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Van  de voorzitter en de redactie 

Aan het begin... 
Folkert Schuurman 

Aan het begin van het wintersei-
zoen kunnen we terugzien op een 

aantal geslaagde activiteiten. 
Op 3 mei werd het monument in 

een plechtige bijeenkomst overgedra-
gen aan de gemeente Echteld. Elders in 
dit nummer een verslag van deze dag. 

Het eveneens op 3 mei gepresen-
teerde boek 'De Betuwe in Stelling' van 
Victor Laurentius is een groot succes 
gebleken. Van de gedrukte 2500 exem-
plaren zijn er nog enkele tientallen be-
schikbaar voor de verkoop. Opmerke-
lijk was de landelijke belangstelling na 
een artikel in het Algemeen Dagblad. 
We hebben nog nimmer zoveel exem-
plaren per post verstuurd aan boekhan-
dels in den lande. 

INVENTARISATIE 
Met de inventarisatie gaat het gestadig 
voorwaarts. Nadat de foto's voor het 
grootste deel zijn verwerkt op foto-
kaarten, is door onze technische men-
sen ruimte gecreëerd in de boeken-
rekken, waardoor het geheel goed toe-
gankelijk is voor iedereen. Met de vol-
gende stap is begonnen: het rubriceren 
van de foto's per dorp. 

Binnen de genealogische groep is 
men begonnen alle overlijdensadver-
tenties die uit de lokale kranten zijn (en 
worden) geknipt per achternaam in een 
enveloppe op te bergen. Ook deze col- 

lectie is een waardevolle bron voor ge-
nealogisch onderzoek. 

VERZOEK 
In verband met het voorgaande zouden 
we iedereen willen vragen geen fami-
lieberichten 'weg' te gooien maar deze 
onder te brengen in onze collectie. 
Wij hebben belangstelling voor over-
lijdenskaarten, geboortekaartjes, bid-
prentjes en alle andere officiële fami-
lieberichten. 

LOPENDE ZAKEN 
Er wordt druk gewerkt aan het boek 
over de gemeente Echteld dat alle in-
woners krijgen aangeboden bij de op-
heffing van de gemeente per 1 januari 
2002. 

Verder zal in de komende tijd het 
boekwerk van Jan Jager en Menno Pot-
jer 'Naar de Bronnen' verschijnen in 
een eenvoudige uitvoering. Het boek 
gaat in op de moeilijkheden die men 
kan ondervinden bij het onderzoek 
van oudere bronnen. Omdat dit wordt 
geïllustreerd aan het onderzoek van 
enkele straten in Opheusden, bevat dit 
boekwerk veel aardige (maar ook nut-
tige) gegevens over Opheusden. 

Daarnaast zijn we begonnen met 
de voorbereidingen voor een boek dat 
we eind volgend jaar willen uitbrengen. 
De voorlopige werktitel is `Herinnerin- 
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gen uit drie eeuwen'. 
In dit boek willen we het levensver-

haal van oudere mensen optekenen in 
de vorm van interviews. De te inter-
viewen mensen zullen worden gerecru-
teerd uit de 23 dorpskernen uit ons 
werkgebied. We denken aan twee of 
drie mensen uit iedere dorpskern. 

Omdat we binnen onze club de han-
den vol hebben aan de reeds lopende 
activiteiten zoeken we voor de inter-
views en het optekenen daarvan perso-
nen van buiten. Als u het leuk zou vin-
den hieraan aan mee te werken: meldt u 
aan! 

INDIËGANGERS 
Binnen onze vereniging is geopperd 
aandacht te besteden aan jongens uit de 
gemeenten van ons werkgebied die in 
de periode 1945-1949 in Indonesië zijn 
geweest. Het project is in een inventari-
serende fase. Er wordt momenteel on-
derzocht welke contactorganen er al 
zijn en hoe wij deze mensen kunnen vin-
den. 

Bent u zelf een Indië-veteraan of 
kent u oud-Indiëgangers, dan graag een 
telefoontje naar het Arend Datema 
Instituut (0488) 48 22 05 of naar Hans 
Borgstein (0488) 48 16 83. 

EXPOSITIERUIMTE 
Na de tentoonstelling over de Tweede 
Wereldoorlog zijn de vitrines weer leeg 
gehaald en voor enige tijd voorzien van 
mineralen uit de collectie van Henk 
Gerritsen, één van de grootste minera-
lenverzamelaars van Nederland. 

NIEWSBRIEF 
We mogen ons verheugen in een be- 
hoorlijk aanbod van artikelen, waar- 

door we steeds een lezenswaardig blad 
kunnen produceren. 

In dit nummer, naast de vaste rubrie-
ken, een verhaal over de molen van Val-
burg, de excursie in oktober, de berging 
van een vliegtuigwrak uit de Linge, een 
artikel over het ontstaan van de heral-
diek met enige gegevens over de fami-
lie De Cocq en een reactie van ons lid 
W van de Westeringh op een arikel in 
De Gelderlander betreffende De Vale 
Dries in Hien. 	 • 

OPROEP 

Victor Laurentius onderzoekt op 
dit moment i.v.m. een publicatie 
in de toekomst de geschiedenis 
van de Rabobank Rijnlingewaal. 
Deze bank is ontstaan uit de Ra-
bobanken van Dodewaard, Kes-
teren en Opheusden. 

Hij zou graag in contact komen 
met mensen die uit de geschiede-
nis nog leuke verhalen kunnen 
vertellen of die beschikken over 
fotomateriaal betrekking heb-
bende op deze bank. 

Er is bijvoorbeeld geen foto te 
vinden van het noodgebouw dat 
na de oorlog in Opheusden heeft 
gestaan. 

Ook wordt een oud spaarbusje 
van deze bank gezocht om het te 
fotograferen. 

Reacties aan: 
Victor Laurentius 
(0488) 454200 
(o6) 50291812 
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Maandag  II  september 20.00 uur 
Dorpshuis Kesteren 

De laatste dingen in Echteld  

Drs. Gerard van Broekhuizen  

'1111111g ezingen  

Onlangs is in de  Ned.  Hervormde Kerk 
te Echteld de laatste hand gelegd aan 
het blootleggen van oude muurschilde-
ringen die eeuwen onder de kalk ver-
borgen waren. Deze schilderingen, 
krachtig van kleur en bijzonder leven-
dig qua voorstelling, hebben betrek-
king op de zogenaamde laatste dingen: 
het einde der tijden. We zien dat graven 
openbreken en de zielen worden gewo-
gen. Als ze niet te licht bevonden wor-
den, wacht hen het hemels paradijs. 
Hier zien we hoe fel de laatste strijd tus-
sen goed en kwaad gestreden wordt. 
Naast strijdende engelen, wemelt het 
van duivels en demonen. 

In de bijbel worden deze laatste din-
gen ondermeer beschreven in het boek 
Openbaring. Tegen de achtergrond van 
dit boek zullen we de schildering stukje 
bij beetje ontleden. Van de hemel tot de 
hel, van de galg tot de gelukzaligheid. 
Daarbij staan we ook stil bij de ontwik-
keling van de duivel door de tijden 
heen. 

En tenslotte proberen we ons voor te 
stellen waarom deze taferelen ooit in 
Echteld zijn aangebracht, waarom ze 
vervolgens onder de kalk verborgen  

zijn en wat de mogelijke boodschap van 
de blootgelegde schilderingen is. Is er 
een verband tussen de laatste oordeel-
scène en de schildering ernaast waarop 
we Sint Joris zien die de draak doodt? 
Ongetwijfeld! Hoe en wat wordt uitge- 
breid toegelicht. 	 111 

Maandag 9 oktober 20.00 uur 
Dorpshuis Kesteren 

Wat moesten onze voorouders aan 
belasting betalen? 

Leny Aben-Nederpeld 

Waren onze voorouders vermogend, 
minder vermogend of armlastig? Vol-
gens dit welstandsniveau werd men 
ingedeeld en dat is weer terug te vinden 
in o.a. de kohieren [registers] van het 
hoofd- en familiegeld. Ook op te zoeken 
in de waterschapsarchieven. 

In de verpondingskohieren staan de 
heffingen op onroerende goederen, ook 
het tiendrecht valt daaronder. 

De gewestelijke heffingen op verte-
ringen zijn: gemaal, bestiaal, bier, wijn 
en azijn, zout, zeep, koffie en thee. 
Ook het hoornvee werd belast. Rook-
hoenders zijn een onderwerp op zich. 

Patenten zijn de soort vergunningen 
voor de uitoefening van beroepen, 
landbouwers vielen hier niet onder, zij 
werden al 'rijkelijk' belast. De opvol-
gers van de patentrechten zijn de in- 
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Maandag 13 november 2o.00 uur 
Dorpshuis Kesteren 

Het ontaan van de Waal en de  
ontwikkeling van de oevers  

Drs.  John R. Mulder 

komsten-,vermogens en bedrijfsbelas-
tingen. 

De kerkelijke tienden nemen wij 
door aan de hand van die van Millingen, 
een heel kerkelijk jaar rond. 

Er zijn nog veel meer belasting-
soorten en -bronnen, ook wat dorps-
lasten betreft. De voorouders gingen 
vroeger ook gebukt onder een vorm 
van 'blauwe envelop'! 	 • 

De Waal is in de geologische geschie-
denis een betrekkelijk jonge rivier, die 
zich niet ver vóór het begin van de jaar-
telling van de Rijn heeft afgesplitst. 

De Rijn was toen nog de hoofdader, 
die de noordgrens van het Romeinse 
Rijk vormde. Allengs nam de invloed 
van de Rijn af en die van de Waal toe. 
Langs de oevers vestigden zich boeren, 
vissers, ambachtslieden, ridders. De ne- 

derzettingen groeiden uit tot dorpen en 
steden en menig kasteel rees op langs 
haar borders. De aanleg van dijken in 
de 13e en ie eeuw perkte de rivier in. 
Er was een nieuw fenomeen ontstaan: 
de uiterwaarden met hun specifieke 
kenmerken. Talloze malen braken de 
dijken door wanneer kruiend ijs dam-
men vormde voor zandplaten. Wielen, 
waaien en kolken herinneren aan de 
doorbraken en geven de dijken mede 
hun slingerend verloop. 

De Waal is onze belangrijkste tran-
sportas over water. De toekomst van de 
rivier en zijn uiterwaarden staat in het 
teken van natuurontwikkeling, hetgeen 
tot grote veranderingen in het land-
schap zal leiden. Een goed moment dus 
om eens terug te blikken. 	• 

Alle lezingen worden gehouden in 
het Dorpshuis te Kesteren, Neder- 
eindsestraat 27,Tel. (0488) 481527. 

Leden en niet-leden zijn van harte 
welkom. 
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et  Dakota  monument en 

De Betuwe in Stelling 

Hans Borgstein 

Op 18 september 1944 — de tweede 
dag van operatie  Market  Garden 

— stortte een aangeschoten  Dakota  (C-
47) transportvliegtuig neer in het veld 
bij Eldik. 

De zeskoppige Amerikaanse be-
manning en 17 Engelse  paratroopers  
waren op slag dood. De enige overle-
vende, de zwaargewonde  paratrooper  
Tommy Stevens, overleed in de loop 
van de volgende dag. 

Op initiatief van Kees van Westree-
nen, één van de mensen die deze crash 
van nabij meemaakten, is een monu-
ment geplaatst ter nagedachtenis van 
deze 24 omgekomen militairen. 

Onder grote belangstelling werd het 
monument op 3 mei 2000 door Kees 
van Westreenen namens de Adriaan 
van Westreenen Stichting overgedra-
gen aan de gemeente Eldik. 

Om twee uur werden de genodigden 
in het gemeentehuis van Echteld ont-
vangen door burgemeester Zomerdijk. 
Vandaar vertrok men in een tweetal 
touringcars van de firma Hatro naar het 
monument voor de overdrachtsplech-
tigheid. 

Een groep Engelse veteranen, die 
onder begeleiding van Coby den Har-
tog een tocht door de Betuwe maakte, 
voegde zich bij het gezelschap. 

Het seniorenorkest `Luctor et Emer- 

go' uit Ingen, dat de plechtigheid muzi-
kaal omlijstte, speelde bij aankomst 
van de genodigden stemmige koraal-
muziek. 

Na een openingswoord van onze 
voorzitter die alle gasten verwelkom-
de, volgde een korte toespraak van 
Kees van Westreenen in zijn hoedanig-
heid van voorzitter van de Adriaan van 
Westreenen Stichting. 

Hierna volgde kransleggingen door 
de familie Stevens, de familie Philpotts, 
de Adriaan van Westreenen Stichting, 
de Amerikaanse ambassade, de En-
gelse ambassade, de gemeente Echteld, 
de aanwezige Engelse veteranen en 
door de heer De Kruijf namens de 
Vereniging van Pilotenhelpers. 

Een geestelijk verzorger van de Ko-
ninklijke Landmacht sprak het Onze 
Vader in het Engels, waarna het orkest 
het koraal  'Abide with  me' speelde. 

Na de 'Last Post' en een minuut stilte 
werden onder het spelen van de  yolks-
liederen de halfstok wapperende vlag-
gen in top gehesen door de vlaggen-
wacht van de Luchtmobiele Brigade. 

Tegen vieren werd de plechtigheid 
afgesloten met een dankwoord aan 
allen die aanwezig waren en aan allen 
die op een of andere manier bij de orga-
nisatie betrokken waren. 
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DE BETUWE IN STELLING 
De genodigden vertrokken per bus 
naar de Vicary in Ochten. Nadat de 
voorzitter de Adriaan van Westreenen 
Stichting en de  Pronto  Stichting be-
dankt had voor het beschikbaar stellen 
van de financiële middelen om deze 
publicatie mogelijk te maken, bood 
Victor Laurentius, de auteur van het 
boek 'De Betuwe in Stelling', de eerste 
exemplaren aan aan de burgemeesters 
van Dodewaard, Echteld, Kesteren en 
Buren. 

Arend Datema bood Victor Lauren-
tius een presentje aan als waardering 
voor het vele werk dat hij verricht had. 

