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an de voorzitter en de redactie
Vooruitzien
Folkert Schuurman

Alweer een verenigingsjaar voorbij!
Dit nummer van de Nieuwsbrief staat
weer vol met jaarverslagen en de uitnodiging voor de jaarvergadering op 9
april a.s., voorafgaande aan de lezing.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst, want de vereniging bent uzelf,
samen met alle andere leden. Met elkaar kunnen we dan terugkijken, vooruitkijken en wellicht wijzigingen aanbrengen in het beleid.
Het is voor een bestuur goed om
feedback te krijgen van de leden, zowel
negatieve als positieve zaken, om ons
op de toekomst te oriënteren.

INTERVIEWBOEK

Het interviewboek groeit gestaag. Er
wordt door alle betrokkenen hard aan
gewerkt. Van de naar schatting 8o interviews zijn er inmiddels ca. 40 afgewerkt.
Het streven is voor de zomer alle interviews binnen te hebben, waarna met het
redigeren en opmaken kan worden begonnen. Het is een heel karwei, maar
het resultaat zal een aardig beeld geven van het leven van Betuwse mensen.
GELDERS
OUDHEIDKUNDIG CONTACT

LOPENDE ZAKEN

Het GOC, gevestigd te Zutphen is een
actieve organisatie, die functioneert als
een soort overkoepelende organisatie
voor de historische verenigingen in
Gelderland. Ze organiseren cursussen
op historisch gebied, maar proberen
ook het onderling contact tussen de verenigingen te bevorderen. Woensdag 28
maart hebben we een bijeenkomst bijgewoond van de verenigingen in de
'West'-Betuwe.

In de vorige Nieuwsbrief is een opsomming gegeven van de lopende zaken,
waarvan het herdenkingsboek voor de
Rabobank Rijnlingewaal door Victor
Laurentius inmiddels is afgerond en
door ons is vormgegeven.. Het boek
wordt 14 mei gepresenteerd.
Het boek 'Naar de Bronnen' van Jan
Jager en Menno Potjer zal op de lezing
van 9 april worden gepresenteerd.

In dit nummer vindt u weer enige bijdragen van leden waarvoor we hen zeer
erkentelijk zijn. Zonder voldoende copij houdt geen blad het vol. Wat dat betreft hebben we gelukkig geen klagen.
Als u ook de resultaten van uw onderzoek wilt publiceren, nodigen wij u van
harte uit.

TOEKOMST

Als bestuur zijn we zovast begonnen
ons te oriënteren op de wat langere termijn, waarbij de continuïteit van de vereniging voorop staat, direct gevolgd
door de kwaliteit van het gebodene aan
de leden. Een hele klus.
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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.

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

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

OCHTEN
offset & digitale druk

Drukkerij Ochten
Mercuriusweg 5
4051 CV Ochten
Industrieterrein 'De Heuning'
Tel. (0344) 6441 62
Fax (0344) 64 38 69
E-mail: druk.ochten@ciceronet.n1

Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

iahul
, Me
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Resteren
Telefoon 0488 -482226

's maandags gesloten

H.WEIJMAN
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 64 17 93

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
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ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
.111.

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

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

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur
Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur

11Icr

ezingen

Maandag 9 april 20.15 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'
De Jaarvergadering begint
OM 19.30 uur!
Naar de Bronnen
J.W.N. Jager en M.R.Potjer

Een bekend probleem voor genealogen: na het doorworstelen van de burgerlijke stand en de kerkboeken drogen deze bronnen van makkelijk verzamelbare gegevens over onze voorouders op. Veel familieonderzoek in de
Betuwe strandt noodgedwongen in de
17e of 18e eeuw door gebrek aan, en
ontoegankelijkheid van nog oudere
bronnen. Vooral in de Protocollen van
Bezwaar zijn veel namen van voorouders te vinden. Jarenlang hebben vrijwilligers van de HKK&O deze Protocollen op grote schaal getranscribeerd. Dit
monnikenwerk heeft de toegankelijkheid en leesbaarheid verbeterd doch de
begrijpelijkheid en samenhang bleef
een moeilijkheid. Om dat op te lossen is
het boek 'Naar de Bronnen' ontstaan.
Aan de hand van bewezen voorbeelden
van afgesloten leningen en hypotheken
worden een aantal vuistregels geformuleerd voor het gebruik van dit soort
bronnen. Deze regels kunnen ook toegepast worden op situaties waar geen
spijkerharde bewijzen van de gang van
zaken te geven zijn, maar wel een ge-

loofwaardige of waarschijnlijke toedracht verondersteld mag worden. Als
voorbeeld hiervan hebben de auteurs
deze regels toegepast op de Protocollen van . Bezwaar van Opheusden, temeer omdat de kerkboeken daarvan
pas in 1736 beginnen. Ze reconstrueerden een aantal familiestambomen en
ook de bewoningsgeschiedenis van de
Capelstraat en de Keizerstraat aldaar.
Deze méthode is op iedere plaats in de
•
Betuwe toe te passen!

Maandag 7 mei 20.00 uur
(dit is niet de 2e maandag!)
Zalencentrum 'Johanna's Hof'
De slag bij Opheusden
Victor Laurentius
Begin oktober 1944 werd in en rond Opheusden een heuse slag uitgevochten.
In hun poging de geallieerden uit de
Betuwe te verjagen stootten de Duitse
troepen daar op hevige weerstand van
voornamelijk Amerikaanse eenheden.
Hoewel in de minderheid, wisten de
Amerikanen de Duitse opmars tot stilstand te brengen. Dit was van cruciale
betekenis voor het verdere verloop van
de strijd in de Betuwe. Tijdens deze lezing zal inzicht worden geboden in het
voorspel, het verloop en de gevolgen
•
van deze opmerkelijke slag.
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Maandag II juni 20.00 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hor
(niet in het Arend Datema Instituut»
Graven in Schuytgraaf
Mevr. M. Smit
De Arnhemse viNEx-locatie Schuytgraaf ligt ten westen van de spoorlijn
Arnhem-Nijmegen en wordt aan de
zuid- en westzijde begrensd door respectievelijk de gemeente Eist en de
gemeente Heteren. Het gebied is 230
ha groot en tot 2013 worden er 6500
huizen gebouwd. Voorafgaand aan de
nieuwbouw vindt eerst op een aantal
plaatsen in Schuytgraaf archeologisch
onderzoek plaats. In 1995/1996 is in
Schuytgraaf een groot booronderzoek
uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP. Dit booronderzoek leverde in het totaal ii archeologische
vindplaatsen op. Van juni 1998 tot en
met januari 2001 heeft de gemeente

Arnhem op enkele vindplaatsen in het
zuiden van Schuytgraaf een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een team
van 19 mensen heeft gedeeltes van
twee nederzettingsterreinen onderzocht, met bewoningssporen uit de Midden en Late IJzertijd, Romeinse Tijd en
vroege en late Middeleeuwen. Ook zijn
twee grafvelden (Ie eeuw - 4e eeuw
n.Chr.) onderzocht. Mieke Smit, gemeentelijk archeoloog van Arnhem,
zal iets vertellen over het vooronderzoek in Schuytgraaf, geeft een impressie van de zojuist beëindigde opgraving
en gaat in op de bescherming van de
vindplaatsen die niet opgegraven be•
hoeven te worden.

Zalencentrum 'Johanna's Hof' te
Kesteren, Nedereindsestraat 27,
Tel. (0488) 481527. Leden en nietleden zijn van harte welkom.

erkgroep Zetten

Dinsdag i of dinsdag 8 mei
Onder voorbehoud een lezing over archeologie langs de Betuwelijn.
Woensdag 16 mei
Afsluitende excursie naar het Arend
Datema Instituut in Kesteren. Na afloop een samenzijn in het Veerhuis te
Opheusden.
6

De bijeenkomsten beginnen om 20.00
uur en worden gehouden in het Wapen
van Andelst.
Tot slot nog één ding. Bent u geïnteresseerd, 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.1111

NIEUWSBRIEF i9ejaargangnr.2—april 2001

VAN BREDA
Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

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

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

g rootendort

OCHTEN
Molendam 39
Tel. (0344) 64 12 82

Bc•irtizet &.15.

