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Van  de voorzitter en de redactie 

Folkert Schuurman 

De blik vooruit 

We staan alweer op een drempel, 
ditmaal van een nieuw jaar. Ik 

wil dan ook graag van de gelegenheid 
gebruik maken om u en de uwen al het 
goede toe te wensen namens het be-
stuur van de Historische Kring Keste-
ren en Omstreken en ook namens het 
bestuur en de medewerkers van het 
Arend Datema Instituut. 

Het afgelopen jaar hebben we met 
succes weer groot aantal activiteiten 
kunnen afsluiten, en het ziet er naar uit 
dat we komend jaar weer een drukke 
tijd tegemoet gaan. Zonder volledig te 
zijn wil ik u een aantal projecten opsom-
men die naar verwachting komend jaar 
worden afgerond: 

• Boek Naar de Bronnen van Jan Jager 
en Menno Potjer; 

• Boek over de watersnood van 1809, 
geschreven door de heer Derksen uit 
Elst, die ons heeft verzocht dit boek uit 
te geven; 

• Boek over de geschiedenis van de 
Rabobank in Dodewaard, Kesteren 
en Opheusden. Op verzoek van de 
bank geschreven door Victor Lauren-
tius; 

• Boek voor de gemeente Echteld dat 
aan het einde van het komend jaar ge-
reed moet zijn i.v.m. de opheffing van 
de zelfstandige gemeente Echteld. 

Als er in de gemeente Echteld of daar- 

buiten nog mensen zijn die over oud 
beeldmateriaal beschikken dan hou-
den we ons aanbevolen. 

INTERVIEWBOEK 
Worden bijna alle opgesomde boeken 
in opdracht gemaakt, zelf zijn onze me-
dewerkers druk bezig met het afnemen 
van interviews met oudere mensen in 
ons werkgebied. De bedoeling is om-
streeks november deze te bundelen in 
een boek. Dit project loopt voorspoedig 
en we hopen voor de zomer alle inter-
views te hebben afgerond, zodat de zo-
mer kan worden gebruikt voor het redi-
geren en het zetwerk. 

TENTOONSTELLING 
In onze expositieruimte is nog steeds de 
mineralenverzameling van Henk Ger-
ritsen te bewonderen, naast archeologi-
sche vondsten van De Woerd in Kes-
teren. Bijzonder zijn enkele beenderen 
van een mammoet, gevonden in Driel. 
Alleszins de moeite waard om dat eens 
te bekijken. 

BEDANKT 
Tot besluit wil ik graag al onze mede-
werkers bedanken voor hun inzet het 
afgelopen jaar. Ook dank aan alle men-
sen die bijdroegen aan de inhoud van 
onze Nieuwsbrief. Zonder u allen zou-
den wij niet in staat zijn al onze activi-
teiten tot een goed einde te brengen. • 
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ang leve onze transcribenten 

Elly Janssen-van der Nat 

Ging men 40 jaar gelden voor on-
derzoek naar het Rijksarchief dan 

was het zoeken, zoeken, zoeken, in bij-
voorbeeld het oud-rechterlijk archief, 
waar heel summiere indexen op waren. 
Men moest het oud schrift beheersen en 
kon dan de gevonden 
acte overschrijven, dus 
pennen, pennen, pen-
nen. Vaak met potlood, 
want pennen mochten 
niet altijd gebruikt wor-
den. 

Zo'n 25 jaar gele-
den hadden we het veel 
gemakkelijker. Als je 
de acte gevonden had 
kon je die voor een 
luttel bedrag laten ko-
piëren. Het oude boek 
werd zonder pardon 
onder de machine ge-
legd. Later kwam het 
laten afdrukken via de gemaakte film 
en was je al gauw enige guldens kwijt 
per bladzijde, waar al naar gelang het 
gebezigde handschrift, heel veel of heel 
weinig tekst op stond. Ook moest je dan 
enige weken wachten voor je afdruk-
ken klaar waren. Nu haalt men voor on-
geveer f 3,75 per blad het scanapparaat 
er over en kun je het meteen meene-
men. 

Natuurlijk krijg je bij het zien, voe-
len en ruiken van de oude boeken wel 
een bepaalde kick. Ook als je op deze  

manier je lang gezochte acte vindt. 
Maar dank zij onze 'moderne monni-
ken' - de transcribenten van onze vere-
niging - hebben onderzoekers het nu 
veel gemakkelijker. Zij, de transcri-
benten, beheersen vaak via een cursus 

'oud schrift' het oude 
schrift en via micro-
film lezen ze de tekst 
op het leesapparaat en 
via de computer ma-
ken zij er een voor ie-
der leesbaar geheel 
van, met prachtige in-
dexen op persoons-
namen, zaaknamen, 
aardrijkskundige na-
men enz. 

Maar realiseren wij 
die gebruik maken van 
de beroemde blauwe 
`Osenvoren' deeltjes 
ons wel genoeg wat 

een werk deze mensen verzetten. Van 
verschillende mensen heb ik vernomen 
dat ze heel plichtsgetrouw iedere 
avond één of meerdere uren achter hun 
computer kruipen en dit weken achter 
elkaar, om weer een nieuw nummer toe 
te voegen aan onze Osenvoren reeks. 
Voorgegaan door onze transcribent 
van het eerste uur, de heer D. Spruyt, 
hebben velen hem gevolgd en zijn nog 
diverse mensen hier mee bezig. 

Hulde, hulde hulde, voor al deze 
monniken! 	 • 
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' e zingen 

Maandag 8 januari 20.00 uur 
Zaleneentrum 'Johanna's Hof' 

Monumentaal Blauw  

Drs.  Ferdinand van Hemmen 

MEERTJES 
Water is een vertrouwd verschijnsel in 
het Betuwse landschap. Het omspoelt 
de Betuwe als bruisende rivierstromen. 
En het zoekt zijn weg door de streek via 
een netwerk van zilveren linten. Een 
geheel van brede weteringen en nieti-
ge slootjes. Ook fonkelen hier en daar 
oude, stille wateren. Zoals verdedigings-
grachten, die ooit forten ongenaakbaar 
maakten. Siergrachten, waarin zich 
eens trotse landhuizen spiegelden. 
Meertjes, die herinneren aan rivier-
lopen uit een grijs en woest verleden. 
Kolken, die de stille getuigen vormen 
van fatale dijkbreuken en overstromin-
gen. Putten, waar ooit specie is gewon-
nen om imposante bouwwerken te laten 
verrijzen. En natte wilgenbosschages, 
paradijsjes voor eenden, die herinne-
ren aan de tijd dat het water een plaag 
was. Een plaag, die de inrichting van het 
landschap dicteerde. 

ELFEN 
Achter de bonte menigte van wateren 
blijken fascinerende verhalen schuil te 
gaan. Verhalen, die veel vertellen over 
de geschiedenis van de streek. Maar 
ook over de cultuur ervan. Want rond  

menig water ontwaakt 's nachts een 
toverachtige wereld. Elfen en witte 
Juffers zweven in het maanlicht langs 
de boorden. En er doemt een spookach-
tig kaarslicht op bij een verdronken 
dorpje. Minder onschuldig is de Lange 
Med die zich langs de oevers schuil-
houdt. Hij loert op een kans om kinde-
ren met een haak het water in te trek-
ken. Gewoon huiveringwekkend zijn 
de snode bezigheden van de duivel. 
Vooral in Bemmel en Haalderen blijkt 
de Boze actief. Zo kan hij bij de Ronduit 
voorbijgangers de stuipen op het lijf ja-
gen door ze te bespringen. Bepaald 
spectaculair is het exorcisme dat voor 
de oorlog op de Grote Kolk in Haalde-
ren heeft plaatsgehad. 

IDENTITEIT 
Tijdens de lezing zal Ferdinand van 
Hemmen een beeld geven van de ver-
schillende soorten historische wateren 
die de Betuwe opluisteren. Hij vertelt 
over hun bijzondere achtergronden, 
waaronder de boeiende legendes. 

Over de waarde van die natte monu-
menten voor het behoud van de 
Betuwse identiteit. Over de noodzaak 
om al die oude wateren erkend te krij-
gen als landschappelijk monument. 
Over de zin om ze, waar mogelijk, te 
herstellen, bijvoorbeeld in het kader 
van het waterbeheer. Over het belang 
om ze te benutten als trekpleisters voor 
recreatie en als landschapsschoon ter 
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PIET VAN WALSEM 

Voor machines, ijzerwaren, 
gereedschappen, dierenvoeding 

en hengelsport naar: 

Opheusden 
Dorpsstraat 2a 

Tel. (0488) 44 13 17 

VAN BREDA 
Schoenen 

Lederwaren 
Sportartikelen 

Schoenreparaties 
Sleutels 

OCHTEN 
Molendam 39 

Tel. (0344) 64 12 82 

greatendort ‘13ctriket 

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 
Dodewaa rd 

AANNEMERSBEDRIJF 
EN 
VASTGOEDADVISEUR  

II W  
GARANT  

J.H.HENDRIKSEN 
Nieuwbouw - verbouw - restauratie 

NVOB 
Nederlands Verbond van Ondernemers 
in de Bouvvnijverheid 

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. 

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



verfraaiing van de woonomgeving. In 
deze hoedanigheden kan het 'monu-
mentale blauw' veel bijdragen aan de 
vergroting van de leefbaarheid. Een le-
zing over een vergeten maar vaak 
sprookjesachtig type landschap met 
een diepe betekenis, toegelicht aan de 
hand van kleurrijke feiten en verlucht 
met dia's met verrassend mooie tafere-
len. 

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

Historisch boerderijenonderzoek 
in Nederland 

Mevr. dr. ir. E. L. van  01st  

Deze avond zal mevrouw Van  01st,  di-
recteur van het S.H.B.O., de Stichting 
Historisch Boerderij Onderzoek, ons 
vertellen over het werk van de S.H.B.O. 

Dit jaar bestaat de stichting 40 jaar. 
In 1960 werd deze opgericht om vanuit 
een centrale plaats het historisch onder-
zoek naar de boerderijbouw te kunnen 
verrichten en bevorderen. 

Mevrouw Van  01st  zal vooral ingaan 
op het onderzoek zelf, welke bronnen 
gebruikt worden enzovoort. 

Voor veel leden belooft dit een heel 
interessante avond te worden, want een 
boerderij kan heel veel te vertellen 
hebben. 	 • 

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

Drie eeuwen Vurense baksteen- 
fabricage (1690-1990) 

Dr. A. Bijl 

Vanaf ongeveer 168o werden in Vuren 
stenen gebakken in een oven op de  

Hondswaard, een uiterwaard langs de 
Waal. Naar alle waarschijnlijkheid 
werd die eerste oven gebouwd en geëx-
ploiteerd door de Stichtse familie Van 
Pothuysen. 

In de loop van de daaropvolgende 
150 jaar ging de steenbakkerij verschil-
lende malen in andere handen over om 
eind negentiende eeuw door de toen-
malige eigenaar, Viruly, te worden stil-
gelegd. Toen J. A. Heuff in 1890 de 
Hondswaard met de daarop staande 
steenoven kocht, begon een nieuwe pe-
riode in de baksteenfabricage in Vuren. 

In de loop van 1895-1896 stelden de 
weduwe Heuff-Verbrugh en haar zoon 
de steenoven weer in bedrijf. In de jaren 
twintig van de twintigste eeuw kwam de 
Heuff & Co's Steenfabriek tot grote 
bloei. Na de Tweede Wereldoorlog zou 
deze situatie wijzigen. Eind jaren zestig 
noodzaakten grote investeringen de fa-
milie Heuff de steenfabriek te verko-
pen aan Delta Baksteen Unie. 

