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Dinsdag is januari
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februari
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V

an de voorzitter en de redactie
Afscheid en nieuw begin
Folkert Schuurman

Allereerst wil ik mede namens het bestuur al onze leden en hun familie de
beste wensen overbrengen voor het komende jaar. We hopen dat we onze activiteiten ook dit jaar weer in goede gezondheid kunnen voortzetten. Het jaar
2002 is voor onze vereniging een lustrum, omdat we dit jaar 35 jaar bestaan.
In het aprilnummer zullen we hierop
terugkomen.

tief beantwoord, mede door het gegeven dat door het werk van Groothuis,
het Maurikse dialect (en daarmee een
groot deel van het Betuwsche dialect)
wellicht het best beschreven en vastgelegde dialect van Nederland is.
Victor Laurentius werkt nog aan een
boekje over de geschiedenis van de
Molukkers. Dit zal ook dit voorjaar worden afgerond.

OPHEFFING GEMEENTEN

INTERNET

In december 2001 zijn de gemeenten
Dodewaard, Echteld en Kesteren samengegaan in een nieuwe gemeente
die de werknaam 'Kesteren' heeft.
Hiermee is een einde gekomen aan
een historisch bepaalde samenhang
tussen een aantal dorpen in ons werkgebied. Wij waren betrokken bij het afscheid van de gemeenten Echteld en
Dodewaard, waarover meer in deze
Nieuwsbrief.

We hebben in de afgelopen jaren een
Internetsite in het leven geroepen,
maar we missen de deskundigheid om
hier op de juiste manier vorm aan te geven. Ik doe graag een oproep of er onder
onze leden iemand is die ons hierbij kan
assisteren.

LOPENDE PROJECTEN

Het door tijdgebrek uitgestelde Interviewboek hopen we dit voorjaar uit te
brengen.
Verder wordt er gewerkt aan een uitgave van een Betuwsche Grammatica.
We werden hierover benaderd door de
Universiteit van Leiden, die een wetenschappelijk verantwoord manuscript in
hun bezit heeft van de Maurikse hoofdonderwijzer J. C. Groothuis. De vraag of
wij dat wilde uitgeven hebben we posi4

INVOERING EURO

Op de laatste jaarvergadering is besloten de contributie niet te verhogen,
maar vast te stellen op een rond bedrag
in euro's. Hierdoor bedraagt de contributie voor het komende jaar
De prijzen voor de advertenties zijn:
1/4 pagina €23,—; 1/2 pagina €46,- en een
hele pagina €92,-.
Voor de 'Club van ioo' ronden we het
IN
bedrag naar beneden af op €45,—.
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Jaarboek Tabula 2002,
'Criminaliteit in het Rivieren gebied'

De tweede Terugblik is nog maar net
van de pers, of er wordt alweer gedacht
aan het vervolg. De redactie is inmiddels al bijeen geweest en we hebben
besloten dat Terugblik in geheel in het
teken van de criminaliteit zal staan.
Hierbij beperken we ons natuurlijk tot
het Rivierengebied. We hebben afgesproken dat de te beschrijven zaken
zich vóór 1930 moeten hebben afgespeeld. E.e.a. ter bescherming van de
privacy. Alle vormen van misdaad, kattekwaad en rechtsgang mogen nader
belicht worden. Het boeiende van dit
onderwerp is dat het zich vaak leent
voor een oorzaak, vervolg en gevolg,

verhaal. Het hoeft echter niet altijd direct over criminaliteit te gaan, wat
dacht u bijvoorbeeld van de rechtspraak, de bestraffing, galgenvelden
huizen van bewaring en ga zo maar
door. Nu al willen we toekomstige auteurs er op wijzen, dat ze zelf voor
illustratiemateriaal dienen te zorgen.
Op dit moment is een auteursinstructie
in de maak die we graag aan de schrijvers zouden willen verstrekken. Indien
u nadere informatie wenst neem dan
gerust contact op met ondergetekende.
We hopen dat evenals in de afgelopen
jaren, er ook nu weer een aantal boeiende artikelen zal worden geschreven.
•

Tweede Jaarboek
Tabula aangeboden
Op 16 november 2001 werd in het
sfeervolle Veerhuis te Opheusden,
tijdens een druk bezochte bijeenkomst, het tweede Tabula Jaarboek
gepresenteerd. Het thema is 'Zorg',
wat verschillende auteurs had ge-

ïnspireerd hun pen ter hand te
nemen.
Het eerste exemplaar werd door
John Mulder aangeboden aan Ger
Mentink uit Eist, een man die zijn
sporen in de Gelderse geschiedenis
ruimschoots heeft verdiend.
•
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twintiger- en dertigerj aren afgegraven
en is thans vrijwel geheel verdwenen.
Slechts een deel van de grondslagen
Het hoornwerk De Spees
zijn nog summier in de uiterwaarden bij
bij Opheusden
Ochten zichtbaar. De Spees is in de loop
van de afgelopen twee eeuwen meerKobus van Ingen
dere malen onderwerp van discussie
Het hoornwerk van de Spees is de noor- geweest. Met regelmaat heeft men
delijke afsluiting van een dwars door de overwogen het af te graven en even zo
Neder- Betuwe gelegen verdedigings- vaak zijn er ook weer herstelwerklinie. Reeds in het midden van de 18' zaamheden aan verricht. De linie werd
eeuw werden er schetstekeningen en aangelegd met een puur militair doel.
plattegronden getekend maar pas in de Echter daarnaast fungeerde zij ook als
jaren 1799-1800 werden de liniedijk en een dwarsdijk, min of meer in een
het hoornwerk bij de Spees aangelegd. rechte lijn door de Neder-Betuwe aanAan de zuidzijde sloot de verdedigings- gelegd. Gedurende de eerste honderd
linie aan op de Waaldijk bij Ochten. jaar van zijn bestaan werden de Linie
Daar verrees een met de Spees verge- en de Spees nooit militair bedreigd. Pas
lijkbaar hoornwerk dat 'De Batterij' in de 20e eeuw kwam hier verandering
werd genoemd. Dit Hoornwerk is in de in. Vanwege de Duitse dreiging werd in
1939 in Nederland de
Situatieschets van De Spees
algehele mobilisatie
afgeroepen. Alle vestingwerken moesten
Blauwe Kamer
(Gem. Wageningen)
rweer in staat van
Marsdijk
verdediging gebracht
De Neder-Rlin
worden. Bij de Specs,
Resteren a
de liniedijk en de
reeds verdwenen fortificaties bij Ochten,
o
Restant
werd
koortsachtig gevan de
Liniedijk
werkt om deze weer
Opheusden
te versterken. Onder
de
naam `BetuwestelTielsestraat
ling' werd de voormalige linie Ochten de
Maandag Li januari 20.00 uur
Zalencentrum `Johanna's Hof'
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MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN

BIED VAN

Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
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Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 60 27 92
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Automatiseren is
maatwerk, vandaar
dat we in een persoonlijk gesprek gaarne
bereid zijn om de
werkwijze van Boot
Automansering toe te
lichten. Samen met u
kunnen we dan bekijken wat we voor
elkaar kunnen
betekenen.

n

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

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

Bunt
Automatisering BV
Broekdijk 26
4041 CV Kesteren
tel: 0488-483669
fax: 0488-483772
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RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN

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

Dorpsstraat 1
Postbus 24
6672 LC Hemmen 6670 AA Zetten

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

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

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

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

Autotelefoon (06) 53388274

Bezoek onze websde www.homrnersorr corn
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WIM VAN ZANTEN
Frisil MOTOREN
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Tat slot, wij zijn en

idiiven 0nallkanelij.
kk
Burg Lodderstraat 15, 4043 KL Opheusden

Tel (0488) 44 21 44

BOVAG
MOTOR

Keuze uit ongeveer
100 motoren

Motoren en bromfietsen:
Honda / Suzuki / Kawasaki / Yahama
en andere merken
Inruilen financiering mogelijk
Nedereindsestraat 25 Kesteren
Tel. (0488)48 12 00

