 1 — januari 2000

PIET SPIES BV KESTEREN
Transport - Grondverzet - Machineverhuur
Zand- grind en grondhandel
Straatsteen - Rode Split - Containerverhuur
Tevens voor alle sloopwerken

(0488) 48 15 20

'n Goed boek
haal je bij
'n goede zaak

HOBÉ
Broekdijk 21 Kesteren
(0488) 48 12 67

Gespecialiseerde
boek- en kantoorvakhandel

B. o. S.
Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 45 13 Go

• TAXI diensten
• Trouwrijden
• Roistoeivervoer
• Ziekenhuisvervoer
(particulier verzekerden)

t,.

Goudén.145:1
•

Zoekt u een
genealoog?

Bel gratis de
Gouden Gids® Lijn
0800 0345
Altijd de R van Resultaat
ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Firma
S.A.H. van Biumbergen & Zn.
Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43

>

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrij dingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.

Ambiance
4,Pelt
á la carte restaurant.
Voor uw zakelijke
en familiegelegenheden.

Fam. Jansen-de Ruijter
Tielsestraat 190 — Andelst
Telefoon: (0488) 45 16 88

HKK&O BIJDRAGE

De moord in Appeltern
Johannes van den Hatert

D

e nieuwe eeuw komt eraan. Niemand kan daar omheen. Mede
door de media beginnen veel mensen
onrustig te worden. Er gaat geen dag
voorbij of er wordt over het millenniumprobleem gesproken. Eén grote storing
kan dan verschillende voorzieningen zoals water, licht en/of gas lamleggen.
Vandaar dat er niet alleen door de
burgerbevolking, maar ook door de
overheid voorzieningen zijn of worden
getroffen. De een maakt de ander zenuwachtig. Volgens deskundigen zal het
zo'n vaart niet lopen. Op oudejaarsavond zal minister-president Wim Kok
wel zeggen: 'Ga maar rustig slapen. Alles
is onder controle'.
RAMPEN

Bij de vorige eeuwwisseling was er ook
onrust. Evenals nu waren er profeten
die rampen voorspeld hadden. Zegt nu
Mariska uit Driel dat alleen de Betuwe
door een ramp getroffen wordt, toen
werd gezegd dat de hele wereld zou vergaan. En ook toen waren er mensen die
dat geloofden. Immers de Grote Dag
moest nog komen: en dat was de terugkomst van de Here Jezus op aarde. Een
ieder die in Hem geloofde zou de ramp
overleven.
Voor diegenen die geloofde wat de duivel predikt zou er geen redding zijn. En
wee zij die de duivel bij zich droegen. Die
zouden de 'dag' weleens kunnen verstoren...

Een van degenen waarvan men dacht
dat hij de duivel met zich mee droeg
was de boerenknecht Jan Brenkman uit
IJzendoorn, en dat zou hem noodlottig
worden. Jan was knecht bij boer Tinus
Scherf in Appeltern, een vriendelijke
goedmoedige boer, die in het overwegend rooms-katholieke dorp ook wel de
'blikken dominee' werd genoemd. Deze
bijnaam was hem gegeven omdat hij
nogal met bijbelteksten strooide.
Omdat hij verschillende malen een
verschil van mening had met de plaatselijke predikant van de Nederlands-Hervormde kerk, besloot hij om zelf godsdienstbijeenkomsten te gaan houden
achter bij hem op de deel.
De samenkomsten werden door tien
a vijftien mensen bezocht. Naarmate het
jaar 1900 naderde werden de lezingen
van boer Tinus steeds feller en scherper.
Het ging er soms hysterisch aan toe.
Immers vóór de komst van de Heiland
moesten alle duivels verbannen zijn. De
sekte raakte geheel over zijn toeren,
vooral toen er met de eeuwwisseling
niets gebeurde. De oorzaak hiervan lag
in het feit dat er nog mensen waren die
de duivel met zich meedroegen.
WAT MOEST ER GEBEUREN?

Op een bijeenkomst in januari 1900
werd het vermoeden uitgesproken dat
het de knecht Jan Brenkman wel eens
kon zijn die het kwade met zich meedroeg, en dat kwade moest worden uit-
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gedreven. Jan was echter niet aanwezig,
hij was naar zijn broer Ruth Brenkman
in Dodewaard, om kalveren weg te
brengen die zijn broer in Appeltern had
gekocht.
Op de avond dat Jan Brenkman van
het 'kwade' verdacht werd gebeurde er
van alles op de boerderij van Scherf. Een
paar dames uit Maasbommel die het verhaal hadden gehoord meenden dat ook
zij de duivel 'in de buik' hadden. Luid
psalmen zingend trokken zij door het
dorp op weg naar Appeltern om aan
boer Scherf te vragen of hij bij hen de
duivel uit het lijf wilde bannen. Het verzoek ging gepaard met het tonen van hun
buik en hun borsten. Op dat moment was
ook boer Spiering aanwezig. Ook hij was
een duivelsuitbanner. De beide dames
werd verzocht naar de bedstede te gaan,
alwaar door de twee boeren de duivel
werd verbannen...
Het liep tegen middernacht toen Jan
met zij gerei thuis kwam uit Dodewaard.
Hij hoorde lawaai en ging kijken wat er
aan de hand was. Hij dacht aan inbrekers
of aan rovers en wilde de boer gaan helpen. Boer Tinus zag zijn knecht binnenkomen en meteen greep hij een ijzeren
staaf en sloeg Jan ermee op zijn hoofd.
Hij was immers de man die de vervloekte
satan bij zich droeg. Jan zei nog: 'Boer
wat heb ik misdreven, waarom moet ik
hier sterven gaan?' Tinus schreeuwde:
`Zwijg, je laatste uur breekt aan. Met jou
zal de duivel gaan.' Naast het splijten van
de schedel werd Jan ook nog de borstkas
ingeslagen.

Spiering. Op de boerderij werd een
feestmaal aangerecht. Met bebloede
handen werd triomfantelijk gezwaaid.
Pas in de morgenstond werd er door de
politie een einde gemaakt aan de 'feestelijke' bijeenkomst. De door de buren
gewaarschuwde politie arresteerde de
beide boeren. Boer Spiering deed nog
een poging te ontvluchten. Hij moest bij
zijn kinderen de duivel nog gaan verjagen... Boer Scherf, boer Spiering en de
dames Levoir uit Maasbommel werden
via het station Tiel overgebracht naar
het Rijkskrankzinnigengesticht in Medemblik.
VOLKSWOEDE

De nasleep van de Appelternse moordpartij is zorgwekkend te noemen. De gehele protestante gemeenschap in het
dorp werd op het gebeurde aangekeken.
Vooral de sekteleden die bij boer Tinus
samenkwamen moesten er aan geloven.
De hervormde predikant durfde niet
meer op straat te komen. Onder de bevolking was een volkswoede van ongekende omvang uitgebroken. De bevolking was vooral kwaad omdat de aanhangers van boer Tinus niet vervolgd
werden. Degenen die iets hadden meegemaakt van de avond bij boer Scherf
hoefden alleen als getuige gehoord te
worden.
De bevolking nam het recht in eigen
hand en smeet bij de 'dwepers', zoals zij
werden genoemd, de ruiten aan stukken.
De plaatselijke veldwachters konden de
situatie niet in de hand houden. Omdat
de bevolking dacht dat zij op de hand van
de sekteleden waren, keerde hun woede
FEESTELIJKE BIJEENKOMST
Tinus had de duivel overwonnen en dat zich tot hen. Uit het gehele land kwam er
moest worden gevierd. Direct werden de politieversterking naar het land van
andere leden van de sekte ingelicht door Maas en Waal.
14
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Het was maar goed dat die versterkingen
er waren, want een menigte van ruim 300
personen was onderweg naar de boerderij van de familie Dibbits die bekend
stond als aanhangers van de leer van
Scherf. Men had het voornemen de boerderij in brand te steken. Op het erf van de
boerderij volgde een ware veldslag tussen de politie en de 'mannen' van Appeltern. Uit politieverhoren bleek dat men
Dibbits ook had willen vermoorden. Hij
was immers die nacht ook van de partij
geweest. In het dorp werd een samenscholingsverbod ingesteld.
De onrust bleef voortduren. Toen
men in de N.H.-kerk een dienst wilde
houden werd deze verhinderd. Omdat
de eigen dominee de wijk had genomen
zou de dienst worden geleid door dominee Schouten uit Wamel. Het zou voorlopig de laatste dienst worden van de
protestanten, want buiten de kerk ging
het er warm aan toe. Het preken werd de
dominee onmogelijk gemaakt.
Juist toen de volkswoede aan het afnemen was kwamen door een rechterlijke uitspraak de zusters Levoir vrij uit
de inrichting. En zie, de volkswoede brak
weer in volle hevigheid uit. Er werden
branden gesticht, vee vergiftigd en er
werden vele vernielingen aangericht.
Dat gebeurde veelal bij de aanhangers
van boer Scherf. Het werd pas rustig toen
die allen waren gevlucht naar elders. Dat
niet alleen boer Tinus waanzinnig was
geworden bleek in 1902. Twee broers
kwamen hem in Medemblik gezelschap houden...
•
Gegevens ontleend aan mondelinge overlevering van mijn vader en aan een artikel in de
Gelderlander in 1980.