SPECIALIST IN
ROOMBOTERKOEKJES

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

Fa. GEBR. SPAAN
Landbouwmechanisatiebedrijf
Ook voor reparatie van uw machines
Nedereindsestraat 37 — Kesteren — (0488) 48 12 21
AANNEMERSBEDRIJF
EN
VASTGOEDADVISEUR
etsc•LJIIN

GARANT

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

J. H. HENDRIKSEN

NVOIR

Nieuwbouw- verbouw - restauratie

Nederlands Verbond van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
VVij 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
Tel. (0344) 60 24 00

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

HKK&O BIJDRAGE

De Hoge Schuur
van De Steeg te Heteren
W. van de Westeringh
VOORWOORD

Vanwege de plannen die er bestaan om
de hoge schuur of vloedschuur van de
- inmiddels voormalige - boerderij 'De
Steeg' te Heteren te verbouwen tot een
kerkelijk centrum voor de Gereformeerde Kerk van Heteren, zijn enige
bijzonderheden over de historie van
deze schuur bijeengebracht in een
korte bijdrage. Gegevens hieruit zijn
gebruikt in een folder ten behoeve van
de geldwerving en sponsoring om een
en ander te verwezenlijken. De hoge
schuur is geen rijks- of gemeentelijk
monument. De nabij gelegen boerderij
is wel een rijksmonument. Waarom destijds ook de hoge schuur geen monument geworden is, is onduidelijk. De
gemeente Heteren echter wilde deze
hoge schuur graag behouden en nam
die op in de plannen voor de nieuwe
wijk De Melkweide.
HET LAND WAAROP
DE HOGE SCHUUR STAAT

Een hoge schuur of vloedschuur is een
schuur die gebouwd werd op een opgeworpen bult grond om ten tijde van een
overstroming na een dijkdoorbraak
mens en vee in veiligheid te kunnen
brengen en droge voeten te laten houden (foto). Deze hoge schuur werd gebouwd in 1815 op het perceel ter grootte
van 31/2 morgen (i morgen = ca. o,86 ha)
met de naam 'De Inschiet', behorend bij
de naastgelegen boerderij, later ge-

noemd 'De Steeg'. Het perceel 'de Inschiet' werd :in 1763 gekocht, samen
met een ander perceel ter grootte van 6
morgen waarop een boerderij stond die
al ruim een eeuw tevoren gebouwd was:
anno 1649. De koper was Gijsbert van
de Westeringh (1,2), een broer van de
directe voorouders van de familie Van
de Westéringh.
Het perceel 'de Inschiet' was 'beswaert ses gulden uijtganck ider jaer
aen den 'Heetersen armen', te voldoen
aan de Diaconie van de Gereformeerde = Hervormde gemeente van
Heteren: In 1602 werd die als volgt omschreven: `Uytt twee mergen lants hebben de armen tott Heteren jaerlicx drie
schepel weyt'. Een tijns of cijns, hier uitgang genoemd, is een soort jaarlijkse
erfpacht of grondrente. De naam 'de Inschiet' is heel oud en was al in de 15de
eeuw in gebruik voor een blok percelen
tussen de Onze Lieve Vrouwestraat en
de Boterhoeksestraat. Op een gedeelte
(2 morgen) van die 31/2 morgen 'de Inschiet' rustte dus die tijns van 6 gulden.
Deze 6 gulden was in de plaats gekomen van de betaling in natura, namelijk
3 schepel weit of tarwe (1 schepel =
liter. Vroeger gebruikte men inhoudsmaten, bijvoorbeeld een zak, i.p.v. gewichten, mud tarwe was toen vermoedelijk ca, 1,36 hl en met een gewicht van
ongeveer ioo kg).
Deze tijns behoorde aan het Onze
Lieve Vrouwe-altaar of -vicarie in de
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De Hoge Schuur van De Steeg in Heteren.

vroegere Roomse kerk die na de Reformatie de Gereformeerde of Hervormde kerk werd. Van het land waarop nu
de nieuwe Gereformeerde kerk zal komen, had een gedeelte dus eeuwen geleden al een relatie met de plaatselijke
kerk!
Deze vicarie leeft voort in de straatnaam `Vicarie' in de nieuwe woonwijk
De Melkweide. Een voorgestelde
straatnaam De Inschiet heeft het moeten afleggen tegen de straatnaam
Kerklaan. Historisch gezien is dit. te betreuren, omdat `de Inschiet' en 'Meade'
bij elkaar behoorden.
De tijns van 6 gulden is in het kader
van de ruilverkaveling Over-Betuwe
Noord per i januari 1977 afgekocht.
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DE HOGE SCHUUR
ALS AGRARISCH GEBOUW

De hoge schuur werd gebouwd in 1815
door het echtpaar Wouter van de
Westeringh (1756-1833) en Hendrina
van de Wal (1754-1820). Hun initialen
'WVDWHVDW' en het bouwjaar
'1815' staan in de gevelsteen boven de
toegangsdeuren van de schuur (foto).
In die tijd hebben er nogal eens dijkdoorbraken in de Betuwe plaatsgevonden, met als gevolg overstromingen. De
watersnood van 1809 is destijds door H.
Ewijk beschreven (3). Binnenkort zal
J.T.M. Derksen hierover ook een boek
doen verschijnen (4). Veel dijkdoorbraken ontstonden als in een dooiperiode met wassend water ijsschotsen
van kruiend ijs tegen de dijk beukten en
die beschadigden. Het hoge water te-

NIEUWSBRIEF igejaargang nr. 2 — april 2ooi
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DirkJan Franken

A. 1(1-1kTTUIA
> meubelen D laminaat
> tapijten
> slaapkamers
D gordijnen > projecten
DirkJan Franken Interieurs BV
Julianaplein 9
6671 CA ZETTEN
Telefoon (0488) 45 17 79
Telefax (0488) 45 34 55

straatwerk
sierbestrating
zaagwerk
Tevens verhuur
grondwerk van minigraver

Dé adviseur voor
uw interieur!

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

Levering en
montage van
systeemplafonds
en wanden
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Bezoek onze showroom
met meer dan
2150 plafonds

Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
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kO'

billt)

vaN* Ot.'
V:#'

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

SNS bank
We doen 't graag beter dan goed

gen de dijk, en bij harde wind, golfslag
deden dan de rest.
Een hoge schuur werd niet alleen
maar gebouwd om bij een overstroming in te kunnen vluchten, maar uiteraard ook om als een gewone schuur te
kunnen gebruiken. Dat kon zijn ten behoeve van het stallen van vee, als opslag van materialen en als stalling van
rijtuigen, boerenwagens en -karren. Tot
voor kort waren er — rechts van de
toegangsdeuren — nog twee paardenstallen.
In de hoge schuur werden ook schapen gestald. Boerderij 'De Steeg' had in
het midden van de 19de eeuw een kudde
schapen. Omstreeks 1840 waren er zo'n
70 schapen op de boerderij. Interessant
is dat 'De Steeg' voor het hoeden en de
verzorging van de schapen een eigen
scheper (of herder) had. Schaapherders

van wie de namen met zekerheid bekend zijn, waren: Arie(n) van den Dijkgraaf uit Betinekom 186o (of eerder)1867 die . trouwde met Heintje Boekelman uit Heteren, en Huibert van
Maanen uit Ede 1874-1877 (met een
onderbreking: wegens militaire dienst
1876). Die scheper had in de hoge
schuur —links van de toegangsdeuren —
een eigen woning. In die woning van
ongeveer 6 m2 bevonden zich aan de
oostelijke buitenmuur twee bedsteden,
met ertussen een ruimte waarvan de
functie 'niet duidelijk is (voorraadkast?). Hiertegenover aan de binnenmuur was een schouw met een schoorsteen. Aan de noordkant — links van de
toegangsdeuren — bevindt zich een
raam. Hiertegenover was de voordeur.
De voorgevel van de hoge schuur is nog
helemaal authentiek.

De initialen van Wouter van de Westeringh en Hendrina van de Wal.
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Een ander interessant gegeven is dat de
hoge schuur ook gebruikt werd als
tabaksschuur. In de I9de en vorige eeuwen was er een bloeiende tabaksteelt in
de Betuwe (5). De tabaksbladeren werden gedroogd boven op de balken.
Daartoe was er zowel aan de voorkant
als aan de achterkant een deurtje dat
open kon voor de nodige trek om de
tabaksbladeren te kunnen drogen. Het
deurtje aan de voorkant is nog :steeds
aanwezig.
Verder was er een dicht netwerk van
balken en latten gebouwd waarop
draagstokken met de tabaksbladeren
gelegd werden. In de laatste oorlog is er
tijdelijk nog wat tabak verbouwd en
hier gedroogd. Na de oorlog moest er op
de balken de hooioogst opgeslagen
worden. Wij als kleine kinderen konden
mooi tussen die balken en latten doorkruipen om los hooi op te slaan. Uiteindelijk was dat toch te lastig en werd het
latwerk gesloopt. Alleen de draagbalken, gordingen en andere balken
bleven over om het dak te blijven steunen.

een bult of kleine hucht — en het aanzicht/zien — de gevels en het dak — in
stand gehouden worden, hoewel er aanpassingen moeten komen in verband
met het nieuwe gebruik. Samen met de
te restaureren en te verbouwen oude
boerderij zal dit stukje Oud-Heteren in
de toekomst een bijzonder en fraai element worden in dit stukje Nieuw-Heteren! De notenboom van een bijzondere
soort, geplant in de boomgaard achter
de hoge schuur in 1925 of kort erna voor
een familielid — de thans 94-jarige
Christina Engelina van de Westeringh,
die de boom als afscheidsgeschenk gekregen had van hun tuinman bij gelegenheid van de verhuizing van het gezin van haar ouders — zal hieraan zeker
bijdragen.
Een minpunt bij het geheel is, dat er
wel heel erg weinig ruimte omheen on•
bebouwd gelaten is.