Hierna konden alle genodigden een 
exemplaar van het boek in ontvangst 
nemen en met een hapje en een drankje 
werd nog wat nagepraat over deze toch 
indrukwekkende middag. 	• 

Foto boven: Victor overhandigt het boek 
aan de burgemeesters Moree van Kes-
teren, De Laat van Dodewaard, Tammes 
van Buren en Zomerdijk van Echteld. 
Foto onder: Steve Stevens en Charlie 
Philpotts leggen een krans bij het monu-
ment ter nagedachtenis aan hun gesneu-
velde familieleden. 
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HKK&O BIJDRAGE 

Die jeugd van vroeger! 

Rinus Baggerman 

Hoe vaak hoort men ouderen niet verzuchten: 'Die jeugd van tegenwoor-
dig!'. Hiermee refererend aan 'die goede oude tijd' en wat dies meer zij; 
toen alles nog pais en vree was, enz. Doch crimineel gedrag is van alle tij-
den, wat moge blijken uit het volgende verhaal, geëxtraheerd uit het Rech-
terlijk Archief van de stad TieL Lees en huiver! 

Alsoo Bernardus van der Cruysen 
out i8 jaren geboortigh in Vlaan-

deren in een dorp genaamt St. Laurens, 
mitsgaders Caatje Crimpelaar alias 
Lysbeth Pieterse geboortigh van Rot-
terdam out 23 jaren beklaagdens en al-
hier gedetineerdens buyten pyn en ban-
den van yseren geconfesseertl  hebben 
en tgeene den gerighte door goede in-
formatie gebleken is namentlyk: 

Dat sy Caatje Crempelaar over ge-
pleegde dieveryen op den 3 july 1733 
binnen de stadt  Leyden  publicq is 
gegeselt en gebrandmerkt en, 

Dat hij gevange en beklaagde van 
der jeugt af aan verkeert en geconver-
seert heeft in en onder het geselschap 
van  seer  snoode gauwdieven landlo-
pers en moordenaars. 

Dat hy beklaagde nu omtrent twee 
jaren geleden tot Brugge over ver-
scheyde gepleegde dieveryen en twee 
huysbraken bij sententie van den 
gerighte aldaar is gegeselt en gebrand-
merkt geworden. 

Dat hy beklaagde in plaats van  sigh  
door die bekoomene straffe te beteren 
en daar door tot inkeer te komen egter 
in tegendeel syn voorige paden heeft 
ingeslagen ende syn mackers en bende  

heeft opgesogt, en wederom daar 
meede met de voorige heblust van die-
veryen bevangen synde, en alsoo van 
de eene plaats tot de andere gesworven, 
hakende2  en loerende op het goedt en 
bloet van syn even naasten sodanigh, 
dat den beklaagde in de gepasseerde 
maant augustus neffens eenige van 
syne complices3  en onder andere de 
meede beklaagde Caatje Crimpelaar 
alias Lijsje Pieters, uyt een schuur tot 
Ogten hebben gestolen ten huyse van 
den veerman Van Leersum tien servet-
ten, twee tafellakens, twee vrouwe 
rokken, en een jack, tgeene denselven 
tot Tiel komende even voor desselfs 
apprxhensie4  aan eenen Jan Marsbagh 
binnen deese stat heeft verkoft voor 
vier gulden, welke penningen  by  den 
beklaagde en desselfs complicen ver-
deelt syn geworden. 

Dat hy gevange en beklaagde mee-
de neffens syne complices synde de 
meede geaccuseerde vrouwspersoon 
genaamt Caatje Crimpelaar alias 
Lijsje Pieters, eener Jan Hendrikse 
gevange in de stadt Grave, het oude 
salu5  vrouwspersoon alhier nogh ge-
vange sittende, neffens een vrouwsper-
soon Anna Maria genaamt, en haar man 
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(0488) 48 15 20 

B. o. S.  

PIET SPIES BV KESTEREN 
Transport — Grondverzet — Machineverhuur 

Zand- grind en grondhandel 
Straatsteen — Rode Split — Containerverhuur 

Tevens voor alle sloopwerken 

II 

'n Goed boek 
haal je bij 

'n goede zaak 

Gespecialiseerde 
boek- en kantoorvakhandel 

Hoofdstraat 84 
6671 CC Zetten 

Telefoon: (0488) 45 13 6o  

HOBE 
Broekdijk 21 Kesteren 
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of pal6  genaamt Willem, thans binnen 
Ravestyn geapprxhendeert als meede 
een manspersoon genaamt  Piero  de 
Somer eene verfoeyelyke en afgrys-
selyke aanslagh gemaakt hebben, ende 
voor af met de anderen overlegt, om 
een brandbrief te schryven, en deselve 
te leggen,  by  seekere boerewoninge 
genaamt Clockenkamp op den Kou-
wenoort in den dorpe van Eescharen in 
den lande van Cuyck ontrent een 
quartiers uers van de stadt Grave, en  
by  dien brandbrief te eysschen eene 
seekere somme gelts, dat den bewoon-
der van die boerewoninge moest op-
brengen, en op die gedecifireende7  
plaatse nederleggen, om  by  haar aldaar 
afgehaalt te worden, en in val den 
huysman weijgerig of nalatigh quam te 
blyven om de geeyste somma ter gede-
signeerde8  plaatse te brengen dat an-
dersints het huys soude in brand steken. 

Dat hy gevange en beklaagde desen 
verschrikkelyken brief door  Piero  de 
Somer met potloot geschreven  by  die 
voorn. boerewoninge onder prxtext9  
van beedelen heeft gebragt, en neder-
gelegt, als wanneer hem de vrouw van 
dat huijs eeten en drinken heeft gege-
ven. 

Dat de tyt verstreken synde die  by  
haar bepaalt was, binnen welke 
tgeeyste gelt op den voors. plaatse 
moeste gelegt syn, de meede gevangen 
en beklaagde Caatje Crimpelaar door 
haare complices des avonts om tien 
uren is uijtgesonden na de gedesig-
neerde plaatse en boerewoninge om te 
sien en te ondersoeken of het afge-
perste geldt gebragt was, ofte niet, ende 
aldaar niets vindende sy gevangen 
daar van aan haare bende verslagh ge-
daan heeft. 

Dat de beklaagdens door des duy-
vels aanhitsinge  sigh  soo verre hebben 
laaten vervoeren en met haare bende 
te resolveerenl°, dat hy beklaagde 
neffens die keen l tot Ravestyn gevan-
gen  by  een hekken dat aan de gemeene 
passagiell  niet verre van die voors. 
boerewoninge staat op schildwagt 
soude gaan staan. 

Dat Jan Hendrikse synde de gevan-
gene in de stadt Grave, met  Piero  de 
Somer op den 17 july deses jaars 1733 
in deselfde en het naarste van die 
afschrikkelyke nagt tussen een en twee 
uren  sigh  hebben begeven naar duck-
gemelte 12  boerewoninge en met bus-
polver13  in papiere candoesjes geprx-
pareert synde, aan alle kanten dat huijs 
in den brant gestoken. Welk huys ook 
schielijk met al tgeene daar in was door 
den brant is verteert geworden, dat selfs 
daardoor den huysman soodanig ge-
brandt wierdt dat hy nooyt tot syn 
voorige gesondheijt  sal  komen, ook tot 
heden toe niet buyten gevaar is, om daar 
van te sterven. 

Dat door dit Godloos en vervloekt 
bedrijf een welgestelde huysman in een 
punct des tijts, is gestelt in een armoe-
digh en ellendigh schepsel, synde be-
rooft van syn gesonde leeden en syn 
vrouw en kinderen van tydelyk onder-
hout. 

Dat sy gevangens en beklaagdens 
met haar saamgerotte schuym van 
gauwdieven, moordenaars en stropers 
door dit feyt als haar geweten en 
conscientie14  meede afgebrant synde 
in plaatse dat door schrik en aan-
schouwinge van soo een vervloekt feijt 
tot inkeer te comen, alverders om haar 
execrabele16  voornemens uyt te voe-
ren eenige dagen daarna door haar met 
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derselver complices een tweede aan-
slagh gemaakt, niet minder schrikke-
lijk als de eerste ook uytgevoert na-
mentlyk, om aan het huijs alwaar Wou-
ter Dirkse gewoont heeft in het dorp van 
Velp in den lande van Ravestyn, we-
derom een brandbrief neer te leggen en  
by  denselve een seekere somme gelts 
af te perssen, dat wanneer daar geit op 
quam dien buyt onder haar soude ver-
deelt worden, en in val van neen, als dan 
tselve huys in brant te steken. 

Dat Jan Hendrikse gevangen binnen 
de stadt Grave en  Piero  de Somer met 
haar gewoonlijk kruytmachine syn ge-
gaan des nagts tussen den 25 en 26ste  
july deses jaars 1733 in den brant heb-
ben gestoken en wel op verscheyde 
plaatsen waardoor dien brant soo 
heevigh en schrikkelyk is geweest dat 
den ouden huysman Wouter Dirkse 
daarinne soodanigh van den brant 
geraakt is dat hy ontrent vier uren 
daarnae is overleden. De verdere van 
t huysgesin mitsgaders twee passagiers 
synde man en vrouw door het uyt-
springen van een venster, en de andere 
door de deur haar leven ter nauwer noot 
hebben kunnen verbergen, en vervol-
gens het selve huijs, haef en vhee en al-
les dat daar in was door het vuur is ver-
teert. 

Dat sy gevangens omme te toonen 
haar onverschrokken en moordadigen 
aart met haare benden en booswigten 
onder het branden van het selve huijs in 
een bygeleegene schuur naardat Jan 
Hendrikse en  Piero  de Somer wederom 
van die brandstigtinge waren gekomen, 
hebben geresolveert en ook werkelyk 
een tweede brandbrief geschreven van 
inhoudt, in val alnogh geen geit quam 
zy alsdan nogh vier of vyf huysen in  

brandt steken souden. 
Dat hy Berendt van der Cruyssen 

door die benden is gecommitteert16  ge-
worden dien brief te gaan bestellen 
naar alvorens overlegt te hebben waar 
die te bestellen of  by  het brandende 
huijs of onder de galgh. Dat onder an-
dere en meede aanraden van de be-
klaagde Caatje Crimpelaar alias Lys-
beth Pieterse is geresolveert meerge-
melte brandtbrief te leggen  by  het bran-
dende huys seggende dan  sal  hy beter 
gevonden worden. Dat hy gevangen 
Berendt van der Cruyssen de stoutheyt 
heeft gehadt dien brandbrief te gaan 
leggen onder den lyndenboom staande 
digt  by  het doenmalige alnog bran-
dende huijs. 

Alle welke enorme execrabele en 
schrikkelyke feijten van moordt, brandt 
en dieverijen syn saken strekkende niet 
alleen tot ontvoeringe van den goede 
ingeseetenen van den landen in t' gene-
raal, maar tot berovinge van goet en 
bloet in t' particulier, en welke door 
deselve benden van gauwdieven en 
moordenaren, al verder naar alle appa-
rentie17  nogh meer souden syn uyt-
gevoert, in val den Almaghtigen Godt 
door het doen apprxhenderen18  daar 
inne niet hadde voorsien, vervolgens in 
een landt alwaar justitie vigeert19  niet 
en syn te dulden, maar anderen ten 
exempel en afschrik  opt  rigoreuste 
moeten worden gestraft.  

Soo  ist dat die van den Weledelen 
agtbaare gerigte der stat Tiel, gesien, 
verleesen, en geëxamineert hebben de 
criminele tigte van den Heere Rigter 
der selver stadt Rat. Off. clager ter 
eenre, en het daar tegens ingediende 
andwoort van de beklaagdens ter  an- 
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dere seyden, waarop en op alle overge-
legde schijn en bescheyt, voorts waarop 
enigsints te letten stonden, haar Weled. 
en Agtb. doende regt condemneren" 
de beklaagdens om gebragt te werden 
op de criminele gerigtsplaats buyten 
deese stadt, en aldaar anderen ten 
exempel door den scherprigter ider aan 
een afsonderlyke paal met den koorde 
geworgt dat er de doot naar volgt, en 
daar naar haare lichamen door den 
vuure verteert en verbrandt te werden, 
deselve meede condemnerende in de 
kosten en mise van justitie gepronun- 
tieert21  den 2 november 1733. 	• 

Bron: Rechterlijk Archief Tiel, inv. no. 2, 
Signaat van criminele zaken der stad 
Tiel (1725-1787), blz. 26-33. 

NOTEN 
1. schuld bekend 

verlangend naar 
medeplichtigen 
gevangenneming 
salu;  sale  (Frans) — smerig, gemeen, slecht 
vriend 
verschrijving van de schrijver?, waar- 
schijnlijk wordt bedoeld "gedesigneerde" 
(aangewezen) 
aangewezen 
voorwendsel 
een besluit nemen 
openbare weg, doorgang 
vaak genoemde 
buskruit 
geweten 
afschuwelijk 
gelast 
waarschijnlijkheid 
gevangennemen 
van kracht is 
veroordelen 
uitgesproken 

2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  
10.  

12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

21.  
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HKK&O BIJDRAGE 

Valburgse molen bestaat 250 jaar 

In september bestaat de Valburgse molenn 'Nieuw Leven' 250 jaar. Dat lijkt 
bijna te mooi om waar te zijn voor de mensen de zich zo actief inzetten voor 
het behoud en de exploitate ervan: nu de vernieuwde molen voor ieder-
een waarneembaar draait en alleen nog de financiële basis wat zorgen 
baart is de jubileumviering een mooie aanleiding om potentiële nieuwe 
sponsors aan te sporen om 'vriend' van de molen te wrden. Om zeker te 
weten dat het jaartal 1750 niet uit de lucht gegrepen is, heb ik er nog eens 
een tweetal artikelen op nageslagen. In de molen hangt een beschrijving 
van Thijs van Woerkom, amateur-geschiedkundige en jammaker te 
Oosterhout. Aan hem kun je alles vragen over de streek, met name de ge-
meente Valburg. Het tweede artikel is het hoofdstuk dat Atie van den 
Toorn schreef voor het jubileumboek bij het 1200-jarig bestaan van Val-
burg. Atie(inmiddels verhuisd) keek vanuit haar keukenraam n altijd op de 
molen en had haar hart eraan verpand. Uit allebei de stukken blijkt met vrij 
grote zekerheid, dat de molen inderdaad in 1750 gebouwd moet zijn op de 
plek 50 meter ooswaarts van de huidige. Toen in 1993 de voorgaande res-
tauraties niet geleid hadden tot het behoud van de molen, werd besloten 
tot definitieve 'nieuwbouw' op een 'molenpol', buiten de invloed van de 
omringende gebouwen, om optimaal te kunnen profiteren van de wind 
Op een nieuwe 'standerd' werd met zoveel mogelijk oud materiaal, de 
molen weer opgebouwd. (Als u meer wilt weten over deze bestaande en 
verdwenen monumenten in Valburg dan raden we u het Valburgse 
jubileumboek aan, verschenen bij gelegenheid van het 1200-jarig bestaan 
van ons dorp en nog steeds verkrijgbaar, voor f 15,- bij Marlies van Dijk, 
Broekstraat 32.) 