AIC contacten
Van leden, voor leden. Dit is de gedachte achter AIC contacten. Het gebeurt regelmatig dat leden naar hetzelfde aan het zoeken zijn zonder dat
men dit van elkaar weet. Daarom is
AIC contacten opgericht met de bedoeling dat de leden elkaar op deze
manier kunnen helpen. Op dit moment zijn al zo'n 350 namen ingevoerd. Deze zijn in het verenigingsgebouw te bekijken.
Als u ook in dit bestand opgenomen
wilt worden dan kunt u dit op het
daarvoor bestemde formulier invullen. U vult dan in: de naam of namen
die u heeft, waar dezefamilie leeft en
het tijdvak. Dan vult u uw naam en/
of adres in en telefoonnummer. Ook
kunt u kenbaar maken wat uw activiteiten zijn, wanneer u wel of niet te
bereiken bent, of dat u telefonisch of
alleen schriftelijk contact wilt. Ook
andere gegevens of informatie kan
hierin worden opgenomen.
U kunt deze gegevens ook opsturen
naar: G.J. van Druten, Haverlanden
95,6708 GG Wageningen.
Telefoon: (0317) 42 21 58.
E-maitgerrit@vandruten.n1
Als aanvulling is het ook mogelijk om
uw bestand op te nemen in de AIC
computer zodat deze via het AIC netwerk op de zaal te raadplegen is. U
kunt uw bestand inleveren bij het
verenigingsgebouw of bij boven genoemde persoon. Ook voor informatie kunt u bij hem terecht.

NIEUWSBRIEF i8e jaargang nr. i - januari 2000

15

HKK&O BIJDRAGE

Het lager onderwijs in Hemmen
door de eeuwen heen
C.P.van Goor

N

a meer dan 300 jaar lager onderwijs
in de Heerlijkheid Hemmen werd
de school in 1982 definitief gesloten. Het
aantal leerlingen, dat gedurende lange
tijd tussen de 8o en 100 lag, was al enige
tijd onder het kritische niveau gedaald.
De sluiting werd gemarkeerd door de
uitgave van: 'Gedenkboek School Hemmen', samengesteld door H. R. K. Koobs
de Hartog, zoon van een van de vroegere
burgemeesters en familie van verschillende onderwijzers in Hemmen. Velen
leverden hun bijdrage aan dit fraaie en
informatieve boekwerk.
In het vroege voorjaar van 1945 werd
tijdens langdurige en zware oorlogshandelingen het kasteel van Hemmen
volledig verwoest en het dorp ernstig
beschadigd. Daarbij zijn ook het archief
en de bibliotheek van de Heren van
Lijnden van Hemmen, eigenaren van de
school, geheel verloren gegaan. Tal van
zaken die van historisch belang voor de
school waren zijn daardoor niet meer te
achterhalen. Niettemin is getracht met
de bestaande gegevens enig zicht op de
historie van het lager onderwijs in dit
dorp te verkrijgen.
VROEGST BEKENDE ONDERWIJZER

De vroegst bekende onderwijzer is Hermannus Broeckhuijzen. Hij werd in 1649
in Hemmen als onderwijzer aangesteld.
Na hem kwamen er zeven onderwijzers,
waarvan geen nadere antecedenten, anders dan hun namen en soms hun echtge16

noten, bekend zijn. Deze acht onderwijzers waren tot 1744 werkzaam. Gemiddeld dus rond de 12 jaar, genoeg om een
stempel op het onderwijs en het leven in
Hemmen te drukken.
In 1744 werd de eerste van de bekende familie De Hartog als onderwijzer aangesteld, die zoals zoveel onderwijzers uit die tijd tal van nevenfuncties
had. Hij was koster, voorzanger, doodgraver, landbouwer en om zijn geletterdheid een belangrijk man. Er was toen
nog veel analfabetisme.
Deze Jan de Hartog werd in 1772 opgevolgd door zijn zoon Johannes, die
ook weer tientallen jaren schoolmeester
was. Johannes werd eveneens door zijn
zoon, Hendrik, opgevolgd in 1829. Deze
trad af in 1872, een jaar voor zijn overlijden. Zijn zoon, Johannis de Hartog, was
schoolmeester tot 1903.
Deze schoolmeesters De Hartog hebben achtereenvolgens meer dan 16o jaar
de scepter over het onderwijs gezwaaid
en daarmee een grote invloed uitgeoefend op de generaties, die zij opvoedden.
Vanaf 1903 tot 1904 werd Pieter Verhagen voor een korte tijd als onderwijzer
aangesteld. Hij werd daarna benoemd
tot burgemeester van Woudrichem.
Van 1904 tot 1925 was Pieter Johannes Leenhouts onderwijzer. Hij werd
opgevolgd door Teunis van Goor, pionier op het gebied van de onderwijsvernieuwing. Deze was hoofdonderwijzer tot 1958.
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Daarna waren er tot 1982 nog 5 onderwijzers. Steeds voor korte perioden, hetgeen niet aan de continuitiet van het onderwijs heeft kunnen bijdragen. Wat
men al enige tijd vreesde, gebeurde. De
school, vanaf 1889 een twee-mansschool
met als tweede kracht een onderwijzeres, werd in 1982 gesloten.
HUISVESTING

Over de huisvesting van de school is niet
zoveel bekend uit de vroegere tijd. Het is
ook niet meer te achterhalen. In de achttiende eeuw is er veel gebouwd en herbouwd. De winter van 1740/41 kende
hoog water en veel dijkdoorbraken. Het
centrum van Hemmen ligt op een oude
oeverwal, die door eeuwenlange bewoning nog eens extra is verhoogd. Daar
bleef het droog en mensen en vee uit de
overstroomde delen van Hemmen werden in de kerk en de huizen rond de kerk
ondergebracht. Dat bleef niet zonder gevolgen voor de kwaliteit van de kerk en
de omliggende huizen. De kerk werd na
deze ramp geheel gerestaureerd en vermoedelijk is toen ook de school met
onderwijzerswoning, annex boerderij
gebouwd.
Er werd een behoorlijk groot achterhuis neergezet, zoals bij de meeste grotere Betuwse T-boerderij en voor de stalling van het vee en de opslag van hooi,
veevoer en andere zaken. Later is rond
het begin van de 20c eeuw dit achterhuis
omgevormd in wat je nu een dorpshuis
zou noemen. Het droeg toen de naam
van Zendingslokaal. Voor de oorlog was
het daar zeer levendig. Er waren tal van
bijeenkomsten, zoals bijbellezingen,
zangvereniging, catechisatie, j ongelingsvereniging, muziekvereniging, zangvereniging en dergelijke. Ook werd er

kerstfeest met school en dorp gevierd en
werden gastsprekers uitgenodigd, zoals
de bekende theoloog prof. De Hartog,
zendelingen uit Oegstgeest met verlof,
liefst met films of lichtbeelden en nog tal
van anderen. Er kwam ook eens een
Russische prinses over de verschrikkingen van het bolsjewisme praten. Dat
maakte veel indruk.
Na de grote overstromingen werd in
1757 het oude echte kasteel, met gracht
en versterkingen, afgebroken en herbouwd als het Grote Huis, onder de
oudere Hemmenaren beter bekend als
'Het Kasteel'.
GEEN HISTORISCHE BRONNEN

Inhoudelijk en bestuurlijk is over het
onderwijs in Hemmen tot aan de Franse
tijd nagenoeg niets mee te delen. De
school was eigendom van de Heren van
Hemmen, de familie van Lijnden dus, en
hoewel er ongetwijfeld veel bemoeienis
zal zijn geweest, zijn er geen historische
bronnen meer, waaruit concrete zaken
zijn te putten. Vanuit het gewest Gelderland werden richtlijnen over het onderwijs gegeven, zoals de Geldersche Ordonnantie van 1681 en er werd een zekere mate van toezicht door inspecteurs
gehouden, maar veel om het lijf had dat
niet.
In de 18c eeuw kwamen - onder invloed van de Verlichting - tal van maatschappelijke zaken, waaronder ook het
onderwijs, in de belangstelling te staan
van geleerde gezelschappen en werden
prijsvragen uitgeschreven over alle mogelijke actuele onderwerpen. Duidelijk
had men toen algemeen de opvatting,
dat onderwijs een verantwoordelijkheid
moest zijn van de overheid. Maar pas in
de Franse tijd, het begin van de i9e eeuw

NIEUWSBRIEF 1 8e jaargang nr. 1 - januari 2000

17

kwam er beweging. In 18o6 zag de eerste
Onderwijswet het licht, waarin werd gesteld, dat openbaar onderwijs een taak is
van de overheid. Voor particuliere scholen werd toestemming van de overheid
geëist.
Bestuurlijk veranderde er ook veel.
De adellijke ambtmannen werden van
hun taken met betrekking tot de civiele
en criminele rechtspraak ontheven, en in
de plaats van de schoutambten kwamen
burgerlijke gemeenten met gekozen gemeenteraden.
Hemmen wist de dans enigermate te
ontspringen en bleef een autonome gemeente en heerlijkheid. Dank zij de
school kon de gemeente Hemmen tot
1977 zijn zelfstandigheid handhaven om
dan bij de gemeente Valburg te worden
gevoegd.