Spees, de naar het zuiden gerichte verlenging van de voor defensie belangrijk geachte Grebbelinie. Na de Duitse
inval werden de stellingen in een rap
tempo geslecht en gedurende de bezetting bleef het er rustig. Toen in september '44 de geallieerde operatie 'Market
Garden' plaats vond kwam de dreiging
plotseling toch weer uit het oosten. In
allerijl bezetten de Duitse troepen de
onttakelde Betuwestelling en brachten
die weer zo goed mogelijk in staat van
verdediging. Ook het hoornwerk op de
Spees werd weer in gereedheid gebracht. Na de Duitse capitulatie op 5
mei 1945, werd de Betuwestelling opnieuw ontmanteld en in 1950 werd de
functie van verdedigingswerk officieel
opgeheven. In het kader van de ruilverkaveling werkzaamheden werd de
liniedijk in 1951 vrijwel volledig afgegraven. Dankzij de bemoeienis van de
Stichting Menno van Coehoorn is het
hoornwerk 'De Spees' met een stukje
liniedijk behouden als rijksmonument.
Behalve dit monument herinneren
slechts het inundatiesluisje in de Linge
en een stukje daarbij gelegen liniedijk,
aan het historische verdedigingswerk
dat de 'Linie Ochten de Spees' ooit was.
•
Maandag II februari 20.00 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'
Het dorp
Achterberg

Kesteren. Achterberg was één der bijna
uitsluitend agrarische gemeenschappen in Nederland waar de tijd als het
ware eeuwen stil heeft gestaan. Door
mechanisering en gebruik van kunstmest is vooral na de oorlog de welvaart
er toegenomen en als gevolg daarvan
heeft ook het gezicht van dit nogal geïsoleerd gelegen dorp sterke veranderingen ondergaan. Voor de pauze komen het onstaan van het landschap en
de eerste bewoning met een daaraan
verbonden stukje historie aan bod.
Daarna worden het landleven en oude
gebruiken, zoals die de vorige eeuw nog
volop aanwezig waren, met gebruikmaking van veel dia's uitvoerig behandeld. Het belooft door de afwisseling
van de onderwerpen weer een interes•
sante avond te worden.
Maandag ii maart 20.00 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'
Boerenerven in het
landelijk gebied
J. Huidink
De heer Huidink is directeur van de
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. In zijn lezing, waarvan de inhoud
ons te laat heeft bereikt, zal hij de boerenerven in het landelijk gebied plaatsen in het perspectief van natuur-, landschap- en cultuurhistorie.

H. Dekker
Dit is de titel van een lezing die op
maandag ii februari 2002 door dhr.
H.Dekker uit Rhenen gegeven zal worden in zalencentrum Johanna's Hof te

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

Verdwenen waai te Heteren
W. van de Westeringh
1. INLEIDING

Bij het voormalige kasteel van Heteren lag een kolk of waai (I). De ligging
van dit adellijke huis kon getraceerd
worden aan de hand van archiefstukken
(2). Met behulp van het oude gemeentelijk kadaster (3) kon de ligging van het
voormalige kasteel nog nader gepreciseerd worden.
De bijbehorende waai moet vrijwel
zeker net iets ten westen van het kasteel
gelegen hebben. Dit is ongeveer tussen
de bochten in de dijk en de nu tot woningen verbouwde R.K. school met ernaast
het voormalige R.K. parochie dat nu het

peuterdorp en Krek Wak Wou huisvest.
Dit stuk land stond vroeger bekend om
zijn natte ligging, vooral als er kwel optrad bij hoog water van de Rijn. Een
(groot) deel ervan bestaat nu uit een
grasveld en achtertuinen.
2. HET KASTEEL VAN HETEREN

Dit kasteel is al lang verdwenen. De
bezitter van het kasteel met de grond
waarop het stond, had het recht van
collatie. Dat wil zeggen dat hij het recht
had om de plaatselijke pastoor en na de
Reformatie de predikant te benoemen.
Het kasteel was een Stichts leengoed.

Het Huys Heteren in de Over-betuwe, anno 1636 (Foto van prent, Gemeentemuseum Arnhem)

8
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Daarom is het eigendom van het Huis
Heteren of Olde Hofstad tot aan de
Franse Tijd goed te volgen.
Baron E G. van Lijnden van Hemmen kocht in 1803 het kasteelterrein
met de daarop staande woning, waarschijnlijk om in het bezit van het collatierecht te komen. De ligging van zijn
bezittingen in Heteren werd omstreeks
1830 vastgelegd in de oudste kadastrale gegevens.
De ligging van het voormalige kasteel kon nog nader nader vastgesteld
worden aan de hand van de daaropvolgende eigenaren. Baron van Lijnden
verkocht later zijn bezit aan Evert Moll.
Diens erfgenamen verkochten het in
1873 aan Aart van Genderen, timmerman en Frans van Scharrenburg, metselaar. Het eigenlijke kasteelterrein
werd door Aart van Genderen gekocht.
Het Wageningsch Nieuwsblad van
woensdag 17 december 1873 berichtte
hierover het volgende: `Heteren. Dezer
dagen werd alhier een tabakshofstede
aangekocht door den heer A. van Genderen, timmerman, die daardoor te gelijk het recht van electie bij eventueele
predikantsberoeping bekwam. Dit recht
behoorde vroeger aan den Baron van
Lijnden van Hemmen, en laatst aan de
Erven Moll'.
Met behulp van het oude kadaster
van de inmiddels opgeheven gemeente
Heteren kon nagegaan worden wie naderhand de eigenaren ervan geweest
zijn. De familie Van Genderen verkocht omstreeks 1896 het huis en erf
aan Wilhelmus Henricus van Geijn,
landbouwer. Van hem ging het omstreeks 1908 over op Gerardus Wilhelmus van Geijn, tabaksplanter.
Die verkocht het omstreeks 1920

(veiling) aan Rudolf Jacobus Selman
(1890-1940), landbouwer. Zijn schoonzoon Johannes Theodorus Hermanus
Vos (1918-1994), vrachtrijder, werd de
volgende eigenaar, nadat zijn schoonmoeder overleden (1946) was. De familie Vos verkocht eind 70-er jaren van de
vorige eeuw het huis met de grond aan
de gemeente Heteren in verband met
de bouw van de nieuwe wijk Hoenderkamp (uitgebreid met Schoutenkamp).
N.B.: de eigenaren zijn niet altijd ook de
bewoners geweest, zeker vroeger niet.
Voor de families Selman en Vos, en vermoedelijk ook Van Geijn, gold dit wel.
3. DE (VERDWENEN) WAAI

De waai of kolk is er al lang niet meer.
De ligging ervan bij het kasteel is dus
ook niet meer vast te stellen. In 1649
is er nog sprake van `d'aengeleghen
waeij' bij het adellijke huis (I). De dijkdoorbraak waarbij de kolk ontstond,
moet dus vóór 1649 plaatsgevonden
hebben. Wanneer is niet bekend. Misschien bij de catastrofe die een deel van
het oude Heteren wegsloeg en waarbij
na het herstel van de dijk de kerk
buitendijks kwam te liggen (4)?
Een kolk is een gevolg van een doorbraak van een dijk waarbij het neerstortende water een (diep) gat uitkolkt.
Maar bij een dijkdoorbraak ontstaat
niet alleen een kolk, maar wordt er ook
(grof) zand over de naaste omgeving
uitgestort. Zulke zogenaamde overslag
is bodemkundig meestal goed te herkennen. Maar omdat er hier met het terrein tussen de dijk en de oude R.K. school
en het oude R.K. parochiehuis vroeger,
maar ook recent veel met grond 'gerommeld' is, is de bodemkundige informatie ter plekke slecht geworden.
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Zandkegel rondom een 'sprung' in de Rietkolk
ten oosten van Heteren, ontstaan tijdens
hoog water in februari 1946.