In Nederland zijn ca. 45 molens van 
het type standerdmolen. De molen 

hangt aan- en draait om een enorme 
boomstam, de as, de standerd. Sommige 
standerdmolens hebben als onderbouw 
alleen een houten staketsel, anderen 
hebben een dichte onderbouw van 
steen of hout: de open en de gesloten 
standerdmolen. 

In de Valburgse molen komen bal- 

ken voor met daarin de jaartallen 164 
en 1727. Dit zijn waarschijnlijk her-
gebruikte balken, mogelijk uit de ros-
molen die eerder (in de 17e en 18e 
eeuw) stond op de plek waar nu café de 
Viersprong is. De eigenaren van de mo-
len, meestal adellijke of tenminste rijke 
personen, hadden het recht van 'molen-
dwang'. Daarmee konden zij de boeren 
in de omgeving verplichten hun graan 
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te laten malen op de molen. Het maal-
loon bestond in Gelderland meestal uit 
1/16 deel van het gemalen graan. Bij de 
molendwang behoorde ook het 'Recht 
van wind', hetgeen betekende dat geen 
andere molen in de omgeving gebouwd 
mocht worden. De eigenaar verpachtte 
meestal dit recht aan een molenaar. Zo 
ook de heren van kasteel de Musschen-
berg, een kasteel dat stond nabij de 
Logtsestraat (vanuit Elst rechtsaf rich-
ting Heteren bij de Betuco.) 

Een van de kasteelheren was Arnold 
Hendrik Derk van Neukirchen ge-
naamd Nyvenheim. Hij diende in 1749 
bij de Staten van Gelderland een ver-
zoek in tot het bouwen van een wind-
korenmolen in Valburg. In het verzoek-
schrift schreef hij ondermeer dat `alle 
d'ingesetenen van Valburg groot ge-
mak, nut en voordeel souden hebben, 
want die anders een uur ver na Eist off 
Hervelt ter moolen moesten gaan en bij 
wintersaysoen die weg onbruykbaar is' 
Het hof hoorde zoals gebruikelijk alle 
belanghebbenden en verleende daar-
na op 27 november 1749 'octrooi' tot het 
bouwen van de molen. Het is dus aanne-
melijk dat de molen in 1750 gebouwd is. 

STANDERD MOLEN 
Waarschijnlijk is toen een open 
standerd-molen gebouwd. Later heeft 
men het ondergedeelte afgedekt en 
dichtgebouwd, zodat de balken be-
schermd werden tegen weer en wind en 
er een flinke bergplaats ontstond. De 
standerdmolen dankt zijn naam aan de 
standerd of standaard, een zware hou-
ten vertikale spil, waaromheen een 
grote vierkante kast, het molenhuis, kan 
draaien. De voor- en achterzijde van 
het huis zijn smaller dan de zijkanten  

ten einde zo weinig mogelijk wind te 
vangen. Het hele molenhuis draait dus 
mee als de wieken 'op de wind' gezet 
worden. De standerd rust op een onder-
stel, steekbanden of kruisbalken 
genoemd,die de standerd schoren. Het 
geheel staat op de kruisplaten die rus-
ten op gemetselde fundamenten: de 
teerlingen. `Nieuw Leven' heeft twee 
verdiepingen: de maalzolder waar een 
koppel zogenaamde 'blauwe stenen' 
ligt, natuurstenen uit Duitsland, bij 
voorkeur gebruikt voor het fijnere 
maalwerk; daarboven ligt de steen-
zolder waar een koppel kunststenen 
ligt. In de loop der tijd ging de molen in 
vele handen over, door boedelschei-
ding of omdat er geen opvolger was en 
werd de molen verpacht. De pachter 
kocht en werd eigenaar. Kortom, wat 
een verhalen zullen daarbij horen... 
We kennen wel de namen van de opeen-
volgende eigenaars, echter niet hun his-
torie. Maar laten we de draad eens 
oppakken aan het eind van de vorige 
eeuw. 

In 1893 kwam de molen met bijbeho-
rende percelen en erf onder de hamer in 
koffiehuis 'De Rode Leeuw' van de fa-
milie Mientjes. Jan Jansen van Doorn 
van de `Nyborch" in Heteren kocht in 
één klap alle drie percelen waarin het 
werd aangeboden. Zijn zoons Johan en 
Willem kwamen als molenaar naar 
Valburg, maar veel ambitie hadden ze 
eigenlijk niet in het vak. Johan vertrok 
naar Amerika en vader verkocht in 
1900 de molen met een halve hectare 
grond aan Gerrit Christiaan Hooyer uit 
Wageningen. Zelf bleef hij wonen op 
het eigenlijke molenhuis: de huidige 
boerderij van de Jansen van  Dooms.  

G. Hooyer, de grootvader van de hui- 
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dige molenaar, Gerhard Th. Hooyer, 
bouwde een nieuw huis, vlak bij de mo-
len. 

STOOM 
De nieuwe tijd deed z'n intrede: achter 
molen werd 'de stoom' gebouwd, waar 
een stoomketel de windkracht verving 
of aanvulde. In feite was dat het begin 
van het bedreigde bestaan van `Nieuw 
Leven', immers een molen waar je zon-
der kunt wordt gemakkelijker versloft 
dan één waarvan je bestaan afhangt. In 
1920 deed Gerrit Chr. Hooyer de molen 
over aan zijn zoon Gerhard Theodoor, 
die ook met zijn tijd meeging en de 
stoomketel verving door een benzine-
motor. Weer later schakelde hij over op 
een elektrische motor. 

OORLOG 
Het werd oorlog en de bezetter be-
moeide zich met alles. Ook met de te 
malen hoeveelheden graan: er mocht 
maar één dag per week elektrisch ge-
malen worden. In 1942 werd besloten 
tot een restauratie. Een onderdeel daar-
van betrof de vervanging van de houten 
roeden door twee gietijzeren, één was 
een zogenaamde Tot'-roede, de an-
dere een franse. Beide uiteraard twee-
dehands en geruild voor graan, meel en 
spek. De ingebruikstelling daarna was 
een feest, waarbij vele genodigden aan 
een welvoorziene tafel zaten. Voorlo-
pig kon hij er weer tegen en hij deed z'n 
werk prima in die resterende oorlogsja-
ren. Daarna echter liep de conditie van 
de oude molen snel terug: verveloos in-
middels, werd hij minder en minder ge-
bruikt... 

RESTAURATIE 

In 1964 toen de molen zo'n 20 jaar op 
non-actief stond, werd actie onderno-
men; in samenwerking met de Stichting 
`Vrienden van de Gelderse Molen' uit 
Arnhem werd een actie-comité opge-
richt om gelden bij elkaar te brengen 
voor een grote restauratie. Naast fond-
sen werven keek men ook naar de toe-
komst: er moesten mensen opgeleid 
worden die de molen draaiende konden 
houden. 

Als in 1966, na de restauratie, de 
feestelijke heropening plaatsvindt, is 
de eerste molenaarsopleiding in Ne-
derland al in Valburg van start gegaan. 
'Cursusleider is de heer Joop Malisse 
van de stichten `Vrienden...' uit Arn-
hem, cursisten o.a. dokter Somford sr. de 
vrouw van Hooyer, Anneke, zijn zus 
Joke. Uiteindelijk slagen na een spoed-
cursus van twee maanden vijf van de 
zeven deelnemers. 

HOE VERDER 
En nu schrijven we 1993.Weer heeft een 
aantal mensen in de gemeente de han-
den ineengeslagen om te proberen de 
molen voor de toekomst te bewaren. De 
Stichting 'Opnieuw Leven' vindt dat 
het moet kunnen, maar realiseert zich 
dat er bergen werk zijn te verzetten, 
grote financiële hobbels genomen 
moeten worden, maar vooral dat er con-
tinuïteit moet zijn in onze zorg voor de 
molen. 

Het zal Atie van den Toom en Thijs 
van Woerkom, zoals ieder van ons, 
deugd doen dat nu eindeljk de molen 
optimaal draait en er een 'nieuwe' ge-
neratie molenaars op toeziet dat zij 

Verder op bladzijde 17 
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N. Willemsen 
RUND-  EN 

VARKENSSLAGERIJ 

BLOEMEN - PLANTEN 
CADEAUSHOP 

van de Pieterman 

Ook voor koud  buffet's  Oranjelaan 3 
en barbeque staan wij voor U klaar 6669 AH Dodewaard 

(0488) 41 23 30 

i 
Wist u dat u bij ons ook uw schoenen 
kunt laten repareren en dat uw kleding 

in één dag gestoomd kan worden? 

------.;---N.‘  . 
4-Tol• 	,. 	i 

. 

•-..... 
7....'.- 

• ''•• . 	 Uw bloemetje kunnen 
....t, 	wij over de hele wereld 

Dorpsplein 1 

	

.  • 	. 	-  ,..g, 	laten 	bezorgen. 

	

;4 	' 

DODEWAARD ...tz:., 	Het meest veelzijdige 
(0488) 41 13 38 4  it 	:/ 'L. 	adres in uw omgeving 

FI oto's maak je van de  

hoogtepunten in je leven.  
Van je vakanties, de kinderen, • • 
de leuke momenten, de mooie 
herinneringen. Met zulke foto's 
neem je geen risico. 
Die breng je naar de 

M IIIM  III NM  MII M MI MI  IRE  

Presto Print Fotovakman 
M  Rill  MINI MI EN  MN MN  IIIMI Illa frit0flth5 

die er de tijd voor neemt om 
er iets moois van te maken. HOP AN Die ze met zorg en aandacht 
behandelt, ze niet even afraffelt 
en altijd wel een leuke aanbieding 	 Hoofdstraat 4 
voor u in petto heeft. 	 6671 CB ZETTEN 

Telefoon (0488) 45 16 51 



Verkgroep Zetten 

Juup Bosch 

We hebben in Zetten een actieve afde-
ling van de Historische Kring, waarvan 
de basis in Kesteren ligt. De Zettense af-
deling bevat bijna ioo leden en organi-
seert 5 maal per seizoen een lezing. De 
onderwerpen hiervan zijn zeer divers, 
maar hebben alle betrekking op de ge-
schiedenis van de plaatsen Zetten en 
Hemmen en omgeving in de Betuwe. 
Nadat we het afgelopen seizoen hebben 
afgesloten met een excursie naar de 
Romeinse tempelresten onder de 
Grote Kerk in Elst, liggen nu alweer in 
grote lijnen de onderwerpen voor de 
komende winter vast. Om alvast een 
tipje van de sluier op te lichten, ver-
raden we dat de volgende thema's op 
het programma staan: 

• Hoe is in de Betuwe de industrialisa-
tie van de landbouw op gang geko-
men? Inleiding door de heer Pro-
voost van de firma Vogelenzang in 
Andelst op 10 oktober 2000. 

• Archeologie in de Betuwe n.a.v. de 
opgravingen langs het tracé van de  

Betuwelijn. Inleiding te houden door 
de heer J. B. de Voogd van de  Ned.  
Spoorwegen. Datum 14 november 
2000. 

• Het Valkhof in Nijmegen. Spreker 
Maurice Vollebregt uit Amersfoort. 
Datum 12 december 2000. 

Andere onderwerpen waarover nog 
details zullen worden bekend gemaakt, 
zijn: 

Geschiedenis Polderbesturen in de 
Betuwe, Verleden van Tiel, en het 
Landbouwhuishoudonderwijs in de 
Betuwe. 

In 2001 zijn de inleidingsdata: 6 fe-
bruari, 20 maart en 24 april 

Alle bijeenkomsten beginnen om 
20.00 uur en worden gehouden in het 
Wapen van Andelst. 

Tot slot nog één ding. Bent u geïnteres-
seerd, bent u altijd van harte welkom op 
deze bijeenkomsten. Ook als u nog 
geen lid bent. Voor verdere informatie 
kunt u bellen naar 45 34 64 in Zetten.• 

blijft draaien. Ze hopen op een aantal 
jongere liefhebbers, die de opleiding 
voor molenaar willen volgen om de 
continuïteit te waarborgen. Niet ieder 
van ons hoeft molenaar te worden. Wel 
zouden wij allemaal ons moeten be- 

kommeren om het historisch erfgoed 
van ons dorp, door vriend van de molen 
te worden. Komt naar het molenfeest in 
september en meldt u aan! Thijs en Atie, 
bedankt (mvd) 	 • 
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Oude liederen 
Joke van Dee-Honders  

Uit de driedelige reeks 'Onder de 
Groene Linde', een serie boeken 

die verhalende liederen uit monde-
linge overleveringen bevatten en die 
zijn opgetekend door het P.J. Meertens 
Instituut i.s.m. de Muziekbibliotheek 
van het Nederlands Omroepbedrijf, 
heb ik het volgende lied gehaald. Het is 
opgetekend uit de mond van mevr. 
Hendrika Hendriks-van Roest die in 
1909 in Dodewaard geboren werd. Zij 
had het geleerd van haar moeder die 
het op haar beurt ook van haar moeder 
geleerd had. De moeder en grootmoe-
der kwamen uit Renkum. 