de kosterswoning was. Het gemeentebestuur van Dodewaard zag vele financiële
beren op zijn weg en blies de samenvoeging af.
In 1861 werd de gemeenteraad van
Hemmen door de Provinciale Staten gemachtigd om met de gemeente Valburg
over samenvoeging te onderhandelen.
Valburg zou in Zetten voor openbaar
onderwijs zorgen, waarvoor Hemmen
jaarlijks .1 8o,—, alsmede het schoolgeld
van de leerlingen moest bijdragen.
Dodewaard vroeg slechts een bijdrage van ƒ40,— plus het schoolgeld.
Dus terug naar Dodewaard maar zonder
positief resultaat. Bovendien werd in
1870 de openbare school in Zetten opgeheven. In 1890 werd opnieuw overlegd
met de Gemeente Valburg, die inmiddels
een nieuwe openbare school op de grens

SCHOOLSTRIJD

De schoolstrijd was vooral in de tweede
helft van de 19e eeuw zeer hevig en ging
ook aan Hemmen niet voorbij. In 1848
werden onder Thorbecke alle soorten
scholen toegestaan.Als openbaar onderwijs tekort schoot, moest de overheid
voor dat openbaar onderwijs zorgen.
Overal moest openbaar onderwijs zijn.
In Hemmen was alleen christelijk lager
onderwijs. Dus toen in 1852 de gemeenteraad van Dodewaard vergaderde over
de samenvoeging met Hemmen kwam
de openbare school aan de orde. De bestaande school moest dan maar openbaar worden. De heer Van Lijnden betaalde tot dan toe alle kosten van de
school met uitzondering van f 3o, — voor
de verwarming. Ook waren herstelwerkzaamheden van de school nodig en zou
er een nieuw meestershuis moeten komen, omdat de bestaande woning in feite
18

J.R.Thorbecke, de grondlegger
van de vrijheid van onderwijs
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van Zetten en Andelst had opgericht.
Het was weer geen succes. De nieuwe
school in Zetten-Andelst werd in 1923
gesloten.
20E EEUW

In de twintigste eeuw was het betrekkelijk rustig op onderwijsgebied in Hemmen. Er waren de oorlog, de wederopbouw en de intensieve bestuurlijke en
inhoudelijke bemoeienis bij het onderwijs vanuit de landelijke politiek. Er
wordt gestreefd naar het beste, vergetend, dat 'het betere de vijand is van het
goede'. De macht van het getal heerst en
dus verdween de eeuwenoude school
van Hemmen in het jaar 1982.
DE LEERLING CENTRAAL

Nog even iets over de periode 1925 tot
1958. Teunis van Goor voerde als schoolhoofd, bijgestaan door de onderwijzeres
H. A. Hoogenkamp, die eveneens vele
tientallen jaren aan de school was verbonden, een baanbrekende vernieuwing
op de school door. Kenmerkend voor die
vernieuwing, waarover al in de negentiende eeuw door onderwijsdeskundigen werd gesproken, maar die bijna nergens van de grond kwam, is dat niet het
leerplan centraal diende te staan, maar
de leerling. Het belangrijkste doel van
het onderwijs in dit kader is het ontwikkelen van de mens in het kind en het naar
hart en verstand te vormen voor het
maatschappelijk leven. Teunis van Goor
was daar voor de oorlog al mee begonnen door kleine stapjes te nemen en zich
te verzekeren van de medewerking van
de onderwijsinspectie.
Hij vond dat iedere leerling zijn specifieke gaven en mogelijkheden heeft en
dat die moeten worden uitgebuit voor de

vorming tot volwaardig mens. De leerling mag nooit in een niet passend keurslijf worden gedwongen. Of de leerling als
een knappe kop de school vlot doorloopt of blijft hangen in de derde of
vierde klas, mag bij hem of haar geen rol
spelen om een volwaardig mens te kunnen zijn. Dat is hem goed gelukt, want er
zijn vrijwel geen Hemmenaren uit die
tijd, die niet een goede eigendunk hebben of met een minderwaardigheidscomplex door het leven gaan.
Ook vond Teunis van Goor dat elke
leerling zich bewust moet zijn van de
aard van de omgeving en de samenleving
waarvan hij deel uit maakt. Hij moet die
goed kennen en waarderen en er zich in
thuis voelen. Het gaat daarbij vooral om
de culturele, de historische en de sociale
omgeving.
Hij deed dat door de aandacht te vestigen op bepaalde gebeurtenissen of herdenkingen,van geboortedagen of sterfdagen van belangrijke personen uit het
verleden of uit de moderne tijd. Een
grote tekening werd op het bord gemaakt over het land waar de persoon
leefde, wat hij had gedaan en waar hij
had gereisd en alle andere dingen die relevant waren. Zo leerden de kinderen
van onze cultuurdragers, maar ook andere zaken, zoals onze landbouwkundige produktie, de verwerking van afval
door de VAM, oliewinning en de betekenis
van olie.
Iedere leerling legde een dossiermap
aan, waarin tekeningen en gegevens
werden opgeschreven. Hij doorbrak het
klassenverband en maakte groepen, die
dan met een dergelijk onderwerp bezig
waren. Vaak werden met deze meestal
kleine groepen excursies gemaakt om
een graf, een standbeeld of een museum
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te bezoeken. Als hij met een groep bezig
was of met meer groepen, dan waren de
andere leerlingen zelfwerkzaam. Hij
vormde de groepen vaak op grond van
vorderingen of intelligentie. En in alle
activiteiten werden zaken als rekenen,
taal, biologie, aardrijkskunde waar mogelijk en van belang integraal meegenomen.

Het lijkt allemaal voor de hand liggend
en modern. Maar in de tijd, dat Teunis
van Goor met Juffrouw H.A. Hoogenkamp dit onderwijs ontwikkelde was het
zeer progressief.
Hij heeft een schat van tekeningen en
aantekeningen achter gelaten, die nog
steeds actueel zijn. Het zou interessant
zijn deze te bewerken voor een wisseltentoonstelling op de oude school, die nu
•
een dorpshuis is.

'Kom nu jongen, als jij met je broertje zestien pruimen mag deelen, hoeveel krijgt hij er dan?'
'Zes!'
'Hè, kun jij nu helemaal niet meer rekenen!?'
'Ik wel, maar mijn broertje nog niet!'

20
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Dossiers V
Arend Datema

H

et Archief- en Informatie- Centrum voor de Betuwe legt van zeer
interessante cultuurhistorische items uit
haar werkgebied dossiers aan, zodat
geïnteresseerden daarvan kennis kunnen nemen. Het is de bedoeling, dat in de
Nieuwsbrief aan deze dossiers regelmatig aandacht geschonken wordt.
In de vorige Nieuwsbrieven stelden
we de volgende dossiers aan de orde te
weten:
• Veiling Kesteren en Omstreken;
• Nachtveiligheidsdienst Kesteren en
Opheusden ca. 1933;
• Boterfabriek van Kesteren;
• De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder van ons
werkgebied de Betuwe;
• Nederland en Oranje;
• Nederlandse Spoorwegen;
• Het Leesgezelschap Ochten.
Gegevens omtrent deze dossiers in welke vorm danook zijn van harte welkom
Over de leden van het Leesgezel-

trent de luchtbescherming en evacuatie
van de gemeente Kesteren in 1940. Wij
zijn er erg content mee. Nu is het mogelijk een artikel te schrijven over de luchtbescherming van de gemeente Kesteren
in de jaren 1937-1940. Ook over de voorbereidingen van een eventuele evacuatie kregen we de nodige gegevens. Verslagen over de evacuatie in 1940 geven
een duidelijk beeld hoe een en ander
toen verlopen is. We komen er later op
terug.
MATHILE JACQUES CHEVALLIER
1853 - 1909

Van de hand van ons medelid T.G.M.
Versluis verscheen in de Osenvorenreeks als no 63: Mathile Jacques Chevallier 1853-1909 — Een portret van een burgemeester rond de eeuwwisseling. Een
uitstekend en doorwrocht werk, waarover elders in deze nieuwsbrief.
Literatuur waaruit hij putte, alsmede
foto's die hij al dan niet gebruikte, de nodige aantekeningen van archiefonderzoek etc. zijn op het ADI door de heer

schap Ochten kregen we van diverse

Versluis gedeponeerd en ondergebracht

zijden nadere gegevens. Waarvoor
onze dank!

in het dossier met bovengenoemde
naam. Waarvoor aan hem onze dank. Wil
men nog meer weten of zien omtrent dit
onderwerp, dan is het bestuderen van dit
dossier aan te raden.

NIEUWE DOSSIERS!
DE LUCHTBESCHERMING EN
EVACUATIE VAN DE GEMEENTE
KESTEREN IN 1940.