Maar er is nog een verschijnsel dat vaak
(sterk) optreedt in gebieden waar ooit
een dijkdoorbraak heeft plaatsgevonden, namelijk: het verschijnsel van
kwel. Door al dat (grove) zand, zeker als
ook in de (ondiepe) ondergrond zand of
zandige klei voorkomt, houdt de grond
het door hoog buitenwater omhoog gedrukte binnendijkse grondwater slecht
tegen. Een zware kleilaag doet dat wel.
Juist de gronden die hier en in de naaste
omgeving liggen, hadden (en hebben)
veel last van kwel.
Zoals in de Inleiding al gezegd is, had
het beschreven terrein: kasteelterrein
met de waai, veel last van kwel. Ook het
land bij het R.K. kerkhof en het nu vervallen pad tussen de Onze Lieve Vrouwestraat en boerderij De Steeg had
veel last van kwel: het stond dan vaak en
langdurig blank. Onlangs nog bleek in
het uitbreidingsplan De Melkweide bij
het graven van een sloot langs de verlengde O.L. Vrouwestraat dat de onder10

grond zo zandig was dat slootkanten in
natte tijden — laat staan bij kwel! — gemakkelijk zouden kunnen instorten.
Men heeft toen de lichte zandige klei
weggegraven en vervangen door wat
zwaardere klei. Nadat die vastgedrukt
was, werd hierin de nieuwe sloot uitgegraven.
Gelet op de kwelsituatie, lijkt het mij
alleszins noodzakelijk dat hier brede
sloten liggen die het kwelwater kunnen
afvoeren. Het is te hopen dat de capaciteit ervan voldoende is. Een aanwonende boer zei mij eens dat de noordzuid lopende sloten er niet voor niets
lagen: die dienden vooral om kwelwater af te voeren. Hij hield zijn hart
vast toen bij de aanleg van de Bretagnesingel en de aanpassing van bestaande wegen (het westelijk gedeelte
van de 0. L. Vrouwestraat wat nu Schoutenkamp en Kerkplein heet) er gesleuteld werd aan het slotenstelsel. Zo werd
de sloot langs de (nu geheten) Schoutenkamp dichtgegooid (en vervangen
door een duiker). Juist deze sloot moest
als eerste het kwelwater van het hier
beschreven terrein afvoeren.
Rudolf Johannes Maria Vos (geb.
1953), zoon van de eerder genoemde
vrachtrijder J. Th. H. Vos en eveneens
vrachtrijder, en zijn oom Gerardus Wilhelmus Selman (geb. 1929), vertelden
het volgende over de kwelproblematiek bij hun geboortehuis. Van achter
hun huis aan de dijk lag een noord-zuid
lopende kwelkade in de richting van het
parochiehuis, welke vervolgens oostwest lopend achter langs de school verder ging. Er liep ook een sloot achter
de school. De bovengenoemde dichtgemaakte sloot liep door tot die kwelkade. Daar beyond zich een sluisje: een
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PIET VAN WALSEM
Voor machines, ijzerwaren,
gereedschappen, dierenvoeding
en hengelsport naar:

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

TANKSTATION BLANKESTIJN
Kesteren
Telefoon: (0488) 48 20 90
Het adres voor:
Benzine en Diesel
Motorolie
Auto-onderhoudsmiddelen
Wegenkaarten
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur
zaterdag 7.00-20.00 uur

grootendowt eocinket L".v.
SPECIALIST IN
ROOMBOTERKOEKJES

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

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

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

J.H.HENDRIKSEN

NVOB

Nieuwbouw-verbouw- restauratie

Nederlands Verbond van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
• aankopen o.g.
• verkopen o.g.
• taxaties
• hypotheken
• gratis berekening maandlasten
• financiële adviezen

_wan

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

LXcQ
\--\

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

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

bron van controverse. Om het kwelwater binnen de kwelkade te houden
om zo tegendruk tegen het hoge buitenwater te geven, sloot het polderdistrict
Over-Betuwe het sluisje. Maar daarentegen wilde Selman/Vos het sluisje juist
open hebben om het kwelwater af te
voeren, zodat de vruchtbomen niet of
niet te lang in het water zouden staan.
In de brede noord-zuid lopende sloot
ontstondendikwijls zogenaamde `sprungen' als er buitendijks hoog water stond.
Sprungen waren kleine wellen waar
water omhoog borrelde en vaak ook
zand meekwam (5). Zoiets kan gevaarlijk zijn, want het wijst op zandverplaatsing door het onder de dijk doorgaande kwelwater. Als dit heel sterk
optreedt, kan het de dijk van onderuit
verzwakken en een dijkval veroorzaken, met alle gevolgen vandien.
4. TOEKOMST VOOR DE WAAI?

Een gedeelte van het terrein waar vermoedelijk de waai gelegen heeft, is onbebouwd en bestaat uit een grasveld en
achtertuinen. In het kader van de op
handen zijnde dijkverzwaring kan er
misschien aan dit terrein extra aandacht besteed worden. Bij de latere inrichting ervan door het polderdistrict
Betuwe en de gemeente Overbetuwe
zou misschien ook de historische achtergrond benadrukt kunnen worden. En
eveneens misschien iets van de vroegere kwelsituatie teruggebracht kunnen worden. Ongetwijfeld zal er daar
dan een bijzondere vegetatie ontstaan,
terwijl ook de dierenwereld daarop
weer zal reageren.
Hoewel het vijf voor twaalf is (bij de
naderende dijkverzwaring) geldt misschien ook hier: 'beter laat dan nooit'.

: hofstede
: onbekend
: R.K. kerk
de Hoenderkamp
: N.H. pastorie

E nbrmnjhu:ze
i

D

schuren), aanwezig

i , i8jo

gb=1:=133óa 1810

(] onbekend
percelen F.G. van Lynden

5. BRONNEN
. Rijksarchief Gelderland; Archief Staten
Kwartier van Nijmegen, inv.nr. 496 (verponding 1649: Heteren, fol. 28-28v.).
2. W. van de Westeringh (1987b). Globale
plaatsbepaling van het kasteel van Heteren. In: Tabula Batavorum, jg. 5, nr. 3, blz. 9195
3. Archief oud-kadaster van de gemeente Heteren, nu bij gemeente Overbetuwe.
4. W. van de Westeringh (1987a). Ligging en
ontwikkeling van Heteren, aan de hand van
ligging en lotgevallen van de kerk. In: Tabula Batavorum, jg. 5, nr. 3, blz. 83-90.
5. H.C. van Schaik (1946). Over de kwel als
oorzaak van dijkdoorbraken. In: Maandblad
voor den Landbouwvoorlichtingsdienst, jg. 3,
nr. 19 en 26, blz. 207-210 en 516-520. Herdrukt in: Boor en Spade, deel I, (1948), blz.
164-170.
ILLUSTRATIES

• Situatieschets bij verdwenen waai te Heteren, begin 19de eeuw (Uit: W. van de Westeringh, 1.987b).
• Het Huys Heteren in de Over-betuwe, anno
1636 (Foto van prent, Gemeentemuseum
Arnhem).
• Zandkegel rondom een 'sprung' in de Rietkolk ten oosten van Heteren, ontstaan tijdens hoog water in februari 1946 (Uit: H. C.
van Schaik, 1946/48).
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xcursie 13 oktober 2001
Carole Opperman