Ondanks ingrijpende moderniserin-
gen, waardoor de personeelsbezetting 
daalde van ruim  loo  tot 35 man, ont-
kwam het bedrijf uiteindelijk niet aan 
de derde saneringsronde in de bak-
steenindustrie. De grote overproductie 
in de baksteenindustrie noopte tot ver-
dere fusies en sluitingen. In dat kader 
werd in 1991 Steenfabriek Heuff door 
de nieuwe eigenaar, de Australische 
Boral groep, gesloten. Hiermee was een 
einde gekomen aan drie eeuwen bak-
steenfabricage in Vuren. 

Zalencentrum 'Johanna's Hof' te 
Kesteren, Nedereindsestraat 27, 
Tel (0488) 481527. Leden en niet-
leden zijn van harte welkom. 
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ELEKTRO TECHNISCH 
INSTALLATIEBUREAU 

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

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

Uw vertrouwd adres voor:  

JUWELIER- HORLOGER 

N. van der Greft 

Audio-Video 
Was- en droogautomaten 
Koel- en vriesapparatuur 

Elektrische huishoudelijke apparatuur 
Alles op het gebied van verlichting 

Burgemeester Lodderstraat 13 
Opheusden 

(0488) 44 13 39 

Hoofdstraat 64 
Zetten 

Tel. (0488) 45 12 47 

-4#* 

Voor binnen en buiten 

Vraag vrijblifvend 
informatie over de 

niemve collectie 



Het kerkje van Uitwijk, met een lange geschiedenis. 

vont. Van een samengesmeed orgel af-
komstig van twee orgels uit andere ker-
ken. Een heel eigen detail was ook de 
kerkenraadskamer in de toren boven 
het gewelf, ter hoogte van het orgel. Niet 
origineel, wel functioneel. Maar on-
danks alle veranderingen nog steeds 
een middelpunt van geloofsleven voor 
Uitwijk. 

Op naar Woudrichem, verstild, ge-
restaureerd stadje met prachtige ge-
vels. Vele herenhuizen in het begin der 
20e  eeuw enigszins verpauperd, maar 
gelukkig niet gesloopt en teveel 'gemo-
derniseerd' ,zijn zij nu in oude glorie 
hersteld. Hier hadden we wat mij be- 

treft nog wel langer mogen ver-
blijven, maar ja, onze maaltijd 
wacht in 't Pompke. 

Zoals altijd genoegelijk, 
mensen ontmoetend die je niet 
zo vaak spreekt en niet zo goed 
kent, maar allemaal even en-
thousiast voor dit soort excur-
sies. Een stukje lopen door 
Woudrichem, mooi zicht op de 
rivier, richting voetveer Wou-
drichem-Slot Loevestein. Heer-
lijke jeugdherinneringen, met 
dat kleine bootje naar de over-
kant, dan heerlijk wandelen 
door 't Munnikenland, in de 
verte slot Loevestein, aan de 
Overkant van de rivier de 
Dalemse dijk van Gorcum naar 
Vuren. 

Dan het Slot: wat ben je klein 
als je op de binnenplaats staat 
en de muren zo hoog op ziet rij-
zen. Het is een machtig kasteel 
dat Dirk Loef van Home heer 
van Woudrichem en Altena 
daar op het toentertijd samen-

vloeien van Maas en Waal gebouwd 
heeft. Het is deze zelfde Dirk die de in-
woners van Woudrichem in 1362 het 
recht heeft gegeven om in de wateren 
van de Heerljkheid Altena te mogen 
vissen. Maar wel tegen de opbrengst 
van 1/5 oftewel 20% voor Dirk Loef 
van Home en zijn nazaten, Ten tijde van 
de bouw van het kasteel dreef hij de vis-
sers op tot lange werkdagen, om meer 
geld binnen te krijgen voor zijn bouw-
werk. 

Natuurlijk is slot Loevestein ook 
heel bekend geworden door de mooie 
ontsnapping in de boekenkist op 22 

maart 1621 van Hugo de Groot, die ver- 
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oordeeld was tot levenslange opslui-
ting in dit kasteel. Wat het buiten-
gebeuren op Slot Loevestein ook zo 
aardig maakt is de tussen i600 en 1900 
tot stand gekomen bebouwing binnen 
de omwalling, als het ware een heel 
kleine woongemeenschap. 

We verlaten het Slot, varen over de 
afgedamde Maas terug naar Woudri-
chem, waar we ons tot slot een drankje 
goed laten smaken. 

Chris en Kobus, ga nog vele jaren 
door met jullie excursies. 	• 

Rechts: Heerlijke jeugdherinneringen, met 
dat kleine bootje naar de overkant. 

Onder: Slot Loevestein zoals het erbij lag op 
de dag van de excursie. 
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!et eerste Tabula Batavorum jaarboek 

Hoe nu verder? 
Kobus van Ingen 

p vrijdagmiddag 17 november 
werd het eerste exemplaar van 

het Tabula Batavorum jaarboek uitge-
reikt. Op deze herfstachtige middag 
kwamen de bestuursafgevaardigden 
van de aangesloten verenigingen bij-
een in het historische veerhuis bij het 
Heusdense veer. 

Na het openingsdrankje werd om 
precies vier uur de bijeenkomst door 
Sytze van der Zee, de voorzitter van de 
Stichting Tabula Batavorum, geopend. 
Sytze memoreerde in zijn toespraak de  

ontstaansgeschiedenis van het als 
verenigingsblaadje begonnen perio-
diek Tabula Batavorum. Hierbij bena-
drukte hij de rol die Arend Datema in 
de totstandkoming hiervan had ge-
speeld en bood hierbij, als blijk van 
waardering voor dit pionierswerk het 
eerste exemplaar van het Tabula 
Batavorum jaarboek 'Terugblik' aan 
Arend Datema aan. 

Het jaarboek met de titel 'Terugblik, 
wonen en werken in de Betuwe 1900-
2000', is een bundeling van artikelen 

Het eerste exemplaar wordt door Sijtze van der Zee overhandigd aan Arend Datema. 
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Hannes van den  Hated  zingt liedjes uit de 
mobilisatietijd, begeleid door Wim Daamen. 

over dit tijdvak. In het jaarboek wordt 
een groot aantal aspecten beschreven 
uit het dagelijks leven van de Betuw-
naren, alles binnen het thema wonen en 
werken. 

Arend Datema gaf te kennen deze 
geste bijzonder op prijs te stellen en met 
een gloedvol betoog wist hij de exacte 
geschiedenis van het ontstaan tot in de-
tail toe te lichten. Hierin overtuigend 
blijkgevend van zijn kennis op het ge-
bied van de lokale geschiedschrijving. 
Aan Folkert Schuurman werd tot slot 
nog een bos bloemen overhandigd als 
dank voor de verzorging van de zeer ge-
slaagde lay-out van het jaarboek. 

Om het geheel feestelijk te omlijs-
ten werd door Hannes van den Hatert 
een aantal liedjes uit de mobilisatietijd 
gezongen. Hij werd hierbij op de accor-
deon begeleid door Wim Daamen uit 
Kesteren. Uit de reacties van het pu-
bliek bleek overduidelijk dat men dit 
zeer op prijs stelde: er werd naar harte- 

lust met Hannes mee gezongen. 
Tijdens het informeel samenzijn 

werden veel oude contacten aange-
haald en menigeen maakte nieuwe 
kennissen. Het komt niet zo vaak voor 
dat leden van de historische verenigin-
gen, uit zowel de Over-, de Neder-, en de 
West-Betuwe, elkaar op deze wijze ont-
moeten. Rondom de klok van vijf werd 
het programma nog even onderbroken. 
Van den Hatert en Daamen vertolkten 
op gepaste wijze 'Het Kuyperlied' 
(over de drankwet) en het Betuws cou-
plet van het Gelderse volkslied. Met 
name het Betuws couplet werd (vanaf 
een tekstblaadje) uit volle borst mee-
gezongen. 

Het bestuur van de Stichting Tabula 
Batavorum kijk met tevredenheid te-
rug op het project en op deze feestelijke 
bijeenkomst en wil dan ook graag nog-
maals alle auteurs dankzeggen voor 
hun bijdragen. Zonder hun kennis en in-
zet kan een jaarboek als dit nooit tot 
stand komen. 

Alle leden van de aangesloten histo-
rische verenigingen hebben het boekje 
inmiddels ontvangen. Ongeveer 300 
boekjes werden commercieel in de 
handel gebracht en waren voor f24,95 
te koop bij de diverse plaatselijke boek-
handels. Rondom de Sinterklaasdagen 
was het al vrijwel uitverkocht. 

WAT WORDT HET THEMA IN 2001? 
Tijdens de laatste bestuursbijeenkomst 
is besloten om het jaarboek 2001 aan 
het thema 'Zorg in de Betuwe' te wij-
den. Zo in eerste instantie zult u mis-
schien denken `Wat kan ik hiermee?', 
maar als men er over nadenkt, ligt een 
breed terrein voor onderzoek open. 

Vandaag de dag staan de kranten vol 
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van wachtlijsten in de zorg. Hoe ging 
dat vroeger? In hoeverre was er sprake 
van (enige vorm van) medische behan-
deling in de Betuwse dorpen, waren hier 
doktoren, heelmeesters en vroedvrou-
wen, of waren de mensen in de Betuwe 
volledig aangewezen op de medische 
zorg uit de omliggende steden? Hoe 
functioneerde een diaconie en in hoe-
verre was er spraken van burenhulp? 
Natuurrampen, epidemieën en hon-
gersnoden, al deze vreselijke zaken 
troffen ook de Betuwe. Wat is er nog te 
achterhalen over de zorg (in de breed-
ste zin van het woord) die daarbij werd 
verleend? Weeshuizen, rusthuizen, 
kruisverenigingen en krankzinnigen-
gestichten, hadden allemaal met eni-
gerlei vorm van zorg te maken. 

Hoever gaan we terug in de tijd? 

Welnu, daar hebben we geen duidelijke 
uitspraak over gedaan, het is in ieder 
geval zo dat het bronnenmateriaal een 
onderzoek tot in het midden van de 18e 
eeuw eenvoudig toelaat. Wij roepen u 
op, indien u denkt hierover iets te kun-
nen schrijven dit te doen. Wij vragen u 
om net als bij het vorige jaarboek de 
tekst in Word (versie 95 of 98) of  WP  aan 
te leveren, allerlei betreffende illustra-
ties zijn natuurlijk van harte welkom en 
wij mikken zo ongeveer op 6 kantjes A4 
tekst. Afwijkingen hierop zijn natuur-
lijk geen bezwaar. 

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met ondergetekende of 
met een van de andere redactieleden 
van de Tabula Batavorum. De sluitings-
datum voor de kopij hebben we gesteld 
op juni 200 I . Mogen we op u rekenen? • 

De redactie van de Tabula Batavorum. V.Ln.r. staand: Kobus van lngen, Victor Laurentius , 
Sil van Doornmalen, John Mulder, Peter Schipper en Folkert Schuurman (lay-out). 

Zittend Voorzitter Sijtze van der Zee en Geert Visser. Op de foto ontbreekt loop de Wolf. 
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HKK&O BIJDRAGE 

Mobilisatielied voor militairen 
Ingezonden door H.E. van Craaikamp uit Doorwerth 

Bij het hier weergegeven mobilisatie-
lied meldt de heer Van Craaikamp ons 
het volgende: 

De tekst komt uit de bescheiden van 
zijn overleden zuster mevr. Everdina 
C.H. van Craaikamp, geboren op 6 okto-
ber 1921 te Kesteren op `Nieuw Wester-
hout', Thans een industrieterrein. 