DE HOGE SCHUUR ALS KERK

In de nabije toekomst krijgt de hoge
schuur een geheel andere functie, namelijk voor kerkelijke doeleinden. In
hoeverre een stukje geschiedenis van
het oorspronkelijke agrarische gebruik
van de hoge schuur zichtbaar kan blijven, zal bekeken (moeten) worden in
het licht van het nieuwe gebruik. Misschien dat de vroegere woning van de
herder of scheper van de schaapskudde
een nieuwe functie kan krijgen voor de
herder en leraar van de kudde van de
Gereformeerde kerk. In elk geval zal
het beeld — dat is de hogere ligging op
10
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eschiedenis
Rinus Baggerman

Ofschoon de meesten onder ons bij het woord geschiedenis meteen denken aan jaartallen en verhalen uit lang vervlogen tijden is volgens het woordenboek geschiedenis hetgeen dat geschied is. Niet meer en niet minder. Vandaar dat ik nu eens verhaal
van iets, dat mij laatst geschiedde.

Z

oals ik al jaren gewoon ben te doen,
stapte ik afgelopen zaterdag om
half twee in de trein, die mij naar Kesteren brengt. Gewoontegetrouw nam ik
plaats bij het raam. Niet dat er buiten
iets bijzonders te zien valt. Na jaren
deze route bereisd te hebben, ken ik
bijna ieder grassprietje wel. Vechten
om een zitplaats hoef ik ook nooit. Heel
soms heb ik zelfs het gevoel, dat deze
trein 's zaterdags om deze tijd speciaal
voor mij rijdt. Doch deze keer niet.
Ik zat een beetje gedachtenloos naar
buiten te staren, toen er tegenover mij
een man plaatsnam. Geheel tegen de
Nederlandse traditie in, want in heel de
wagon — en misschien wel in heel de
trein — was geen mens te bekennen.
'Goede middag', zei hij.
'Goede middag', zei ik.
Hij zag eruit als een zwerver. Ook

was hij op zijn zachtst gezegd een beetje
vreemd gekleed. Vandaag had hij, denk
ik, zijn keus toch laten vallen op het
allerbeste, dat zijn zeer waarschijnlijk
schamele garderobe te bieden had.
De kleren voldeden niet aan de laatste
mode en ze combineerden van geen
kant, maar alles zag er schoon uit. Een
strijkbout hoorde evenwel niet tot zijn

bezittingen. Dat had ik al opgemerkt.
Zijn wijs- en middelvinger hadden een
kleur, zoals alleen kwajongens, die begin september stiekem walnoten gappen, hebben. Zijn linkerneusvleugel
droeg diezelfde diepbruine teint.
De trein zette zich in beweging.
`Ik ga naar een feestje', zei de man,
`zo'n feestje waar ze altijd sigaretten
hebben staan in van die mooie glazen'.
'Lijkt me leuk', antwoordde ik, onderwijl een shagje draaiend.
Ik stak mijn shagje op.
'Rookt u veel ?', vroeg hij, ondertussen zijn ogen gefixeerd hebbend op
mijn sigaretje.
'Het is al gauw teveel', antwoordde
ik naar waarheid.
`Waar bent u naar op weg?'
`Ik ga naar Kesteren', zei ik flink wat
rook uitblazend.

Woont u daar?' Zijn ogen waren gericht op mijn sigaret. Zijn lip trilde en
even meende ik een beetje spuug waar
te nemen in zijn linkermondhoek. Zijn
gebeitste neusvleugel deed ritmisch
mee.
'Nee', antwoordde ik, 'ik ben lid van
de Historische Kring Kesteren en zaterdagmiddag komen we altijd bij el-
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kaar'. Ik legde hem uit wat wij daar zoal
deden en dat het heel gezellig was.
'Mag je daar roken?'
'Jazeker, echter alleen in de keuken'.
Vervolgens vertelde ik hem, al was
het maar om het lijden nog erger te maken, dat er ook in de Betuwe ooit tabak
verbouwd werd.
Kesteren kwam in zicht en ik maakte
mijn sigaret uit in de asbak.

'Zo', gaapte ik, 'hier moet ik eruit. En
eh, dat u maar veel plezier op het feestje
mag hebben'.
Ik stond op. Hij had het niet meer.
'Zou ik van u alstublieft voor u uitstapt een shagje mogen draaien?',
vroeg hij. Hij keek me aan met een blik
zoals alleen honden hebben.
` Natuurlijk' , zei ik, 'alstublieft'.
Mijn middag kon niet meer stuk. •

‘41111111tVaarverslag Arend Datema Inst. 2000
A.Datema, directeur
Het bestuur bestond in het verslagjaar
uit: E Schuurman, voorzitter a.i., D.J.
van Dee-Honders, secretaris, J. de Vries,
penningmeester, H.C. Moorrees en J.W.
van den Bosch.
De technische dienst stond onder leiding van J. van Dam, die ad hoc door anderen (vooral door J.W. van den Bosch)
ondersteund werd. Een grote operatie
was het aanbrengen van schuifdeuren
voor de boekenkasten in de grote zaal
door hen.
De reorganisatie van de bibliotheek
werd door F. Schuurman met medewerking van FE J. Nieuwenhof voortgezet.
Het diabestand werd aangevuld en
onderhouden door H. J. Gerritsen, A.
Datema en D. J. van Dee-Honders.
Het onderhoud en het bijhouden van
het fotobestand werd door F. Schuurman met medewerking van anderen
voortgezet.
12

Het 'in de computer brengen' van de
en burgerlijke bestanden werd
voortgezet door de heren Ruis, Fransen,
Grnbauer, Arissen, Veldhuizen, Van
den Bosch en de dames Bianca Koets,
Van de Vooren e.a. o.l.v. D. Elting.
Dank zij de financiële ondersteuning van de Club van Honderd konden
oude computers vervangen en andere
uitgebreid worden
Ten behoeve van diverse instellingen, scholen en verenigingen in ons
werkgebied en daarbuiten werden tentoonstellingen, lezingen e.d. gehouden,
teveel om op te noemen
Zeker ruim 3000 personen brachten
een bezoek voor informatie, terwijl ook
schriftelijk, per e-mail en telefonisch
gegevens en inlichtingen werden verstrekt.
In de Osenvorenreeks verschenen
wederom de nodige afleveringen mede
DTB'S

NIEUWSBRIEF rge jaargang nr. 2 — april 2001

dankzij de transcribenten van het Oud
Rechterlijk Archief en de heer J.W.N.
Jager uit Boxtel, die voor de correctie
en layout zorgde.
Een hoogtepunt was het verschijnen
in de hoofdserie van de Osenvorenreeks van het boek 'De Betuwe in stelling' geschreven door Victor Laurentius. De auteur was hiertoe aangezocht
door het Arend Datema Instituut op initiatief van de heer C. J. P. van Westreenen. Het boek werd een succes en was
practisch dadelijk uitverkocht.
Vermeld dient te worden, dat het onderzoek van de auteur, alsmede het uitgeven van het boek gesponserd werd
door de Adriaan van Westreenen Stichting en de Pronto Stichting, welke stichtingen we zeer erkentelijk zijn voor hun
ondersteuning.
Tegelijk met het verschijnen van dit
boek werd een monument onthuld ter
nagedachtenis aan de omgekomen inzittenden van een Dakota, welke op 18
september 1944 neerstortte op een weiland aan de Bonegraafseweg te Eldik
(Ochten gemeente Echteld). Dit monument is in de eerste plaats opgericht
voor de omgekomen inzittenden van de
Dakota, maar met hen ook voor de vele
soldaten die in 1940-1945 vielen voor
de bevrijding van ons land. Ook ter financiering van dit monument zijn we de
Adriaan van Westreenen Stichting zeer
dankbaar.
Aan de activiteiten rondom dit geburen heeft het Arend Datema Instituut
van harte zijn medewerking verleend.
In de serie `Betuwse Monografieën'
verschenen weer enige deeltjes, die een
gretige aftrek vonden.
De toegankelijkheid van de gemeentelijke archieven blijft nog steeds

zeer problematisch en vragen om verbetering.
Het onderhoud van het interieur van
het gebouw vraagt dringend om de nodige aandacht. In het komende jaar is de
vloerbedekking dringend aan vervanging toe. Het is te hopen, dat hiervoor
gelden gevonden kunnen worden.
Dat het Arend Datema Instituut, Archief- en Informatie- Centrum voor de
Betuwe, in een behoefte voorziet, is in
het jaar 2000 weer eens duidelijk gebleken.
Tenslotte zijn we veel dank verschuldigd voor de vele schenkingen in de
vorm van boeken en ander historisch
materiaal en voor de prettige contacten met vele personen en instanties,
daarbij wederom de wens uitsprekend
dat deze contacten de komende tijd zo
mogen blijven of zo mogelijk verstevigd worden.
•
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Onbekende dijkbreuken
in de Betuwe in 1740-1741
H. de Regt