0

m half negen stapten we in de bus
op weg naar Zalk, waar we als eerste heen zouden gaan. We gingen over
de A15 naar de A5o, richting Hattem.
We gingen bij Heerde/Wapenveld de
snelweg af. Via Heerde, Wapenveld en
Hattem gingen we de IJsseldijk op om
naar Zalk te gaan, dat is een plaatsje
aan de IJssel. Bij Zalk staat een
Romaanse kerk. De kerk bekeken we
van buiten, waarna we koffie gingen
drinken bij de 'Oase'. Daarna gingen
we weer naar de bus om naar Kampen
te gaan. In Kampen bezochten we de
Bovenkerk, dat is een kerk van vóór het
jaar 1300. Het is een Gotische kerk. De

kerktoren staat scheef, wat komt doordat er veengrond onder zit en daardoor
de kerk wegzakit. Maar ze hebben er
een oplossing voor gevonden. Er zitten
overal in de kerk dwarsbalken die er
voor zorgen dat de kerk niet verder inzakt. Na het bezoek aan de kerk zijn we
met z'n allen naar 'De Vismarkt' gelopen om daar een hapje te eten. We hebben daar lekker gegeten. Met een volle
buik daarna zijn we naar het Oude
Raadhuis van Kampen gegaan. We gingen als eerste de Raadszaal binnen.
Daar hingen allemaal grote schilderijen van de Oranjes: Beatrix, Wilhelmina, Juliana enzovoort. De eerste vijf

De gids in de Bovenkerk te Kampen wees ons op allerlei interessante zaken.

12
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VOOR MEER DAN SFEER
VOOR KLEURIG WONEN
*
*
*
*
*

Woon- en projectstoffering
Meubelstoffering
Slaapcomfort
Verf en behang
Lijstenmakerij

/2,reE1Ci

decoratief wonen

HOOFDSTRAAT 20
6671 CD ZETTEN
TEL. (0488) 42 06 90
FAX (0488) 42 06 45

Peters van Ton
Lid van
ti
lt reII j)

VOOR WELKE VORM
VAN RECLAME U OOK KIEST,

LANDELIJK ERKEND
EL EKTROTECHNISCH
INSTALLATIEBEDRIJF

• Gespecialiseerd in fabrieksinstallaties, van Dorland Multi-Mediaservice
o.a. machineautomatisering d.m.v.
vrij programmccrbare besturingen;
• schakelkastenbouw;
• licht- en krachtinstallaties;
Jasmijnstraat 12
• antenne-installaties;
6666 XH Heteren
• telefooninstallaties;
Tel.: (026) 474 26 85
• inbraakbeveiliging.
Fax: (026) 472 29 48
E-mail: vdmm@wxs.n1
Verkoop van elektrische apparaten en
installatiematerialen.
ook als u zakelijk op
Eigen servicewerkplaats voor o.a. KTV's. internet wilt adverteren

Kalkestraat 3— Dodewaard
(0488) 41 12 14

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

Roelofsen

W4A. Seelt

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Een complete supermarkt
voor al uw levensmiddelen!

A.I.M. _
BOUWMAN

Burg. Lodderstraat 50
Opheusden Tel. (0488) 44 13 24

Drogisterij Roelofsen

C tOS

Dorpsstraat 7
Opheusden Tel. (0488) 44 21 86

die
~Allee«
4ted
40

slijterij
en wijnhondel
Hoofdstraat 58
6671 CG Zetten
Telefoon (0488) 45 12 75

Vraag vrijb/ijvend
dic over de
euzve collectie

Het stadhuis van Kampen. Achter de ramen
met de tralies is de Schepenzaal.

schilderijen zijn alle in hetzelfde jaar
aangekocht. In de raadszaal kwamen
altijd de burgemeesters en wethouders
bij elkaar. Maar tegenwoordig wordt
die zaal gebruikt om in te trouwen. Vervolgens gingen we naar de B&W kamer. Daar hingen ook weer schilderijen
van de Oranjes. Ook een van Emma,
maar die was maar half afgebeeld terwijl de andere er helemaal opstonden.
Ze denken omdat Emma niet een echte
Oranje was en omdat Wilhelmina nog
geen koningin kon zijn omdat ze nog
maar tien jaar oud was. We liepen ver-

der naar de Trouwzaal. Daar hingen
schilderijen van burgemeesters die in
de loop der tijd ambstdrager van de gemeente waren. Als laatste gingen we
naar de Schepenzaal: daar werd vroeger rechtgesproken. In die zaal waren
veel spreekwoorden terug te vinden en
er was een enorme branddeur die helemaal van ijzer was. Die deur is daar in
1361 ingezet.
Toen liepen we van het Raadhuis
naar de bus om naar Schokland te gaan.
We gingen over de Oude IJsselbrug en
over Kampereiland zo naar Schokland
waar het museum is. Er staat een
Waterstaatkerk en op de onderkant van
de muur zat teer om het water tegen te
houden als het hoogwater was. In 1825
was het water hoger dan in 1916. Er is
ook nog een Schokkersvereniging die
in 1985 is opgericht. Eenmaal per jaar
komen de leden van de vereniging samen op Schokkerdag'. Ter afsluiting
gingen we wat drinken in een wegrestaurant te Ens. Het was een geslaagde dag.
•

De beschoeiing tegen het water.
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De vertrouwde bus van Hatro.
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kg roep Zetten
Programma voorjaar 2002

et enige inspanning is het ons als
bestuur van de Werkgroep Zetten weer gelukt een interessant programma samen te stellen.

M

Wij maken u erop attent dat als vaste
lezingsavond is gekozen voor de
derde dinsdag van de maand.
Tot nader order vergaderen wij nog
steeds in Het Wapen van Andelst te
Andelst. In de loop van 2002 zou hierin
verandering kunnen komen. Voor goede suggesties voor een alternatief in
Zetten en/of omgeving staan wij graag
open.
Juup Bosch.
Voorzitter Werkgroep Zetten
Historische Kring Kesteren

PROGRAMMA

• 15 januari 2002 Joep Mannaerts
Rijkswaterstaat Gelderland Oost
houdt een lezing over de historie van
het Pannerdens kanaal.
• 19 februari 2002: Historisch archief in
Tiel. Lezing door de heer Veerman,
stadsarchivaris van Tiel.
• 19 maart 2002: Historisch 'Heen en
Weer'. 200 Jaar Veren Lezing door de
Heer J.van Ingen uit Opheusden
• i6 april 2002: Excursie naar het
gemeentearchief van Tiel.
Het is niet ondenkbaar dat om welke
reden dan ook, een van de onderwerpen
door een ander, tijdig aangegeven, vervangen wordt.
•

BEKISTINGSSYSTEMEN

V

W. van HAL BV

Panhuizerweg 5 a/b
4041 CN KESTEREN
Tel. (0488) 48 20 62
Fax (0488) 48 32 58
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• buigwerk
• bouwstaalnetten
• geprefabriceerde
wapening en vlechtwerk
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes,
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz.
Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en
huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.
Full-colour drukwerk, o.a. brochures.
Eigen ontwerpstudio.
Kleurenkopieën, A4 en A3 formaat,
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit!
Klaar terwijl u wacht.