Zij is overleden op 23 augustus 1999  

te Arnhem en op 27 augustus bijgezet in 
het familiegraf op de begraafplaats aan 
de Nedereindsestraat. Zij is in 1931 uit 
Kesteren vertrokken. 

De tekst van dit lied, die ze altijd 
heeft bewaard, is afkomstig van haar 
overleden echtgenoot Dirk van der 
Stroom, die met de mobilisatie als 
dienstplichtig militair gelegerd was te 
Kesteren. 	 • 

Groepje militairen die in de mobilisatie in Kesteren gelegerd was 
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Mobilisatie 1939 
Kesteren 
27-8-1942-vc. 

Mobilisatielied voor Militairen. 

Wijze: Neem mij mede matroosje. 

Eerst was het in Delft. Daar kwamen we  an.  
Je dacht toen niet anders Dan anderhalve pan. 
Maar nu zit je 's-avonds Bij flikkerend licht, 
Verveelt je soms doodmoe Dat verraadt je gezicht. 

Denk steeds veranderen zullen deez' tijden, 
Dan weer het bier en lollige meiden. 
Dan samen weer rijden, maar zonder affuit 
Dan roep je de vrede, de oorlog is uit 

We kwamen in Kesteren In een eenzaam gehucht. 
Men slaapt in een schuurtje Met landelijke lucht 
Men slaapt bij de paarden Denkt niet meer aan thuis 
Je speelt Kok en Dienstmeid in je mobilisatie-tehuis. 

Wie dacht dat ik m'n meid moest verlaten, 
Die nu met een infanterist loopt langs de straten. 
Zoo dien je de Veld en die  bluff  je trouw 
Al wordt ook je meisje een andermans vrouw 

Je loopt heele uren Verlangt naar een zoen. 
We spelen soldaatje Als een Jan Boezeroen. 
Ons' rijkdom de paarden, Die slaan als de pest, 
Maar bij het slecht slapen Volgt toch nog deez' rest: 

Ik dacht hier heeft de Heer je de Hemel geschapen, 
Maar je bent thuis als gelogeerd bij de apen. 
Wij leven tevreden, er is niets dat ons schaadt. 
De buitenlandsche kwestie maakte ons tot soldaat 

Woorden en tekst 
In een schuur in elkaar gehekst. 
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HKK&O BIJDRAGE 

Driesland 

H. de Regt 

In het rivierenland komt soms dries 
als perceelsnaam voor. Dit woord be-

tekent niet dras, maar wat dan wel? 
Hier komen langs de tegenwoordige 

en vroegere takken van de Rijn en de 
Waal stroomruggronden voor. Daar 
tussen liggen de lager gelegen kom-
gronden. Het verschil in hoogte is en-
kele decimeters. De kommen bestaan 
uit zware, stugge klei en zijn dus moei-
lijk te bewerken. Daarom waren ze 
haast altijd als grasland in gebruik. Ze 
bleven vroeger lang nat en dus koud, 
zodat de grasgroei in het voorjaar pas 
laat op gang kwam en in de herfst vroeg 
weer ophield. De stroomruggronden 
waren minder nat. Hier stonden de 
boerderijen op. Daar was ook het bouw-
land en het fruit. Bij huis waren verder 
voor het gemak ook een of .meer perce-
len weiland, namelijk voor de paarden 
en de kalveren. Ook kon hier het melk-
vee al vroeg in het voorjaar op en kon er 
ook in oktober nog geweid worden. 

In tijden met hoge graanprijzen 
werd het aanlokkelijk om in het grens-
gebied tussen stroomrug en kom gras-
land te scheuren, dus er bouwland van te 
maken. En als de zuivel veel opbracht 
zou men in die overgangszone best wel 
meer grasland willen hebben. Maar hoe 
krijg je daar goed grasland? Zaaizaad 
was vroeger niet te koop. Men kon niet 
anders doen, dan de hooizolder opve-
gen. Maar was dat zaad wel zo geschikt? 

In een goede weide groeien naast 
kruiden zoals klavers, paardebloem en 
weegbree voornamelijk goede gras-
soorten zoals beemdlangbloem, timo-
thee en vooral engels raaigras. Deze 
grassoorten hebben twee verschillende 
groeiwijzen, een waarbij ze snel op-
schieten in bosjes en spoedig bloei-
stengels vormen en een waarbij ze bre-
der uitgroeien met meer blad, dus een 
dichtere zode geven en daarvoor be-
weiding goed verdragen. 

Dat bijeengeveegde hooizaad was 
een mengsel van de gras- en onkruid-
zaden die toevallig rijp waren op het 
moment waarop de weide gemaaid 
werd. De gedachte dat men bij uitzaai 
ervan wel ongeveer hetzelfde grasland 
zal verkrijgen als dat waarvan het hooi-
zaad afkomstig was, is niet juist, omdat 
lang niet alle daarin aanwezige planten 
op het ogenblik van maaien zaad lever-
den. Het gebruik van hooizaad gaf dus 
een teleurstellend resultaat. Er ont-
stond een vrij armelijke begroeiing, 
driesland dus. Onder gunstige omstan-
digheden kon het toch vele jaren duren 
voor het driesperceel redelijk weiland 
werd. 	 • 
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AREND DATEMA INSTITUUT BIJDRAGE 

DOSSIERS VIII 
Arend Datema 

Het Archief- en Informatie Cen-
trum voor de Betuwe legt van zeer 

interessante cultuurhistorische items 
uit haar werkgebied dossiers aan, zodat 
geïnteresseerden daarvan kennis kun-
nen 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 
DORPSVERENIGING KESTEREN 
Zo willen we dit keer het dossier `Dorps-
vereniging Kesteren' toevoegen en te-
yens iets over deze voor het dorp 
Kesteren zo belangrijke vereniging 
in de volgende afleveringen vertellen. 
De vereniging werd opgericht op 31 ja-
nuari 1888. Belangrijke initiatiefne-
mers van deze vereniging waren toen 
de hoofdonderwijzer Wessel Jan Nij-
veld, Gerrit van der Zande, gemeente-
secretaris van Kesteren en mr. W.C.  
Tack,  burgemeester van Kesteren. 

Hoewel we in het bezit zijn van vele 
gegevens omtrent deze vereniging, 
zouden we toch nog meer informatie 
willen hebben over het verenigings-
reglement en gegevens omtrent de op-
heffing van de vereniging zo omstreeks 
1958 of daarna. Wie kan ons aan die ge-
gevens helpen of mee helpen zoeken? 

Ook van de reeds in vorige nieuws-
brieven vermelde boter- of melk-
fabriek van Kesteren zouden we heel 
graag gegevens willen hebben. Het 
enige dat we van deze fabriek hebben is 
een foto. Maar dat is dan ook alles. Mo-
gelijk is er iemand of kent u iemand die 
gegevens hierover kan verschaffen. 

Mocht u iets weten of een tip hebben, 
wij houden ons aanbevolen! 

Arend Datema, 
Telefoon (0488) 48 13 54/48 22 05 
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HKK&O BIJDRAGE 

Grèssprietjes 
Jan Everdij, Wageningen 

Bijna een eeuw geleden kon je in de 
Nieuwe Rotterdamse Courant en 

in het weekblad `De Betuwe' artikeltjes 
lezen over belevenissen in de Over-Be-
tuwe. Er stond boven: 'Onze correspon-
dent uit Andelst schrijft...' Geen naam 
dus, wat in die tijd gebruikelijk was. 

Bij het lezen kon men langzamer-
hand vermoeden wie de schrijver was 
en sommige belangstellenden beves-
tigden het: die correspondent was bo-
venmeester Daniëls van de Openbare 
Lagere School 'Veldzicht' in Andelst. 

Omdat ik bezig was een boekje te 
schrijven over deze school en nogal wat 
van deze stukjes tegenkwam, raakte ik 
er steeds meer in geïnteresseerd en na 
enige tijd had ik er zoveel verzameld 
dat ik besloot om ze in een apart boekje 
bij elkaar te voegen. 

Meester Hendrik Daniëls kwam uit 
Lienden; hij werd er 13 juli 1850 gebo-
ren. Hij woonde al in Herveld toen hij 
20 mei 188o trouwde met Maria Hen-
riëtte Theissen uit Tiel. Ze kregen een 
zoon en twee dochters. 

Hij was 30 jaar toen hij hoofd werd 
van Veldzicht en zijn vrouw gaf er en-
kele jaren later les in handwerken. Het 
gezin woonde in een woning die tegen 
Veldzicht was aangebouwd en via een 
binnendeur kon de bovenmeester zo in 
zijn eigen leslokaal stappen. Meester 
Daniëls kon nog meer dan lesgeven. Zo 
dirigeerde hij ook de dorpsfanfare en 
soms een zangkoor.  

Begin oktober 1916 moest Daniëls, om-
dat hij 65 was geworden, ruimte maken 
voor een opvolger. Zijn kinderen had-
den hun eigen weg gevonden. Hij ver-
huisde met zijn vrouw naar Nijmegen. 

De artikeltjes van Daniëls werden 
geschreven in het Betuwse dialect en 
daarvoor voerde hij een 'boereke' op 
die de belevenissen vertelde (Wij noe-
men hem maar Hent). Het zal opvallen 
dat dit boereke niet de meest intelli-
gente vertegenwoordiger van de Be-
tuwe was. In onze tijd zullen de mensen 
zich misschien storen aan zo'n karika-
tuur van de `gewone' Betuwse inwoner. 
Toen was het een bekend verschijnsel: 
de notabele onderwijzer tegenover de 
vaak ongeletterde dorpeling. Hent ver-
meed dan ook zorgvuldig moeilijke 
woorden en mocht er per ongeluk toch 
een al te `deftige' uitdrukking uitrollen 
dan kon hij er altijd nog achter zetten: ... 
`zeej te mester'. 

Soms ontstond er een dialoog binnen 
deze twee-eenheid, waarbij de eigen-
lijke auteur zich wel eens even vergiste 
in zijn rol. Hendrik wist het en Hent had 
nog veel te leren! De artikeltjes boeien, 
want ze gaan over gebeurtenissen en 
belevenissen uit het begin van de 2oe 

eeuw en geven een goed tijdsbeeld. 
Een kleindochter van meester Da-

niëls vertelde me, dat er al eerder een 
aantal stukjes in een boekje verzameld 
is onder de naam `Grèssprietjes'. Ik heb 
dit niet kunnen achterhalen, maar ik 
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Hendrik Daniëls, 8 juli 1911 

vond het wel aardig om deze titel over 
te nemen, ook al omdat speuren naar 
bepaalde grassprietjes geen eenvou-
dig karwei is. Ik hoop dat de lezer veel  

plezier zal beleven aan dit boekje. zoals 
ik dat heb gehad bij het zoeken naar de 
`Grèssprietjes' 	 • 

Vliegmesjienes 

Agge mit 'n vliegmesjien in de luch zij en 
ge zij de weg 'n bietje kwijt of ge krijg 
honger of ge wor muuj, witte wei ge dan 
duut? Nou, ge zuukt 'n stukske wèij ut en 
ge zet oew iliegmesjien aon de grond. Ge 
et 'n botram en ge gaot 'n dutje doen. Dan 
vraogde de weg en ge gaot gewoon ver-
der. Mekkelek waor? Duu tè tegesworrig 
mar 's! Ge het medeen 'n pliesie in de nek. 

t'Is toch 'n goed soort van volk, die 
Bètoese minse. Ge meug zegge  wá  ge 
wil, mar ik houw 't vol, dadd't 'n goed 
slag van minse is, al zódde dè zo op 't 
erste oog nie zegge. Ze doen d'r eige 'n 
bietje stijf veur, ze zijn nie erg toeschie-
telijk, ze kijke dur de bank 'n bietje 
stuurs. Ge zou zo zegge dázze misteds 
mit 'r eige bezeg zijn en vur 't miste part 
mar urn d'r eige dinke zonder d'r eige 
veul te bekommere urn watter in de we-
reld umgeet, war? Nou wi'k nie zegge 
det iemes, die  Millie  mar 's vur 'n 
ummezientje sprekt of t'r mar 's effekes 
mee in aonraking kumt, d'r bk nie zu'n 
idee van  mó  krijge, want ze geve d'r 
eige mar nie zo daolek, ze houwe mistal 
'n slag  um  d'n èrm tegenover vremde, 
mar ze valle toch mee, agge ze 'n bietje 
bèter leer kenne. Ik zij d'r eiges bk een! 