H

et had in Noordwest-Europa de
hele herfst van 1740 veel geregend, zodat de rivieren erg gezwollen
waren. Vlak voor Kerstmis brak bij
Bemmel de dijk door. Ook bij huize
Westerveld, dicht bij het dorp Elden
viel een groot gat. Een tijdgenoot
schreef: 'Dees vreeselijke waterval
maakt zoo groot een gedruysch dat
deselve gemakkelijk te Arnhem op de
wallen, schoon een half uur daar vanaf,
kan gehoort worden.' De watermassa
baande zich een weg naar het lager gelegen westen. Velen verdronken.
Het water bleef nog een paar weken
hoog. In de verslagen van de Dijkstoel
van het Ampt van Overbetuwe over die
periode werden nog meer dijkbreuken
vermeld, n.l. twee kleine beneden De
Koewey, dus westelijk hiervan. Ook in
sommige onkostennota's werd dit zo
omschreven. Het is niet bekend of deze
twee eind december ontstonden of begin januari. Met deze summiere plaatsaanduiding moeten we het nu doen.
Maar het blijkt evenwel toch mogelijk
om de exacte locatie aan te wijzen.
De Koewey was een herberg op de
dijk, aan de Rijnkant, driehonderd meter oostelijk van de latere spoorbrug.
Deze herberg was in tijd van hoog water
een post waar de dijkwacht ingekwartierd werd. Zo'n dijkwacht bestond uit
een zogeheten rot van circa zeven mannen onder leiding van een rotmeester.
In tijd van nood werden hier ook palen,
14

planken en andere materialen en ook
gereedschap opgeslagen om gebruikt
te kunnen worden als de dijk gevaar
liep. Het Drielse Veerhuis was ook zo'n
post. De dijk tussen deze twee posten is
vrijwel recht zonder markante punten
er langs. Hectometerpaaltjes stonden
toen nog lang niet overal. De plaatsaanduiding moest dan dus in relatie met
die twee posten. Het ligt voor de hand
om aan te nemen dat de twee gaten
dichter bij De Koewey waren dan bij het
Drielse Veerhuis.
Ook bij deze doorbraken schuurde
het snel stromende water een kolk uit.
Na het vallen van het water werd onmiddellijk als tijdelijke voorziening
een ringdam, nooddijk, om de kolk heen
aangelegd. Deze keer aan de binnenkant. Als regel werd daarna zo'n nooddijk door verhoging en verbreding definitief gemaakt. Soms werd de nieuwe
dijk buitenom gelegd en de kolk dus
binnengedijkt. Er kwam in die dijk dus
een bocht. Elke bocht of ronding of knik
is verdacht dat daar vroeger iets gebeurd is. De ringdam bleef verder
dienst doen als kweldam om het door de
dijk heen sijpelende water op te vangen. Omdat echter bij deze twee gaten
de kolk niet zo groot en niet zo diep was,
besloot de Dijkstoel dat hier de nieuwe
dijk rechtdoor zou lopen, dwars door de
kolk. Een vrij zeldzaam iets. Beneden
De Koewey zijn slechts twee plaatsen
aan te wijzen waar volgens oude kaar-
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ten een kolk was, of intussen verland tot
moeras, en verder een gebogen kweldam en een rechtdoorgaande dijk (zie
kaart 1). In sommige nota's voor geleverde materialen of diensten werd geschreven over twee doorbraken in het
kerspel Driel. Dit klopt, want breuk D
was in dat kerspel (zie kaart 1). Bij
breuk E was het land noordelijk van de
dijk in kerspel Driel en zuidelijk in
kerspel Elden, want de kerspelgrens
liep hier langs de dijk.
De percelen binnendijks bij breuk E
behoorden bij de boerderij vijfhonderd
en vijftig meter oost van de brug, aan de
dijk gelegen, waar nu hectometerpaal
178 is. Eigenaar was Hendrik Brantsen,
oud-burgemeester van Arnhem. Hij
had er alle belang bij om zijn uiterste
best te doen hier het water te laten keren. Waterschade werd namelijk niet
vergoed. Ook hoefde hij geen vergoe-

ding te verwachten ingeval op zijn land
een ringdam werd aangelegd en de benodigde klei van zijn percelen werd
afgegraven. Omdat hij schatrijk was.
Dit had Tulleken, een rijke ingezetene
van Arnhem reeds moeten ondervinden bij de doorbraak in 1711 in Elden.
Toen werd daar een deel van zijn land
geheel vergraven. Maar de weduwe
Van Vleuten kreeg toen wel vierhonderd gulden omdat haar huis afgebroken moest worden om het een eind
verder op te kunnen bouwen.
Brantsen liet ijlings tweehonderd
negentig bossen wilgenhout en honderd vijfentwintig palen aanrukken en
stuurde de nota naar de Dijkstoel,
vierentwintig gulden, zeventien stuivers en acht penningen. Zie de notitie
in de Dijkstoeladministratie. Dit hout
werd in de gaten verwerkt om ze snel te
kunnen dichten.

Kaart 1
0

300m

dijk
weg
— — — — spoorweg
kerspelgrens

V = Drielse Veerhuis
K = De Koeweij
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In de Dijkstoelnotulen van 1 maart
1741 staat: `...bevonden dat enigh hout
in de gaten onder Driel geleyt was
hetgeen geïmprobeert (=afgekeurd)
werde.' De dijk werd daar immers poreus van.
Wat is er te zien op de kaart 1809 (ten
behoeve van de Verponding, de toenmalige onroerende zaakbelasting) en

16

op de kadasterkaart 1819 met bijbehorende administratie? (zie kaart 2).
Breuk D was zeshonderd meter westelijk van de latere spoorbrug. In 1809
was aan de rivierkant van de dijk nog
een restant van de kolk. Aan de landkant was het in 1819 laag en slecht land,
zodat daar alleen wilgen groeiden.
Vlakbij de rand hiervan was de woning
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herbouwd. Breuk E was tweehonderd
meter oost van de brug. In 1819 bleek
het hier na tachtig jaren een moeras te
zijn geworden. In het midden van de vorige eeuw was het dat nog steeds, tachtig
meter lang en twintig meter breed. Er
groeide toen riet en circa negen wilgen.
Bodemdeskundigen constateerden in
1945 dat hier ooit een kolk uitgeschuurd was en dat zand en klei hieruit iets verderop weer op het land gedeponeerd waren. Een kaart uit 1871 laat
de kweldam zien, overal mooi evenwijdig lopend aan de dijk, maar juist op
deze twee plaatsen zit daar een bocht in.

WAT IS ER NU NOG VAN TE ZIEN?

Breuk D was bij hectometerpaaltje 190,
tussen de huisnummers 107 en 109 van
de Drielse Rijndijk. De plas is reeds
lang verdwenen, de kwelkade en de wilgen ook. De in de voet van de dijk
staande woning is na 1945 herbouwd op
enige afstand van de dijk, 109 dus. Het
land tussen beide woningen heeft een
sterk afwijkende kwaliteit, het is alleen
als grasland redelijk bruikbaar. Van
breuk E is niets meer over, nabij paal
181. Ongeveer op die plaats is nu het
gemaal met de hoge windturbine. De
Koeweide, vroeger De Koewey, is in
1982 afgebroken.
•
Met dank aan het
Archief Polderdistrict Eist.
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Andelst 23-05-1839

4)

x Herveld 07-03-1844

x Maurik 15-10-1862

Jan Willem
FRANSEN

Hendrika Petronella
MEEUWISSEN

Hendrik
HENDRIKSEN

Metje
WINKELMAN

* Andelst 18-06-1840
t Dodew. 14-12-1914

* Herveld 07-05-1844
t Dodew. 15-11-1904

* Oph. 06-04-1863
t Oph. 19-05-1915

* Oph. 22-03-1866
t Oph. 13-11-1905

x

x Oph. 05

x Andelst 11-11-1871

x Opheusden 06-05-1886

Aalbert FRANSEN

Nieske HENDRIKSEN

* Dodewaard 21-11-1883
t Herveld 02-03-1963

* Opheusden 06-12-1886
t Herveld 01-09-1967

x Dodewaar d 09-03-1907
Aalbert FRANSEN
* Herveld 30-04-1914

t Nijmegen 04-03-1985

x Dodewaal

Albertus
* Dodewaai
x Kesteren 31-05-1961 Anna Maria THSSEN,*
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x Heteren 19-01-1850
Michiel
VAN WETTEN