Van ons medelid G. Welvaart ontvingen
wij o.a. diverse originele gegevens omN I EUWSB R IEF i8ejaargang nr. i —januari 2000
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x Kesteren 08-02-1946 Christiaan S
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Johannes de Speelman
en het proces tegen Anna Tengbergen
De ware feiten door Joke van Dee-Honders

K

ort voordat we het boek Johannes
de Speelman lieten drukken,
kwam onze voorzitter en initiatiefnemer
tot deze herdruk erachter dat het boek
gebaseerd was op een waar gebeurd verhaal. De schrijver van het boek, Johannes Adriaan Heuf, had in hetzelfde jaar
dat het boek uitkwam in de Gelderse
Volkalmanak een verhaal gepubliceerd
dat Het Gestolen Kind heette. Toen we
dit lazen, bleek het over een proces te
gaan dat tegen een zekere Anna Tengbergen gevoerd was en waarin ook een
Johannes de Speelman werd genoemd.
De feiten kwamen overeen met gegevens uit de roman. Het boek is dus gebaseerd op dit proces, dat in 1714 bij de
Bank van Kesteren gevoerd werd.
Nieuwsgierig geworden ben ik de
processtukken in het Rijksarchief te
Arnhem gaan doorlezen. Hier volgt het
verslag.
RIJKSARCHIEF

In de index van het Crimineel Archief
van de Nederbetuwe (toegang o186,
processtuk 3 13), Bank Kesteren, staat te
lezen: Anna Catharina Tengbergen, geb.
Burghsteinfurt 25 jaar. Te Ulft kind van
ruim r jaar van Reinier Henricus van
Munster ontvreemd en daarmee naar
Kesteren begeven. Strenge geseling met
roeden, 6 jaar tuchthuis en verbanning
voor het leven. Sententie: 26-4-1714.
Het verhaal, samengevat uit de processtukken:
24

Anna Tengbergen is een jonge vrouw
van 25 jaar, dochter van Daniel Schevalie, afkomstig uit Burgsteinfort en
Jenneke Tingberge geboortig achter
Deuticom te Lockhorst onder Sellem
(Zelhelm?).
Anna zou gehuwd geweest zijn met
Hermen Schoelingh, die soldaat was onder het regiment van Rademaker. Later
is hij gedeserteerd. Na het huwelijk
kwam zij erachter dat hij al gehuwd was
en twee of drie kinderen had.
In 1714 verblijft zij ten huize van de
fam. Van Munster te Ulft. Waarschijnlijk
verdiende zij daar de kost met spinnen.
Op zekere dag moet zij van de vrouw des
huizes naar een boer in de buurt om
melkgeld te betalen. Ergens anders staat
dat zij op pad ging om werk met spinnen
te zoeken. Zij vraagt aan de vrouw des
huizes of zij het kind mee mag nemen.
Deze vindt het eerst te koud, maar nadat
Anna belooft om het kind onder haar
kleren te houden mag ze het meenemen.
Anna beweert tijdens haar verhoor dat
voordat ze bij de boer aankwam, zij een
man genaamd Johannes, die speelman
was, tegenkwam. Deze Johannes, ongeveer dertigjaar oud, had maar één oog en
hij trok met zijn rechterbeen. Onder de
zool van zijn schoen had hij een hoge
pollevie (hak). De duim en muis van zijn
rechterhand miste hij. Verder was deze
Johannes in het bezit van een viool en
een rotting met een zilveren knop, die in
drieën geschroefd kon worden en waar
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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.
T-shirts bedrukken, uw favoriete foto op A4, vergroten
en verkleinen. Klaar terwijl u wacht. Leuk om weg te geven.

Wij staan nog niet in de
geschiedenisboekjes.
U kunt nog steeds bij ons terechte
Drukkerij Ochten
Mercuriusweg 5
4051 CV Ochten
Industrieterrein 'De Heuning'
Tel. (0344) 64 41 62
Fax (0344) 64 38 69
E-mail: druk.ochten@ciceronet.n1

Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

Nedereindsestroat 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 - 48 2228

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF

Ochten Telefoon (0344) 64 17 93

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.

EVINV.V.V.V.V.V.V.
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
II a a E laIlli E a El M a NI II II III M

Ir-11

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

BOVAG
• nieuwe auto's
• occasions
• onderhoud en APK-keuring
• roetmeting
• accessoires
• gecertificeerde alarminbouw

• banden en accu's
• autoruitenlijn
• ombouwen tot automaat
met Click 'n Go
• schadereparatie
• 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

een geweer in zat. In zijn zak had hij twee
poffers. Zijn kleren worden ook beschreven. Hij had een bruine rok aan en
een hemd met zilveren knopen en een
kamizool van gestreept kaleminchis en
een das met gele en zwarte strepen. Ook
had hij zilveren gespen aan zijn schoenen. Anna vertelde verder dat hij bruin
slecht haar had.
Toen zij hem daar onderweg tegenkwam raakten ze aan de praat. Op een
gegeven moment gooit hij zijn hoed, mes
en stok op de grond en stelt haar voor de
keuze om een van deze drie te kiezen.
Als zij voor de hoed koos moest zij hem
volgen. Koos ze echter het mes dan zou
hij haar snijden en koos ze de stok dan
zou hij haar slaan. Zij zag zich genoodzaakt om voor de hoed te kiezen en hem
te volgen.
Zij is hem toen gevolgd naar Emmerik om daar brood te bedelen en vervolgens is zij met hem naar Elten gereisd en
is daar een vrouwspersoon tegengekomen die Johanna heette. Daarmee is ze
verder getrokken naar Oud-Zevenaar
en over het Looveer via Westervoort
naar Arnhem waar zij 's nachts bij de
Klingebeek geslapen heeft.
Vandaar ging het naar Doreweert,
Heelsum en Wageningen waar ze logeerde bij Hendrik van Winterswijk. Ze
is vervolgens de rivier overgestoken
naar Heusden en vandaar via Kesteren
en Aalst naar Tiel gereisd, waar ze gelogeerd heeft bij Den Engelsman aan de
Burense Poort, Ze is toen naar het ambt
van Maas en Waal getrokken en vervolgens de Waal weer overgestoken om via
Ochten naar Kesteren te gaan, waar zij
den 2I e februari 1714 gevangen genomen wordt en haar het kind werdafgenomen.

Zij zegt niet de bedoeling gehad te hebben om het kind te stelen. De vader van
het kind laat een aantal mensen tegen
beloning op zoek gaan naar haar en het
kind.
Een zekere Jan Symons is haar op het
spoor gekomen en verklaart het volgende: hij vertelt dat Anna te Ulft en
Gendringen bekend is. Hij bevestigt
Anna's verhaal dat zij voor de boerin
melk moest gaan betalen. Te Emmerik
heeft Anna gelogeerd bij Anna Speelmans. Te Oud-Zevenaar heeft Henrich
Tus haar onderdak geweigerd. Het jaar
ervoor had zij bij hem in de roggebouw
gewerkt en zij was toen zwanger. Tegen
hem beweerde ze dat het kind dat ze bij
zich had een van de drieling was die zij
gebaard had. Jan Symons meldt verder
dat zij onderweg het kind geslagen zou
hebben en dat zij ook ruzie gehad heeft
met een vrouw over vier trekmutsen.
Ook schijnt Anna het kind gedwongen te
hebben haar borsten te zuigen om zo te
bewijzen dat het haar kind was. Te Heusden verklaarden Steven van de Horst, de
radmaker en Henrich Arnts dat het kind
een brandwond aan het hoofd had en dat
Anna er een noteblad met olie opgelegd
heeft. Daar vertelde ze dat haar man 19
weken dood was.
Te Aalst logeert ze bij Hendrik de
Haas en daar laat ze het kind bijna vallen. De vrouw van Hendrik weet dit nog
net te voorkomen.Te Tie! in Den Engelsman krijgt ze ook woorden met de mensen over de wonden van het kind.
De vader van het kind verklaart tijdens het proces dat zij nooit getrouwd is
geweest en dat zij ook het kind van haar
broer weggenomen had, maar dit naderhand weer op de stoep gelegd heeft. Bij
een boer onder Deuticom had ze ook
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een kind weggenomen en dit na 6 weken weer teruggebracht.
Anna wordt verscheidene dagen ondervraagd door de ambtman Bernhard
van Welderen, heer van Valburg, in presentie van elke dag een andere jonker
zoals bijvoorbeeld Johan de Cocq van
Delwijnen van Kortenhoeve te Eck en
Wiel, door van Brakel tot den Brakel, de
heer van Echteld en de heer van Den
Hul uit Eck en Wiel. De jonkers zijn van
mening dat nergens is gebleken dat ze in
gezelschap verkeerde van Johannes de
Speelman. Ook had zij in de diverse
plaatsen herhaalde malen de gelegenheid gehad om zich aan te geven bij de
schout of iemand anders. Zij logeerde te
Emmerik zelfs twee huizen van haar
oom vandaan! Zo vinden de jonkers dan
ook dat zij de doodstraf verdient want
volgens de bijbel, Exodus 21:16, moet
wie een mens steelt met de dood gestraft
worden. Ze willen haar 'aan de galg met
een coorde op een plaats waar men dit
gewoonlijk doet' veroordelen. In Amsterdam waren gevallen bekend van
mensen die kinderen stalen en die ook
tot de galg veroordeeld werden. Ook
mensen die vee stalen werden met de
dood bestraft.
Iemand haalt er een geval bij uit 1640
te Den Haag, waar een vrouw voor dit
feit niet veroordeeld is tot de galg maar
werd gegeseld en verbannen. Men heeft
dit geval tot voorbeeld genomen en zo
wordt besloten Anna niet aan de galg te
laten hangen maar te geselen en haar 6
jaar in het tuchthuis te doen. Na die tijd
wordt ze levenslang uit het ambt van
Nederbetuwe verbannen.
Bij de executie, waarmee dan de geseling bedoeld wordt, zijn present de ambtman, de heer van Echteld, Cocq van Del26