En durrum kan ik ze nie zo veul prijze, 
want dan zódde al gauw zegge wat eige 
roem duut, war? 

Mar durrum wi'k oe 's ut de kneup 
doen waorum ze zu'n bietje van de kat-
ut-t'n boom-kijkerege kaant zijn ge-
worre. Kek 's hier, dukmaols kwaome 
d'r vremde minse, kooplui of zowá hier 
die dochte mit 'n onneuzel hupke minse 
te doen te hebbe, die meer geld as ver-
staand bezáte, die ze mar van alles wijs 
koste maoke en die ze d'r gemekkelek 
tusse koste neme, witte. WA ze dan bk 
dukmaols prambierde! Mar pas op as 
Mie kumt, heur! Ze weure aon 't ver-
keerde adres, die vremde snoeshaone 
en merkte al gauw da ze hier gin knolle 
vur setroene koste verkope en dazze 
van de Bètoese cente af moeste blijve. 
En nou is 't ummers niks gin wonder, 
asdá de minse hier 'n bietje wantrouwig 
zijn geworre en vur de vremde nie zoe 
heel toeschietelijk zen, is 't nie waor? 
Mar ze valle mee, wad'k oe vertel! 

En agge nou meint, asdat de Bètoe-
naors helemaol nie meelève mi watter 
in de wereld veurvalt, daor zoud'oe 
eige lillek vergisse, man! Neeje, daor 
weur d'r glad nève! Glad, heur! Dan 
hadde ze mar 's hier motte zien, vléje 
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donderdag, toen mit  tie  vliegmesjie-
nes! Dan zódde ze wel aanders hebbe 
lere kenne. De minse hier,  mein  ik. Ze 
hadde natuurlijk  ók  gehOrd of gelèze 
van die vliegtoch van Perijs over Luik 
en  zó  deur ons land naor Soesterbèreg. 
En detter tegenover Drute op de 
Ochtese weerdes zoveul as 'n iezend 
groot wit kruis op te grond wier gemák, 
waoraon de vliegers zien koste waffere 
koers ze moste neme urn de richtste weg 
naor Soesterbèreg te hebbe. 

D'r wier gesproke  um  's mèrges heel 
in de vroegte al naor Doojewerd of 
Ochte te fietse,  um  ze daor over de Waol 
te zien komme. Ze vroege mijn 451( of ik 
meegonk, mar ik zeg: "Tis vuls te druk 
mit't wèrek, urn daor in Ochte zu'n 
bietje de hele dag aon d'n dijk in 't grès 
te ligge, want ge wit op gin stukke of 
ende nao wanneer ze komme. 't Kan 
vroeg zijn, 't kan laot zijn, mar d'r op 
wachte kunde mar slech', zè'k, 'en 
minaome as t'r zoveul hooi aon d'n 
upper steet en zoveul kerse rijp aon d'n 
boom hange, gao  tan  mar 's naor zukke 
vliegers ligge te kijke en laot alles mar 
in de steek, da geet ummers nie. M'n 
grutvaoder zeej alted, wat 't zwaorste is 
mot 't zwaorste wège en hij ha gelijk. Da 
hattie!' 

En agge nou nog uur en ted bepaold 
wies dan was 't nog daoraontoe, mar ge 
witter ummers mi zekerhed niks af As 't 
nat weer is èvel, jao, dan zó'k t'r wel 's 
hèr wille. Mar dè's waor  ók,  mi nat weer 
zulle ze wel nie gaon vliege, war? As 't 
règent dan kruipe de kiepe al onder 't 
hok. Dan ziede gin mus of krèij vliege, 
is't nie zo? Dan zulle ze mit 'n vliegma-
chine d'r zekers nie dur hèr komme. 
Nou weur 't wèèr 'n woensdag dan toch 
Mc al mieseraobel. Règene det 't deej! 't  

Goot! En wèije d'r bij! Ok nie zuineg! 
Van gaon vliege kos, dochte ze, niks 
komme en we heurde dan ?A al beteds, 
asdat 'r dien dag niks gebeure zou. 
Kerse koste we  ók  nie plukke en van 
hooie was helemaol gin spraoke van. 

Donderdags 's mèreges scheen 't 
zunneke al heel vroeg en zo lekker, 
man, det't aorighed weur. Hawwe gies-
tere gin kerse geplokke, vandaog 
zouw't t'r hèr gaon, want ze weure dood-
rijp, jong! Al vroeg d'n bongerd in en urn 
zes uur stonte de plukkers op te leer. In 't 
ers há'k t'r nog zo gin èreg in, kekte. Ik 
weur mi ti mooie wèr mi m'n gedachte 
helemaol bij de kerse en bij 't hooi en ik 
doch aon de hele vliegers nie. Mar 'k 
zag ielke keer al 's 'n plukker naor bove 
klimme, waor hils gin kerse meer zeute 
en dan keektie mar in de richting van 
Maoswaol. Ik zeg: `Wa zuukte toch in 
Maoswaol, kjèrl?"Wel, mins', zeej  tie,  
`summedeen komme de vliegers d'r 
over hèr bokse, daor kunde van op aon 
mi suk mooi wèr! 

`Da's waor  ók,  de vliegers! Een pluk-
ker sprook t'r nog van  um  naor Drute of 
Ochte te gaon, mar de kerse, Jong! De 
kerse! `Daor heur ik t'r een', zeej Gart-
knelis, die vleeje jaor 1!)1( naor Jan Olies-
lagers weur gewes in Nimwege. `Ik heur 
't snorre van de moter!  Heir  mar! ',Mar 't 
weur 't spoor van kwart vur achte, die 
tusse Hemme en Zette aonkwam! Mis! 

't Wier al laoter. 't Ha zowá efkes tien 
ure geslaoge daor hOrde we roepe: "n 
Vlieger! 'n Vlieger! Daor! Kek, daor 
heddum!' Alles vloog naor buite, de 
kerseplukkers klomme op d'n hógste 
sport van de leer. Een van hfillie die mit 
'n iezend lange leer in 'n jong bumke 
stong,  hatter  nie op gerèkend dettie gin 
vastighed mer ha en keukelde mi leer 
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en al over de kop in 't grès. `Hegtum' 
zeejtie, toe  tie  wer overeind stong, 'ge 
zou verechtig valle.' Hij weur t'r goed 
afgekomme en hij wenste daolek ded 
ielke vlieger die moch komme te valle, 
't 'r •31( zo goed afbrenge zou as hij. 
Aoreg van 'm, waor? (Ziede, daor 
hedde nou d'n eenvoudige Bètoew-
naor!). 

Daor heurde we de mesjiene snorre 
en 'n ogeblikske laoter, daor vloog ie 
haos vlak over de kop, op zoe'n paor 
honderd meter hugte, dink ik. Ik zeg 
daolek tegen de mester die 

wedde? 't Is d'n ei-
Da's Jan Olieslagers. 
naos me stong, ik zeg: 

geste mesjiene as  tie  
we vleeje zommer in 
Nimwège hebbe ge-
zien. En hij brom krek 
zo, har mar!"Wel, toch 
niet vriend' zee te mester, 
'Jan Olieslagers behoort niet eens tot 
de ingeschrevenen voor deze Europese 
rondvlucht, maar de machine is van het-
zelfde model, het is een Bleriot', zeej  tie.  
Hij wies 't al wer haorfijn en ik doch mar 
wer daolek aon  dá  grote boek, aon die 
Anseklootepiet van 'm. 

'n Ketiereke laoter daor hadde d'r, 
ma'k stèreve, awèr een! Die vloog 
meer op Dooiewerd aon. 'k Zeg: `Da's 
•t)k zoe'n Blèrejo, kek mar, krek 'n grote 
glaozemaoker.' Hij wier al kleinder en 
kleinder en in 't les zagde niks mer van 
'm as 'n klein donker puntje. Gaomer-
derhèère,  wá  gonk  dá  t'r dur hèr, war? 
Veul harder as  tie  luchbelonne, die 
vur 'n paor maond trug hier over hér 
kwaome drijve op Tiel aon. We stonte 
nog zoo te praote, of taor aon d'n 
aandere kaant, daor achter de schól,  

daor hedde d'r wèr een! Die kunde goed 
zien.  Wá  vlieg  tie  lèèg, war, Mar da's 'n 
heel aander mesjien as de aandere! 
`Daar heb je nu een  biplane  of een twee-
dekker', zeej te mester 'Da zou onze 
Wijnmolen wel eens kunnen wezen', 
zeej  tie.  'Hij zakt, ziede wel! Hij valt, 
heur! Hij geet sekuur naor de grond! 
Zou  tie  valle of laot ie z'n eige zakke?' 

De buurvrouw van me greep sebiet 
de fiets en die d'r hér. Ik wou ?A ers gaon, 
mar ik doch: 't lupt naor twaoleve, ik zal 
ers 't moes mar opmaoke, dan kan ik nog 
gaon. As  tie  gevalle is, wi'k t'r liever nie 

zo daolek bij zijn, en  wá  gij? De 
schêlkeinder (Kek, de 

schól gonk krek ut) 
hete de klompe en 

de pette in de steek 
en liepe d'r op te kouse 

en sokke naor toe, mitte 
blote kop! Da zijn nou de 

jonge Bètoewnaors, witte! 
Al heel gauw vernome we asdá te 

vlieger efkes vurbij de Doornekse kerk 
midde in 'n wèij was terech gekomme, 
zonder ongelukke. In 'n ummezien 
weure d'r 'n hoop minse bij  um  'm te 
helpen as 't nodeg weur. Of ut klaore 
nijsgierighed. Gin mins kos 'm ver-
staon. Hij zat mar stil mit z'n haand aon 
de kop achter in z'n mesjien en keek 
mar of ze d'r aon wouwe komme. Geluk-
kig weure d'r al gauw 'n paor bij die 
fraans kende en ik doch daolek aon d'n 
ouwe Jan van Os. M'n buurvrouw war d'r 
èk al gauw bij en die sprook mit 'm krek 
of ze 't  alder  lève  há  gedaon. Die sprak 
t'r fraans, engels of duits, dás krek ève 
veul. 't Weur Wijnmaole nie, mar de 
fransman Barra. No.39 hattie op z'n me-
sjiene staon. Hij vertelde heur, dattie zo 
muuj weur en zu'n alderiezendste hon- 
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ger ha. Daolek weur d'r iemes mi kerse 
en 'n aander ha nog 'n fikse botteram in 
z'n tas. Die wieren'm gegeve en die 
gonke d'r deur as koek, man! 