Dit is een variant van een zeer oud 
lied, dat in 1537 al voorkomt in een lied- 

boekje met als titel Te Utrecht voor de 
poorte. 

De tekst onderging in de volgende 
eeuwen de nodige veranderingen met 
telkens andere beroepen vermeld. Zo 
had elke streek zijn eigen geliefd be-
roep. Tussen Ede en de Brabantse Kem-
pen was de timmerman favoriet, in stre-
ken zoals de kustgebieden waren de 
matrozen of een schipper de aangewe-
zen persoon voor het meisje. 

Hier volgen nog enkele regels van 
het oudste lied: 

Tho Vttert vor die portte 
Da wonnt am meskenn fienn... 

Er stond eens een meisje aan de deur 
Die graag gevrijd wou zijn. 
Toen kwam daar een slager aan: 
Zeg meisje wil je mij? 
0 neen, jou lelijke slager. 
Je hebt het spek zo mager. 
Gij zult mijn man niet wezen, 
Gij zult mijn man niet zijn, 
Gij zult niet hebben de vreugde van mij. 

Er stond eens een meisje aan de deur 
Die graag gevrids wou zijn. 
Toen kwam er een zwarte smid: 
Zeg meisje wil je mij? 
0 neen, jou lelijke zwarte smid, 
Want jij bent zwart en ik ben wit. 
Gij zult mijn man niet wezen, 
Gij zult mijn man niet zijn, 
Gij zult niet hebben de vreugde van mij. 

Er stond eens een meisje aan de deur 
Die graag gevrijd wou zijn. 
Toen kwam er een kleermaker aan: 
Zeg meisje wil je mij? 
0 neen jou lelijke knipscheer, 
Geefjij de gestolen lap maar weer. 
Gij zult mijn man niet wezen, 
Gij zult mijn man niet zijn, 
Gij zult niet hebben de vreugde van mij. 

Er stond eens een meisje aan de deur 
Die graag gevrijd zou zijn. 
Toen kwam er een timmerman 
Zeg meisje wil je mij? 
0 ja mijn houten hamertje, 
Klop jij maar op mijn kamertje. 
Gij zult mijn man wel wezen, 
Gij zult mijn man wel zijn, 
Gij zult wel hebben de vreugde van mij. 
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AREND DATEMA INSTITUUT BIJDRAGE 

DOSSIERS VII 
Arend Datema 

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

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

• Veiling Kesteren en Omstreken; 
• Nachtveiligheidsdienst Kesteren en 

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

reldoorlog en in het bijzonder van ons 
werkgebied de Betuwe; 

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

van de gemeente Kesteren in 1940; 
• Mathile J. Chevallier 1853-1909; 
• Het Amsterdam-Rijnkanaal door de 

Betuwe. 

Gegevens omtrent deze bovenver-
melde dossiers in welke vorm dan ook 
zijn van harte welkom. 

NIEUWE DOSSIERS 
DE BETUWE IN STELLING 
Nu het project 'De Betuwe in Stelling' 
door de heer V. Laurentius is afgesloten 
zal er een dossier aangelegd worden 
bestaande uit boeken, foto's, video's en 
andere bronnen en zaken, die de heer 
Laurentius bestudeerd heeft bij zijn 
onderzoek en het samenstellen van 
bovenvermeld boek. Ook andere docu-
mentatie omtrent de Tweede Wereld-
oorlog, die in het Arend Datema Insti-
tuut aanwezig zijn zullen als sub-dos-
sier er aan toegevoegd worden. Mocht u 
nog boeken e.d. hebben die voor dit dos-
sier van belang zijn en die u kwijt wil, 
dan houden we ons aanbevolen. 

ONS VORSTENHUIS 
Omdat veel materiaal omtrent ons vor-
stenhuis ons geschonken is, zal ook dit 
materiaal in een dossier verwerkt wor-
den. 

Mocht U geïnteresseerd zij mede te 
helpen in het beheren en bewerken van 
dossiers u bent van harte welkom. 

NIEUWSBRIEF i8e jaargang nr. 2 - augustus 2000 	 19 



111;/xcursie 2000  

NAAR DE BOORDEN VAN DE ALM 
OP ZATERDAG 14 OKTOBER 2000 

Chris de Bont en Kobus van Ingen 

De najaars excursie brengt ons dit 
jaar even buiten de provincie. Met 

de bus van Hatro Tours uit Ochten 
volgen we de Heemstrabaan naar het 
westen naar de eerste bestemming van 
deze dag. 

FORT GIESEN 
Hier bezoeken we het meest zuidelijk 
gelegen fort van de nieuwe Hollandse 
waterlinie in het Brabantse Giesen. Dit 
uit de tachtiger jaren van de 19e eeuw 
daterende fort is eigendom van het Bra-
bants Landschap en is verhuurd aan een 
natuur- en milieubeschermingsorgani-
satie en de plaatselijke Historische ver-
eniging 'Land van Heusden en Altena'. 
Hier worden we op de koffie verwacht. 
In twee groepen zullen we dan het fort 
en de archeologische collectie van de 
vereniging kunnen bezichtigen. 

UITWIJK 
De volgende bestemming is het piep-
kleine dorp Uitwijk. Dit is een mooi 
dorp met een 'wat vreemd' gerestau-
reerde kerk. De koster wacht ons hier op 
en we kunnen dan het in- en uitwendige 
van deze deels nog uit de 12e eeuw date-
rende kerk bekijken. In de kerk is een 
folder te koop waarop de geschiedenis 
in detail is beschreven. De kerk en het  

dorp zijn zeer schilderachtig gelegen 
en het lijkt of hier de tijd stil is blijven 
staan. 

HET MIDDAGMAAL 
Rond 1 1 uur vertrekken we hiervan-
daan en brengt de bus ons naar Wou-
drichem, of zoals ze daar zeggen, 
`Woerekom'. De bus kan vanaf de 
Uitwijkse kant dit oude stadje niet 
binnenrijden dus worden we bij de 
jachthaven — even buiten de omwalling 
— uitgeladen. Hiervandaan wandelen 
we naar café-restaurant "t Pompke', 
waar we de traditionele broodjes en 
groentesoep zullen gebruiken. Waar-
schijnlijk zullen we redelijk vroeg zijn 
en daarom is er nog vóór het middag-
eten de mogelijkheid om even wat rond 
te kijken in dit fraai gerestaureerde 
stadje. 

LOEVESTEIN 
Na de maaltijd wandelen we gezamen-
lijk langs het rivierfront in de richting 
van het voetveer Woudrichem-Loeve-
stein. Hier steken we in twee groepen de 
Maas over, waarna we wandelend door 
natuurgebied 'Het Munnicksland' naar 
Slot Loevestein gaan. Hier worden we 
verwacht voor de rondleiding door dit 
i4e-eeuwse kasteel. De directe omge- 
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lin Assurantie- en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

• verzekeringen 
• hypotheken 

• geldleningen 
• belasting adviezen 

BEKISTINGSSYSTEMEN 

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

• buigwerk 
• bouwstaalnetten 
• geprefabriceerde 

wapening en vlechtwerk 

AUTOBEDRIJF 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 

••• 

Bij Hommersom 
alles in één hand, 

da's handig en 
verstandig! 

Voor deskundige voorlichting van alle 

Beukenlaan 9, Postbus 3,4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 44 21 44 



CARROSSERIEFABRIEK 

WILLEMSEN BV 

Woninginrichting 
Textielhandel 

P. J. VAN DAM 
Kalkestraat 8 

14 

Dodewaard 
Tel. (0488) 41 13 13 

meubelen 
tapijten tapijten 
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ving van het kasteel bestaat uit een 17e  
eeuwse fortificatie met grachten en 
wallen. Deze zijn als wandeling rond 
het kasteel vrij te bezichtigen. Op het 
voorterrein zijn ook nog een cadeaus-
hop en een gezellige taveerne. Om-
streeks half vier gaan we weer terug 
naar het voetveer om ons naar Woudri-
chem terug te brengen. Hier drinken we 
in "t Pompke' nog een afzakkertje en 
zoeken we omstreeks vijf uur de bus 
weer op. We verwachten omstreeks zes 
uur weer terug te zijn in Kesteren. 

KOSTEN 
De kosten van deelneming bedragen 
voor deze excursie veertig gulden per 
persoon. Dit is inclusief het busvervoer, 
de koffie in Giesen, de broodmaaltijd,  

het voetveer en het bezoek aan slot 
Loevestein. Niet in de kosten zijn be-
grepen de drankjes die u gebruikt bij de 
afsluiting van de excursie in restaurant 
"t Pompke'. 

U kunt zich tot 10 oktober mondeling 
of telefonisch opgeven bij: 

Kobus van Ingen, 
Tel. (0488) 44 17 41 of 

(06) 21 93 03 80. 

Het deelnamebedrag dient u vóór de 
13e  oktober te storten op bankrekening-
nummer 3319 57 183 of gironummer 
3725054. Dit onder vermelding van 
'Excursie 2000'. 

Wij vertrekken om half negen vanaf 
het Arend Datema Instituut. Wij zien u 
graag op de Izte in de bus! 	 • 

Het 'wat vreemd' gerestaureerde kerkje van Uitwijk 
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Dirk 
VAN NEERBOS 

dienstknecht 

* Dodew. 09-10-1791 
t  Kest.  23-08-1822 

x Kesteren 

Wijntje 
VAN TOORN 

*  Kest.  22-02-1799 
t? 

18-03-1820 

Antoni 
VAN DODEWAARD 

* ? 

t ? 

x? 

Heijltje 
VAN DE WAARD 

* ? 

t? 

Klaas VAN NEERBOS 

Arbeider 

* Kesteren 15-11-1821 
t? 

x Kesteren 

Maria VAN DODE WAARD 

* Kesteren 07-12-1821 
t Kesteren 10-09-1863 

08-05-1851 	 . 

Dirk Jan VAN NEERBOS 	 ' 

Landbouwer/boomkweker 

* Kesteren 16-04-1856 	 t Kesteren 15-02-1929 	
x Kesteren 

Arie VAN NEERBI 
* 26-08-1897 Kesteren 

x Hendrika Roodbeen, * Kesteren 

22  NIEUWSBRIEF I8eiaargang  nr. 2 - augustus 2000 



it:  Arie  VAN NEERBOS 
0
  A

ri
en

  H
en

dr
ik

se
  V

A
N

  D
E

N
  H

O
F

 
O

ch
te

n  
17

-0
3-

17
61

  
(z

n.
  v

.  C
or

ne
lis

  e
n  

T
ri

jn
ek

e  
va

n  
de

n  
B

er
g)

  

Ja
nt

je
  M

A
SO

N
  

ts)
 '

C
 	

re
 	

X 
,...,

  
-

4-  
*
  w

 	
›
,
 	

P
ie

te
r  

P
et

er
se

  V
A

N
 H

A
R

D
E

  V
E

L
D

 
'? 	

• 	
2

 	
ci)  

.
 	

co  
cr

b  ;
< 	

----
-  
.
 	

c4  
--.

..  K
es

te
re

n  
2
8
-1

1
-1

7 4
5 

c
o

 	
cn

  c
n  

„
  .

d 	
m

i 	
( C.  r" ;
 

,.
,,,

t ,
)  
•
 
•
 

t-
" .

  F
i  
(,

)  
>

  2
 'cli  
(z

n
.v

an
  P

ie
te

r  
en

  A
nn

ek
e  

va
n  

H
em

m
en

)  

C
  o

  2
,  
<

 <
  %

.,  
41
.
•
 t.)
  

•
 

o
  

.  -  -  it  ' )
 4 7-

  4 
	

G
ij

sb
er

tj
e  

A
al

de
rs

  V
A

N
 E

L
D

IK
 

0
0

  -
-. 1

 
PC
"
 	

ri
l
 

 
.4
,.

  
0

0
  2

-•
 	

.
,
 ( d
r.

  v
an

  A
al

be
rt

  e
n  

N
ee

lt
je

  v
an

  M
an

en
)  

,C
,  

ti
x

  C
D 

 

)-
(  X
 

CD
  

A
ri

e  
(D

ir
ks

e)
  V

A
N

 L
E

N
T

 

4) ,  T
eu

nt
je

  V
A

N
 IN

G
E

N
 

2.75(
 	

K
es

te
re

n  
20

- 1
2-

17
67

  
s=>

  

Z
eg

er
  D

E
 JO

N
G

 

Jo
ha

nn
a  

W
ill

.  P
U

N
T

M
A

N
-K

R
A

M
E

R
 

Arnoldus Bracht 
VAN DEN HOF 

*  Kest.  12-04-1800 
t  Kest.  13-06-1868 

x Kesteren 

Gijsbert 
VAN  LENT  

* Liend. 26-04-1800 
t Liend. 11-05-1800 

x Zoelen 

Catharina Jacoba 
DE JONG 

* Zoelen 03-05-1802 
t Zoelen 07-04-1873 

15-03-1826  

Arlen  VAN DEN HOF 

* Kesteren 21-11-1826 
t Kesteren 11-03-1873 

x Kesteren 

Hendrika VAN  LENT  

Naaister 

* Lienden 23-03-1829 
t? 