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

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

OCHTEN
ofFset & digitale druk

a a
E

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

Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Resteren
Telefoon 0488 - 48 2226

's maandags gesloten

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

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
r"
BOVAG

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

• nieuwe auto's
• occasions

• banden en accu's
• autoruitenlijn

• onderhoud en APK-keuring
• roetmeting
• accessoires
• gecertificeerde alarminbouw

• 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

AREND DATEMA INSTITUUT BIJDRAGE

DOSSIERS XI
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; t.b.v. dit dossier ontvingen we van de heer Corneijle copieën van de regimentverslagen van de wederwaardigheden in
de meidagen van 1940 van de regimenten 44 en 46 R.I., die destijds in de
gemeenten Echteld en Kesteren gelegen waren. Waarvoor onze hartelijke dank!
• 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;
• Kerkgeschiedenis Opheusden 19e
eeuw;
• Sigarenindustrie te Opheusden en
Dodewaard;
• Jam-, bessensap- en appelgeleifabrieken te Opheusden, Dodewaard en
Ochten;
• Mandenmakers en mandemakerijen
in de Betuwe.
Een nieuw dossier, dat aangelegd wordt
heeft als titel: Echteld een dijk van een
gemeente.
Aanleiding daartoe is het verschijnen van het boek met dezelfde titel, dat
in opdracht van de voormalige gemeente Echteld door de Historische
Kring Kesteren en Omstreken is samengesteld. De bedoeling is, dat in dii
dossier eventuele rectificaties, opmerkingen en aanvullingen op dit boek hun
plaats vinden, alsmede de onderwerpen, die in het boek om moverende redenen niet geplaatst konden worden.
Gegevens omtrent dit en bovenvermelde dossiers in welke vorm dan
ook zijn van harte welkom.
Mocht U geïnteresseerd zijn mede te
helpen in het beheren en bewerken van
dossiers, u bent van harte welkom. •
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chteld, een dijk van een gemeente
Folkert Schuurman

0

p donderdag 20 december 2001
was het zover: de laatste raadsvergadering van de gemeente Echteld.
Ook voor ons was het een bijzondere
vergadering, omdat wij de gelegenheid
kregen het door ons samengestelde
boek over de gemeente Echteld te presenteren.
VOORGESCHIEDENIS

Bijna twee jaar geleden vroeg de gemeente Echteld ons als Historische
Kring of wij mogelijkheden zagen een
boek samen te stellen ter gelegenheid
van de opheffing van de gemeente Echteld. Na ampel beraad hebben wij dit
verzoek aanvaard en zijn we aan het
werk gegaan.
We hebben er voor gekozen het boek
in eigen beheer te schrijven, wat ons de
gelegenheid bood veel bij ons aanwezige kennis over de voormalige
gemeente Echteld te bundelen. Eén uitzondering is het verhaal van oud-burgemeester Zomerdijk, die de bestuurlijke problemen heeft beschreven die
speelden bij de hoogwater-situatie in
1995. Dit verhaal biedt een goed inzicht
in de problemen die op bestuurlijk niveau spelen bij een dergelijke (bijna)
calimiteit.
Naast het hoofdstuk over het openbaar bestuur (waaronder begrepen de
brandweer, de zorg en het onderwijs), is
ruim aandacht besteed aan andere aspecten binnen de gemeente.
16

De vele Kastelen en Huizen binnen de
gemeente zijn gebundeld in een hoofdstuk, alsmede het Kerkelijk Leven, de
Landbouw, Veeteelt en Visserij, de
Buurt- en Oranjeverenigingen en de
Industrie en Horeca. Ook Sport en Ontspanning, Muziek en Toneel kregen een
eigen hoofdstuk.
Omdat speciaal in Ochten de Tweede Wereldoorlog een grote rol heeft gespeeld, is hieraan een apart hoofdstuk
gewijd. In het laatste hoofdstuk is een
aantal onderwerpen gebundeld die
moeilijk ergens anders waren onder te
brengen zoals het Dialect en 'Moord en
doodslag'. Tot slot zijn alle gemeentelijke- en rijksmonumenten in het boek
vastgelegd.
In het boek kon lang niet alles uitputtend worden behandeld, waardoor de
bibliografie die in het boek is opgenomen een extra meerwaarde verkrijgt.
Mensen die verder willen lezen vinden
hierin de nodige literatuur.
AANBIEDING

Op 20 december konden we het boek
presenteren en het eerste exemplaar
overhandigen aan burgemeester Dick
Kraayveld.
Voorafgaande aan de bijzondere
raadsvergadering waren we uitgenodigd om met het gemeentebestuur de
drie beeldjes te onthullen die herinneren aan het afscheid van de gemeente
Echteld. De beelden zijn gemaakt door
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Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan burgemeester Dick Kraayveld.

Marja van Riel uit Duizel, die bij elk
beeld een toelichting gaf. Bij elke onthulling waren schoolkinderen aanwezig, aan wie door de burgemeester werd
gevraagd goed op 'hun' beeld te passen.

ECHTELD
'Toenadering'

Het was al met al een zeer geslaagde
dag en een waardig afscheid van de gemeente Echteld. Het boek is te koop bij
het Arend Datema Instituut en kost
e 11,34 (exclusief verzendkosten). w

IJZENDOORN
'Moeder en kind'
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OCHTEN
'Groot paar'
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x Lienden 18-05-1814

x Oph. 11-12-1824

Rijk
VINK

BUDDING

boerenknecht

dienstmeid

* Kesteren 05-05-1826
t Oph. 24-06-1894

* Oph. 01-09-1831
t Oph. 18-08-1879

Jantje

6-05-1826
Geurt
HENDRIKSEN

Aaltje van DORLAND

CI«
0
*

*Oph. 04-04-1800 / t Oph. 23-0 1-1855

Gijsbertje GEURTS

00
tr)
00
ó
,6A
..da
0
4N
0.
»r:
.A
4
..d

*Oph. 09-08-1774 / i'Oph. 20-06-1837

Jan Johannes BUDDING

Geertruij VANSOEST

*Liend. 13-11-1788/ t Kest. 06-01-1852

Betuwse kwartiersi

x Oph. 30-12-1835
Antje
SIP
werkster

* Oph. 23-06-1834
t Oph. 06-01-1894

x Opheusen 13-05-1852

X

* Lakem. 18-02-1835
t Oph. 15-11-1897

Opheusden 26-08-1859

Willem VINK

Betje HENDRIKSEN

* Opheusden 08-11-1866
t Opheusden 07-11-1935

* Opheusden 02-10-1872
x Kesteren 11-06-1896
Willem VINK
landarbeider

* Wageningen 03-11-1906

t Wageningen 29-04-1958
x Kesteren 21-11-19

.
:

Menso
schilder, * Opheu
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Maurik 29-11-1833

x Kesteren 23 - - 837

x Oph. 01-10-1841

x Kest. 24-08-1849

Tennis
DE KRUIFF
gemeente- en onbezoldigd rijksveldwachter

Cornelia
VAN INGEN

Maas
VAN LEIJEN

Teuntje
VAN MEERTEN

dienstbode

arbeider

* Zoelen 24-07-1853
t Oph. 18-01-1914

* Kesteren 24-06-1855
t Culemb. 12-05-1940

Oph. 05-04-1848
t Kest. 05-09-1926

X

* Oph. 28-01-1854
t Oph. 16-05-1904

x Zoelen 16-11-1876

x Opheusden 01-05-1874

Piet DE KRUIFF

Menske van LEIJEN

* Opheusden 01-01-1882
t Kesteren 10-05-1952

* Opheusden 03-01-1881
t Opheusden 10-05-1976
x Kesteren 25-11-1908
Cornelia de KRUIFF

* Opheusden 21-06-1912

t Opheusden 29-03-1987
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VINK
;den 20-01-1952
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x gehuwd
* geboren
x ondertrouw
• gedoopt
t overleden (A) datum akte
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ok HKK&Crers hebben een verleden
Aflevering 6
Coby de Hartog-van Schaik

-Wen

gezicht dat we de laatste jaren
I . ijammer genoeg niet vaak meer
zien op bijeenkomsten van de Historische Kring, namelijk dat van Coby de
Hartog, ja, van Coby en Geurt. Bijna
altijd wordt deze twee-eenheid in één
adem genoemd. Maar nu is alle aandacht gericht op Coby. Vele jaren één
van de 'gezichten' van de HKK&O.
JEUGD
Geboren en getogen in de Betuwe, met
Betuwse voorouders van beide kanten.
Haar wieg stond op de mooie oude