Tillegramme liet ie wegsture en toen 
vroeg t'n Bolderik, (de boer op wie z'n 
laand ie neergekomme weur), of  tie  
mee naor z'n huis gonk, mar hij durfde 
de mesjiene nie alleen te laote mit 't 
oog op al die minse. Hij vertrouwde 
zekers 't spul nie als te bes, war? Nou hij 
kende de Bètownaors s5k nog nie zo. 

Mar toen d'r al gauw peliesie bij 
kwaome en maresessees en padvijn-
ders ut Wageningen, die d'r wel veur 
zarrege zouwe en die van alles vur 
'm wouwe doen (die padvijnders 
wi'k mar zegge), toen gonk ie 
mee. Waor ze toch zo 
gauw vandaon weure 
gekomme, daor kunde 
mit te kop nie bij, mar 
twee automebiele mit 
heere van de kommetee 
d'r in weure (s)1( al in de wèij. Ze 
hadde aon Barra alderhaande 
soort van ète en drinke, da ze allemaol 
in zukke kleine patjes bij d'r hadde, 
aongeprizzenteerd. 	 Ok 
sampaonjewijn. Mar hij had overal vur 
bedankt en gonk mit d'n Bolderik mee. 
Deze Bètoewse boer was vroeger op 'n 
fraans instertuut gewes en kende a nog 
'n wórdje fraans. Hij vroeg 'm: `Voelee 
voe 'n ver de vin, tas de kaffee of 'n ver 
de la...', jao weet ik 't allemaol. Mar hij 
wou gin wijn en gin melk, mar wel 'de 
kaffee nwaar', zeej  tie.  

Mottie d'r nou nog gin drapke room 
in hebbe? Ach hè, neeje, zo mar zonder 
room d'r in! Die fraanse hebbe toch 
aandere meniere as wij, war? Wij luste 
haos gin koffie zonder room. Toen gonk  

ie mee aon de spienaozie mit erappels 
en ham en gebraoje vèrekesvleis. En 
toen ie z'n eige te goed ha gedaon wou  
tie  gem 'n uureke slaope as 't kon! Nou, 
't pronkbed op te opkaomer in de bed-
stei weur gauw verrig gemak en hij d'r 
in! Ziede, zo zijn nou de Bètoewse 
minse.Vur 'n vremde mins, die hulp van 
node het, is 't beste nie goed genoeg. 

Toen ie 'n goed tukske ha gedaon en 
wer kaant en klaor weur, gonk ie aon 't 

vertelle aon de heere van 't 
commetee en aon allemaol die 

't verstaon koste van z'n reis. 
Hij weur, toen ie in Venlo 
wèr opgevloge war, dur de 
weind 'n heel end ut te 
koers gerák. Hij ha laoter 
in de verte de toorn van 

Nimwège gezien toen ie 
over de Waol vloog. En daor 

hattie nie motte zijn. Ok hattie 
daor de rivier nie over motte 

gaon, want daor weur 't èreg 
gevaorlek gewes mit de rukweinde. Hij 
von eiges as dattie daor in de buurt 'n 
levensgevaorlijke vluch  há  gedaon. 

Toen hattie zu'n honger gekrege en 
weur zo muuj geworre, dattie daole mos. 
Zo 't gonk zo gonk 't! Nou, hij ha wel 
op 'n slechter plekske te laand kunne 
komme as hier 's in de Bètuwe, waor ze 
net volop in de kerse zeute en wa gij? 
Hij vroeg of t'r al vliegers weure gepas-
seerd en veurnaomelek of t'r al 'n twee-
dekker vurbij weur. Kek hij kos  tan  nog 
d'n erste zijn, want urn vier uur wou ie 
wer opvliege. 

Nou d'n Bolderek zo fraans mit 'm 
ha gepri5t, konde ze op ins allemaol 
nog zu'n wórdje en wou ielkeen al 's  wá  
zegge. D'n een zeej:  'Wm  avee le vent 
vlak sur le kont' Suur le derrière', ver- 
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bèterde 'n aander tot dat 'n derde zee: 
Suur le doo' en toen begreep ie, asda de 
weind gedrèijd weur, zodet  tie  'm nou 
van achtere ha. Jao, jong, da zou oe 
meevalle van de Bètoewers, fraans 
praote. Nou as ze mar goed dorste en as 
ze mar 's nie verlège weure urn 't goeje 
woord. Wa woude nog praote? 

Tege viere weur de wèij vol rni 
minse. Van alle kaante weure ze aon-
gekomme. De mesjiene wier 'n endje 
teruggehaold naor 't eind van den ak-
ker. Barra stapte d'r in. Alles ers goed 
naorgekeke, deze en gene 'ne hand ge-
geven, d'n Bolderik en allemaol vrin-
delek bedankt en alle minse gegroet en 
daor gonk ie hèr! De schroef snorde, hij 
reej ers 'n eind de wèij in en daor gonk ie 
de hugte in, onder de hoeraas en 't ge-
roep van al de aonwezige. 

Allinnig de koeie hadden 't'r nie op 
staon, op ta vremde ding. Ze holde as 
raozende naor 't end van de wèij en da 
ging dur de sloot, over de sloot 't veld 
mar in. De vlieger makte nog 's 'n grote 
drèij over en urn de minse hèr en schoot 
toe in de richting van d'n Raandekse 
Toom, wèijer de luch in. Ge zoud toch 
zegge, war, 't is mooi, 't is meraokels 
mooi. En wad't nog worre zal mit  tie  
vliegerij, da witte nie. Neeje, da witte 
nie. 

Mar ge motter dan verbaozende 
honger van krijge, van da vliege. Want 
zo ik herde mottie in Woudenberg alwèr 
van d'n honger neergekomme zijn en 
da's zo wijd nie hier vadaon! Nou, witte 
wel dagge van 't schátserije it)k alted 
zu'n iezende honger kreeg en zo zal 't 
nou hiermee ('.)1( zijn, dink'k! Di's mar 
zeker: de Bètoewe kumt in trek. 

Ers hurde we vur niks de Wognum-
mers, nou krege we vur niks 'n vliegdim- 

mestraotie (zo nuume ze 't ommers?). 
En 't zou me niks verwondere of deur de 
vrindeleke menier, waorop we hier al 
die minse ontvange en behandeld 
hebbe, zulle ze buiten af van de 
Bètoewe en van de Bètoewse minse 'n 
veul betere idee krijge. Zoude ok nie 
dinke? 	 • 

NOOT VAN DE REDACTIE 
Jan Everdij heeft een verzameling van 
34 Grèssprietjes gelijmd tot een boekje 
van ongeveer Ioo A4 pagina's. Dit 
boekje is bij hem te bestellen tegen de 
kostprijs van f 20,-. 

Jan Everdij 
Thijsselaan i i 
6705  AK  Wageningen 
(0317) 4r 67 44 
j.everdij@hetnet.n1 
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Ilwartierstaat Arie van Neerbos 

Redactie 

De genealogie van Arie van Neerbos in 
het augustusnummer van de Nieuws-
brief kan op verschillende punten wor-
den aangevuld en worden verbeterd. 

1. Aartje van den Hof (Ort Hoen) is 
overleden op 13-08-1949 te Benne-
broek. 
2. De vader van Maria van Dode-
waard, Antoni van Dodewaard is gebo-
ren op 19-01-1793 te Kesteren. 
3. De ouders van Antoni van Dode-
waard zijn: Teunis van Dodewaard, 
geboren 1763, overleden 07-03-1836 te 
Kesteren en Maria van Doorn, geboren 
15-04-1764 te Kesteren en overleden 
16-05-1840 te Kesteren. Zij was een 
dochter van  Antony  van Doorn, j.m. van 
Ysendoorn en Helena van der Gand uit 
Oudenweert. 
4. Gijsbert van  Lent,  overleden Och-
ten 7-4-1878, gehuwd te Zoelen 25-03- 

1826 [de doopdatum was genoteerd als 
datum van overlijden]. 

Catharina Jacoba de Jongh, data 
kloppen, plaats overlijden moet zijn 
Ochten. 
Zij is een dochter van Steven de Jongh 
(dus niet Zeger, dit is haar broer), ged. 
Zoelen 29 augustus 1770, kleermaker, 
later gemeentebode te Zoelen, overle-
den Zoelen 21 september 1847, zoon 
van Zeger de Jongh en Christina Pij-
pers. Trouwde Ie 29 november 1789 te 
Zoelen met Cornelia (ook wel Heintje) 
Monroij, ged. Nijmegen 24 augustus 
1766, overleden Zoelen 1 oktober 181o, 
dochter van Cornelis Monroij en Cor-
nelia Knoop. 
2e  Zoelen 16 juli 1712 Johanna Holl, 
geb. Buren 25 januari 1786, overleden 
Zoelen 21 oktober 1866, dr. van Gerrit 
Hol (koopman) en Gerritje van  Mau- 
rik. 	 • 

erkg roep Zetten 

Dinsdag 20 februari 
spreekt de heer H. van Heiningen over 
Tiel, verlucht met dia's. 
Dinsdag 20 maart spreekt de heer J.G. 
van Leeuwen over de het Polder-
district. 

De 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.• 
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HKK&O BIJDRAGE 

Het onderwijs in Heteren 
in de loop der eeuwen 

W. van de Westeringh 

1. VOORWOORD 
Dit artikel is een bewerking van een 
voordracht, gehouden te Andelst op 14 
december 1999 voor de Werkgroep 
Zetten van de Historische Kring Kes-
teren en Omstreken, in het kader van 
het thema: Onderwijs in en rond Zetten. 

2. OPENBAAR ONDERWIJS 
a. Algemene 
gegevens over het onderwijs 
Na de Reformatie in Gelderland 
(1580) kreeg het lager onderwijs (dorps-
school) een 'Gereformeerd' stempel: 
de school en het onderwijs zouden im-
mers een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren tot de verspreiding van de 
'ware religie'. In het Algemeen School-
reglement (1681) voor het Gelderse 
platteland lezen we: 'Sullen geen school 
mogen houden eenige papen, paepsche 
schoolmeesters, monnicken, mennoni-
ten, nonnen, begynen, kloppen, secta-
rissen, noch niemandt anders, 't sy man 
of vrouw niet synde van de ware Gere-
formeerde religie'. Het tractement zou 
moeten komen van de overheid uit de 
genaaste Roomse geestelijke goede-
ren (=vast basisinkomen) + schoolgeld 
+ bijdrage voor kosteloos onderwijs aan 
kinderen van arme ouders + vrij wonen. 

De lessen bestonden uit lezen, 
godsdienstonderwijs en (soms) reke-
nen. Omstreeks 1796 werd het klassi-
kaal onderwijs ingevoerd, dat er onge-
veer als volgt uitzag:  

Is
l
e  klas: letters leren en een beetje spel-

len, 2de klas: spellen en een beetje lezen, 
3de klas: lezen en een beetje schrijven, 
zide klas: schrijven en rekenen. Het 
schoolgeld dat betaald moest worden, 
was verschillend. Het goedkoopst was: 
alleen lezen, iets duurder was: lezen + 
schrijven. Als men behalve lezen en 
schrijven ook nog rekenen wilde leren, 
betaalde men het dubbele van het 
schoolgeld voor alleen lezen. 

Er bestond geen verplichting om 
naar school te gaan. Daarom was het 
schoolbezoek in de zomer, vooral op het 
platteland, laag: maar ongeveer 50%. 
Twee artikelen van ds. J. H. Jonckers van 
Heteren over een onderwijzersverkie-
zing in 1712 geven een aardig beeld 
van hoe zoiets toen verliep. 