06-08-1850 

Aartje VAN DEN HOF 

(Ort Hoen) 

* Kesteren 19-11-1869 	 t 
23-05-1890  

DS  winkelier/kapper 
t 18-06-1985 Kesteren 
; 14-10-1900 t Kesteren 23-08-1975 

* geboren 	x gehuwd 
.---• gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden 	(A) datum akte 
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e Vale Dries te Hien 

N.a.v. 'Sporen in het landschap' 
in De Gelderlander, 18 en 20 juli 2000 

W. van de Westeringh 

In de serie `Sporen in het landschap. 
Een verkenning van grote en kleine 

monumenten in de Betuwe kwam ook 
de `Valedries' te Hien aan de orde. De 
eerste keer werd ondermeer aandacht 
aan de naam besteed: de naam zou mo-
gelijk kunnen duiden op de haarkleur 
van de bouwer de boerderij. De tweede 
keer betrof het twee reacties van lezers 
waaronder schrijver dezes, dat het hier 
om een oude veldnaam gaat: `vaal' 
(schrale begroeiing) `dries'-land (= 
bouwland dat niet meer in cultuur is, 
vaak leidend tot grasland). De ligging 
van het land en de — later gebouwde — 
boerderij maakte een typering als 
`dries'-land niet onlogisch. Niet ver van 
de boerderij ligt een kolk, een gevolg 
van een dijkdoorbraak. Bij een dijk-
doorbraak wordt een diep gat uit-
gekolkt, waarbij zand over de naaste 
omgeving gestort of overgeslagen 
wordt. Dit zand, zeker als het om veel 
zand gaat, kan de grond daar minder 
vruchtbaar maken, oftewel bouwland 
kan minder geschikt worden. Als zulk 
land na de dijkdoorbraak lange tijd min 
of meer verwaarloosd blijft liggen en 
niet als cultuurland gebruikt wordt, ver-
andert het al vrij vlug in schraal, 
onkruidrijk, min of meer natuurlijk 
grasland. De begroeiing van deze 
'dries' hier was kennelijk niet zo best en 
niet zo groen, zodat die nader met `vaal' 
getypeerd werd. Dit kwam ook tot ui- 

ting in de geschatte pachtwaarde van 
`de Valedries' voor de verponding: 2 

gulden per morgen. Voor bouwland was 
dat meestal 5 of 6 gulden, voor weiland 
meestal 1 o gulden, maar ook wel 15 of 
18 gulden. (Van de geschatte pacht-
waarde moest de 6e penning = 116 deel 
als verpondingsbelasting betaald wor-
den). 
Een aanwijzing dat een dijkdoorbraak 
weleens de oorzaak geweest zou kun-
nen zijn van het ontstaan van dit `dries'-
land, vinden we in de omschrijving van 
dit perceel in het nieuwe verpon-
dingsregister uit 1650. Jonker Frarwois 
van Haaften bezit hier: `sijn edele 
valendries, is met sant belopen, ook wat 
gepoot met eisen, wort weijde...' Het 
beeld dat met deze beschrijving opge-
roepen wordt, sluit mooi aan bij de ge-
volgen van de dijkdoorbraak van 1643 
(med. Ferdinand van Hemmen), waar-
van de vlakbij gelegen Klever-
(=Klaver)bladse kolk nog steeds het 
zichtbare resultaat is. Hierover staat in 
hetzelfde verpondingsregister uit 165o 
op naam van Henrick Huyck: '99 sijn 
huijs het Claverblat met boomgaert 
ende onlandt 1 1 /2mergen. Is anno 1643 
bij doorbraeck  seer  vergraven tot dijck 
te maecken'. Naast deze kolk ligt nog 
een kleinere kolk, restant van een dijk-
doorbraak in 1579 (med. Ferdinand van 
Hemmen). Bij dit oudere kolkje ligt de 
`Valewei'. 	 • 
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PIET VAN WALSEM 

Voor machines, ijzerwaren, 
gereedschappen, dierenvoeding 

en hengelsport naar: 

Opheusden 
Dorpsstraat 2a 

Tel. (0488) 44 13 17 

VAN BREDA 
Schoenen 

Lederwaren 
Sportartikelen 

Schoen reparaties 
Sleutels 

OCHTEN 
Molendam 39 

Tel. (0344) 64 12 82 

grootendow•t 'Banket .v . 

SPECIALIST IN 
ROOMBOTERKOEKJES 

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



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

Werkplaats:  
Houtmanskampweg la 
Dodewaard 

AANNEMERSBEDRIJF 
EN 
VASTGOEDADVISEUR 

130,11.31/1/ 
GARANT 

J.H.HENDRIKSEN 
Nieuwbouw-verbouw- restauratie 

NVOB 
Nederlands Verbond van Ondernemers 
in de Bouwnijverheid 

Fa. GEBR. SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Nedereindsestraat 37— Kesteren — (0488) 48 12 21  

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. 

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



HKK&O BIJDRAGE 

Van Sijn Scilt Ende Baniere 

Louk van Kooten, Enschede 

Van syn scilt ende baniere was een, 
Van kelen met dry staken wit, 
Ende blau gevarieert scone, 
Met enen hofde, al sonderhone, 
Van goude, ene meerle daerin, 
Van  sable,  meer no mijn. 

Als men zich met de geschiedenis 
van de familie bezig gaat houden, 

stuit men soms op interessante zaken. 
Zo kan het bij de navorsingen voorko-
men, dat men plotseling op een familie-
wapen stuit, of men wist reeds van dit 
bestaan af, maar had zich er tot op dit 
moment nooit zo mee bezig gehouden. 

Nu heerst er vaak de gedachte, dat 
familiewapens slechts voorkomen bij 
adellijke families. Zeker, een familie-
wapen is een van de specifieke kenmer-
ken van de adel, doch wapens komen in 
Nederland ook voor bij grote groepen 
niet-adellijken. Het is dus niet zo, dat als 
men een familiewapen tegenkomt er 
gevoeglijk van uit mag worden gegaan, 
dat men van adel is. Ook veel rijke here-
boeren en kooplieden voerden vanaf 
de 15e eeuw eigen wapens. Het voeren 
van een wapen en dus het kunnen ge-
bruiken van een zegel was met name 
van belang voor diegene, die veel met 
officiële contracten te doen had, dus 
bijvoorbeeld eigendomsbewijzen van 
land, van gebouwen, van schepen, en 
van handelscontracten voor inkoop en 
verkoop.  

Om te begrijpen, hoe familiewapens 
zijn ontstaan, moet men terug naar de 
gezags- en bezitsverhoudingen van de 
vroege Middeleeuwen. 

In deze tijd kwamen er rijke boeren, 
die steeds meer bezit en macht naar 
zich toe trokken en hierdoor regelma-
tig in conflict kwamen met hun buren. 
Langzaamaan ontwikkelden zich deze 
boerenhofsteden tot bevestigde gebou-
wen, waar bij onraad de boerenknech-
ten en hun families een zeker veilig 
heenkomen werd geboden. Door deze 
ontwikkeling nam echter ook de macht 
van de hereboer wederom toe. Zo ont-
wikkelde zich uit de rijke boerenstand 
een soort regionale heersers, die in 
gefortificeerde boerderijen woonden. 
Een dergelijke fortificatie moet men 
niet meteen zien als de ons nog heden 
ten dage bekende middeleeuwse kaste-
len, doch deze bestond meestal slechts 
uit een z.g. donjon, een ronde stenen 
weertoren, welke naast de — meest uit 
hout opgetrokken — boerenhoeve werd 
gebouwd. Pas later werden verschei-
dene van deze weertorens uitgebouwd 
tot de kastelen, zoals wij deze nu nog 
kennen van bijvoorbeeld Slot Loeve-
steijn of de Doornenburcht. 

Inmiddels was echter de macht van 
deze landheren zo groot geworden, 
dat onderlinge gebiedsaanspraken ont-
stonden en dit onherroepelijk tot oorlo-
gen voerde. Om zich in deze strijd te 
kunnen mengen, moest men zich bewa- 
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penen. Dit geschiedde met lansen, spe-
ren, pijl-en-bogen en zwaarden. Om 
zich enigszins tegen deze moordwerk-
tuigen te beschermen gebruikte men 
schilden en later ook maliënkolders, 
helmen en harnassen. Een dergelijk 
schild werd vervaardigd uit hout, leer 
en dierhuiden. Door de wijze, waarop 
deze onderdelen werden samenge-
voegd onstond een zekere vorm en 
dientengevolge herkenbaarheid. Op 
deze wijze vormden zich de eerste wa-
penschilden, die enkele eeuwen later, 
toen men de meeste regionale strijdbij-
len inmiddels had begraven, tot volle 
glorie kwamen bij de z.g. toernooi-
spelen. Hierbij kleedden de strijdheren 
zich in kleurige mantels, droegen kleu-
rige vaandels in de inmiddels voor hun 
families gebruikelijke kleuren en tooi-
den hun helmen met de kop van een 
hert, een vos, of een ander dier, dat zij net 
geschoten hadden. 

Deze uitdossing werd uiteraard 
slechts zelden gebruikt, maar men ging 
er toe over deze herkenbaarheid in ze-
gels te graveren, waarmee men zijn af-
spraken bezegelde. Het familiewapen 
was geboren en had min of meer de 
functie van handtekening gekregen. 

Om echter te voorkomen, dat de ver-
schillende (toen nog adellijke families) 
wapens gingen voeren, die téveel op el-
kaar zouden lijken, werden er door de 
landelijke heersers z.g. herauten be-
noemd. Deze ambtenaren van de ko-
ning of de landvorst hielden zich met 
name bezig met de administratie van 
deze wapens en deden dit door middel 
van een soort rijmpjes die men blazoe-
nering noemt. Een van dit soort rijmpjes 
is het hierboven vermelde. 

In deze 13e eeuwse blazoenering uit  

de Middelnederlandse ridderroman 
van Heelu wordt het wapen van de 
Heer van Chátillon beschreven. In onze 
huidige taal wil dit zoveel zeggen als: 

Zijn schild en de banier (vlag) is van 
keel (rood), beladen met drie palen van 
vair (hermelijn & stukjes petitegris), 
met een schildhoofd van goud, waarin 
rechts (voor de kijker links!) een zwart 
merletje (dit is een, op een merel gelij-
kend zwart vogeltje zonder pootjes). 

Dit wapen vormt een hele wapen-
familie, want het wordt niet alleen in 
Frankrijk door enkele adellijke fami-
lies gevoerd, doch ook door ongeveer 
roo Nederlandse en Belgische fami-
lies. 

Waarbij echter voornamelijk ver-
schillen bestaan in de bijfiguren (de z.g. 
breuken) in het wapenschild zelf en bij 
de bijstukken of accessoires. Hiermee 
wordt alles bedoeld, dat zich niet in het 
wapenschild bevindt, dus bijvoorbeeld 
helmen, mantels, spreuken, vanen,  etc.  
Een dergelijke breuk werd gebruikt 
om binnen een familie onderscheid aan 
te brengen in de afstammingslijn. De 
oudste zoon erfde goed en titel en bleef 
het stamwapen dragen, de jongere zo-
nen gebruikten vaak het familiewapen 
waar dan echter een breuk aan werd 
toegevoegd. Op deze wijze is ook met 
grote waarschijnlijkheid de wapen-
familie van het Chátillon-wapen ont-
staan. 

Op 2 augustus 1265 ruilt graaf  Otto  
van Gelre de lenen Waerdenburg, Nee-
rijnen en Opijnen met ene Ridder  
Rudolph  de Cocq tegen diens bezittin-
gen en het kasteel te Renoy. 

Deze  Rudolph  de Cocq staat in de 
annalen ook bekend als Le Coquin, het-
geen de Franse uitdrukking is voor de 
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schelm of boef, maar ook: diegene, die 
stad en land verlaat. En dit laatste klopt 
aardig, want deze Coquin was niemand 
anders dan ene Raoul de Chátillon. Een 
niet-erfgerechtigde zoon uit het Noord-
Franse grafelijke geslacht Chátillon-
sur  Marne.  Zijn ouders waren heersers 
in de omgeving van  Reims  en dit gebied 
behoorde, net als Vlaanderen en de Ne-
derlandse Betuwe tot de invloedssfeer 
van het Bourgondische rijk. 

Raoul de Chátillon had als vermoe-
delijk jongere broer slechts de keuze 
tussen een kerkelijke carrière of elders 
zijn heil te zoeken en hier te huwen met 
een adellijke jonge dame met een erf-
goed. Dit laatste deed deze Raoul, hij 
trok vanuit zijn ouderlijke graafschap 
naar de Betuwe en huwde hier een 
dochter uit gegoede huize. 

Naar goed Frans gebruik, hing hij de 
naam van vestiging achter die van zijn 
eigenlijke naam, welke van le coquin 
tot de Cocq was verbasterd. Hiermee 
ontstond de eerste Nederlandse lijn uit 
een van origine Frans geslacht, name-
lijk de Cocq van Waerdenburg. Direct 
of indirect zijn uit dit geslacht dus deze 
ongeveer 1 oo Nederlandse en Belgi-
sche families voortgekomen, waarbij 
lang niet alle een adellijke titel dragen. 

In de loop der jaren werd vaak de 
voorste (eigenlijk hoofd-) naam weg-
gelaten en bleef er een enkelvoudige 
naam over, welke met de originele 
naam ogenschijnlijk geen enkele ver-
binding meer heeft. 

Binnen deze lijn vindt men hier bij-
voorbeeld de families (de Cocq van 
Bruchem, de Cocq van Delwijnen, de 
Cocq van Kerkwyck, de Cocq van 
Haeften, de Cocq van Neerijnen, de 
Cocq van Opijnen en de Cocq van  

Hemert. Uit deze families kwamen 
weer nieuwe stammen voort, die nog 
wel een vorm van dit Chátillon-wapen 
droegen, maar geen enkele naams-
verwantschap lieten herkennen. 

Binnen de Nederlandse heraldiek is 
deze Chátillon-familie uniek, er is geen 
andere wapenfamilie in deze vorm en 
zeker niet van deze omvang bekend. 

Het leuke is, dat men binnen deze 
wapenfamilie een keur aan oude 
plaatsnamen in en rond de Betuwe te-
genkomt en veel van deze families ook 
hierheen zijn te herleiden. 

Zo zijn de oudste mij bekende voor-
vaderen omstreeks 1560 te vinden in de 
stad Utrecht en zijn er duidelijke ver-
wijzingen naar de plaats Cothen en 
het daar aanwezige kasteel Rijnesteyn, 
dat zich in de Middeleeuwen vermoe-
delijk onder de invloed heeft bevonden 
van de Familie de Cocq van Delwijnen 
of de Cocq van Kerkwyck (Deze beide 
families dragen als breuk in het 
Chátillon-wapen rechts één zwarte ster 
(voor de toeschouwer links} in het 
schildhoofd, het wapen van mijn eigen 
familie Van Cooten/Van Kooten draagt 
drie zwarte sterren in het schildhoofd). 