wijnen, Vijgh tot de Woerd, Wijhe tot
den Hul, Brakel tot den Brakel en de
landschrijver.
De mensen die het boek Johannes de
Speelman gelezen hebben, zullen tot de
conclusie komen dat de feiten uit dit proces overeenkomen met het boek. Alleen
het verhaal van de jonker van Elde met
zijn bastaardzoon Johannes is misschien
gefingeerd. Maar zelfs dit hoeft niet het
geval te zijn want de schrijver kan twee
processen met elkaar verweven hebben.
Zo vond ik in dezelfde bovengenoemde index een proces tegen de
bastaardzoon van de heer van Den
Appelenburg, Hendrik van Beijnhem
genaamd. Dit verhaal heb ik helaas niet
doorgelezen, waarvan ik achteraf spijt
heb. Later ben ik pas op het idee gekomen dat dit er wel eens mee te maken
kon hebben, maar misschien een andere
keer?
N.B. In 1694 is er te Kesteren ook een
proces gevoerd waarin de naam Den
Speelman voorkomt: Elizabeth Jansdr.
van Heumen, huisvrouw van Christiaan
den Speelman: aanwezigheid bij de misdrijven van haar man.
Straf: met roeden om de hals uit 't
ambt verjaagd en verbod om ooit weer 't
ambt van Nederbetuwe binnen te koIII
men.
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abula Batavorum wordt jaarboek
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Kobus van I ngen

e Tabula Batavorum gaat in zijn
huidige verschijningsvorm verdwijnen. Na maanden van overleg tussen
de besturen van de aangesloten historische verenigingen en het bestuur van de
Stichting Tabula Batavorum is tot dit besluit gekomen.
Dit blad, dat u steeds samen met de
Nieuwsbrief ontving, houdt als zodanig
op te bestaan en zal in de toekomst als
jaarboek gaan verschijnen. De redactie
verwacht het eerste jaarboek omstreeks
november 2000 te laten verschijnen.
Voor u als lezer en als lid van de Historische Kring Kesteren en Omstreken verandert er verder niets. De bijdrage die de
vereniging per lid aan de stichting afdraagt blijft hetzelfde en ook het jaarboek wordt u kostenloos toegestuurd of
aan huis bezorgd.
Met het verschijnen van de Tabula in
jaarboekvorm wordt een lang gekoesterde wens van ons verenigingsbestuur
vervult. Het jaarboek biedt de mogelijkheid om specifieke streekgebonden historische onderwerpen thematisch in één
boek bijeen te brengen. Hierbij dienen
alle binnen het Tabula verband samenwerkende verenigingen hun bijdragen
te leveren, waardoor er een uitgave ontstaat waarin een gelijkluidend onderwerp vanuit meerdere regio's belicht
kan gaan worden. Vanuit de Stichting
wordt ook getracht andere, nog niet met
de Tabula samenwerkende Historische
verenigingen uit de Betuwe hierin te

betrekken. Het stichtingsbestuur heeft
in een aantal bijeenkomsten meerdere
thema's de revue laten passeren. Het
bleek dat er over veel streekhistorisch
interessante onderwerpen niet of nauwelijks is gepubliceerd. Voldoende stof
dus om interessante jaarboeken uit te
geven. Het eerste jaarboek moet dus
gaan verschijnen omstreeks november
2000 en zal als thema hebben:
'Wonen en werken in het rivierengebied tussen 1900 en 2000'.
U begrijpt dat de redactie dit niet zelf
gaat schrijven. Wij willen de leden van
de historische verenigingen verzoeken
hiervoor bijdragen te leveren en dit zien
we heel breed. Het kunnen langere of
kortere publikaties zijn, of mogelijk foto's of andere kenmerkende afbeeldingen die binnen bovengenoemd thema
passen. Als u meent hierin een bijdrage
te kunnen leveren, neem dan even contact met mij op. Samen kunnen we de uitgave van dit jaarboek tot een succes
II
maken!
Contactpersoon HKK&O:
Kobus van Ingen (0488) 44 17 41
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hannes de Speelman

'

Met muziek ingehaald door Kobus van Ingen

p donderdag II november j.l. was
het zo ver. In het sfeervolle historische Veerhuis bij het (Op) Heusdense
veer werd het eerste exemplaar van Johannes de Speelman uitgereikt. Na
maanden van voorbereiding was het gelukt. Teksten en tekeningen waren klaar
en op de dag van uitreiking was de levering ter plaatse.
De voorbereidingscommissie had
voor deze gelegenheid het veerhuis
afgehuurd en een kleine selecte groep
was getuige van de feestelijke overhandiging. Folkert Schuurman, de voorzitter
van onze vereniging, sprak een woord
van welkom uit aan de genodigden en

gaf een uiteenzetting over de achtergronden en de activiteiten die bijdroegen in de totstandkoming van het boek.
Een speciaal woord van dank was er
voor de illustrator Gerard Hoorweg, hij
was het die belangenloos de vele tientallen illustraties heeft gemaakt en mede
daardoor het boek zo'n fleurig aanzien
heeft gegeven. Een woord van dank was
er natuurlijk ook voor Jan Hogendoorn.
Hij verzorgde de biografie van de oorspronkelijke auteur Johan Adriaan
Heuff Az (pseudoniem J. Huf van Buren). De biografie vermeldt behalve de
persoonlijke gegevens van de schrijver,
ook de complete bibliografie van het-

Burgemeester Moree ontvangt het eerste exemplaar van Marieke de Bont

28

NIEUWSBRIEF i8ejaargang nr. i —januari 2000

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
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Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
Voor al uw:

Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 X1A/ ZETTEN

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

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

Ow handige buurman
Nedereindsestraat 30- Kesteren
Telefoon (0488) 48 12 23

Gun uw ogen alleen het beste!

DAMME OPTIEK SUPER DE BOER
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service

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

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

ALTIJD OP ZOEK
NAAR HET BESTE

Peter Diepenveen
Kwaliteit waar ik
persoonlijk achter sta

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

AUTOBEDRIJF

rnaa
J. A. SPAAN

MAZDA DEALER voor de Midden-Betuwe
Uw adres voor APK

Stationsstraat 1 —4041 CH Kesteren — Tel. (0488) 48 12 24

Anna herstelt van haar benauwde avontuur in de bedstede van het Veerhuis

geen J.A. Heuff Az in zijn leven heeft
gepubliceerd.
Ook was er een woord van dank en
een bloemstuk voor zijn vriendin. Dit
speciaal voor de momenten dat het
'Johannesboek' de huiselijke verplichtingen deden vergeten. Tot slot werd natuurlijk ook de voorbereidingscommissie zelf bedankt.
Hierna werd het eerste exemplaar
onder het spelen van 'Zeg Annemarieke
waar gaat gij naar toe', door de violiste
Marieke de Bont, aan burgemeester ir.
EC. Moree overhandigd. De burgemeester bleek in zijn nopjes met het eerste exemplaar en dankte de voorzitter
hartelijk. Hij prees in zijn toespraak het
initiatief van de vereniging tot het uitgeven van boeken en noemde het belangrijk dat de geschiedenis van de eigen
streek onder een breder publiek wordt
gebracht. In zijn toespraak blikte de bur-

gemeester al een beetje vooruit naar de
uitgave van een volgend boek.
Het was het Joke van Dee-Honders
die tenslotte het woord nam en ook
Folkert zelf hartelijk bedankte voor het
enorme stuk werk dat hij heeft verzet
voor de totstandkoming van het boek.
Johannes de Speelman verdient een
plaats in de boekenkast van ieder
Betuws gezin.
Na dit officiële gedeelte was er nog
een gezellig samenzijn van de genodigden, de ruimschoots aanwezige pers en
de belangstellenden. Een groot deel van
deze mensen was nooit eerder in het
Heusdense veerhuis geweest en we
waanden ons in de tijd dat Johannes de
Speelman daar zijn eerste viool kocht
van een zigeuner. Voorwaar een prachtige uitgave welke - naar het zich laat
aanzien - zijn weg naar het lezers publiek zeker zal vinden.
•
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ok HKK&O'ers hebben een verleden
AFLEVERING 4

ijnheer Henk, zoals sommigen
hem wel eens noemen, is een veelzijdig mens. Voor de meesten van onze
verenigingsleden is hij altijd en vanzelfsprekend aanwezig. Als vrijwilliger op
het ADI, op zaterdagmiddagen met de
Archeologische werkgroep en natuurlijk ook als de vakman bij uitstek in het
maken van dia's.
Henk werd in 1973 lid van de Historische Kring Kesteren en Omstreken en
sinds 1986 — kort na zijn pensionering— is
hij bijna dagelijks op het ADI te vinden.
Henk is een echte Betuwnaar. Hij werd
op 8 juni 1920 te Randwijk geboren en
daar doorliep hij ook de lagere school.
Na deze schoolperiode verdiende hij als
zovelen in deze omgeving zijn boterham
in de landbouw en fruitteelt. In 1936 verhuisde het gezin Gerritsen, vader moeder en zijn drie zusters, naar de Dorpsstraat in Heteren. Het dorp waar Henk
nu nog steeds op de Kastanjelaan woont.
In 1940 kwam hij onder de wapenen
en werd gelegerd in de Palmkazerne te
Bussum. Hier kreeg hij klarinetlessen
van de bekende Eduard van Beijnum,
en maakte ook deel uit van het muziekkorps van de Palmkazerne. In de meidagen diende Henk bij de reserves van het
8e Regiment Infanterie en lag in stelling
bij het dorp Huizen in Noord-Holland.
Behalve dat hij nog met een mitrailleur
op een Duits vliegtuig heeft geschoten,
heeft hij van de oorlogshandelingen niet
zoveel gemerkt. Na de meidagen werd
30