Betuwse boerderij 'De Boterhoek' in
Heteren, waar ze als Coby van Schaik
ter wereld kwam op 3 februari 1927.
Haar latere naam De Hartog, was als
Den Hartog al heel bekend in haar familie. Haar moeder was een telg uit
deze Betuwse familie. Maar noem vijf
of zes bekende Betuwse namen, Coby
heeft ze in haar voorgeslacht.
Het was een fijn gezin waarin ze opgroeide, met drie zussen en één broer.
De lagere school bezocht ze in Heteren,
daarna ging ze naar de driejarige hbs in
Zetten. Ondanks al het werk dat ze later

Coby en Geurt de Hartog-van Schaik
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voor deze school verzet heeft, is ze daar
zelf maar twee maanden leerling geweest. Ze werd ziek en kon gedurende
twee jaar geen school bezoeken, omdat
ze zoals velen in die tijd moest kuren. In
een prachtig houten huisje in de tuin
heeft ze een groot deel van deze tijd
doorgebracht. Hersteld, vervolgde ze
haar middelbare schoolopleiding in
Arnhem op de Van Limburg Stirumschool, een school alleen voor meisjes.
Als beroep koos ze voor apothekersassistente en ze werd opgeleid in de
apotheek van Ten Hoopen en Van
Wering in Wageningen. Iedere dag met
de fiets over de pont bij het Lexkesveer,
tenminste als de pont door ijsgang niet
uit de vaart genomen was en dat gebeurde toen nogal eens. Dan werd het
een hele reis, met de bus naar Arnhem,
overstappen, op de bus naar Wageningen. Soms zelfs overnachten in een kamertje achter de apotheek. Na haar
examen heeft ze heel even in Arnhem
gewerkt, daarna tot haar trouwen bij
Ten Hoopen in Wageningen. In 1955
trouwde ze met de ons allen bekende
Geurt de Hartog, met wie ze samen drie
zonen kreeg, Henk, Hans en Wim.
VERENIGINGSMENS

De belangstelling voor het verenigingsleven was voor Coby een vanzelfsprekendheid: ze kreeg het van haar
ouders mee, die haar ook activeerden
om hierin actief bezig te zijn. Zo was ze
al bestuurslid van de meisjesvereniging in Heteren. Ook Geurt was op en
top verenigingsman. Zoals later in het
gesprek zal blijken geeft Coby voor alles wat ze gedaan heeft, steeds de eer
aan anderen: 'Zij stimuleerde me, hij
was mijn voorbeeld, van haar heb ik

veel geleerd, hij deed dit zo fantastisch'.
Maar Coby pakte het wel allemaal op
en deed het. Ze zat in de besturen van de
Plattelandsvrouwen, van de Scouting
en van de Valburgse Vrouwenraad. Bij
de plannen voor de jumelage tussen
Valburg en het Duitse Usingen, waar
ook vereningen uit beide plaatsen
contacten aan zouden gaan, was het
Valburgse raadslid Delie van Bruggen
die de gedachte opperde om eerst ook
maar eens contacten te leggen tussen
de Valburgse vrouwenverenigingen onderling. Zo ontstond onder haar leiding
de Vrouwencontactgroep, later overgegaan in de Valburgse Vrouwenraad. Vol
respect spreekt Coby over Delie van
Bruggen, haar organisatievermogen,
en haar vermogen om mensen bij elkaar te brengen. Maar anderzijds heeft
ook Delie de talenten van Coby gezien,
want als Delie maart 1977 veel te jong
overlijdt, blijkt zij — zonder dit echt met
Coby besproken te hebben — Coby als
haar opvolgster gezien te hebben. En zo
zal Coby als voorzitter tot 1984 de
Valburgse Vrouwenraad leiden.
HISTORISCHE BELANGSTELLING

Zowel bij Coby als bij Geurt thuis was
er al belangstelling voor de eigen omgeving en het verleden van die omgeving. Haar allereerste kennismaking
met de HKK&O ging via de heer Franssen uit Zetten die haar en Geurt op het
bestaan van de club wees.
Het was in dezelfde tijd, 1971, dat er
een reünie van de driejarige hbs gehouden zou worden met het liefst daarbij
een fotoexpositie. Toen een van de docenten het werk voor de organisatie van
de reünie niet helemaal meer zag zitten, heeft hij de hulp van Geurt en Coby
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ingeroepen. Ze hebben een megaklus
geklaard door bijna alle oud-leerlingen op te sporen.
In diezelfde tijd kwamen er vragen
hoe Zetten er voor de Tweede Wereldoorlog had uitgezien. Ook vragen van
oud-strijders. Bij de inwoners van Zetten waren er door de vernielingen weinig foto's overgebleven. Via de oudleerlingen zijn er vele foto's van Zetten
binnengekomen. Dit is het begin geweest van de fantastische fotocollectie
van Coby en Geurt.
De expositie in 1971 van de driejarige hbs was de eerste van vele, o.a. van
de Van Lingenschool, Huishoudschool
en van de diverse internaten. Waren het
eerst vooral foto's van Zetten en Hemmen, later kwamen de dorpen daaromheen erbij. Met dokter Somford kwam
een goede samenwerking op gang, toen
hij zich ging toeleggen op foto's en dia's
van Herveld en Andelst.
Ook werden er eerst privé, later ook
onder de paraplu van de HKK&O diavoorstellingen gegeven om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van
deze oude foto's.
Dat Coby daar een bepaalde gave
22

voor had werd ook opgemerkt door het bedrijfsleven. Acsi Zetten, die
seniorenreizen organiseerde, wist haar te strikken voor voorlichtingsmiddagen met dia's van
de plaatsen waar de reizen heen gingen. Zelfs als
begeleidster voor deze
reizen. Begin jaren 70
kwamen er vragen over
oorlogsgeschiedenis van
oud-strijders. Geurt was
hierin al geïnteresseerd vanaf het moment, april 1945, dat hij voor het eerst in
Zetten terug kwam na alle oorlogshandelingen. Antwoorden zoekend op
de vraag `wat is er allemaal gebeurd?'
Via officiele kanalen kwamen er niet
altijd antwoorden op vragen van oudstrijders. Via privé-onderzoek bleek dit
met veel inspanningen vaak beter lukken. Zo raakt Geurt ook betrokken bij
de werkgroep Tweede Wereldoorlog
van de HKK&O.
Enkele jaren hadden zij al wel lezingen bijgewoond in Kesteren, maar eind
jaren zeventig waren beiden lid geworden. Al snel werd Coby gevraagd in het
bestuur zitting te nemen. Vanaf januari
1981 wordt zij als bestuurslid belast
met de ledenadministratie. Samen met
Margot Broekhuizen als secretaris, nemen ze het werk over van José Desmet
die aftreedt als secretaris. Vele jaren, tot
april 1997, is zij bestuurslid geweest.
Niet alleen de ledenadministratie werd
door haar verzorgd, ook regelde zij
bijna al deze jaren de lezingen. Ook
valt in haar bestuurstijd de voorbereiding voor het AIC, een hele klus voor het
dan zittende bestuur. Als het AIC gerea-
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oto's maak je van de
hoogtepunten in je leven.
Van je vakanties, de kinderen,
de leuke momenten, de mooie
herinneringen. Met zulke foto's
neem je geen risico.
Die breng je naar de

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.