De Franse tijd heeft een grote in-
vloed gehad dat er een andersoortig 
onderwijs kwam. De relatie school- kerk 
werd losgekoppeld. Er kwamen diverse 
wetten. In die van 1806 staat: 'Alle 
schoolonderwijs zal zoodanig moeten 
worden ingericht, dat onder het aanlee-
ren van gepaste en nuttige kundighe-
den, de verstandelijke vermogens der 
kinderen ontwikkeld, en zij zelven op-
geleid worden tot alle Maatschappe-
lijke en Christelijke deugden'. 

b. Situatie in Heteren 
De Onderwijsinspectie meldde dat de 
toestand van het onderwijs in Heteren, 
zoals vaak ook elders op het platteland, 
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slecht was. Omstreeks 1832 komt er een 
nieuw schoolreglement. In 1848 was het 
schoolbezoek in de gemeente Heteren 
als volgt: kinderen van 6-12 jaar: 351, 
terwijl er 31 (9%) niet-schoolgaande 
kinderen waren. Het dorp Heteren had 
in i8o8 ongeveer 450 inwoners, waar-
van er 245 Gereformeerd en 207 
Rooms waren. 

Zoals bekend was de schoolmeester 
eeuwenlang ook koster van de Gerefor-
meerde Kerk. Het kosterschap hield 
ook in dat hij tevens doodgraver, 
klokkenluider, voorlezer, voorzanger 
e.d. was. Vanwege de sterke verweven-
heid van school en kerk stond het 
schoolhuis annex kosterie bij de kerk. In 
Heteren had dit tot gevolg dat het ge-
bouw buitendijks stond tot ca. 1875 toen 
de zgn. groene dijk opgeworpen werd. 
Er ontstond dan ook vaak en veel  

schade. Omstreeks 1786 kon er door 
aankoop van het naastliggende pand 
van Jan Jacobs een nieuwe school ge-
bouwd worden. Zo'n 50 jaar later kwam 
er een nieuw schoolhuis. 

In 1888 werd een stukje grond van de 
Hervormde Gemeente aangekocht om 
de Openbare School te kunnen verbou-
wen. De Openbare school werd enige 
jaren nadat er een Roomse School op-
gericht was, opgeheven. In het pand 
kwam de timmermanswerkplaats-win-
kel van A. Speijers, later de winkel voor 
huishoudelijke artikelen/cadeaus en 
het installatiebedrijf van E.P. Quik en 
sinds enige maanden is er de slijterij en 
wijnhandel Hoeving gevestigd. 

De volgende schoolmeesters-kosters 
zijn bekend. 1626: Willem van Setten, 
1641: Jodocus Slinckman, 1647: Samuel 
Bitter, 168o: Johannes Bitter, zoon, 

Schoolklasje uit: Lager onderwijs in de spiegel der geschiedenis 1801-1976. 
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Peter Witkamp, schoonzoon,  nil:  Her-
manus Jansen van der Merkt, 1712: 
Jacob Swaan, 1776/84: Hendrik Jacobs, 
18o6: Teunis Jacobs, zoon, 1840/47: 
Derk Jacobs, zoon. (De oudste jaartal-
len zijn vermeldingen, later benoemin-
gen, soms vooraf gegaan door vervan-
gingen). Als bijzonderheden vallen 
hierbij te noemen, dat van 1647-1711, 
dus 64 jaar, het onderwijs door drie ge-
neraties Bitter verzorgd werd. Van 
1712-1784, dus 72 jaar lang, werd er on-
derwijs gegeven door één persoon: 
Jacob Swaan. In 1776 kreeg hij Hendrik 
Jacobs als waarnemer. Daarna van 
1776/84-1840/47 (en langer?) was het 
onderwijs in handen van drie genera-
ties Jacobs, dus minstens 65 jaar. Over 
Jacob Swaan valt nog te melden dat hij, 
na de kortstondige periode van Herma-
nus Jansen van der Merkt, gekozen 
werd omdat hij 'van het dorp kwam'. Hij 
was geen hoogvlieger en er kwamen 
veel klachten over hem, o.a. over zijn 
losbandig leven, binnen. Swaan heeft 
een uitblinkende leerling gehad, name-
lijk Johannes  Glover:  Gelders patriot 
en bestuurder, autodidact en filosoof. 
Zie ook onder 7. 

3. CHRISTELIJKE ONDERWIJS 
Uit onvrede over het onderwijs aan de 
Openbare dorpsschool werd er in Hete-
ren in 1862 een Christelijke School ge-
sticht, de eerste in de Over-Betuwe.  Ds.  
O.G. Heldring had Heteren 'bewerkt' 
door eigen prediking en door een pro-
pagandist naar de plaatselijke sociëteit 
waar de notabelen van het dorp samen-
kwamen, te sturen. Als vrucht van deze 
arbeid kwam er in 1862 een Christe-
lijke school. De eerste onderwijzer en 
later hoofd werd E. J. Veenendaal. Hij  

was niet onbekend met de Betuwe, want 
hij had een jaar (1858-59) op Talitha 
Mimi van de Heldring Stichtingen in 
Zetten gewerkt. Voordat Veenendaal 
de beslissing nam om naar Heteren te 
gaan, had hij advies gevraagd aan  Mr.  
G. Groen van Prinsterer, de grote voor-
vechter van Christelijk onderwijs. Meer 
over E. J. Veenendaal, zie onder 4. 

Op 4 november 1862 werd de school 
met 26 leerlingen geopend. Het aantal 
leerlingen nam gestaag toe, op 1-1-
1863: 53, op 1-1-1864: 66, op 1-1-1865: 
83, daarna tot ca. 1895 zo'n 8o leerlin-
gen, waarna een afname volgde en er 
omstreeks 1905 weer 8o leerlingen wa-
ren. Vervolgens nam het aantal leerlin-
gen toe, met een piek in 1925 (130) en 
1955 (140) t.g.v. de na-oorlogse geboor-
tegolf. Het maximale aantal leerlingen 
werd in 1960 bereikt: 250, als gevolg 
van de snelle groei van het dorp met 
veel jonge gezinnen. Per i oktober 
2000 bedroeg het leerlingenaantal 
168. 

4. EVERT JACOB VEENENDAAL 
E. J. Veenendaal kwam van de Open-
bare School van de Lage Vuursche naar 
de Christelijke School van Heteren. Hij 
had de acten Onderwijzer lagere school 
(4deade en  2de rang),Frans, Engels en de 
bevoegdheid voor catechiseermeester 
en godsdienstonderwijzer. Zijn broer 
Jan Hubertus Veenendaal was (hoofd)-
onderwijzer van de Openbare School te 
Slijk-Ewijk, Herveld en tenslotte Zet-
ten-Andelst (=`Veldziche). Diens zoon 
werd hoofd van de Christelijke School 
in Velp. J. H. Veenendaal heeft enkele 
boeken geschreven, o.a. voor land-
bouwcursussen. 

E. J. Veenendaal was sterk betrokken 
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bij het kerkelijk en godsdienstig leven. 
Bekend is zijn gedicht 'Na zekere preek' 
(1865). Later ging hij met de Doleantie 
mee. E. J. Veenendaal heeft veel ge-
schreven en gepubliceerd, misschien 
wel zo'n Ioo uitgaven. Van hem zijn 
leerboekjes, leesboeken en vertalin-
gen bekend. Eén schoolboek haalde 
wel 18 drukken! 

Met zijn letterarbeid' verdiende hij 
een aardig centje bij; van 1860-65: on-
geveer f ioo,— per jaar, van 1866-68: ca. 
f i5o,— p.j. en van 1869-75: ongeveer 
f 3oo-35o p.j. In totaal had hij t/m 1895 
ruim f 9700,— bij elkaar geschreven 
blijkens zijn nauwkeurig bijgehouden 
kasboek. Behalve boeken schreef hij 
ook gedichten. Zo is al genoemd zijn ge-
dicht 'Na zekere preek' (1865). In 1859 
had hij een 'Afscheidsgroet aan mijne 
geliefde leerlingen op Talitha Kami' 
geschreven. Verder schreef hij gedich-
ten bij het huwelijk van Betuwse vrien-
den (1867, 1870, 1892) en voor Jan van 
Heteren bij diens 'Zilveren feest als 
zondagschoolonderwijzer te Randwijk' 
(1890). 

In Heteren vond Evert Jacob Vee-
nendaal weer zijn geluk, nadat hij we-
duwnaar van Maria ten Ham geworden 
was. Zij hadden geen kinderen. In 1875 
hertrouwde hij met Hermina Hendrika 
Cochius, weduwe van Johannes Hendri-
kus van Lonkhuyzen. Uit dit huwelijk 
werden een zoon en een dochter gebo-
ren. Tenslotte volgt hier nog zijn loop-
baan. 

Hij werd geboren te Soest op 24 okto-
ber 1833. In 1850: (hulp)onderwijzer 
Soest, 1852: onderwijzer Nijkerk, 1855: 
onderwijzer Barneveld, 1858: hoofd der 
school Talitha Ktimi, 1859: Hervormde 
Tussenschool/Opleidingsklasse  

Utrecht, 1859: hoofd Openbare School 
Lage Vuursche, 1862: hoofd Christe-
lijke school Heteren, 1875: hoofd Chris-
telijke School IJlst, 1877: hoofd Diaco-
nieschool Jutphaas en i881: hoofd 
Christelijke School Baarn. In 1899 ging 
hij met pensioen en in 1900 verhuisde 
hij naar Zetten. Daar overleed hij op 25 
augustus 1906. 

5. FRANSE SCHOOL 
In het begin van de 19de eeuw is er een 
bloeiende zgn. Franse School in Hete-
ren geweest. Op een Franse School wer-
den behalve de vakken van de Lagere 
of Nederduitse School ook andere vak-
ken gegeven, zoals wiskunde, aardrijks-
kunde, Frans en Nederlands. Een ze-
kere Abraham Staal van Ingen begon 
omstreeks 1800 met zo'n school in 
Heteren. Zijn Franse en Nederduitse 
School draaide heel goed, zoals blijkt 
uit de rapportage van de Inspecteur van 
het Onderwijs. Drie namen van leerlin-
gen uit Heteren zijn bekend: Naleke 
Speijers en Gerrit (=Geurt?) of Ger-
ritje Speijers, beiden kinderen van 
Geurt Speijers van de (kasteel)boer-
derij 'De Rode Toren' en Everard 
Jacobs. In 1806 had zijn school onge-
veer 25 leerlingen die Frans volgden. 

Het kon niet uitblijven dat er moei-
lijkheden met en wrijvingen tussen de 
Franse & Nederduitse School van Staal 
van Ingen en de Openbare dorpsschool 
van Jacobs ontstonden. Maar in 1806 
waren de problemen opgelost. In dat 
jaar richtte Staal van Ingen ter bevor-
dering van het onderwijs een zgn. 
onderwijzersgezelschap op. Lid hier-
van waren behalve hijzelf ook Jacobs 
en verder Ter Haar uit Renkum, Ten 
Hout uit Heelsum en Van de  Ward  uit 
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Randwijk. Ook D. Jansen, ingezetene 
van Randwijk, was lid, terwijl ds. Jon-
ckers van Heteren buitengewoon lid 
was. 