het bataljon waar hij deel van uitmaakte
in Zaandam ontwapend en kon hij terugkeren naar Heteren.
In de oorlogsjaren werkte Henk op
het distributiekantoor in Eist en in december 1944 moest hij uit de ondergelopen Betuwe evacueeren. Via Nijmegen
ging hij naar Brabant en vanuit GilzeRijen werd hij in de wagen die eerder
koningin Wilhelmina had gereden naar
Tilburg gebracht. Door zijn aanmelding
als oorlogsvrijwilliger kwam hij weer onder de wapenen. Henk ging dienst doen
bij de RASC, een geallieerd legeronderdeel van aan- en afvoertroepen. Dit onderdeel was belast met de bevoorrading
van het front. Lange tijd verbleef hij in
het West-Franse Arras, waar in die periode veel goederen vanuit de haven van
Caen naar het front van de gealieerden
in het Duitse Rijngebied werd getransporteerd.
Na de bevrijding moest Henk nog een
half jaar doordienen en was toen werkzaam bij het distributiekantoor in Lent.
Op 5 november 1945 zwaaide hij af en
trad een paar jaar later toe tot de reservepolitie in het district Eist.
Met zijn muzikale ervaring heeft hij
ook het nodige gedaan. Op de Palmkazerne blies hij de klarinet en al voor de
oorlog speelde hij in Zetten bij de plaatselijke harmonie. Daarna maakte hij
maar liefst 20 jaar deel uit van de na de
oorlog opgerichte band 'De Rijnlanders'! Zijn voorkeurinstrument was in
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die tijd de alt-saxofoon en de band trad
op door heel Nederland.
In 1948 trad Henk in dienst bij notaris
Le Grand in Heteren en in die periode
volgde hij een groot aantal cursussen in
het notariële vakgebied. Een belangrijk
deel van zijn werk omvatte de notariële
transporten en hypotheken. Later ging
dit notariaat over in handen van notaris
Hoctin Boes en hij is hier tot aan zijn
pensionering in 1995 in dienst gebleven.
De interesses beperkten zich niet alleen tot muziek en hypotheken. Al vroeg
werd kennis gemaakt met de Gelderse
Geologische vereniging in Velp waarvan
hij in latere jaren nog secretaris en organisator van de jaarlijkse excursies werd.
De jacht bracht Henk in de archeologie:
als drijver verloor hij het wild uit het oog
en kreeg gaandeweg belangstelling voor
Henk Gerritsen
als alt-saxofonist bij de Rijnlanders

potscherven. Zijn neef Hennie Gerritsen uit Driel - velen onder ons hebben
deze bekende amateur-archeoloog nog
gekend - determineerde de gevonden
scherven en zijn belangstelling voor de
archeologie werd hiermee geboren.
De archeologie bracht Henk bij de
toentertijd nog hoofdzakelijk archeologie beoefende Historische Kring Kesteren en Omstreken en vanaf het begin
heeft Henk een toonaangevende rol gespeeld. In die zeventiger jaren was er 'archeologisch gezien' veel in dit gebied te
ontdekken. Nog steeds spreken tot de
verbeelding de vondsten van de Romeinse grafvelden te Kesteren en Zoelen en natuurlijk de Romeinse bronsvondsten op het eiland van Maurik. Weken waren we bezig op de Beldert in
Zoelen en op zoveel andere interessante
vindplaatsen.
In de beginjaren organiseerde Henk
ook de jaarlijkse excursie. Twee van deze
excursies brachten de deelnemers zelfs
naar Duitsland. Zoals hierboven al genoemd maakt hij al sinds 1986 deel uit
van het vrijwilligersteam dat het ADI
runt. Was het aanvankelijk de archeologie, later ontwikkelde Henk zich ook in
de wat algemenere streekgeschiedbeoefening. Meerdere publicaties staan inmiddels op zijn naam.
Vele jaren maakt hij deel uit van het
bestuur, lange tijd als penningmeester
voor de HKK&O en tegenwoordig als
kassier voor zowel de Historische Kring
alsook voor het ADI. Alle in- en uitgaande kasgelden worden nauwgezet
door hem beheerd. Je begrijpt niet dat hij
ook nog tijd heeft voor andere dingen.
En dat heeft hij toch ook!
Vakanties zijn altijd geologisch georiënteerd. Ze brachten hem onder an-
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i senvorenreeks
AANVULLINGEN

De volgende delen zijn verschenen in de Osenvorenreeks:
A-serie
A245 Protocol van bezwaar, kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230, le deel 1660-1667
A246 Protocol van bezwaar, kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230,2e deel 1668-1687
A247 Protocol van bezwaar, kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230,3e deel 1688-1709
A248 Protocol van bezwaar, kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 230,4e deel 1710-1739
A249 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 303, le deel 1701-1709
A25o Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 303, le deel 1710-1713
A25i Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 303, le deel 1714-1716
A252 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 303, le deel 1717-1719
A253 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 303, le deel 1720-1722
A254 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 303, le deel 1722-1724
A255 Protocol van bezwaar, schoutambt Valburg, ROB inv. 303, le deel 1725-1726
A257 Protocol van bezwaar, kerspel Driel, ROB inv. 37o, 2e deel 1766-1769
A258 Protocol van bezwaar, kerspel Driel, ROB inv. 370,3e deel 1776-1779
A259 Protocol van bezwaar, kerspelen Eck & Wiel, RNB inv. 232, 1808-181i
B-serie
B62 Alle namen uit het Pr. van bez., kerspelen Eck & Wiel RNB inv. 230,1660-1739
B63 Alle namen uit het Pr. van bez., schoutambt Valburg ROB inv. 303, 1701-1726
B64 Alle namen uit het Pr. van bez., kerspel Driel ROB inv. 370, 1759-1779

dere in Namibië en de Verenigde Staten. Een bezig baasje die alles laat liggen voor zijn grootte passies: het verzamelen van mineralen en de jacht. We
kunnen iedere zaterdagmiddag op hem
rekenen, als hij maar niet hoeft te gaan
jagen!
Als bestuurslid van Wildbeheer Nederland afdeling Betuwe is hij exact op
de hoogte van het wel en wee aangaande
de wildstand.
32

We zijn binnen de vereniging Henk
toch best wel wat dank verschuldigd.
Veelzijdig, accuraat op de centen en
vooral een prettig mens om mee te werken. Henk, ook namens de anderen, beKvIll
dankt!
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DirkJan Franken

A. l(HkTTUM
D meubelen D laminaat
D slaapkamers
D tapijten
> gordijnen D projecten
DirkJan Franken Interieurs BV
Julianaplein 9
6671 CA ZETTEN
Telefoon (0488) 45 17 79
Telefax (0488) 45 34 55

straatwerk
sierbestrating
zaagwerk Tevens verhuur
grondwerk van minigraver

Dé adviseur voor
uw interieur!

Hamsestraat 18 — Opheusden
Telefoon (0488) 44 31 66
Mobiel (06) 52 83 90 29

Levering en
montage van
systeemplafonds
en wanden
Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutwed 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

á
'n Bank waar
ii 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 á in de hoofdrol.

SNEI bank
We doen 't graag beter dan goed

HKK&O BIJDRAGE

Een onbekende
dijkbreuk onder Driel in 1820
H. de Regt

D

In de Waaldijk vielen bij Oosterhout
twee en in de Rijndijk tussen Elden en
Driel vijf gaten. Van deze vijf gaten waren er drie maar klein, maar de vier andere werden honderd tot driehonderd
meter wijd. Zelfs op een afstand van vijf
kilometer van de dijken rees het water
nog tot minstens anderhalve meter
hoogte. De bevolking was niet geëvacueerd. Velen werden onaangenaam
verrast en konden geen andere toevlucht vinden dan boven in hun woning.
Er vielen slachtoffers en veel vee verdronk. Langzamerhand verdween het
water naar het westen.

e laatste keer dat de Over-Betuwe
door een overstroming als natuurramp getroffen werd was in januari 1820.
De rivieren waren dichtgevroren. Het
water was toen veel schoner en ook kouder dan tegenwoordig, zodat het gemakkelijker bevroor. Door dooi in middenEuropa steeg het water erg snel en toen
kwam het ijs in beweging. Soms was er
zoveel kruiend drijfijs dat een klein obstakel al kon maken dat het zich opstapelde tot een grote dam, hoger dan de
dijken. Mede hierdoor konden dijken
het niet houden en bezweken, en bulderde het water naar binnen.
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Kaart 1
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In de gaten had het wildstromende water diepe kolken uitgeschuurd. Deze
kolken waren veelal zo diep dat de dijk
niet meer hersteld kon worden. Ze werden beringd, dat wil zeggen er werd
haastig een ringdam omheen opgeworpen van opgekist hout met daartussen
stijve aangestampte stalmest. Later in
het jaar werd de ringdam verhoogd en
verbreed tot een definitieve dijk. Men
koos hiervoor boven het dempen van
het gat en het herstel van de oude dijk.
Want dempen zou veel grond vragen,
maar belangrijker was dat een betrouwbare dijk op een vaste, ongeroerde ondergrond behoorde te rusten.
Dus zonder risico van lekkage. Daarom
zijn rivierdijken vaak zo bochtig geworden.