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

liseerd is, zien velen haar op de opengestelde middagen als vrijwilligster in
Kesteren. Ook geeft ze diverse lezingen voor de Kring. Ja, veel, heel veel
deed ze voor de HKK&O, maar hier stapt
ze luchtigjes overheen tijdens ons gesprek. Maar gedreven en sociaal bewogen praat ze over de menselijke, ja diep
menselijke contacten die ze de laatste
dertig jaren samen met Geurt mocht
hebben met oud-strijders en ook met
hun achtergebleven familieleden. Dat
ze mensen hebben kunnen helpen de
plek te vinden waar hun man, vader of
grootvader gestorven is. Om duidelijkheid te krijgen waar die ene medestrijder omgekomen is. Zoals bijvoorbeeld Mrs. Brikken wiens eerste echtgenoot J.J.McNee omgekomen is bij het
waterstation Fikkersdries in Driel. Hij
was één van de twee Engelse soldaten
die 6 maart 1945 in de schuur achter de
boerderij gedood zijn. Omgekomen in
de vlammen zijn hun lichamen nooit
gevonden en er bestaat er ook geen graf
van hen. Door naspeuringen van Coby

en Geurt weet zijn weduwe waar haar
man omgekomen is. Ter nagedachtenis
is een plaquette aangebracht, die zij
ook bezocht heeft.
Voor Coby en Geurt is het heel belangrijk dat deze gebeurtenissen ook
levend blijven bij de jeugd. Zo heeft de
Zettense Van Lingenschool het bevrijdingsmonument Zetten geadopteerd
en brengt Coby scholieren in aanraking
met veteranen. Op de foto is te zien hoe
aandachtig de jeugd luistert naar de veteranen en naar mrs. Brikken die vertelt
hoe het is om als jonge vrouw met twee
kleine kinderen van twee jaar en zes
weken achter te blijven als je man moet
vertrekken naar de oorlogsgebieden
en daarvan niet meer terugkomt.
Grandioos dat twee mensen zich als
een twee-eenheid zo inzetten voor velen en dat al meer dan dertig jaar. Coby
en Geurt, we hopen nu het met Geurt
weer beter gaat, jullie gezichten weer
eens in Kesteren te zien.
E.J. •

Vorige pagina:
kinderen van
de Van Lingenschool luisteren
aandachtig.

Mrs. Brikken
en enkele
veteranen
vertellen hun
verhaal aan de
kinderen.
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den van guarande
Een belangrijke genealogische bron
Transscripties door A. Spies uit Rhenen

Acten van guarande, o.w.g. acten van
indemniteit, waren in letterlijke zin
acten van schadeloosstelling, dit hield
in dat bij vertrek van bepaalde personen de diaconie of armbestuur van de
plaats beloofde de kosten van [evensonderhoud te zullen betalen in het geval de desbetreffende persoon tot armoede zou vervallen, dit betrof uiteraard alleen de inwoners die in die plaats
geboren waren.
Deze acten vormen een belangrijke
genealogische bron, hieruit kan, naast
andere gegevens zoals b.v. de gezinssamenstelling, de plaats worden gehaald waar de personen naartoe zijn
gegaan of waar ze vandaan kwamen.
Als voorbeeld onderstaande lijst, die
afkomstig is uit het Kerkeraadsboek
Kesteren 1745-1804, waar de acten van
guarande in vermeld staan die de diaconie in de periode van 1760-1797
heeft uitgegeven.
Aantekening Van die Personen aan
welke met goedvinden van den Kerkenraad acte van Guarantie, voor onverhoopte armoede, verleent is, sedert den
Jaare 17619.
1760
15 Decemb[erl aan Cornelia, Dogter van Jan
Crauwel en Treijneke Cornelisse met ter woon
sig begeven hebbende na Ingen
21 Decemb[ed Aan Willemijn van Ooij, Dogter van Hendrik van Ooij en Maria van Brink,
zullende Trouwen te Bleijswijck

24

1761
18 Oct[obed Aan Maartje van Ooij, Dogter
van Hendrik van Oij en Maria van Brink,
getrouwt te Lijnden
19 Oct[obed Aan Jantje van Glebbeek, Dogter van Gevert Jansen van Glebbeek en
Teuntje Jansen, getrouwt met Abrah. Van Vulpen Tot Wijck bij Duurstede
1763
29 Maart Aan Jenneke van Everdingen, Dogter van Adam Arise van Everdingen en
Marritje Ewoude, getrout in 's Hage
In Julij aan Cornelis van Ingen, soon van Teunis
van Ingen en Margriet Verbrug, wonende
thans te Eck, Geguarandeert volgens Inhoud
van 't Reglement van Amptman en Ridderscap, geEmaneert Julij 1761
Aug[ustusi Dirk de Gooijer geboortig in de
Audenweerd, thans wonende te Ommeren
14 Sept[emberjaan Jan Tobiasse van Lienden,
soon van Tobias Jansen en Dirkje Masons, thans
wonende te Ingen
1765
3 Jann[uarijj aan Dirk van Hommerson, thans
te Ochten
29 Maij aan Willem van Woercum, thans te
Utrecht
18 NovIembed aan Roelofje van de Waij,
thans te Zeijst aan Mechtelt van de Waij, thans
te Utrecht

1766
April aan Judik van Woercum, thans te
Rhenen
7 Septjembed aan Maria van Lienden, Dogter
van Daniel van Lienden, thans te Rotterdam
21

1767
i Maart aan Beleke van Lebbek, thans te
Neerlangbroek aan Arien van Meerten, thans
te Ingen
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19 Maij aan 't kind van Geurt Willem Hermse
genaamt Johanna, thans te Ommeren
1768
aan Anneke van Hoorn, thans te 's Hage aan
Jan van de Sluijs en sijn huijsvrouw Willemina
Clasina Rijke, benevens sijn 4 kinderen
Hendrikje, Rijk, Jan, en Grietje, thans wonende te Rotterdam io Aug[ustus] 1768
1769
16 Jannluarijj aan Willem van Hardevelt
thans wonende te Ouwerkerk aan den Amstel
2 Maij aan Marcus van Kesteren, wonende te
Thienhoven
1, Maij aan Albertje Barendina Roggaar,
thans wonende te Rhenen
1 771

April aan Hendrik van der Horst, getrouwt te
Egtelt
1772
17 Decemb[e]r Aan 3 kinderen van Roelof
van Trigt Ampts-Dienaar, alhier geprocreert,
Met Namen Jenneke, Cornelis en Aart
vertrocken na Ingen.
Aan Stoffelina van Ingen, Dogter van Tuenis
Stoffele van Ingen en Margriet Verbrug,
getrouwt te Ingen
Op dato aan deselve met 2 kinderen na
Rhenen 5 Maert 1779
1773

16 Junij aan Teunis Crouwel, soon van Jan
Crauwel en Trijneke Comelisse,na den Uithoorn
13 Decemb[e]r aan Hendrik van Hoorn, soon
van Peter Cornelisse en Catharina Gerritse,
na IJselsteijn
1775

15 April aan Willemijn van Hemmen, na
Rhenen
1776
27 Nov[ember] aan Maria van Hemmen, na
Rhenen

Soelmond
27 Maij aan Jan van der Horst voor 6 jaren na
Haarlem
1778
21 Oct[oberi aan Marcus van Hoorn, soon als
boven, na LIsselsteijn
1 779
6 Maart Aan Stoffelijn van Ingen, hertrouwt
met Dirk van den Hof, met haar 2 kinderen
genaamt Maartje en Gerrit, in eerder Huwelijk alhier verwekt bij C. van Capel, thans wonende onder Rhenen
29 Dec[embed Aan Seger van Druten, zoon
van Jacob van Druten en Hendrijn Hendriks,
voor 6 Jaren na Haarlem

1780
3 Jann[uarill Aan Martinus van Hardevelt, na
Weesp
26 April Aan Geertje Vermeer, Dogter van Jan
Ponse Vermeer, getrouwt in de Buurscap Aalst
1781
4 Jann[uarij] Aan Weijntje Vermeer, Dogter
van Reijer Vermeer, getrouwt te Cuijlenburg
1782
14 Maart Aan Aaltje van de Sluijs, Dogter van
Seger van de Sluijs, zullende Trouwen te
Nieuwpoort
1783
1 Dec[embed Aan Jacoba van der Linden,
Dogter van Christ. Derkse van der Linden, zullende Trouwen in 's Hage
1789
24 Febduariil

Aan Margaritha van Leeuwen,
Dogter van G. van Leeuwen, thans wonende te
Rotterd[am] en aldaar Getrouwt

1 797
30 Janua[rijj Aan Markus van Meerten, soon
[van] Jakop van Meerten [en] 'Ilmije Hol, een
Brifije van Guransi door order van Den
•
kerkenraat.