Ook aan dit voorgaande ziet men 
maar weer eens, hoe achter een simpele 
ontdekking soms een geheel nieuwe 
wereld schuil kan gaan. 	 • 

De auteur werkt onder de firmanaam 
TRIA -Design als vrije grafisch-kunste-
naar, schrijver en heraldicus te En-
schede. 
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' gen website van de grond 

Victor Laurentius 

Http://www.aic-betuwe.n1  of 
Http://www.familieonderzoek.n1  

Met een eigen website heeft het 
Arend Datema Instituut haar 

bereikbaarheid aanzienlijk vergroot. 
De mogelijkheden van dit nieuwe me-
dium zijn dan ook schier eindeloos. Bin-
nenkort zullen vele belangstellende 
websurfers in een handomdraai ver-
trouwd zijn gemaakt met de activitei-
ten van het centrum. De website zal 
echter meer bieden dan informatie. 
Belangstellenden kunnen inmiddels 
vragen stellen via de site. Hiertoe hoe-
ven zij slechts de pagina Info aan te klik-
ken. Gemaild kan worden naar 
info@aic-betuwe.nl. 
Het ligt tevens in de 
bedoeling de site 
voor engelstaligen 
toegankelijk te ma-
ken. Onze hoop is 
een lid van de Histo-
rische Kring Keste-
ren bereid te vinden 
met de vertaling 
aan de gang te gaan. 

Op dit moment 
kunnen op de site 
pagina's worden ge-
raadpleegd over de 
vertrouwde onder-
werpen zoals dia- 

lect, archeologie, genealogie, Tweede 
Wereldoorlog en de Osenvorenreeks. 
Daarnaast kan men via deelgenealo-
gieën op een eenvoudige wijze vast-
stellen van welke familienamen gege-
vens beschikbaar zijn. 

Ook kunnen interessante links naar 
andere websites worden gelegd, te 
weten de site van het Centraal Buro 
voor Genealogie, de Vereniging van 
Veluwse geslachten, de Rijks Archief-
dienst en de Stichting Oud-Rhenen. 

Opvallend is dat het aantal bezoe-
kers van de website de laatste tijd aan-
zienlijk is toegenomen: zo'n  woo  be-

zoekers per maand! 
Met name de ge-
nealogie mag zich 
kennelijk verheu-
gen in een groei- 
ende 	belangstel- 
ling. 

Met deze web-
site wordt getracht 
een wezenlijke bij-
drage te leveren 
aan de informatie-
verstrekking door 
het Arend Datema 
Instituut. 	• 
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes, 
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz. 

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

Full-colour  drukwerk, o. a. brochures. 

Eigen ontwerpstudio. 

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

  

  

 

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

   

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

Drukkerij Ochten 
Mercuriusweg 5 
4051 CV Ochten 
Industrieterrein 'De Heuning' 
Tel. (0344) 64 41 62 
Fax (0344) 6438 69  
E-mail:  druk.ochten@ciceronet.n1  

OCHTEN 
offset & digitale druk 

• E 	II 
E 	• 
I 

I 	•  



Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesleren 
Telefoon 0488 - 48 2228 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 64 17 93 

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f. 
E
WEIRELIIICELE111111.:11M 

IIIIIEffi EaffiEM REM 
7e1111Mill REM ERE  

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
r--11 
ik. 
BOVAG 
• nieuwe auto's 	 • banden en accu's 
• occasions 	 • autoruitenlijn 
• onderhoud en APK-keuring 	• ombouwen tot automaat 
• roetmeting 	 met Click 'n Go 
• accessoires 	 • schadereparatie 
• gecertificeerde alarminbouw 	• fmanciering en leasing 

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

Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 



ok HKK&O'ers hebben een verleden 

AFLEVERING 7 

In deze aflevering staat bestuurslid 
Hannes van den Hatert centraal. 

Hannes is een bekende figuur in 
Echteld en wijde omgeving. Die be-
kendheid heeft hij vooral te danken 
aan zijn humoristische en vaak ook kri-
tische dialectverhalen die wekelijks in 
de krant verschijnen. Maar daarover 
later meer. We gaan nu eerst zijn le-
vensloop onder de loep nemen. 

ZIJN JEUGD 
Johannes van den Hatert, ook wel Han-
nes of Hans(je) genoemd, werd op 27 
september 1922 in Ochten geboren. Hij 
groeide op in een gezin met drie oudere 
zusters, die allen nog in leven zijn. Zijn 
vader werkte voor de oorlog bij de 
steenfabriek en na de bevrijding bij een 
aannemersbedrijf. Het vlakbij de dijk 
gelegen geboortehuis heeft het oor-
logsgeweld doorstaan en staat er nog. 

Hannes doorliep in Ochten de la-
gere school en ging toen in Tiel naar 
de ambachtsschool om voor machine-
bankwerker te leren. Hij voelde zich 
echter beter thuis in de praktijk dan in 
de theorie. Na het behalen van zijn 
diploma ging hij in 1937 bij Daalderop 
in Tiel op de munitiemakerij werken, 
waar hij 8 cent per uur verdiende. Da-
gelijks ging hij op de fiets naar het werk 
en bij sterke tegenwind kon het wel eens 
gebeuren dat hij te laat kwam. Een over-
treding waar 25 cent boete opstond. Te 
laat komen door een lekke band werd  

echter minder streng gestraft en kostte 
10 cent. Toen Hannes vele jaren later 
een van de Daalderopbazen tegen-
kwam in hotel Corbelijn te Tiel en die 
tegen hem zei: 'Hannes, jij bent aan de 
beurt voor een rondje', antwoordde 
Hannes heel gevat: 'doe jij dat maar, 
want ik heb voor jou nog voor 8 cent ge-
werkt'! 

Na de periode bij Daalderop is hij 
naar  Kurz  in Tiel gegaan omdat hij 4 
cent per uur meer kon verdienen. Hij 
kwam in de draaierij waar allerlei sier-
voorwerpen van tin, aluminium, koper 
en zink werden gemaakt. 

DE OORLOG EN BEVRIJDING 
In 1942 moesten de mensen die een 
ambachtsschooldiploma op zak had-
den in Duitsland gaan werken en wer-
den verplicht een formulier te tekenen 
dat ze vrijwillig gingen. Hannes heeft 
dit formulier nooit getekend en met 
hulp van bepaalde connecties is hij 
nooit naar Duitsland gegaan. Zo kwam 
hij in 1942 bij het spoor terecht als losse 
arbeider en vanaf 1944 tot 1982 als 
vaste kracht. Het werk in de oorlogstijd 
was een spannende tijd, weet hij te ver-
tellen. Elke dag gebeurde er wel iets: 
bijna dagelijks kwamen er gevangenen 
in Kesteren op het station aan en een-
maal in de week kwam het transport van 
Joden die naar Kleef vervoerd werden. 
Op het station in Kesteren werden ze 
gerangeerd. Als ze weg waren gingen 
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Hannes en zijn collega's zoeken of ze 
soms wat hadden achtergelaten zoals 
ansichten of briefjes. Ook werden de 
treinen beschoten uit de lucht, de loco-
motief leek soms net een zeef. 

In 1943 werd er opgeroepen tot een 
spoorwegstaking. Hannes en zijn col-
lega Jorden Kwint waren de enigen die 
het werk gelijk neerlegden en naar huis 
gingen. Thuisgekomen vond zijn moe-
der het maar niks dat hij dit gedaan 
had en zo ging Hannes de volgende dag 
weer naar het werk. De mensen die niet 
gestaakt hadden kregen een pakje thee. 
'Als ik jouw pakje thee krijg', zei zijn 
chef, 'clan zal ik je niet opgeven als 
staker'. Hannes heeft zijn pakje toen 
grif afgestaan en zijn collega ook. 

Van september 1944 tot mei 1945 
werd er echt gestaakt. Er konden trou- 

wens toch geen treinen rijden omdat de 
meeste wissels kapotgeschoten waren. 

Ondanks de oorlogstijd was er toch 
nog enig vertier in het jonge leven van 
Hannes. Dansen was verboden, maar er 
werden hier en daar concerten gege-
ven waar hij naar ging luisteren. Zo 
hoorde hij voor het eerst Willy  Alberti  
zingen. Bier was er niet, dus dronken ze 
imitatiebier. 

Vanaf een jaar of zeventien, achttien 
begon Hannes een beetje naar de meis-
jes te kijken en werd na verloop van tijd 
een echte Don Juan, want in elk stadje 
had hij een ander schatje, of liever ge-
zegd in elk dorpje. Hannes kan daar-
over zeer vermakelijk vertellen: 'met 
die heb ik nog gevreeën en met die en 
die', een opsomming waar geen einde 
aan lijkt te komen. 
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Na de oorlog gingen hij en zijn kamera-
den naar veel bevrijdingsfeesten toe en 
werd er stevig gedronken. Op zekere 
avond viel een van de jongens voor 
dood neer. Grote schrik bij de anderen, 
want wat moesten ze nu doen. Ze kwa-
men op het idee om een bakfiets bij 
Lebbink in Tiel te lenen en hem zo naar 
het Andreas Ziekenhuis te vervoeren. 
Gelukkig kwam hij na een poosje weer 
bij zijn positieven. Zelf reed Hannes op 
een keer 's nachts in de gracht bij Huize 
Voorzorg in Lienden. Onder het een-
denkroos is hij naar huis gefietst en 
heeft daar zijn pak afgespoeld om aan 
de waslijn te drogen te hangen. 's Mor-
gens vroeg wilde hij het pak binnenha-
len, maar hij versliep zich en zijn moe-
der vond het toch. 

Door al deze festiviteiten wist hij 
soms gewoon niet waar hij als eerste 
naar toe zou gaan. Zo was er op zekere 
dag kermis in Druten, in Herewaarden 
en in Lienden was een festival. Hij 
klaagde daarover tegen zijn moeder, 
die antwoordde:`jong,ge he't zo druk, ge 
mot er mar un kjaltje bijvatte!' 

Als hij in Rhenen ging stappen zo 
vlak na de oorlog moest hij op tijd bij de 
pont Wageningen-Opheusden zijn, an-
ders kon hij niet meer overvaren. Dat 
mislukte weleens en dan sliep hij er-
gens in het hooi. Later werd hier een 
oplossing voor gevonden en de dochter 
van de veerman, Driek  Mason,  werd 
mee gevraagd. Die zou thuis stiekem de 
sleutel van de pont meenemen. Diep in 
de nacht voer het stel over naar Op-
heusden. Halverwege ging er echter 
iets mis: de pont vloog met volle vaart 
op de aanlegwal. De vader van Driek, 
Bart  Mason,  werd hier wakker van en 
kwam laaiend van woede naar buiten. 

HET HUWELIJK 
Toen zijn moeder stierf verloor Hannes 
zijn wilde haren en in die tijd leerde hij 
op 3o-jarige leeftijd zijn vrouw Gre 
kennen. Samen met Bertus, die een mo-
tor had, reed Hannes naar Rhenen om 
het meisje te laten keuren door zijn 
virend. 'Man als je die laat schieten, dan 
ben je een grote stommerik' zei die na-
derhand tegen Hannes. Dat heeft Han-
nes goed in zijn oren geknoopt en in 
1956 werd er getrouwd en de bruiloft 
werd gevierd in het Paviljoen op de 
Grebbeberg. Het echtpaar werd ver-
blijd met twee zonen, Hans en Herman. 

Zijn vrouw overleed in 1997 en in 
haar verloor Hannes een trouwe kame-
raad die hem met raad en daad bijstond 
met het schrijven van zijn stukjes. 

ZIJN LOOPBAAN 
In 1956 ging Hannes bij het Spoor in 
Echteld werken en het echtpaar trok in 
het spoorweghuisje. Daar woont Han-
nes nog steeds. Het huisje staat momen-
teel op de monumentenlijst. Al vroeg 
zat Hannes in de Bond en i8 jaar lang 
heeft hij in het overlegorgaan van 
de NS gezeten. Altijd werd hij met 
voorkeurstemmen gekozen. Aan het 
einde van zijn loopbaan vervulde hij de 
functie van treindienstleider, een zeer 
verantwoordelijke baan. De invoering 
van computers vond Hannes maar niets 
omdat daardoor arbeidersplaatsen ver-
dwenen. Een kaartje verkopen naar bij-
voorbeeld Zwitserland nam 30 minu-
ten in beslag, maar met de computer 
lukte dit in een minuut! 

SCHRIJVERSTALENT 
Zijn schrijverstalent kwam voor het 
eerst tot uiting in 1960 toen hij stukjes 
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voor de krant ging schrijven. De aanlei-
ding was als volgt: na de oorlog vond hij 
vlakbij het station achtergebleven ko-
gels en hij was bang dat de schooljeugd 
daardoor iets zou overkomen. De on-
derwijzer die hij raadpleegde raadde 
hem aan om een stukje ter waarschu-
wing naar de krant te zenden. Nader-
hand werd hem gevraagd of hij geen 
verslagen wilde schrijven van zaken 
gen die in Echteld-Ochten en Ijzen-
doorn plaatsvonden, zoals uitvoerin-
gen, raadsverslagen en voetbalwed-
strijden. Aanvankelijk was hij corres-
pondent voor het Nieuw Utrechts Dag-
blad en ook voor Het Vrije Volk schreef 
hij. Toen de Tielsche Courant werd op-
gericht werd hem gevraagd om daar 
voor te schrijven. Dat verdiende trou-
wens ook beter. In 1968 (13 december 
het eerste stukje) ging hij in het dialect 
schrijven. Aanleiding hiertoe was een 
dialectstukje in de krant van een zekere 
Hent. 0, dat kan ik ook wel dacht Han-
nes en schreef over de wapenspreuk 
van Opheusden: een zware ... enz. Dit 
sloeg in als een bom en vanaf die tijd 
verschenen er wekelijks dialectstukjes 
van zijn hand in de krant. In die stukjes 
werden leuke voorvallen beschreven 
van mensen uit de omgeving maar ook 
de politiek werd flink op de korrel geno-
men, soms zo erg dat de plaatselijke be-
stuurders er nijdig om werden. Burge-
meester Hoftijzer van Lienden zegde 
op een gegeven moment zijn abonne-
ment op de beruchte krant op. Later 
toen hij geen burgemeester meer was, is 
hij de krant toch maar weer gaan lezen. 