Waarschijnlijk om de goede naam 
van de school kreeg hij een benoeming 
tot directeur van de school van de 
Fundatie van Renswoude in Utrecht 
(1807). Dit was echter tevens het einde 
van de Franse School in Heteren, on-
danks de pogingen die aangewend wer-
den om de school in stand te houden. In 
Utrecht kreeg hij een vast salaris, maar 
in 1810 werd dat tot eenderde verlaagd 
vanwege de slechte economische om-
standigheden. Hij nam allerlei bijbaan-
tjes aan, o.a. als `traducteue (= vertaler) 
en hij had ook particuliere kostgangers. 
Na het overlijden van zijn vrouw (18'6) 
raakte hij aan de drank wat uiteindelijk 
leidde tot ontslag (1816). Enige maan-
den later werd `de voormalige direc-
teur der Fundatie A. Staal van Ingen op 
den [dag niet ingevuld] Maart 1817 ver-
dronken gevonden digt bij Wagenin-
gen', zo vermelden de notulen van een 
vergadering der regenten van de Fun-
datie. Maar waar was dat: in de omge-
ving van Wageningen? Het bleek La-
kemond (toen gem. Hemmen) te zijn: 
'Op 25 maart 1817 omstreeks 6 uur in de 
ochtend werd bij een stuk land genaamt 
Meeien, bij een tochtgraaf tusschen 
Randwijk en Lakemond' het levenloze 
lichaam van A. Staal van Ingen aange-
troffen. 

Meer over hem en zijn loopbaan, zie 
een desbetreffend artikel. 

6. ROOMS ONDERWIJS 
Zoals al gezegd, was de dorpsschool of 
Openbare School voor zowel Protes-
tante als Roomse kinderen. Na de stich- 

ting van de Christelijke School in 1862 
gingen er voornamelijk Roomse kinde-
ren naar de Openbare School. Onge-
veer tweederde van de leerlingen was 
Rooms; in Driel was dat zelfs viervijfde 
deel. 

D. Vunderink, hoofd van de Open-
bare School, had vanaf 1894 een succes-
volle boekenuitleen. De Raad van de 
gem. Heteren besloot dit over te nemen 
en er geld voor uit te trekken. Maar zo 
gemakkelijk ging dat niet. Op voorstel 
van het gemeenteraadslid Van de Bol-
drik (r.k.) werd met algemene stemmen 
besloten `de R.C. Geestelijkheid in ge-
noemde dorpen de boeken vooraf te 
doen goedkeuren. Daartegen verhie-
ven zij zich, die ook vanwege de predi-
kanten der protestante kerken toezicht 
verlangden'. De  districts-schoolopzie-
ner en de  arrondissements-schoolop-
ziener weigerden het raadsbesluit goed 
te keuren, op grond dat het volgens art. 
33 der Wet op het Lager Onderwijs `de 
onderwijzers op straffe van niet-eervol 
ontslag verboden is, iets te doen of toe te 
laten, wat strijdig is met den eerbied 
verschuldigd aan eenigen godsdienst' 
en zij vorderden tevens de intrekking 
van genoemd raadsbesluit. En dat ge-
beurde ook. Hierop verbood de R.K. 
Geestelijkheid in Heteren en  Indoor-
nik aan alle kinderen om nog boeken uit 
de school mee te nemen. Vunderink be-
treurde dit ten zeerste. 

In 1921 werd er in Heteren aan de 
Onze Lieve Vrouwestraat een Rooms-
Katholieke School gesticht, vlakbij de 
Rooms-Katholieke Kerk. In 1973 werd 
een nieuwe school betrokken. Het oude 
schoolgebouw bleef behouden en werd 
verbouwd tot een viertal woningen. 
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7. TEGENWOORDIGE TOESTAND 
Momenteel zijn er in Heteren drie 
scholen, een Protestant-Christelijke 
(sinds 1862), een Rooms-Katholieke 
(sinds 1921) en een Openbare (sinds 
1985). Zoals al eerder gezegd werd de 
Openbare School kort na de stichting 
van Rooms-Katholieke School opge-
heven. Iedereen in Heteren ging naar 
de Christelijke of naar de Rooms-Ka-
tholieke School. In 1972/73 werden er 
pogingen aangewend om een Open-
bare Lagere School op te richten. Maar 
er bleek te weinig respons te zijn. De tijd 
was er nog niet rijp voor. In 1985 werd er 
wel een Openbare School in Heteren, 
en ook in Driel, gesticht. De groei van 
het dorp met veel nieuwe inwoners 
van elders maakte de oprichting ervan, 
met inzet van de burgerlijke gemeente, 
toen mogelijk. 

Het leerlingenaantal van de drie 
scholen was per 1 oktober 2000 als 
volgt: Protestant-Christelijke School 
(Koningin Julianaschool): 168 leerlin-
gen, Rooms-Katholieke School (de 
Haafakkers): zoo leerlingen, Open-
bare School (de Klimboom): 130 leer- 
lingen. 	 NI 
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/Wei, ivd  
Full-colour  drukwerk in kleine 
oplagen tegen betaalbare prijzen 
op onze nieuwe digitale drukpers. 

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.  

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

 

OCHTEN 
OffiCt Lalpitale drUk 

I 
1 a  

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



Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestroat 7- 4041 XE Ifesleren 
Telefoon 0488 -48 2226 's maandags gesloten 

 

H.WEIJMAN 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 64 17 93 

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.  
II • ZEE 	III 	ZEE 	II NI 
NI III Ill Ealli II II III EIIIN EIRE 

II El ERE 	 El NNE II El II  

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
r 
BOVAG 
• nieuwe auto's 
• occasions 
• onderhoud en APK-keuring 
• roetmeting 
• accessoires 
• gecertificeerde alarminbouw 

• banden en accu's 
• autoruitenlijn 
• ombouwen tot automaat 

met Click 'n Go 
• schadereparatie 
• financiering en leasing 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 

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 



 HKK&O BIJDRAGE    

   

     

Unreported Case 

 

 

Victor Laurentius  

  

Amerikaanse legerrapporten uit de 
Tweede Wereldoorlog maken vreemd 
genoeg geen melding van een opmer-
kelijke geallieerde patrouille over de 
Rijn: in de nacht van 1 op 2 november 
1944 staken bij het bevrijde Opheus-
den zes personen de rivier over. Het 
waren drie Amerikaanse militairen en 
drie Hollandse burgers. Een gevaar-
lijke onderneming, want de overzijde 
was in Duitse handen. Hoewel patrouil-
les over de rivier vaker plaats vonden, 
zijn er aanwijzingen dat het deze keer 
geen gewone verkenningsoperatie be-
trof. Aan de hand van feiten die door 
Geurt de Hartog uit Zetten zijn verza-
meld en enkele getuigenverslagen was 
het mogelijk een reconstructie te ma-
ken van de patrouille. 

In de buurt van steenfabriek Manes-
waard te Opheusden stapten de zes 
mannen in een rubberboot. Twee van 
hen behoorden tot het 327e  Glider 
Infantry  Regiment, een onderdeel van 
de Amerikaanse 'cue luchtlandings-
divisie. Het waren luitenant Fred J.  Rau  
en sergeant Gilbert M.  Chinn.  De derde 
Amerikaan — sergeant Carl A. Scott — 
behoorde niet tot dit onderdeel. Gege-
vens over hem waren moeilijk te trace-
ren. Uiteindelijk bleek dat hij behoorde 
tot een zogenaamd Jedburgh-team. Dat 
waren speciale eenheden die tijdens de 
Slag om Arnhem achter de linies wer-
den gedropt om in samenwerking met 
het verzet sabotage-acties uit te voeren. 

Scott werd na de slag toegevoegd aan 
de 1 °I e divisie, vermoedelijk om acties 
te begeleiden waar het verzet bij be-
trokken was. 

In dit geval werd het verzet ver-
tegenwoordigd door de Tielenaren 
L.H.A. Vis en J. Oostendorp, en H. van 
Loenen, afkomstig uit Rhenen. Alle 
drie waren ze na 17 september 1944 bij 
Tiel de Waal overgestoken naar bevrijd 
gebied. Vis en Oostendorp wilden naar 
de overkant om de geallieerden te mel-
den dat de Duitsers op 20 september 
een aantal Wamelse burgers hadden 
gedood. Via Dreumel kwamen ze te-
recht in Nijmegen. Daar werden ze op-
gevangen door kapitein Arie Beste-
breurtje, de Nederlandse verbindings-
officier ter plaatse. Kort daarop zijn ze 
gerecruteerd voor de Britse inlichtin-
gendienst MI-9. 

Begin oktober 1944 crosste Hendrik 
van Loenen samen met zijn broer. Bei-
den hadden een hele staat van dienst in 
het ondergrondse werk. Hendrik was in 
1942 zelfs enige tijd gevangengezet in 
het Scheveningse Oranjehotel. De om-
standigheden dwongen hem voortdu-
rend zijn werkterrein te verleggen. In 
1944 werkten hij en zijn broer voor het 
Rhenense verzet. Na zijn  crossing  werd 
Hendrik van Loenen onmiddellijk 
gerecruteerd door de geallieerden. De 
bedoeling was dat hij terug zou gaan 
naar bezet gebied om met een zender 
het geallieerde artillerievuur op Rhe- 
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nen en omgeving te leiden. Dit artil-
lerievuur was namelijk zeer slecht ge-
richt. Te vaak werden verkeerde doelen 
geraakt. Van Loenen had al zes mis-
lukte oversteekpogingen gedaan toen 
de operatie vanuit Opheusden zich aan-
diende. 

De nacht van 1 op 2 november 1944 
was helder. Dat was een nadeel, want de 
Duitsers hadden hierdoor een goed 
zicht op de rivier. Het vergrootte de 
kans op ontdekking. Een stafofficier 
van het 327e regiment pleitte er 
daarom bij de divisiestaf voor om de 
operatie af te blazen. De divisiestaf ver-
klaarde echter dat de actie onmogelijk 
kon worden uitgesteld. Er moesten 
namelijk antibiotica worden gebracht 
naar gewond luchtmachtpersoneel dat 
in bezet gebied verborgen werd gehou-
den, vermoedelijk in de omgeving van 
Utrecht. Als dit juist is, zou de conclusie 
getrokken kunnen worden dat de pa-
trouille een tweeledig doel heeft gehad. 
De Hollanders waren immers meege-
komen om de posities van het Duitse 
geschut op de Grebbeberg vast te stel-
len. Daartoe moesten ze zich naar een 
soort jachthuisje aan de voet van de 
berg begeven. Van daaruit zouden ze 
met een kortegolfzender het granaat-
vuur van de in Dodewaard opgestelde 
artillerie leiden. 

De zes mannen staken de Rijn over 
zonder ontdekt te worden. Door de 
sterke stroming bereikten ze de over-
kant niet op de beoogde lokatie, maar 
een krib te ver. De rubberboot werd aan 
land getrokken en op enige afstand van 
elkaar bewogen de mannen behoed-
zaam in de richting van de zomerdijk. 
De Hollanders waren in burger en 
droegen alleen een pistool bij zich. De  

kortegolfzender werd door Van Loenen 
gedragen. De Amerikanen waren in 
uniform en zwaarder bewapend. 

Toen de mannen net de zomerdijk 
waren gepasseerd werden plotseling 
lichtkogels afgeschoten. Onmiddellijk 
daarop volgde een verschrikkelijk 
mitrailleurvuur. Twee Amerikanen —  
Chinn  en  Rau  — sneuvelden vrijwel on-
middellijk. Direct na het spervuur kwa-
men Duitse soldaten met het geweer in 
de aanslag naar voren. De Hollanders 
konden zich echter uit de voeten ma-
ken. Ze hadden het geluk dat ze achter 
de Amerikanen hadden gelopen en 
daardoor niet de volle laag kregen. Wel 
raakten ze elkaar uit het oog. Ieder 
vluchtte op eigen houtje door de uiter-
waarden naar de rivieroever. Bij een 
krib vonden Van Loenen en Oosten-
dorp elkaar weer terug. Er zat niets an-
ders op dan naar de veilige overkant te 
zwemmen. 