Kaart i geeft aan waar onder Driel een
gat was, vlak westelijk van de tegenwoordige spoorbrug. De herinnering
aan deze doorbraak is geheel vervaagd. Reden dus om er iets over te vertellen.
Op kaart 2 is te zien wat er in 1820 van
de bestaande dijk overbleef en verder
een grote en een kleine kolk. De streepjeslijn is de tegenwoordige spoorweg.
De kolken werden daar buitengedijkt.
Hiertoe werd de oude dijk afgegraven.
Het werd daar een wildernis van water
en wilgenbos.
Dit veranderde drastisch toen de
spoorlijn aangelegd werd. In 1873 begon de bouw van de pijlers, waarvan er
één bijna in het midden van de rivier
kwam te staan en in 1876 begon de bouw
van de brugleggers. Alles met elkaar
een voor die tijd gigantisch werk. De
kolken werden van rijkswege gedempt.

Kaart 2
1832
100m
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Aan de Drielse kant kwam in 1883 op
het afgegraven dijkgedeelte grasland.
Op kaart 4 uit circa 1933, zijn die perceeltjes nog te zien. Tot omstreeks 1995
stond hier nog een schuin lopende afrastering.
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Kaart 3 - 1881
Dit werd het terrein voor een kade om
te lossen en te laden, opslagloodsen en
werkplaatsen. De directiekeet kwam
op een rustige plaats aan de Eldikse
kant van de brug. Vlak bij die keet werd
een klein stukje nieuwe dijk gemaakt,
zodat de dijkweg uit Elden vlot om het
landhoofd heen kon, dus door de tegenwoordige poort. Hier kwam de dijk dus
ongeveer op de plaats van vóór 1820,
zie kaart 3. In 1879 volgde de opening
van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen.
In 1883 werd op last van het polderbestuur ook de dijk aan de Drielse kant
rechtgetrokken. De toestand werd hier
zoals tegenwoordig. Hiertoe werd de
oude dijk afgegraven. De dijkweg liep
voortaan dus recht door.
Wat is er nu nog van te zien? Aan de
Eldense kant van de brug is de dijk erg
breed. Later werd hier een dubbel woonhuis gesticht voor de twee wisselwachters. De binnenhelling hier is nu dezelfde
dan die van de ringdijk in 1820.
NIEUWSBRIEF i8e jaargang nr. i - januari 2000
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/ istorische foto's

Dit zijn de namen van de foto's uit de Nieuwsbrief i7 jaargang nr. 3, augustus 1999:
BLZ 36: BOVENSTE FOTO

BLZ 36: ONDERSTE FOTO

V.1.n.r. Maria van Zetten, Hendrik Hoefakker en dochter Janna Cornelia Hoefakker, geb. 05-12-1904 te Kesteren, gehuwd met Derk van Eldik. Het jongetje
is Bart van Eldik, rechts is het buurmeisje, Derkje van Ingen, dochter van
Nelles de Timmerman, deze woonde op
de hoek Achterdorp-Rhenenseweg.

V.1.n.r. Maria Kosters, geb. 13-10-1924 te
Echteld, dochter van Jan Kosters (bakker) en Klasina van Kesteren, gehuwd
met Gerrit Pansier, gem. secretaris van
Kesteren, later verhuisd naar Texel.
Willemijntje Maria Adriana Kosters geb.
11-08-1922 te Echteld, gehuwd met Fier
Hendrik van de Woerd. Hendrika Willemina van Toorn, geb. 20-09-1905, dochter van Jan van Toom en Maaike van
Dodeweerd, zij was gehuwd met AnG.D. Oppermana
toon van Ingen.

Deze keer een foto uit de familie Van
Binsbergen uit Opheusden, waarvan niet bekend is wie er opstaan.

36
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VAN BREDA
Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

PIET VAN WALSEM
Voor machines, ijzerwaren,
gereedschappen, dierenvoeding
en hengelsport naar:

Opheusden
Dorpsstraat 2a
Tel. (0488) 44 13 17

OCHTEN
Molendam 39
Tel. (0344) 64 12 82

g rootendor,Jt cBcotket bas.
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
Et CO ILI WV
GARANT

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

J.H.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:
• aankopen o.g.
• verkopen o.g.
• taxaties
• hypotheken
• gratis berekening maandlasten
• financiële adviezen

Zoekt u ergens een woning?
Laat het ons weten!
Bel ons op of stap vrijblijvend
bij ons binnen.

1111111__

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 60 24 00

Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. (0488) 44 29 06

Vir

111111

reekarchivariaat
Paul Huismans

Op 1 november j.l. is Paul Huismans als
opvolger van Si! van Doornmalen in
dienst getreden van het Regionaal Archief Rivierenland. Hij heeft zijn standplaats in Tiel en hij beheert de archieven
van de KLEM-gemeenten.
De gegevens van de Burgerlijke
Stand van de KLEM-gemeenten zijn te
raadplegen in Tie!.

De stukken in Buren zijn op afspraak te
raadplegen op woensdag (gemeenten
Lienden en Maurik). Stukken van Kesteren, Echteld en Dodewaard zijn op afspraak op donderdag te raadplegen op
de desbetreffende gemeentehuizen. •

1g

11111

ototentoonstelling ABN-AMRO

De ABN-AMRO-bank opende op 23
november j.l. haar fraai verbouwde kantoor te Kesteren. Ter gelegenheid hiervan verzocht men ons een fototentoonstelling over 'De Hoofdstraat van Kesteren vroeger en nu 'in te richten. Deze
tentoonstelling zal enige weken in de
ABN-AMRO-bank van Kesteren te bezichtigen zijn.
Tijdens de opening werden we verrast
met een cheque van fisoo,- t.b.v. het
ADI te besteden, die aan ondergetekende overhandigd werd door de heer
Keuken, directeur van de bank. We waren beduusd en derhalve kort in ons
dankwoord. Derhalve spreken we onze
dank voor deze gift nogmaals uit met de
mededeling dat we het geld op gepaste
wijze zullen besteden aan instrumentarium voor ons instituut.
•

Arend Datema neemt de cheque in
ontvangst uit handen van de heer Keuken.
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athile Jaques Chevallier
Boek aangeboden aan burgemeester Van der Vliet

El en week na de sfeervolle uitreiking
I •iin het veerhuis te Opheusden van
Johannes de Speelman, zag weer een
nieuwe uitgave van het ADI het levenslicht. Vrijdag 19 november nam burgemeester C. van der Vliet het eerste exemplaar in ontvangst van `Mathile Jacques
Chevallier 1853-1909': een portret van
een burgemeester rond de eeuwwisseling. Veel leden van de HKK&O waren
naar het gemeentehuis van Valburg in
Andelst gekomen om hierbij aanwezig
te zijn.
Het boek is geschreven door T.G.M.
Versluis in het kader van het burgemeestersproject van het Gelders Oudheidkundig Contact. Verschillende leden van historische verenigingen uit
Gelderland namen hieraan deel o.l.v.
projectleider Cees van der Wiel. Zo ook
een aantal leden van de HKK&O.
De onderzoeksperiode besloeg de
tijd van de invoering van Thorbecke's
Gemeentewet van 1851 tot de invoering
van het algemeen kiesrecht in 1919. De
bedoeling was een beeld van de burgemeesters uit deze periode te krijgen aan
de hand van een aantal burgemeestersportretten, het geschreven resultaat van
de door de deelnemers gedane onderzoeken.
Teun Versluis is er heel goed in geslaagd ons een beeld te schetsen van burgemeester Chevallier, zowel zijn persoon, zijn familieachtergrond, zijn sociale en maatschappelijke functies en
38

zijn functioneren als burgemeester van
Valburg. Maar behalve dat beschrijft hij
ook de tijdgeest van 'toen' en laat ons
door allerlei voorvallen en feiten kennis
maken met het Valburg van 1898-1909.
Nadat onze voorzitter E Schuurman
een inleiding had gehouden, vertelde de
heer Versluis hoe het hem was vergaan
met zijn onderzoek, waaraan hij 21/2 jaar
heeft gewerkt, en in welke tijd hij een
beetje in de huid van Chevallier is gekropen. Daarna nam burgemeester Van der
Vliet het eerste exemplaar in ontvangst.
Uit de reactie van de burgemeester
bleek dat het voor hem een boek is dat
heel erg boeit. Aangezien hij al een
proefexemplaar had mogen inzien, kon
hij in zijn toespraak ook inhoudelijk ingaan op het boek. Hij vertelde het achter
elkaar uitgelezen te hebben, vele bekende namen te zijn tegengekomen en
ook regelmatig gedacht te hebben 'niets
nieuws onder de zon' in de gemeentepolitiek.
Daarna mochten we Teun Versluis gelukwensen met zijn geesteskind en onder het genot van een drankje en een
hapje nog enige tijd doorbrengen bij de
gastvrije gemeente Valburg.
Onder de aanwezigen zagen we o.a. de
projectleider Cees van der Wiel en vertegenwoordigers van zusterverenigingen,
zelfs vanuit Ermelo.
Het boek is te koop voor f 12,50 op het
ADI te Kesteren en bij boekhandel BOS
in Zetten. Zeker een aanrader!EJvdNII
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lub van 100
Henk van Dorland