X

WaMe115-09-1859
Cornelia
VAN HEESEN

X Echteld 08-05-1863

x Kesteren 23-08-1861

Gerrit
PANSIER

Dirkje
VERMEER

* Lakem. 08-09-1854 * Leeuwen 08-04-1862
t Leeuwen 05-11-1888 t Ochten 03-03-1940

* Ochten 19-08-1863 * Lienden 23-01-1862
t Duisburg 1945
t Duisburg 1920

x Druten 05-10-1882

x Echteld 03-05-1888

Bertus VAN WETTEN

Bartje PANSIER

*Wamel 23-09-1887
t Dodewaard 17-06-1938

* Ochten 04-12-1888
t Dodewaard 09-01-1963
x Echteld 14-01-1916

Cornelia VAN WETTEN
* Eldik 05-09-1918
1 09-03-1940
RANSEN
1 15-06-1941
Opheusden 27-02-1942 / t Nijmegen 13-05-1999
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x gehuwd
* geboren
x ondertrouw
gedoopt
t overleden (A) datum akte
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AREND DATENIA INSTITUUT BIJDRAGE

DOSSIERS IX
Arend Datema

Het Archief- en Informatie- Centrum
voor de Betuwe legt van zeer interessante cultuurhistorische items uit haar
werkgebied dossiers aan, zodat geïnteresseerden daarvan kennis kunnen
nemen. Het is de bedoeling, dat in de
Nieuwsbrief aan deze dossiers regelmatig aandacht geschonken wordt.
In de vorige Nieuwsbrieven stelden we
de volgende dossiers aan de orde te weten:
• Veiling Kesteren en Omstreken;
• Nachtveiligheidsdienst Kesteren en
Opheusden ca. 1933;
• Boterfabriek van Kesteren;
• De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder van ons
werkgebied de Betuwe;
• Nederland en Oranje;
• Nederlandse Spoorwegen;
• Het Leesgezelschap Ochten;
• De luchtbescherming en evacuatie
van de gemeente Kesteren in 1940;
• Mathile Jacques Chevallier 18531909;
• Het Amsterdam-Rijnkanaal door de
Betuwe;
• De Betuwe in Stelling;
• Ons Vorstenhuis;
• Dorpsvereniging Kesteren.
Gegevens omtrent deze bovenvermelde dossiers, in welke vorm dan ook, zijn
van harte welkom.
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NIEUWE DOSSIERS:
KERKGESCHIEDENIS
OPHEUSDEN 19DE EEUW

Onlangs kwamen we in het bezit van
originele documenten betreffende de
kerkelijke perikelen te Opheusden in
de 19e eeuw. Te zijner .tijd komen we
hier op terug.
SIGARENINDUSTRIE TE
OPHEUSDEN EN DODEWAARD

In Opheusden en Dodewaard zijn ooit
sigarenfabriekjes geweest. Namen van
sigarenfabrikanten die wij vernamen
zijn: Dronkelaar,Van der Gunst, Geurts,
van Schuppen, Koch en Ramond. Gaarne zouden we in bezit willen komen van
documenten en foto's ten behoeve van
dit dossier. Reeds is ons enig materiaal
hieromtrent beschikbaar gesteld
JAM-, BESSENSAP- EN APPELGELEIFABRIEKEN TE OPHEUSDEN,
DODEWAARD EN OCHTEN

Ook deze fabrieken waren destijds, en
enkele zijn er nog, in genoemde dorpen.
Namen die we vernamen zijn: Geurts te
Opheusden, Geurts en Vink te Dodewaard, Den Hartog te Ochten. Alle inlichtingen zijn van harte welkom
MANDENMAKERS EN
MANDEMAKERIJEN IN DE BETUWE

Dit is een voorbeeld van huisindustrie.
Mogelijk zijn hiervan nog foto's of an-
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dere gegevens. We houden ons aanbevolen
In een artikel van de hand van S. E. M.
van Doornmalen in de Tabula Batavorum jrg. XIII -No. 3 - 1995, getiteld Boterfabrieken in de Neder-Betuwe, is een en
ander te vinden omtrent de Boterfabriek van Kesteren. Een foto van deze
fabriek is te vinden in de fototheek van
het Arend Datema Instituut.

Enige verenigingen gaven ons hun
archief in bruikleen. Deze archieven,
welke door ons geordend zullen worden, blijven altoos voor de bruikleengevende verenigingen toegankelijk.
Moge meerdere verenigingen dit voorbeeld geven. Zo blijven deze cultuurhistorische zaken goed beheerd en voor
derden toegankelijk.
Mocht U geïnteresseerd zijn mede te
helpen in het beheren en bewerken van
•
dossiers u bent van harte welkom.

lgemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit
tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 april
2001 aanvang 19.30 in Johanna's Hof te Kesteren.
AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen ( in deze Nieuwsbrief opgenomen).
4. Financieel jaarverslag 2000 en begroting 2001. Deze stukken liggen
een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
5. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuw
lid (aftredend is H. Borgstein).
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar F.Schuurman en J.van
Dee-Honders.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.
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HKK&O BIJDRAGE

Hoe Van Zanten aan zijn dynamiet kwam
(t

In memoriam Jhr. Ir. Ch. van Holthe 19-12-1903 - 17-4-1944)
Victor Laurentius

B

egin 1944 stuurde de Kesterense
verzetsman Johannes van Zanten
een ondergedoken student — Jan Havinga — naar Limburg om enkele staafjes dynamiet op te halen. Vermoedelijk
had Van Zanten deze springstof nodig
voor een nooit uitgevoerd plan: het opblazen van een spoorbrug ergens in de
Betuwe. De dynamiet lag klaar op een
sjiek adres in Baarlo, te weten het kasteel van baron Max de Weichs de
Wenne. Toen Havinga daar 's avonds
aankwam, stond de baron op het punt
met een gezelschap aan tafel te gaan.
Vriendelijk werd Havinga gevraagd
een vorkje mee te pikken. Ervan uitgaand dat Havinga niet bekend was
met de etiquette van een meergangenmaaltijd, liet de gastheer hem als eerste
opscheppen. Deze plagerigheid zij
hem vergeven, want hij kon Van Zanten
aan eersteklas dynamiet helpen, recentelijk achterovergedrukt uit de Limburgse kolenmijnen. Hoe Van Zanten
het contact met de Limburgse baron
had gelegd was overigens tot voor kort
een raadsel. Van Zanten verkeerde immers niet in adellijke kringen, hij was
'slechts' uitvoerder bij de Heidemij.
Maar tijdens de oorlog werden dit soort
sociale verschillen soms tijdelijk vergeten, zeker in verzetskringen.
Zo kon het dat Van Zanten een vrij intensief contact onderhield met Jhr. Ir.
Christiaan van Holthe uit Buurmalsen.
Van Holthe was in 1944 districts-corn22

mandant van de Ordedienst (OD) in de
Betuwe. De Ordedienst was een landelijke, op militaire leest geschoeide
verzetsorganisatie. Als reserve-eersteluitenant der bereden artillerie (`Gele
Rijders') was het haast vanzelfsprekend dat Van Holthe kort na de wapenstilstand in '40 lid werd van deze organisatie. In het burgerleven was Van
Holthe sinds 1939 directeur van een fabriek voor electrische apparaten — 'Van
Wijk en Visser' — in Geldermalsen. Hij
woonde met zijn gezin op de herenboerderij Keizershof te Buurmalsen.
Dit huis was de laatste oorlogsmaanden
eveneens onderdak voor evacués, onderduikers en Duitse militairen. Een
bekend onderduiker aldaar was de
Tielse burgemeester N.F. Cambier van
Nooten.
VMr 1939 was Van Holthe echter
electrotechnisch ingenieur in Limburg,
in de mijnen. Hij werkte onder andere
in de Emma en de Wilhelmina. Als jonkheer, getrouwd met een meisje uit een
andere adellijke familie, was het niet
ongewoon dat hij vertoefde in de Limburgse high society-kringen. Heugelijk
waren de feestjes in Baarlo, bij baron
De Weichs de Wenne. Voilà, de link is
gelegd. Van Zanten kende De Weichs
via Van Holthe. Zo ging dat. De Weichs
kon relatief gemakkelijk aan dynamiet
komen, omdat zijn echtgenote de dochter was van W.F.J. Frowein, voormalig
directeur van de Staatsmijnen.
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Overigens is het opmerkelijk dat Van
Zanten veel contact had met Van
Holthe. Bekend is immers dat Van
Zanten een schurfthekel had aan ODers. Hun mentaliteit lag hem niet. Maar
met Van Holthe kon hij het uitstekend
vinden. In de warrige maanden na de
geallieerde luchtlandingen bij Arnhem speelden zij een belangrijke rol bij
het samenvoegen van de verschillende
verzetsgroepen in het grotere verband
van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Op 22 november 1944 werden beiden
echter tegelijkertijd gearresteerd door
de Duitsers. Een vergadering van de
gewestelijke verzetstop in de Kamer
van Koophandel in Utrecht bleek te zijn
verraden. Slechts één aanwezige verzetsman wist de dans te ontspringen. De
rest werd afgevoerd naar de
Willem II-kazerne in Apeldoorn. Van Zanten werd daar
op 2 december ter dood gebracht. Van Holthe daarentegen werd geïnterneerd in kamp
Amersfoort. Hij slaagde er nog
in briefjes uit het kamp te laten
smokkelen om zijn familie te
informeren over zijn toestand.
In april 1945 werd hij per trein
naar het concentratiekamp
Neuengamme overgebracht.
In de veewagon waarin hij
werd vervoerd is hij op 17 april
1945 door uitputting om het leven gekomen.' Een plaatsgenoot uit Buurmalsen heeft
hem daar geïdentificeerd. Van
Holthe was door zijn lengte
makkelijk te herkennen: hij
was over de twee meter. Er was
met recht een gigant gesneuveld.
•