Om een voorbeeld uit een van zijn 
stukjes te geven: toen de waterkracht-
centrale in Maurik werd bezocht door 
koningin Beatrix en zij werd voorge- 

steld aan burgemeester Hoek, zei ze 
heel verbaasd: `Ik dacht dat Piet Dries-
sen hier burgemeester was'. (N.B. Piet 
Driessen was een wethouder die veel te 
zeggen had in de Maurikse politiek). 

De uitdrukking 'sanitaire stop' is 
door Hannes in het leven geroepen. 
Een bakker uit Deil reed met zijn gezin 
in de auto naar Utrecht. Halverwege 
begon het vreselijk te stinken in de auto. 
Een van de kinderen bleek wat in de 
broek gedaan te hebben. De auto werd 
op de vluchtstrook geparkeerd om het 
kind te verschonen en dit feit kostte de 
bakker f 40,— boete. Hannes schreef 
toen: door sanitaire stop f 40,— boete! 

Voor Radio Oost en Radio Gelder-
land hield Hannes wekelijks een voor-
drachtje en ook werden er van hem en 
een aantal andere artiesten twee lang-
speelplaten opgenomen: Tiel en Neder-
betuwe Plat i en 2. Platen met dialect-
verhaaltjes, voorgedragen door Han-
nes en Leen van Eldik uit Tiel en met 
een aantal dialectliedjes waarvan de 
teksten ook door Hannes geschreven 
zijn, maar gezongen door een Betuws 
zangduo. Een vrouwelijke fan dacht dat 
Hannes de liedjes zelf zong en vroeg: 
'Man wat kan jij mooi zingen, wil je niet 
bij het Leger des Heils komen zingen?' 
De plaat was ook de reden dat een ziels-
gelukkige moeder hem op zekere dag 
opbelde om hem te bedanken, want 
dankzij het afdraaien van zijn plaat was 
haar zoon uit een dagenlang durend 
coma ontwaakt. Op verzoek van de be-
handelend arts, die vroeg waar de zoon 
graag naar luisterde, werd de plaat van 
Hannes gedraaid. 

DE BOER OP 
Op zeker moment ging Hannes een 
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tijdlang met fotograaf Van Mourik uit 
Deil zogenaamd 'de boer' op om ver-
slag te doen van bijvoorbeeld 50-jarige 
huwelijken enz. Samen maakten ze zo 
heel wat mee onderweg. Op een gege-
ven moment kwamen zij bij de familie 
Honders in  Eck  en Wiel. In de huiska-
mer stond een kooitje met een kanarie. 
'Mensen', zei Van Mourik voor hij zijn 
foto ging maken, 'als ik jullie was, zou ik 
even een doek over het kooitje hangen, 
want de beestjes kunnen niet tegen flits-
licht.' Er werd geen gehoor gegeven 
aan zijn waarschuwing en het pietje viel 
dood in het kooitje neer. Dat was nader-
hand natuurlijk vreselijk lachen. Zo 
kwamen ze bij mensen die niet op de 
foto wilden, maar met een kwinkslag 
werden die alsnog overgehaald. 'We 
zijn net bij iemand geweest die een bult 
op de rug had', zeiden ze dan 'en die 
wilde wel gefotografeerd worden, want 
zo'n bult zie je toch niet op de foto. Na-
deel is alleen dat het fotoalbum zo moe-
lijk dicht gaat.' 

Door allerlei listigheden kwamen 
ze aan leuke foto's. Zo kwam minister 
Den Uijl naar Tiel met de trein. Er lag 
sneeuw en een jongetje zou door het stel 
beloond worden als hij de minister met 
een sneeuwbal de hoed van zijn hoofd 
gooide en aldus geschiedde. 

Ook was er een buurt die vreselijk 
klaagde dat de appels beroet waren 
door een naburige fabriek. Op de plaats 
van bestemming aangekomen konden 
ze niets buitensporigs ontdekken. 

'Heb je geen oude doek?', vroegen 
ze aan een van de vrouwen. Argeloos 
werd hun deze aangereikt. De lap werd 
even door de kachel gehaald en zo kwa-
men ze weer aan een spectaculair 
plaatje. 

DE HKK&O 
Zo'n jaar of 18 geleden kwam Hannes 
voor het eerst bij de Historische Kring 
en hij werd meteen als bestuurslid ge-
vraagd, omdat ze niemand uit de regio 
Echteld-Ochten hadden en deze func-
tie bekleedt hij nog steeds. 

Door zijn verbondenheid met de 
HKK&O is ook het Nederbetuws Woor-
denboek ontstaan. Zijn vrouw Gre 
stelde voor om alle dialectwoorden 
eens op te schrijven. Samen met A. 
Datema, die de woorden in de computer 
zette, is dit boek tot stand gekomen. Een 
werk dat in de kortst mogelijke tijd uit-
verkocht was en een tweede druk be-
leefde, die ook de boekwinkels uit-
vloog. Jammer genoeg heeft zijn vrouw 
dit niet meer mogen meemaken. 

Momenteel werkt Hannes mee aan 
een boek dat de Gemeente Echteld de 
inwoners voor de herindeling cadeau 
wil doen. 

In 1998 is Hannes voor zijn verdien-
sten koninklijk onderscheiden en 
mocht hij in Ochten op het gemeente-
huis temidden van al zijn familie en 
kennissen uit handen van burgemees-
ter Zomerdijk het lintje in ontvangst 
nemen. 

Hannes heeft altijd goede contacten 
gehad met deze burgemeester en bij de 
installatie van Zomerdijk in Duiven 
was hij een van de genodigden. Tijdens 
de installatie werd hem door een van de 
inwoners gevraagd of hij een stukje 
over burgemeester Zomerdijk in de 
'Duivenbode' wilde schrijven. Hannes 
stemde toe en het werd een komisch 
stukje, want zo beschrijft hij de reis —een 
soort processie — van Zomerdijk (die na 
het hoge water van 1995 tot in Japan 
bekend was) naar Rome om de Paus ie 
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bezoeken. Op het St. Pietersplein ver-
schijnt hij samen met de Paus op het bor-
des. Een Japanner vraagt dan aan een 
van de voorbijgangers: `Wie is toch die 
persoon in die witte mantel die naast 
Henk Zomerdijk staat?' 

HOBBY'S 
Naast het schrijven heeft Hannes nog, 
andere geliefde bezigheden. Eén daar-
van is kaarten. Toen zijn vrouw nog 
leefde werd er gebridged, maar mo-
menteel klaverjast hij veel. Ook 
schaakt hij graag met zijn zoons of 
kleinzoons. Daarnaast houdt hij ver-
schillende keren in het jaar voordrach-
ten voor plaatselijke verenigingen, 
waarbij hij voorleest uit eigen werk. 
Zijn dialectverhalen heeft hij uitge-
breid met een paar bijbelse verhalen  

zoals 'De verloren Zoon' en 'David en 
Goliath'. Dit heeft ertoe bijgedragen 
dat hij nu veelvuldig gevraagd wordt 
door hervormde bejaarden- en vrou-
wengroepen. 

In intieme kring zingt Hannes graag 
oude liederen, waarvan hij de woorden 
nog exact uit zijn hoofd kent. 

TOT SLOT 
In dit verhaal heb ik getracht een beeld 
te schetsen van de 'echte' Hannes met 
zijn sterke humor en zijn talenten. Te-
yens wil ik hem bedanken voor al die 
dingen die hij voor de Kring gedaan 
heeft en persoonlijk voor de gezellige 
uurtjes om dit verhaal tot stand te bren- 
gen. 	 • 

Hannes, wa zedde gij? 	JvD-H 
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Bommenwerper in de Linge 

 

Victor Laurentius.  

 

Op 26 april en io mei j.l. zijn ter 
hoogte van de Hemmense electri-

citeitscentrale enkele fragmenten van 
een Amerikaanse bommenwerper ge-
borgen uit de Linge. Het betrof hier 
fragmenten van een viermotorige B-
17F  'Flying Fortress'  bommenwerper, 
welke op 22 juni 1943 een mislukte 
noodlanding maakte. De wrakstukken 
zijn op aanwijzingen van de Opheusde-
naar Derk van Dorland door enkele 
medewerkers van de Historische Kring 
Kesteren met een hijskraan uit de 
Linge gedregd. 

Dat er op de aangegeven lokatie 
vliegtuigresten te vinden waren kwam 
overigens niet als een verrassing. In 
de naoorlogse geschiedschrijving is di-
verse keren melding gemaakt van het 
neerkomen van de B-17. Daarnaast 
hebben tientallen bewoners uit Dode-
waard, Opheusden, Hemmen en Zetten 
het aangeschoten toestel uit de lucht 
zien vallen. Op basis van de literatuur 
en getuigenverslagen was het mogelijk 
een voorlopige reconstructie van de 
'crash' te maken. 

Het toestel met het nummer 42-5880 
was in de nacht van 21 op 22 juni 1943 
opgestegen van het Engelse vliegveld  
Bury  St. Edmunds in Suffolk. De beman-
ning bestond uit tien man en de piloot 
was 2e luitenant John G. Sabella. 
De B-17 behoorde tot de 8e Ameri-
kaanse Luchtmacht, deel uitmakend 
van de 94e  Bomber Group.  Het doelwit 

van de aanval was de Duitse industrie-
stad  Hills,  waar synthetische rubber 
werd geproduceerd. Bij deze aanval 
werden 235 vliegtuigen ingezet. Zoals 
bij ieder groot bombardement ging een 
percentage van de opgestegen bom-
menwerpers verloren als gevolg van 
het Duitse luchtafweergeschut, aanval-
len van Duitse jachtvliegtuigen of ge-
woon motorpech. 

De Duitse successen werden onge-
acht het resultaat van het geallieerde 
bombardement breed uitgemeten in de 
nazi-pers. In de genazificeerde Teister-
bander  bijvoorbeeld stond op 26 juni 
1943 het volgende berichtje: `Duitsche 
jagers en afweergeschut hebben in 
de ochtenuren van 22 juni bij vluchten 
van gemengde vijandelijke bombarde-
mentsformaties naar Duitschland en 
Nederland 27 meermotorige vliegtui-
gen neergeschoten. Met inbegrip van 
de 44 Britsche bommenwerpers, die in 
den nacht van 21 op 22 juni bij den ter-
reuraanval op de woonwijken van de 
stad  Krefeld  neergeschoten werden, 
haalden Duitsche nachtjagers en af-
weergeschut in minder dan 24 uur 71 
Britsche en Amerikaansche bommen-
werpers neer.' 

Erg ver bezijden de waarheid waren 
deze berichten echter niet: in de nacht 
van 21 op 22 juni verloor het  'Bomber 
Command'  inderdaad 44 toestellen. 23 
hiervan kwamen in Nederland neer. De 
bommenwerpers die in de ochtend van 
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22 juni 1944 terugkeerden van hun aan-
val op Hls kregen het eveneens voor 
hun kiezen: Duitse jachtvliegtuigen 
van de typen Focke Wulf 190 en 
Messerschmidt Bf-1o9 die op Woens-
drecht gestationeerd waren vielen de 
formatie B-17's aan. Vermoedelijk gin-
gen hierbij zestien geallieerde vlieg-
tuigen verloren. 

Even over de Nederlandse grens 
werd B-17 nr. 42-5880 aangeschoten, 
hetzij door luchtafweergeschut, hetzij 
door een Bf- o9 die kort daarop zelf ook 
werd neergehaald en enkele minuten 
later bij Dodewaard in de Waal stortte. 
Van dit toestel is bekend dat het gevlo-
gen werd door Bernhard Franken, een 
piloot van het Jagd-Geschwader 54. 
Verondersteld wordt dat Franken de 
B-17 aanschoot en vervolgens boven 
Wely een tweede B-17 probeerde aan 
te vallen. Hierbij werd hij zelf geraakt  

en belandde tussen twee kribben in de 
Waal. Zijn toestel is in december 1986 
door de Koninklijke Luchtmacht gebor-
gen. Aan de hand van nummers in de 
wrakstukken kon de gesneuvelde pi-
loot geïdentificeerd worden. 

De aangeschoten B-17 was intussen 
niet meer in staat de thuisbasis te berei-
ken. Boven Doornenburg schijnen 
reeds vijf bemanningsleden uit het 
vliegtuig te zijn gesprongen. Vervol-
gens vloog de piloot een aantal rondjes 
over Dodewaard en omgeving op zoek 
naar een geschikte plaats voor een 
noodlanding. Vanuit de cockpit zag de 
piloot een veldje tussen Opheusden en 
Hemmen dat geschikt leek. Hij zette 
een duikvlucht in, scheerde rakelings 
over de boerderij van de familie Van 
der Bijl, maakte een schuiver door een 
maanzaadveld en gleed de Linge in, 
daarbij over de kop slaand. Dit laatste 

36  NIEUWSBRIEF i8e jaargang nr. 2 -  august  us 2000 



was vermoedelijk een gevolg van het 
feit dat de Linge vroeger uit twee wete-
ringen bestond, gescheiden door een 
brede zandwal. Hoewel er aan de ge-
vonden wrakstukken enige brand-
schade te zien is, bleef het toestel gro-
tendeels intact. Onduidelijk blijft wat er 
met de resterende bemanning is ge-
beurd. Volgens één lezing sprongen de 
resterende vijf bemanningsleden er bo-
ven Dodewaard uit. Eentje sprong op 
zeer geringe hoogte en belandde in een 
weiland in De Maten. Daar zou hij al na 
korte tijd door de Duitsers zijn ingere-
kend. Volgens twee andere lezingen 
werden de neergekomen bemannings-
leden door het verzet met een auto op-
gehaald. Kesterenaar en verzetsman 
Henje van der Voort, alias 'De Kangoe-
roe', zou daarbij zijn herkend door bur-
gers. Van der Voort zou de Amerikanen 
naar Broer van Lutterveld in de Boven-
eindsestraat in Kesteren hebben ge-
bracht. Wat er verder met hen is ge-
beurd blijft onduidelijk. Volgens een 
rapport uit het oorlogsmuseum in 
Groesbeek zouden alle bemannings-
leden echter in krijgsgevangenschap 
zijn geraakt. 