Veel tijd was er niet, want de Duitsers 
zaten hen op de hielen. Vis zwom op ei-
gen gelegenheid de Rijn over. Het ijs-
koude water en de kogelregen maakten 
de oversteek tot een hachelijke onder-
neming. Hendrik van Loenen verloor 
zelfs korte tijd het bewustzijn. Bewuste-
loos spoelde hij aan op het strand van de 
zuidelijke rivieroever. Ze hadden het 
gelukkig alle drie gehaald. 

Nadat Vis zich bij Oostendorp en Van 
Loenen had gevoegd, werd besloten de 
natte kleren uit te trekken. Praktisch 
naakt en bevend van de kou liepen ze 
door de mijnenvelden op zoek naar een 
Amerikaanse post. Het kostte nog 
moeite om niet voor Duitsers te worden 
aangezien. Na herkenning zijn de man-
nen warm gewreven en voorzien van 
rhum. Vervolgens werden ze per jeep 
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istorische foto's 

naar een dokter gebracht die hen een 
fles drank en een slof sigaretten gaf. 

De twee gesneuvelde Amerikanen —  
Chinn  en  Rau  — werden door de Duit-
sers ter plaatse begraven. Maar wat was 
er gebeurd met de derde Amerikaan, 
Carl Scott? Achteraf is gebleken dat hij 
door het plotselinge Duitse mitrailleur-
vuur is geraakt. Hij slaagde er echter in 
te ontkomen. Ook hij heeft getracht te-
rug te zwemmen maar is waarschijnlijk 
verdronken. Zijn lichaam spoelde aan 
de Opheusdense kant van de Rijn aan  

en werd tijdelijk begraven bij steenfa-
briek Maneswaard.  Chinn  en  Rau  zijn 
later herbegraven op de Amerikaanse 
legerbegraafplaats Neuville in België. 
Nog niet achterhaald is de huidige be- 
graafplaats van Scott. 	 • 

BRONNEN 
• Coll.  Geurt de Hartog. 
• Interview met L. H. A. Vis d.d. 13.9.2000. 
• Eddy de Roever: Zij sprongen bij maanlicht. 

Baarn, 1986. p.142-144. 
• Rik Valkenburg: Gedreigd door het vuur. 

Veenendaal, z.j. p.27-32. 

FOTO'S NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 
2000 
De in het augustusnummer geplaatste 
twee foto's hebben geen reacties opge-
leverd. 

NIEUWE (OUDE) FOTO'S 
Van de foto's op de volgende pagina's is 
ons eveneens onbekend wie er opstaan. 
Het zijn zulke mooie plaatjes dat we ze 
extra groot hebben afgebeeld. 

De eerste foto is een gezelschap dames 
(wellicht zussen en schoonzussen?) uit 
Andelst. De foto is afkomstig van de fa-
milie Van  01st.  

De tweede foto is afkomstig uit de ver-
zameling van de heer P. Kegelaar. Het 
is duidelijk waar het om gaat, maar wie 
kan iets zeggen over de afgebeelde per-
sonen, en de steenfabriek waar de foto is 
gemaakt. 	 • 
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AUTOBEDRIJF 

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

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

LOODGIETERS- EN DAKWERKEN 
RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST 

Jan Doeleman 

Telefoon (0488) 45 18 93 

Dr. A.R. Holstraat 17 
6671 XW ZETTEN 

Doe-het-zelf centrum 

Voor al uw: 
* Verf 	 * Meubels 
*Verfmengen * Schuifwanden 
* Behang 	* Hout 
* Sanitair 	* Plaatmaterialen 
* Electra 	* Zonwering 
* Verlichting 	* Verhuur 
* Gereedschap 	tapijtreiniger 
* IJzerwaren  

Ow  handige buurman 
Nedereindsestraat 30- Kesteren 

Telefoon (0488) 48 12 23 



Gun uw ogen alleen het beste! 

DAMME OPTIEK 
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 

en contactlenzenspecialist (ANVC) 

SUPER DE BOER 
ALTIJD OP ZOEK 
NAAR HET BESTE 

Peter Diepeveen 
Gratis oogdrukmeting! 

Gratis ogentest! 
Prima brilmode advies 

1 jaar garantie op uw nieuwe bril 
Uitstekende service 

Kwaliteit waar ik 
persoonlijk achter sta AMME °PTIEK 

(0488) 48 13 05 
• Oogmeting 
• Brillen 
• Contactlenzen 

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

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

AUTOBEDRIJF 

J. A. SPAAN rna.„Da  
MAZDA DEALER voor 

Uw adres 

Stationsstraat 1 — 4041  CH  Kesteren 

de Midden-Betuwe 
voor APK 

— Tel. (0488) 48 12 24 
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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 	 Ihendoorn 
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 	 Elst 
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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In Assurantie- en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

• verzekeringen 	 • geldleningen 
• hypotheken 	 • belasting adviezen 

Hoofdstraat 88 
Zetten 
Tel. (0488) 45 26 11 

Dealer Vialle LPG-installatie 
Autoshop 

Benzine- en LPG station 
Onderhoud en reparaties 

APK keuringsstation 

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  

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 
Dodewaard 

C  14 
 

Tel. (0488) 41 13 13 

'.. 
meubelen 
tapijten 

gordijnen 
bedden 

KESTEREN 

,e  

01  C1000', 111.WW 
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VERBOOM 
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Hoofdstraat 29 — Kesteren —Tel (0488) 48 20 01 



Dhr. C.S. Grtinbauer 	 Dodewaard 
Dhr. Dick van Voorthuizen 	 Ingen 
Dhr. Douwe  Elting 	  IJzendoorn 
Dhr. G. van Kalkeren 	  Lienden 
Dhr. Hannes van de Hatert 	 Echteld 
Dhr. Th. Laurentius. 	 Voorschoten 
Dhr. M. van Lienden 	 Zaandam 
Dhr. C.J.P. Westreenen 	 Laren 
Drukkerij Ochten 	 Ochten 
Elektr. Techn. Inst. Buro H. v.d.  Flier 	  Ochten 
F.M. Angelino Ochten BV 	 Ochten 
Fa. A. H. Roelofsen en zn 	 Opheusden 
Fa. D. Hevel 	 Lienden 
Freek Keuken Familux 	  Ochten 
Fysiotherapie Kesteren 	 Kesteren 
G20 	 Lienden 
Gebr. van Dorland 	 Dodewaard 
Geurts Conservenfabriek BV 	 Dodewaard 
Groenvoorziening v.d. Bijl en Heierman 	 Opheusden 
Groep Midden Betuwe 	 Opheusden 
Handelsonderneming De Nijburg 	 Dodewaard 
Herman Tijssen Zonweringsbedrijf 	  Kesteren 
Horloger-Juwelier B. Gelderman 	 Kesteren 
Ing. L. van de Werfhorst 	 Kesteren 
Int. Transportbedrijf Vonk en co 	 Lienden 
Keukencentrum Van Woudenberg 	 Kesteren 
Leeuwen Auto's 	 Kesteren 
Makelaardij A.  Budding 	 Echteld 
Makelaardij J. Derksen 	 Ochten 
Makelaardij Joop van Mourik BV 	 Lienden 
Makelaardij van de Weijde 	 Zetten 
Mark van Wamel Interieurbouw 	 Kesteren 
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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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 

40  NIEUWSBRIEF i9ejaargang nr. I —januari 2001 



1  orte berichten 

REGIONAAL 
ARCHIEF RIVIERENLAND 
Sinds  ii  december beschikt het archief 
over een eigen website onder het adres: 
www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Op de site is in hoofdlijnen de volgende 
informatie te vinden: 
1. Algemene informatie, zoals adressen 
en openingstijden; 
2. Een overzicht van de woonkernen, 
met links naar de genealogische gege-
vens en archieven van die plaats; 
3. Alle publicaties van het archief met 
bestelformulier; 
4. Een nieuwsrubriek; 
5. Een overzicht van de genealogische 
bronnen; 
6. Globale beschrijving van de histo-
risch-topografische atlas, de biblio-
theek en een overzicht van de toegan-
kelijke archieven. 

MUSEUM HET VALKHOF NIJMEGEN 
In dit vernieuwde museum lopen de ko-
mende tijd de volgende exposities: 

1. Heerlijke natuurtooneelen 
Romantische landschapschilders in 
Beek en Ubbergen 1810-186o. Hierbij 
onder andere schilderijen van Barend 
Cornelis Koekoek, dé landschapschil-
der bij uitstek. Deze expositie loopt nog 
t/m 18 februari. 

2. Bonjour monsieur Marius 
Beelden van Marius van Beek, die in  

heel Nederland zijn te vinden. Voor 
onze omgeving misschien wel de be-
kendste is het Jan van Hoof-oorlogs-
monument bij de Waal in Nijmegen, 
waarbij jaarlijks de oorlogslachtoffers 
worden herdacht. 

De tentoonstelling wordt begeleidt 
door een publicatie met dezelfde titel, 
waarin Van Beek ondermeer zijn oor-
logsherinneringen heeft vastgelegd. 
Vooral zijn illigale activeiten, zijn 
vlucht uit Nijmegen en zijn onderduik-
periode zijn boeiend om te lezen. Deze 
expositie loopt van 9 januari to en met 
25 maart. 

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

Daarnaast is de mineralenverza-
meling van Henk Gerritsen nog steeds 
te bewonderen, door hem aangevuld 
met enkele beenderen van een mam-
moet die bij opgravingen in Driel zijn 
gevonden. 	 • 
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Vooraankondiging 

NEDERLAND SE 
GENEALO GIS CHE 

VERENIGING 
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1949  

II'  GELDERSE CONTACTDAG 
De  II'  Gelderse Contactdag zal plaatsvinden op 

zaterdag 7 april 2001 in Motel Tiel, 
Laan van Westroyen 10,4003 AZ Tiel, 

INLICHTINGEN 
(bij voorkeur na 19.00 uur) 

J. F. W. J. B. Hekking, Nijmegen 	  Tel. (024) 377 13 43 
J. Hiddink, Ede 	  Tel. (0318) 61 86 18 
C. L. J. Kooien, Malden 	  Tel. (024) 358  22  77 
F. F. J. Nieuwenhof, Bennekom 	  Tel. (0318) 41 51 66 
W. van de Westeringh, Heteren 	  Tel. (026) 472 21 92 

CONTACTADVERTENTIES 

Voor genealogen met specifieke vragen is het mogelijk in het programma-
boekje een oproep te plaatsen om op die manier in contact te komen met 
anderen die mogelijk over de gewenste informatie beschikken. De kosten 
daarvoor bedragen f i,- per regel. De tekst opgeven aan de redactie (de 
heer J. F. W. J. B. Hekking, Bredestraat 136, 6543 ZX Nijmegen en C. L. J. 
Kooien, Jonckherenhof 27,6581  GC  Malden). Bij voorkeur per  e-mail  op 
het volgende adres: hekking@hetnet.nl. 
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office  supplies  

* papiervernietigers 

* mobiele telefonie 

• COrriput 

• p'rriiler 

• scanners 

• faxen 

• copiërs 

• software 

ficuningstragt 29 - 4051 CA Ochten 'elefoon 0344,647050 -  Tek  (Ix  0344-644109 

Uw partner in automatisering en kantooreffiriëntie! 



We zijn net zo 
thuis in 
de buurt 
als u 
De Rabobank is een bank met een idee. Het 

idee dat je samen sterk bent. De Rabobank 
heeft als geen ander een traditie van 
samenwerken en bouwen aan relaties. Het 
is een bank van mensen vóór mensen. 
Dat merkt u al snel in het persoon- 
lijke contact. Elke Rabobank 
staat midden in de samen-
leving. 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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