BRONNEN
• M.C.M. Bongaerts e.a.: Culemborg '40-'45.
Culemborg 1995, p. 112, 122 (Van Holthe
wordt hier ten onrechte Van Holthe tot Echte
genoemd, zonder n).
• Interview met J. L. Havinga, d.d. 3 sept. 1998.
• Interview met mw. A.M. Kronenberg-van
Holthe, d.d. Io juni 2000.
• Brieven mw. A.M. Kronenberg-van Holthe,
d.d. 2 september 2000 en 23 maart 2001.
• Victor Laurentius: De Betuwe in Stelling.
Kesteren 2000, p. 5-6, 37-38, 54-55, 74, 80.
NOTEN
1. Deze informatie is gebaseerd op mededelingen van Het Rode Kruis. Helemaal zeker is
men hier niet van.
* Op pagina 22 staat dat hij o.a. heeft gewerkt
in de mijnen Emma en Wilhelmina. Het `o.a.'
kan vervallen. Het waren alleen deze twee.
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Jhr. Ir. Ch. van Holthe
en zijn echtgenote in 1941
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aarverslag HKK&O 2000
Joke van Dee-Honders, secretaris

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP MAANDAG 10 APRIL 2000.

In verband met familieomstandigheden kon onze secretaris Joke van DeeHonders niet aanwezig zijn en is dit verslag gemaakt door Kobus van Ingen.
OPENING

Voorzitter Folkert Schuurman opent de
ledenvergadering met een ieder welkom te heten. Afgelopen jaar was voor
de vereniging heel voorspoedig. Door
de actieve leden is er weer veel werk
verzet. Er werd gestaag gewerkt aan de
inventarisatie van de diacollectie, het
kaartenarchief en de fotocollectie. De
werkzaamheden in de bibliotheek komen nog niet echt van de grond, hier
wordt gekeken naar andere mogelijkheden. Op het AIC was in tijdelijk dienstverband Johan Ariessen via de Stichting Traject in Tiel. Corina van den
Hoofdakker heeft zich aangemeld als
vrijwilligster en zal zich, naar het laat
aanzien, ook gaan bezighouden met de
totstandkoming van het herdenkingsboek van de Gemeente Echteld. In het
afgelopen jaar was er weer een groot
aantal buitenlezingen. Joke van DeeHonders verzorgde onder andere lezingen in Maurik, Eck en Wiel, en Ingen.
Folkert Schuurman gaf een korte uiteenzetting over het streven om te komen tot één Betuws streekarchief. In
de loop van het afgelopen jaar zijn hierover wat besprekingen gevoerd met
24

andere verenigingen en officiële instanties.
In de afgelopen periode bracht de
vereniging het boek Johannes de Speelman en het boek over Burgemeester
Chevalier uit. Het eerste boek was
reeds snel uitverkocht en ook de minder
luxe uitgave over Burgemeester Chevalier loopt heel goed. Ook de in het afgelopen jaar uitgegeven Betuwse monografieën vinden gretig aftrek.
In november zal het eerste jaarboek
van de gezamenlijke Stichting Tabula
Batavorum verschijnen. Het vertrouwde vier-maandelijkse periodiek zal
hierdoor ophouden te bestaan. In
samenwerking met de Gemeente Kesteren hebben we een boekje over het
hoornwerk de Spees uitgegeven. Dit
was ter gelegenheid van de oplevering
in maart j.l. van het herstelde hoornwerk. Ook de bij die gelegenheid georganiseerde presentaties werden
goed bezocht.
MEDEDELINGEN

Folkert Schuurman deelde mede dat op
3 mei a.s. op de Bonegraafseweg bij
Ochten een oorlogsmonument onthult
zal worden. Hier zullen ca. Ioo genodigden komen en het vervoer van zalencentrum de Vicarie naar het monument
zal belangenloos worden verzorgd
door de firma Hatrotours uit Ochten.
Op diezelfde middag zal aansluitend
daarop in de Vicarie het boek De Be-
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tuwe in Stelling, geschreven door Victor
Laurentius, worden aangeboden. In de
daaropvolgende week zullen er een
tweetal tentoonstellingen worden georganiseerd in Ochten en in Kesteren.
Beide zullen een beeld schetsen van
deze dorpen gedurende de laatste wereldoorlog.
Op verzoek van de gemeente Kesteren wordt een boekje gemaakt met
daarin een beknopte beschrijving van
de oorlogsdagen en een aantal aansprekende foto's. Dit boekje zal op de
plaatselijke scholen aan de kinderen
worden overhandigd.
Tot slot bedankt Folkert schuurman
Dhr. Van de Brink voor zijn inspecties
aan het verenigingsgebouw, de actieve
medewerkers van de HKK&O, De medewerkers van het AIC, de cursusleidster
oud-schrift Joke van Dee-Honders, de
trancribenten, de Excursie-commisie
en de leden van de Club van ioo voor
hun gewaardeerde financiële bijdragen.
FINANCIËN

Bij introductie van de Euro zal de jaarlijkse contributie worden vastgesteld
op € 15,De jaarverslagen van de HKK&O, het AIC
en van de werkgroepen werden door de
leden goedgekeurd.
De financiën van de HKK&O, behartigd door penningmeester Henk Moorrees en kassier Henk Gerritsen, zijn in
orde bevonden. Voorzitter dankt de kascontrolecommissie voor de uitgevoerde kascontrole. Over het verenigingsjaar 1999-2000 hadden we een batig
saldo van 526 gulden. Uit extra donaties mochten we een bedrag van 2186
gulden ontvangen, dank hiervoor. In dit

verenigingsjaar telden we 435 leden.
De kascommissie verleend décharge
aan de penningmeester. Voor het komende verenigingsjaar melden de heren Gerrit van Kalkeren en Hans Borgstein zich aan voor de kascontrolecommissie.
BESTUURSMUTATIES

Teun Versluis neemt afscheid uit het
bestuur omdat hij uit de regio gaat verhuizen. De voorzitter bedankt hem
hartelijk voor al zijn werkzaamheden
en bied hem namens de vereniging een
bos bloemen aan. Voor de vrijgekomen
plaats in het bestuur wordt dhr. Juup Bos
uit Zetten voorgesteld door het bestuur.
Hij is de huidige (ad interim) voorzitter
van de werkgroep Zetten en Omstreken. Kobus van Ingen is statutair aftredend en heeft te kennen gegeven om
nog een zittingsperiode mee te willen
draaien. Henk Moorrees geeft aan het
bestuurslidmaatschap nog één jaar
voort te willen zetten. Daarna zal het
bestuur eventueel naar een andere
penningmeester moeten gaan uitzien.
Al deze voorgestelde mutaties kregen
de instemming van de ledenvergadering.
RONDVRAAG

Frans Nieuwenhof vraagt wie er kan
worden aangesproken ten aanzien van
het internet. Antwoord: Henk van Dor-

land is hier mee bezig.
10 maart 2000
Kobus van Ingen (wnd. secr.)
2. DE HISTORISCHE KRING IN 2000

Het ledental van de FIKK&O telde eind
2000 ca.450 leden en huisgenootleden.
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BESTUUR

Het algemeen bestuur vergaderde in
2000 vier maal in combinatie met het
Arend Datema Instituut en tweemaal
alleen.
LEZINGEN

In het verlagjaar werden wederom negen lezingen gehouden, waarvan acht
in het dorpshuis en een in het Arend
Datema Instituut. Er werden twee extra
lezingen gegeven in de buitengebieden
van de HKK&O, nl. een in Ingen en een in
Ommeren. Deze twee laatste lezingen
hadden tot doel om in deze dorpen reclame te maken voor het werk van de
HKK&O. Ze werden goed bezocht.
EXCURSIE

De excursie voerde ons dit jaar naar het
Fort Giesen, het dorpje Uitwijk en slot
Loevestein. Hij werd dit jaar wederom
georganiseerd door de heren K. v. Ingen