Het vliegtuigwrak trok intussen veel 
belangstelling. De plaatselijke bevol-
king was veel eerder bij het wrak dan de 
Duitsers. Het duurde ongeveer een half 
uur eer die ter plekke arriveerden met 
motoren en vrachtauto's. Het wrak was 
toen reeds gedeeltelijk doorzocht. Ie-
mand had er een rubberbootje uitge-
haald en verstopt in een schuur van de 
familie Van der Bijl. De Duitsers von-
den het bootje echter. Met de bajonet op 
het geweer doorzochten ze het maan-
zaadveld. Onder hun ogen slaagde een 
van de burgers erin een pilotenjas mee  

te smokkelen. Thuis verstopte hij de jas 
in een wasketel. Tijdens de watersnood 
in de winter van 1944 op 1945 raakte de 
jas volledig verrot. 

De B-17 heeft ongeveer een maand 
gedeeltelijk in het water, gedeeltelijk 
op de wal tussen de twee weteringen ge-
legen. Een Duitse soldaat moest het 
wrak bewaken. Volgens een getuige 
waren het Hollandse arbeiders afkom-
stig van vliegveld Gilze-Rijen die het 
wrak vervolgens hebben afgebroken. 

Omdat de literatuur en de getuigen-
verslagen elkaar op ieder denkbaar ni-
veau tegenspreken, wordt nu getracht 
contact te leggen met eventueel nog in 
leven zijnde bemanningslden uit het 
vliegtuig. Hoewel er inmiddels een 
contactadres voor luchtmachtvetera-
nen in Amerika is gevonden heeft dit 
nog niets opgeleverd. Een getuigen-
verslag van een van de bemannings-
leden zou zeker licht op de zaak werpen. 
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11111eij 	 istorische foto's 

FOTO'S NIEUWSBRIEF APRIL 2000 
De namen van de vier portretten zijn 
alle bekend. Mevrouw Strous uit Rhe-
nen noemde ons de volgende namen: 
met stoel Derk Arend van Zetten en 
zijn echtgenote Theodora Vink, woon-
achtig op de Schuilenburg. 
De twee andere personen zijn Sander 
Adrianus de Haas (*1829) en zijn echt-
genote Neeltje de Leeuw (*1831). Zij 
woonden op de Tollenburg en hadden 
16 kinderen. 

NIEUWE (OUDE) FOTO'S 
Van bijgaande foto's is ons eveneens 
onbekend wie er opstaan.Wie helpt? • 
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Pasfoto's 
Direkt-klaar! 

• Studio • 

fie  foto van Beek 
DODEWAARD 
Nassau laan 2a 
(0488) 41 22 12 

Pasfoto's in kleur en zwart-wit 
Huwelijksreportages 

Studio- en portretfotografie 
Tevens kantoorbenodigdheden 

 

REIDTir PRESTO_Print 

in • Polaroid 

<WHET GEB1ED VAN 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

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  

gost  614  

foisiterS • co 
• rietwerken 
software 

04,  trainingen  
S irt  

rport  
•4- 

t4f"' 	 Automatiseren is 
maatwerk, vandaar 

dat  we  in een persoon-
lijk gesprek gaarne 

bereid zijn om de 
werkwijze van  Bunt  

Automatisering toe te' 
lichten. Samen met  u 
kunnen we clan bekij-

ken wat we voor 
elkaar kunnen 

betekenen. 

Wij zijn verhuisd! 
Nieuw adres: 

De Chamotte 2 
4191 GT Geldermalsen 

Tel. (0345) 58 90 10 
Fax (0345) 58 90 30 



adgi

Alk 

RENTMEESTERSKANTOOR 

VAN LIJNDEN 

Molenpad 1 
6672 LG Hemmen 

Tel. (0488) 45 13 12 

Fax. (0488) 45 26 21 

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

' '' ri  

i 
- 

• ( 
Interieurbouw 

MARK VAN WAMEL 

/ 	betimmering & montage 

voor particulieren en projecten 
wij doen meer dan u denkt 

Panhuizerweg 22 
4041  ON  Kesteren 

Tel./fax (0488) 482248 

Liniestraat 34b 
4051  BP  Ochten 

Tel./fax (0344) 644127 

Autotelefoon (06) 53388274 

SCHILDERWERKEN 

., 

' 	..,,. 
Pr,.= 

• .- 	If  

WIM VAN ZANTEN 

,D ,n, 

4043  PD  
Tel./fax 
Mobiel 

H 

(06) 

Berkenstraat 

(0488) 

,2 	 

Opheusden  
44 

51 33 

1 

16 
00 

RI  

59 
63 

pri:31  

BOVAG 
MOTOR 

MOTOREN 

Keuze uit ongeveer 
100 motoren 

Motoren en bromfietsen: 
Honda! Suzuki  /  Kawasaki  / Yahama 

en andere merken 

Inruil en financiering mogelijk 
Nedereindsestraat 25 Kesteren 

Tel. (0488) 48 12 00 



111111;7 lub van 100 

Aannemersbedrijf J.R. van Lienden 	 Lienden 
Aannemersbedrijf Kuijpers Heteren BV 	 Heteren 
Aannemersbedrijf  Quint 	 Ochten 
Aannemersbedrijf Van Spronsen BV 	 Lienden 
Accountantskantoor C. Ruijgrok 	 Opheusden 
Accountantskantoor Waverijn 	 Kesteren 
Adm. en Assur. Kantoor W.J.J. van Es 	 Lienden 
Administratiekantoor den Hartigh 	 Ochten 
Advocatenkantoor Looijen 	 Zetten 
Apotheek de Bongerd 	 Ochten 
Apotheek de Linge 	 Opheusden 
Architectenbureau H. Freeke 	 Lienden 
Architectenburo Fren Overdijk 	 Ochten 
Architektenburo Snijder 	 Apeldoorn 
Arends de Arend Vof 	 Kesteren 
Arns Olie- en Benzine Brandstofhandel 	 Driel 
Assurantie- en Adviesburo de Geus 	 Lienden 
Assurantiekantoor Peters 	 Ingen 
Autobedrijf Piet Geluk 	 Dodewaard 
Autobedrijf Zeeman 	 IJzendoorn 
Babypark De Kinderhoek 	 Kesteren 
Bas Honcoop BV 	 Dodewaard 
Begrafenisonderneming H.D. Knuivers 	 Kesteren 
Betuwe Beton Boringen 	 Kesteren 
Betuws Accountantskantoor BV 	 Ochten 
Boekhandel B.O.S. 	 Zetten 
Boekhandel Herberts 	 Eist 
Boomkwekerij G.J. Roelofsen & zn. 	 Opheusden 
Bouw- en Adviesburo Moesbergen 	 Echteld 
Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo van Zeist 	 Opheusden  
Bunt  Automatisering 	 Kesteren  
Bunt  Opleidingen 	 Kesteren 
Combinatie Mauritz BV 	 Opheusden 
Congrescentrum Kasteel Wijenburg 	 Echteld 
Damcon Boomkwekerijmachines 	 Opheusden 
Derksen Autofood 	 Ochten 
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Dhr. C.S. Grnbauer 	 Dodewaard 
Dhr. Dick van Voorthuizen 	 Ingen 
Dhr. Douwe  Elting 	  IJzendoorn 
Dhr. G. van Kalkeren 	  Lienden 
Dhr. Hannes van de Hatert 	 Echteld 
Dhr. Johan Boeder 	 Kesteren 
Dhr. Th. Laurentius. 	  Voorschoten 
Dhr. M. van Lienden 	 Zaandam 
Dhr.  GIP.   Westreenen 	 Laren 
Drukkerij Ochten 	 Ochten 
Elektr. Techn. Inst. Buro H. v.d.  Flier 	  Ochten  
EM.  Angelino Ochten BV 	 Ochten 
Fa. A. H. Roelofsen en zn 	 Opheusden 
Fa. D. Hevel 	 Lienden 
Freek Keuken Familux 	 Ochten 
Fysiotherapie Kesteren 	  Kesteren 
G20 	 Lienden 
Gebr. van Dorland 	 Dodewaard 
Geurts Conservenfabriek BV 	 Dodewaard 
Groenvoorziening v.d. Bijl en Heierman 	 Opheusden 
Groep Midden Betuwe 	 Opheusden 
Herman Tijssen Zonweringsbedrijf 	  Kesteren 
Horloger-Juwelier B. Gelderman 	 Kesteren 
Ing. L. van de Werfhorst 	 Kesteren 
Int. Transportbedrij f Vonk en co 	  Lienden 
Keukencentrum Van Woudenberg 	 Kesteren 
Leeuwen Auto's 	 Kesteren 
Makelaardij A.  Budding 	 Echteld 
Makelaardij J. Derksen 	 Ochten 
Makelaardij Joop van Mourik BV 	  Lienden 
Makelaardij van de Weijde 	 Zetten 
Mark van Wamel Interieurbouw 	 Kesteren 
Meubelpark de Bogerd 	 Kesteren 
MVS Makelaardij OG 	 Driel 
Niek van Hunnik Meubelen 	 Opheusden 
Notariskantoor Elfrink 	 Zetten 
Notariskantoor Hoctin Boes 	 Heteren 
Notariskantoor Versluys 	 Opheusden 
Plantencentrum Eerbeek 	 Opheusden 
Ras Vastgoed 	 Zetten 
Reclamestudio van Suilichem 	 Opheusden 
Rekencentrum Kesteren BV 	 Kesteren 
Restaurant de Engel 	 Dodewaard 
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rief hoofd uit vervlogen tijden 

J. W. ARIESE, :—:  HIE  N. 

RIJTUIG. EN WAGENMAKERIJ. 

REKENING 	-14,/...4.2e.‹..,-/!jem,-4444,42- 

Wegens gedane Werkzaamheden en Leverantiën. 	• /7/ 6/ 	 Van J. W. ARI  ESE.  

a2~. 

9  

Restaurant De Goudreinet 	  Ochten 
Restaurant Het Wapen van Balveren 	 Echteld 
Schildersbedrijf Peters van Ton 	 Wageningen 
Supermarkt Ci000 Timmer 	 Lienden 
T.C. van Amerongen BV 	 Kesteren 
Tandtechnisch Laboratorium Luisman 	 Kesteren 
Techn. Installatiebureau M. van Ommeren 	 Ommeren 
Ton Keuken Mediaservice 	 Opheusden 
Totaalnet 	 Arnhem 
Transportbedrijf G. van der Linden & zn. 	 Kesteren 
Tuincentrum Kuus 	 Kesteren 
Tuyl Kesteren BV 	 Kesteren 
v.d. Hi1st Amerongen BV 	 Lienden 
van Meerten Boomkwekerijen BV 	 Kesteren 
van Suilichem Auto's BV 	 Opheusden 
Vervat Staal BV 	 Kesteren 
Willemsen BV Carrosseriefabriek 	 Kesteren 
Warenhuis van der Garde 	 Opheusden 
Koopjeshal Verwoert & Schalk 	 Opheusden 
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1  orte berichten 

CURSUS OUD SCHRIFT 

Voor die mensen die graag het oude 
schrift willen leren lezen worden er 
deze winter weer cursussen georgani-
seerd. Bij voldoende deelname zullen 
er twee cursussen gegeven worden, een 
voor de beginners en een voor de 
gevorderden. Er worden in klein  

groepsverband diverse oude teksten 
onder de loep genomen. De cursussen 
bestaan uit ieder 12 lessen en bedragen 
f85 per cursus, inclusief koffie en cursus-
materiaal. U kunt zich voor 1 oktober 
opgeven bij de cursusbegeleidster Joke 
van  Dee,  tel: (0344) 69 26 70. 	• 

BOEKEN VERKRIJGBAAR BIJ HET AREND DATEMA INSTITUUT: 

BOEKEN 

De Betuwe in Stelling (oorlog) 	  ƒ24,95 
Kruiend door de Betuwe 	  fzo,— 
Ooievaar brengt zondvloed (oorlog) 	  ƒ9,50  
Wilhelina kijken tussen de dijken 	  1'15,— 
Kijken tussen de dijken 	  f.'s,— 
Bestemoeders hofstad (boerderij te Ingen) 	 f 15,— 
Familie Hommersom 	  ƒ12,50 
Fotoboek IJzendoorn 	  1'25,— 
Fotoboek Kesteren 	  f15 
Duizend Ochtenaren 	  f5,— 
Perceelsnamenatlas 	  f 15,— 
De stille miljoenen van het Rivierenland 	 ƒ17,50 
De Spees 	  ƒ5,— 
650 jaar Nederbetuwe (v/h polderdistrict) 	 ƒ5,-- 
Chr. Hermina School 	  ƒ7,50  
Burgemeester  Chevalier 	  ƒ12,50 

BETUWSE MONOGRAFIËN 
Het huis van de Jonker (kasteel Echteld) 	  
Uit het leven van een dorpsdokter (Guepin) 	  
Eck  en Wiel 	  
De vergeten watersnood (Dijkdoorbraken Eldik) 	 f5,-- 
Ingen deel I en deel  II 	 samen P7,513 

OSENVORENREEKS 
Voor Osenvorens gelden verschillende prijzen, afhankelijk van de om- 
yang. 

ƒ5,— 
ƒ5,— 
f 5,— 
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• office  supplies  
• • 	. 	 

• papiervernietigers 

* mobiele telefonie 

 

Heuningstroat 29 - 4051 CA Ochten Telefoon 0344-647050 Telefax 0344-644109 

Uw partner in aartomagenvh.4en "Yr > 	ákf,.• 

 



We zijn net zo 
thuis in 

a buurt 
aiS 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen vóór mensen. 

Dat merkt u al snel in het persoon-
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen-
!eying.  Daarom zijn we 
vaak betrokken bij activi-
teiten in het bedrijfs-
leven, verenigingen en 

scholen. We weten wat 

er leeft, ook als het niet 
om bankzaken gaat. Kort-
om, we zijn een bank die 
net zo thuis is in de buurt als u. 

Rabobank 
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