Aannemersbedrijf J.R. van Lienden
Aannemersbedrijf Kuijpers Heteren BV
Aannemersbedrijf Quint
Aannemersbedrijf Van Spronsen BV
Accountantskantoor C. Ruijgrok
Accountantskantoor Waverijn
Adm. en Assur. Kantoor W.J.J. van Es
Administratiekantoor den Hartigh
Advocatenkantoor Looij en
Apotheek de Bongerd
Apotheek de Linge
Architectenbureau H. Freeke
Architectenburo Fren Overdijk
Architektenburo Snijder
Arends de Arend Vof
Arns Olie- en Benzine Brandstofhandel
Assurantie- en Adviesburo de Geus
Assurantiekantoor Peters
Autobedrijf Piet Geluk
Autobedrijf Zeeman
Babypark De Kinderhoek
Bas Honcoop BV
Begrafenisonderneming H.D. Knuivers
Betuwe Beton Boringen
Betuws Accountantskantoor BV
Boekhandel B.O.S.
Boekhandel Herberts
Boomkwekerij G.J. Roelofsen & zn
Bouw- en Adviesburo Moesbergen
Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo van Zeist
Bunt Automatisering
Bunt Opleidingen
Combinatie Mauritz BV
Congrescentrum Kasteel Wijenburg
Damcon Boomkwekerijmachines
Derksen Autofood
NIEUWSBRIEF 1 8e jaargang nr. 1 - januari 2000

Lienden
Heteren
Ochten
Lienden
Opheusden
Kesteren
Lienden
Ochten
Zetten
Ochten
Opheusden
Lienden
Ochten
Apeldoorn
Kesteren
Driel
Lienden
Ingen
Dodewaard
IJzendoorn
Kesteren
Dodewaard
Kesteren
Kesteren
Ochten
Zetten
Eist
Opheusden
Echteld
Opheusden
Kesteren
Kesteren
Opheusden
Echteld
Opheusden
Ochten
39

Dhr. C.S. Grnbauer
Dhr. Dick van Voorthuizen
Dhr. Douwe Elting
Dhr. G. van Kalkeren
Dhr. Hannes van de Hatert
Dhr. Johan Boeder
Dhr. M. van Lienden
Dhr. GIP. Westreenen
Drukkerij Ochten
Elektr. Techn. Inst. Buro H. v.d. Flier
EM. Angelino Ochten BV
Fa. A. H. Roelofsen en zn
Fa. D. Hevel
Freek Keuken Familux
Fysiotherapie Kesteren
Gebr. van Dorland
Geurts Conservenfabriek BV
Geurts Haardkachels
Groenvoorziening v.d. Bijl en Heierman
Groep Midden Betuwe
Herman Tijssen Zonweringsbedrijf
HES Aannemersbedrijf
Horloger-Juwelier B. Gelderman
Ing. L. van de Werfhorst
Int. Transportbedrijf Vonk en co
ITT Gouden Gids
Keukencentrum Van Woudenberg
Leeuwen Auto's
Makelaardij A. Budding
Makelaardij J. Derksen
Makelaardij Joop van Mourik BV
Makelaardij van de Weijde
Mark van Wamel Interieurbouw
Meubelpark de Bogerd
MVS Makelaardij OG
Niek van Hunnik Meubelen
Notariskantoor Elfrink
Notariskantoor Hoctin Boes
Notariskantoor Versluys
Plantencentrum Eerbeek
Ras Vastgoed
Reclamestudio van Suilichem
Rekencentrum Kesteren BV
40

Dodewaard
Ingen
IJzendoorn
Lienden
Echteld
Kesteren
Zaandam
Laren
Ochten
Ochten
Ochten
Opheusden
Lienden
Ochten
Kesteren
Dodewaard
Dodewaard
Elst
Opheusden
Opheusden
Kesteren
Dodewaard
Kesteren
Kesteren
Lienden
Amsterdam
Kesteren
Kesteren
Echteld
Ochten
Lienden
Zetten
Kesteren
Kesteren
Driel
Opheusden
Zetten
Heteren
Opheusden
Opheusden
Zetten
Opheusden
Kesteren
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Panhuizerweg 14
4041 CN in Kesteren
Telefoon: 0488-483669
fax: 0488-483772
E-mail: buntmail@pi.net
Computers, opleidingen en trainingen voor bedrijven en particulieren

U kunt bij ons terecht voor de aanschaf van een stand-alone
computer Yin een compleet netwerk, maar ook voor alle
accessoires en verdere benodigdheden.
jj Uiteraard leveren, installeren en implementeren wij ook
alle mogelijke software pakketten.
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foto von Beek

MEUBELBEKLEDERIJ

DODE WAARD
Nassaulaan 2a
(0488)41 22 12

VAN LEDDEN

Pasfoto's in kleur en zwart-wit
Huwelijksreportages
Studio- en portretfotografie
Tevens kantoorbenodigdheden

PRESTO

0,0Ce%

-0`• kik-

Print

Pasfoto's
Direkt-klaar!

D.

• 4I) Studio
Polaroid

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
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RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LIJNDEN

1

Interieurbouw
MARK VAN WAMEL

betimmering & montage
voor particulieren en projecten
wij doen meer dan u denkt

Molenpad 1
6672 LG Hemmen

Panhuizerweg 22
4041 ON Kesteren
Tel./fax (0488) 482248

Tel. (0488) 45 13 12
Fax. (0488) 45 26 21

Liniestraat 34b
4051 BP Ochten
Tel./fax (0344) 644127

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

Autotelefoon (06) 53388274
,10))
.J.

SCHILDERWERKEN
1
i
I
i

(

I

i
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WIM VAN ZANTEN

H .L.
ral
BOVAG
MOTOR

Berkenstraat 1
4043 PD Opheusden
Tel./fax (0488) 44 16 59
Mobiel (06) 51 33 00 63

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

Dodewaard
Ochten
Echteld
Wageningen
Kesteren
Lienden
Kesteren
Kesteren
Ommeren
Opheusden
Kesteren
Kesteren
Kesteren
Lienden
Kesteren
Opheusden
Kesteren
Kesteren
Opheusden
Opheusden

Restaurant de Engel
Restaurant De Goudreinet
Restaurant Het Wapen van Balveren
Schildersbedrijf Peters van Ton
Slijterij J.D. Dekker-van Kleef
Supermarkt Ci000 Timmer
T.C. van Amerongen BV
Tandtechnisch Laboratorium Luisman
Techn. Installatiebureau M. van Ommeren
Ton Keuken Mediaservice
Transportbedrijf G. van der Linden & zn.
Tuincentrum Kuus
Tuyl Kesteren BV
v.d. Hi1st Amerongen BV
van Meerten Boomkwekerijen BV
van Suilichem Auto's BV
Vervat Staal BV
Willemsen BV Carrosseriefabriek
Warenhuis van der Garde
Koopjeshal Verwoert & Schalk

rief hoofd uit vervlogen tijden

/felv kher 334r.
J. G. VAN ELDIK, Ochten
ELECTR. RIJTUIG- EN WAGENMAKERIJ
CAROSSERIEBOUW.

Ocken,

REKEN I NG

VOOR ...

.

van J. G. VAN ELDIK.
Wegens gedane werkzaamheden en leverantién
Zegel f II
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orte berichten
l

BOERENLAND IN BEELD

SCHENKINGEN

Kunst en historie gecombineerd in een
dubbeltentoonstelling in het Veluws
Museum te Harderwijk van 13 november tot is januari. Inlichtingen: (0341)
•
41 44 68-

Van de heer G. Welvaart uit Kesteren
ontvingen wij diverse en gedocumenteerde foto's van Kesteren en zijn inwoners. Ook van mevrouw Janzen kregen
we foto's te leen ter reproductie. We zijn
hen beide dankbaar voor hun geste.
Van ons lid de heer H. van den Berg
uit Driel ontvingen wij diverse interessante boeken betreffende de historic.
Hij gaat verhuizen naar het noorden des
lands en moest zijn bibliotheek schonen
wat hem zeer ter harte ging. Datgene wat
hij beslist afstoten moest, heeft hij geschonken aan onze bibliotheek. We zijn
hem zeer dankbaar en wensen hem en de
zijnen een goede tijd in zijn toekomstige
woonplaats Winsum (Gr.) toe.
Van Dik Versluis mochten we een vrij
recente computer in ontvangst nemen,
waarvoor heel hartelijk dank.
AD E

10E GENEALOGISCHE CONTACTDAG

Op 8 april 2000 wordt de ioe genealogische contactdag van de werkgroep Maas
en Waalse geslachten gehouden van de
Historische Vereniging Tweestromenland te Wijchen. Aanvang 10 uur, in het
souterrain van het gemeentekantoor.
•
Voor informatie: (024) 641 30 12.
LEEMTENLIJST
GESCHIEDENIS GELDERLAND

In opdracht van de provincie Gelderland is een leemtenlijst opgesteld van de
Gelderse geschiedenis in de 19e en 2oe
eeuw. Deze lijst is in onze bibliotheek
aanwezig.
•
KEIZER KAREL V

In Gent (België) wordt van 6 november
tot 30 januari de tentoonstelling 'Carolus, Keizer Karel V 1500-1558' gehouden. Eveneens te Gent van i december
tot en met 19 maart de tentoonstelling
'Mise-en-scène, Keizer Karel en de verbeelding van de 19e eeuw'. Inlichtingen:
•
(023) 534 44 34-

42
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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