1

en C. de Bont. Het was weer een zeer
geslaagde dag.
OUD SCHRIFT

Afgelopen najaar zijn er twee cursussen van start gegaan, een voor beginners (3 pers.) en een voor gevorderden
(4 pers.) die wederom door ondergetekende werden gegeven.
NIEUWSBRIEF

De Nieuwsbrief verscheen dit jaar driemaal
DE TABULA BATAVORUM

Deze verscheen dit jaar voor het eerst
in de vorm van een mooi Jaarboek met
als titel 'Terugblik. Wonen en werken in
de Betuwe 1900-2000'. De presentatie
werd feestelijk gevierd op vrijdag 17
november in het Veerhuis te Opheusden waar de heer A. Datema het eerste
•
exemplaar kreeg uitgereikt.

orte berichten

RADIOUITZENDING OP 3 APRIL

Recent zijn er in het Arend Datema Instituut radio-opnamen gemaakt voor
het VPRO-programma 'Op de Grens'.
Onderwerp zijn mensen die in de
Tweede Wereldoorlog leefden op de
grens van het front tussen Duitsers en
Geallieerden. In dit kader zijn gesprekken gevoerd met Arend Datema, Hannes van den Hatert en Jaap van Dam.
Uitzending vindt plaats op 3 april a.s.
tussen 11.00-12.00 ULU (Radio 747AM).
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AANVULLING KWARTIERSTAAT
ARIE VAN NEERBOS

Van mevr. C. de Graaf-van Doodewaard uit Vledder mochten we nog een
aanvulling ontvangen voor de kwartierstaat van Arie van Neerbos. Uit de
meegestuurde overlijdensakte blijkt
dat Teunis van Doodeweerd is overleden op 07-03-1837 te Kesteren. Zijn
ouders zijn Klaas van Doodeweerd en
Elisabeth Harmina van Drumpt.
Hartelijk dank voor deze aanvulling.•
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aarverslag
Werkgroep Archeologie
'
Henk Gerritsen en Kobus van Ingen

Het afgelopen jaar was voor werkgroep
archeologie heel wisselend. Weken
waarin veel activiteiten plaatsvonden
en perioden van met name nat weer,
waarbij we niet op de akkers konden
komen. Traditioneel bezoeken we eigenlijk jaarlijks al onze potentiële vindplaatsen en daar waar de gelegenheid
zich voordoet door bouwwerkzaamheden, kunnen we naar nieuwe vindplaatsen gaan zoeken.
CRAAIEN HOF

Afgelopen jaar waren dit met name
de voorbereidingen die plaatsvonden
voor de aanleg van de nieuwe woonwijk
Craaienhof in Kesteren. Reeds bij een
veldverkenning vroeg in het jaar, raapten we daar wat schervenmateriaal dat
aan het daglicht kwam bij het rooien
van de fruitboomen. We wisten dat hier
mogelijk wat te vinden zou zijn en hielden nauwlettend de werkzaamheden in
de gaten. En ja hoor, op Hemelvaartsdag kregen we doorgegeven dat er bij
het machinale graafwerk donkere verkleuringen in de ondergrond zichtbaar
waren. Bij Craaienhof aangekomen
ontmoetten we daar een tweetal amateurarcheologen uit Rhenen die alvast
aan de slag waren gegaan. Het bleek te
gaan om een huisplattegrond uit de periode tussen de iie en 13e eeuw. In de
schoongetrokken bouwput voor nieuwbouwwoningen was een aantal :oude
paalgaten zichtbaar. Aan de plaatsing

van de overgebleven verkleuringen
was een duidelijke aanlegstructuur
zichtbaar. Het betrof waarschijnlijk
een woning, die in de lengterichting
van zuid-west naar noord-oost georiënteerd was. Het noord-oostelijk deel stak
onder de Rijnbandijk en werd hierdoor
aan het oog onttrokken. Als er grondslagen onder de dijk liggen, geeft dat aan
dat we hier te maken hebben met bouwactiviteiten van vóór de bedijking van
omstreeks 1300. Naast de huisplattegrond vonden we een donkere verkleuring in de bodem, dat later een afvalkuil
bleek te zijn. In deze kuil werden veel
scherven en slachtafval (beenderen)
gevonden. Het merendeel van de geborgen scherven waren van het zogenaamde 'kogelpotten' type (zie afb. 1)
en het veelvuldig in die periode voorkomende Tingsdorf type. Op het overige deel van Craaienhof was ook een
groot aantal bouwputten uitgegraven
en ook daar waren grote stukken met
donkere verkleuring zichtbaar. In
lange smalle banen waren de verkleuringen zichtbaar, die voor een groot
deel, evenals de huisplattegrond, zuidwest noord-oost waren georiënteerd.
Dit zijn waarschijnlijk greppels geweest die het gebied in kaveltjes opdeelden of mogelijk voor afwatering
dienden. Veel van deze greppels waren
meer of minder met afval gevuld en
evenals in de kuil bij de huisplattegrond
vonden we potscherven en beenderen.
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Naast de kogelpotscherven en de
Pingsdorfscherven vonden we ook
mate riaal dat we 'Brunsum'aardewerk
noemen en fragmenten van zogenaamde `Pafrath' potten. Al dit materiaal is globaal te dateren in de bouwtijd
van de eerder gevonden huisplaats.
Ook werden er wat bijzondere gebruiksvoorwerpen geborgen. We vonden een gave, uit been gesneden priem,
een uit been gesneden (behoorlijk
gave) luizenkam' (afb. 2) en een groot
fragment van een maalsteen gemaakt
van Basaltlava. Weken achtereen zijn
we er bezig gebleven. Zaterdagmiddagen en zelfs op doordeweekse avonden.
Een leuk project met belangwekkende
uitkomsten. Inmiddels is al het gevonden materiaal schoon gemaakt en gesorteerd naar type en ouderdom en een
publicatie hierover is in de maak.

hebben we de bouwputten bezocht en
her en der wat scherven geborgen. Bij
de Hoge Woerd tussen Kesteren en
Ochten vonden we scherven uit de periode IJzertijd -Romeinse tijd en onder
Dodewaard vonden we op meerdere
plaatsen materiaal uit de Bronstijd. Als
de weersomstandigheden beter worden zullen we deze vindplaatsen opnieuw gaan bezoeken. De werkgroep
bestaat nog steeds uit de actieve
gravers: Roos Veldkamp-Jaspers, Ryan
Hofs, Jaap van Dam, Henk Gerritsen en
•
Kobus van Ingen.

BETUWELIJN
De aanlegwerkzaamheden voor de Betuwelijn boden ons eveneens onderzoeksmogelijkheden. Meerdere malen
28
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PIET SPIES BV KESTEREN
Transport — Grondverzet — Machineverhuur
Zand- grind en grondhandel
Straatsteen — Rode Split — Containerverhuur
Tevens voor alle sloopwerken

(0488) 48 1520

'n Goed boek
haal je bij
goede zaak

HOBÉ
Broekdijk 21 Kesteren
(0488) 48 12 67

Gespecialiseerde
boek- en kantoorvakhandel

*

B. 0.

Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 43 13 6o

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

Zoekt u een
genealoog?
Bel gratis de
Gouden Gids® Lijn
0800 0345
Altijd de R van Resultaat
ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Firma
S.A.H. van Bin sbergen & Zn.
Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43
s,
r

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

""' RESTAlIRAN

Ambiance
et la carte restaurant.
Voor uw zakelijke
en familiegelegenheden.

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

qr
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aarverslag Werkgroep Zetten
B. T. Hof-Velde

Het jaarverslag van de Werkgroep Zetten e.o. komt altijd te vroeg. Zouden de
jaren toch vliegen? Mocht U last hebben van kruipende uren, dan is hier het
verhaal van de Werkgroep in het seizoen 2000-2001.
Het aantal leden is nu iets boven de
honderd. Toch moesten we enkele leden missen. Door overlijden en vertrek
uit de regio verloren we trouwe leden
uit het oog. Met dierbare herinnering
sturen we de laatsten via de post onze
aankondigingen van de vergaderingen.
De avonden in 'Het Wapen van Andeist' zijn goede momenten voor allen.
Het oog was dit jaar vooral gericht op
de Waal. Vele goede sprekers hebben
ons meegenomen in de tijd. Met de
heer Mulder verdiepten we ons in het
ontstaan van de Waal en de ontwikkeling van dorpen en steden aan de
noordoever van Lobith tot Gorinchem.
Een enthousiaste schets van 't verleden
en een gedurfde toekomstprojectie van
de uiterwaarden. Met Ferdinand van
Hemmen kregen 'De Wielen' in het
landschap en in de verhalen en sagen
een geografische en literaire plaats.
Op excursie naar de Romeinse tempels onder de kerk in Elst kregen we de
concrete bewijzen van de handel en
wandel van de Romeinen in . onze
streek. Het vervoer van bouwmaterialen ging in die tijd ook via de rivieren.
Maurice Vollebregt belichtte via de
`Valkhofburcht' de geschiedenis van

de vroege Middeleeuwen tot deze tijd
in het Nijmeegse gebied. Een stuk glorie wat kwam, ging en bleef. De heer Van
Heiningen belichtte de geschiedenis
van Tiel, een kleinere stad aan de Waal.
Het feit van een Waalsprong en andere
inzichten over rivierbeheer in de toekomst is door deze lezingen mede verhelderend geillustreerd.
De plannen voor de Betuwelijn bracht
veel historici tot activiteiten. De archeologie is druk bezig in onze streek.
Een lezing hierover houdt U nog van
ons tegoed. Een ander gevolg van de
aanleg van de Betuwelijn is het vertrek
van de firma Vogelenzang uit Andelst.
Een bijzondere lezing over dit landbouwmechanisatiebedrijf tot een gespecialiseerde kleine multinational
door de heer Provoost was een boeiend
verslag van een Betuws bedrijf. Gelukkig verdwijnen ze niet uit onze regio en
kan de firma doorgaan in Heteren.
Als een parel van verbale poezie, was
de avond van de heren Datema en Van
den Hatert. De eerste met een greep uit
historische bronnen van het Arend
Datema Instituut; de tweede bracht
Betuwse humor en taal tot een onuitwisbare herinnering over 't voetlicht.
Terugkijkend op dit jaar, met een zekere trots en een glimlach, hebben we
ook zorg voor het komend jaar. We hopen van U adviezen voor de Werkgroep
te krijgen, opdat we weer zinvolle avon•
den met elkaar zullen hebben.
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istorische foto's

FOTO'S VORIGE NIEUWSBRIEF

De steenfabriekarbeiders zijn allen
herkend.
DEZE UITGAVE

Ditmaal twee foto's uit de collectie van
Wim van Hermelen uit Tiel.
De enige aanwijzing die we hebben is
dat zijn grootvader, Willem Adrianus
van Hermelen, was gehuwd met Elisabeth Willemina van Zetten, geboren o803-1894 te Ommeren. Deze twee foto's
zijn wellicht afkomstig van deze laatste
familie.
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Bij Hommersom
alles in één hand,
da's handig en
verstandig!
Voor deskundige voorlichting van alle
• verzekeringen
• hypotheken

le)

• geldleningen
• belasting adviezen

Assurantie- en financieringskantoor

a. hommersom b.v.

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

CARROSSERIEFABRIEK

Woninginrichting
•

WILLEMSEN BV

P. J. VAN DAM
Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13
c el*

KESTEREN

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

,
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VERBOOM

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

lub van 100

-If

Arend Datema Instituut

Aannemersbedrijf J.R. van Lienden
Aannemersbedrijf Kuijpers Heteren BV
Aannemersbedrijf Quint
Aannemersbedrijf Van Spronsen BV
Accountantskantoor C. Ruijgrok
Accountantskantoor Waverijn
Adm. en Assur. Kantoor W.J.J. van Es
Administratiekantoor den Hartigh
Advocatenkantoor Looijen
Apotheek de Bongerd
Apotheek de Linge
Architectenbureau H. Freeke
Architectenburo Fren Overdijk
Architektenburo Snijder
Arends de Arend Vof
Arns Olie- en Benzine Brandstofhandel
Assurantie- en Adviesburo de Geus
Assurantiekantoor Peters
Autobedrijf Piet Geluk
Autobedrijf Zeeman
Babypark De Kinderhoek
Bas Honcoop BV
Begrafenisonderneming H.D. Knuivers
Betuwe Beton Boringen
Betuws Accountantskantoor BV
Boekhandel B.O.S.
Boekhandel Herberts
Boomkwekerij G.J. Roelofsen & zn.
Bouw- en Adviesburo Moesbergen
Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo van Zeist
Bunt Automatisering
NIEUWSBRIEF I9ejaargangnr. 2 — april 2001

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

NIEUWSBRIEF rge jaargang nr. 2 — april 2001

Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?

HERMAN
KANTOOREFFICIENCY OCHTEN

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 etuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

~
MINOLTA
1

• Faxapparatuur
• Kopieersystemen
• Kantoormachines
• Kantoorinrichting
• Kantoorbenodigdheden

Hoofddealer van: Preston alulteak Kettler Royal Garden - Smaragd Bankirai - Freeline
hardhout - K.W.A. Grenen - Summer Wood Teak Hartman Mesch

Reparaties en onderhoud
Eigen Technische Dienst

Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
Internet: www.vdgarde.n1

Burg. H. Houtkoperlaan 5
4051 EW OCHTEN
Tel. (0344) 64 20 20

van Woerkom
nieuwbouw
verbouw
Oannernersbedrijf
Wageningen

NV013
bedrijfsorganisatie
Nederlands Verbond
van Ondernemers in
de Bouwnijverheid

onderhoud
restauratie
betonboringen

Industrieweg 20
6702 DR Wageningen
Telefoon (0317) 41 09 03
Telefax (0317) 41 40 44

N. Wiliernsen

BLOEMEN - PLANTEN
CADEAUSHOP

RUND- EN
VARKENSSLAGERIJ

van de Pieterman
Oranjelaan 3
6669 AH Dodewaard
(0488) 41 23 30

Ook voor koud buffet's
en barbeque staan wij voor U klaar

•
,

›

Wist u dat u bij ons ook uw schoenen
kunt laten repareren en dat uw kleding
in één dag gestoomd kan worden?

,

.....-

>a,

Uw bloemetje kunnen
wij over de hele wereld
laten bezorgen.

«‘,..< .-a.

Het meest veelzijdige
adres in uw omgeving

.

'

Dorpsplein 1
DODEWAARD
(0488) 41 13 38

.--.

CI oto's maak je van de

nearaist,0

II 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

tlal lge

,

GUM

•
,

MI NM MI MO Mil WM MI IIIIII IIIIII

Presto Print Fotovakman
, MI NMI =I MI MIIII NM INN Ell MI
die er de tijd voor neemt om
er iets moois van te maken.
Die ze met zorg en aandacht
behandelt, ze niet even afraffelt
en altijd wel een leuke aanbieding
voor u in petto heeft.

fit1912aLS

HOP AN
Hoofdstraat 4
6671 CB ZETTEN
Telefoon (0488) 45 16 51

Meubelpark de Bogerd
MVS Makelaardij OG
Niek van Hunnik Meubelen
Notariskantoor Elfrink
Notariskantoor Hoctin Boes
Notariskantoor Versluys
Plantencentrum Eerbeek
Ras Vastgoed
Reclamestudio van Suilichem
Rekencentrum Kesteren BV
Restaurant de Engel
Restaurant De Goudreinet
Restaurant Het Wapen van Balveren
Schildersbedrijf Peters van Ton
Supermarkt Ci000 Timmer
T.C. van Amerongen BV
Tandtechnisch Laboratorium Luisman
Techn. Installatiebureau M. van Ommeren
Ton Keuken Mediaservice
Totaalnet
Transportbedrijf G. van der Linden & zn.
Tuincentrum Kuus
Tuyl Kesteren BV
v.d. Hi1st Amerongen BV
van Meerten Boomkwekerijen BV
van Suilichem Auto's BV
Vervat Staal BV
Willemsen BV Carrosseriefabriek
Warenhuis van der Garde
Koopjeshal Verwoert & Schalk

Kesteren
Driel
Opheusden
Zetten
Heteren
Opheusden
Opheusden
Zetten
Opheusden
Kesteren
Dodewaard
Ochten
Echteld
Wageningen
Lienden
Kesteren
Kesteren
Ommeren
Opheusden
Arnhem
Kesteren
Kesteren
Kesteren
Lienden
Kesteren
Opheusden
Kesteren
Kesteren
Opheusden
Opheusden

Door veranderingen in onze administratie hebben de leden
van de Club van Ioo nog geen verantwoording
over het afgelopen jaar van ons ontvangen.
Deze zullen wij in april versturen.
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NEDERLAND SE
GENEALO GIS CHE
VERENIGING
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1949

if

GELDERSE CONTACTDAG

De Ile 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
J. Hiddink, Ede
C. L. J. Koolen, Malden
E F. J. Nieuwenhof, Bennekom
W van de Westeringh, Heteren

Tel. (024) 377 13 43
Tel. (0318) 61 86 18
Tel. (024) 358 22 77
Tel. (0318) 41 51 66
Tel. (026) 472 21 92

CONTACTADVERTENTIES

Voor genealogen met specifieke vragen is het mogelijk in het programmaboekje 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
per regel. De tekst opgeven aan de redactie (de
heer J. E 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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cornpu-tei s
• printers
• scanners
• faxen
• copiërs

• software

:

*office supplies
* pcpierverniehgers
* mobiele telefonie

Heuningstract 29 - 4051 CA Ochten Telefoon 0144,647050 - Telefox 0344-644109

Uw partner hi automatisering en kantoorefficihtie!°

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samenleving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