1777

23 Febr[uarij] aan Cornelis van Meerten, na
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umkes aon 't spoor
Sporen uit de geschiedenis van de gemeente Kesteren
Kobus van Ingen

Der

I januari 2002 is de gemeente
Kesteren samengegaan met de gemeenten Dodewaard en Echteld in de
nieuwe fusiegemeente met de werknaam `Kesteren'. In oktober 2000 werd
binnen de commissie Bestuurszaken
het besluit genomen om voor de inwoners een herdenkingsboek uit te geven.
In de commissie werden Sisca Thurlings-Noy en Teus Vlot als vertegenwoordigers van de politiek, Rita Roodbeen-Heenck, werkzaam als ambtenaar bij de gemeente en Kobus van
Ingen als lid van de HKK&O benoemd.
De eerste besprekingen in november
2000 gingen over de inhoud. Als uitgangspunt werd gekozen een boek te
maken 'van en voor' de inwoners van de
gemeente. Het boek zou moeten bestaan uit een aantal thematische hoofdartikelen en we wilden proberen om
alle binnen de gemeente bestaande
kerkgenootschappen,
verenigingen,
zorginstanties, en beroepsgroepen hun
verhaal te laten vertellen. In de loop
van januari 2001 gingen we als redactie
op zoek naar auteurs voor de thematische bijdragen met een positief resultaat. Voor de bijdrage over de plaatselijke nijverheid hebben we de heer Paul
Huismans van het Regionaal Archief
Rivierenland benaderd. Het aanschrijven en stimuleren van de verenigingen
was nog een hele klus en de bijdragen
vanuit die groep kwamen in de eerste
maanden nogal met horten en stoten
26

binnen. Een rondje bellen bleek te helpen en naarmate er meer binnenkwam
begon de omvang van het boek zich een
beetje af te tekenen. Op basis van dit
eerste gegeven heeft de werkgroep een
inschatting van de omvang gemaakt en
hiermee werd bij vier regionale drukkerijen offerte aangevraagd. De opdracht werd gegund aan drukkerij Van
Eck en Oosterink te Kesteren. Ondertussen kwamen er steeds meer artikelen binnen met een grotere omvang dan
ingeschat, waardoor de ingeplande 220
bladzijden er al gauw 500 werden!
Evenals de kopij kwamen er ook steeds
meer foto's binnen. De bijschriften bij
deze foto's leverde nog veel problemen
op. Toen we een duidelijk beeld van de
inhoud kregen werd een titel en subtitel
bedacht en besloten we om de heer Joop
Jonker uit Opheusden te vragen een
omslag te ontwerpen. Reeds korte tijd
later kwam Joop Jonker spontaan bij
ons melden dat hij een ontwerp had gemaakt. Schitterend, géén discussie nodig, precies wat de redacteuren voor
ogen had! Drukkerij Van Eck en Oosterink (inmiddels naar Dodewaard verhuisd) wilde graag in de loop van september met de opmaakwerkzaamheden van start gaan. Er werd een keuze
gemaakt voor een lay-out en na wat weken van schuiven met indeling, kolommen en letterformaten kon de echte opmaak van start gaan. De redactie beoordeelde het zetwerk per boekdeel en zo
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werd het boek langzaam vormgegeven.
Dat waren inspannende weken. Bijna
dagelijks waren we bezig met de opmaak beoordeling, `tikkie links, tikkie
rechts', fotokeuzes, bijschriften en ga
maar door. Er komt heel wat bij kijken
als een boek in de afrondende fase is. Er
moest een persoonsnamenregister in:
verwarring... Alsnog met de redactie
bijeen en het hele boek doornemen op
namen. De bronnen, hoe lossen we dat
op? Oorspronkelijk stonden ze per artikel opgesomd maar dat maakte het geheel nogal rommelig. Dus de bronnen
per hoofdstuk verzamelen en achter in
het boek! Al dit soort zaken maakten
die laatste weken hectisch. Inmiddels
draaiden de persen, katern na katern
werd afgerond en de afspraak met de
binderij kon worden gemaakt Nadat we
de omslag, de flappentekst, het colofon
en de redactionele verantwoording had
den afgerond, moesten we het loslaten...

AFRONDING

Voor de verspreiding kon een bezorggroep van ioo personen worden gerecruteerd uit bestuurders van verenigingen en een groep werknemers van de
gemeente Kesteren.
Op 14 december vond de officiële
afscheidsvergadering van de gemeenteraad plaats, waarbij we het eerste
boek aan burgemeester E C. Moree en
vier inwoners van de gemeente Kesteren konden overhandigen. De eerste
reacties waren lovend, het boek bleek
aan de verwachtingen te voldoen. Als
redactielid namens de Historische
Kring Kesteren & Omstreken wil ik
hierbij mijn dank uitspreken naar het
bestuur van de gemeente Kesteren,
voor de mogelijkheden die zij ons gegeven hebben en het vertrouwen dat zij
stelden in de redactie van het afscheids•
boek `Bamkes aon 't spoor'.
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HKK&O BIJDRAGE

De Navorscher
Joke Honders

I

n mijn artikel in een vorige Nieuwsbrief haalde ik als bron De Navorscher aan. Bijna alle oude jaargangen
hiervan zijn aanwezig in onze bibliotheek en het is daarom wel leuk om deze
boeken eens nader te beschouwen (N.B.
Alle jaargangen zijn ook te raadplagen
via de CD-rom). Het tijdschrift De Navorscher heeft meer dan honderd jaar
bestaan, namelijk van 1851 tot 1960 en
in totaal zijn er 98 jaargangen verschenen. (N.B. Geen uitgave o.a.in de jaren
1907,1942-1945, 1947-1950) De bladen zijn per jaargang gebonden.
HET BEGIN EN VERDERE VERLOOP

In navolging van het Engelse weekblad
Notes and Queries, dat in 1850 van start
ging met vragen, antwoorden en korte
mededelingen over historische onderwerpen, werd in Nederland het maandblad De Navorscher opgericht. Het was
een idee van J. H. van Lennep, een halfbroer van de bekende Jacob van Lennep. De volledige titel van het tijdschrift luidde als volgt: 'De Navorscher,
een Middel tot Gedachtenwisseling en
letterkundig Verkeer tusschen Allen,
die iets weten, iets te vragen hebben of
iets kunnen oplossen'. Uitgever was
Frederik Muller en onder de medewerkers van het eerste uur treffen we bekende namen aan zoals 0. G. Heldring,
J. H. van Dale,W. J. C. Rammelman Elsevier, J. van Lennep, A. J. van der Aa. Per
maand werden circa 30 bladzijden gevuld met korte stukjes over honderden
28

verschillende onderwerpen op het gebied van de de geschied- en taalwetenschap. Jaarlijks werd er een index gemaakt op onderwerp en auteursnaam.
Deze formule werkte niet alleen in
Engeland en Nederland, ook in NoordAmerika, Spanje en Frankrijk verscheen een dergelijk tijdschrift.
Hoewel het begonnen was als een
vraag- en antwoordorgaan ontwikkelde het blad zich al spoedig tot een algemeen historisch tijdschrift met onderwerpen op taalkundig en genealogisch
gebied. Na verloop van jaren kreeg de
genealogie steeds meer de overhand
en werden de vragen en antwoorden
minder. Toen er gefuseerd werd met
een ander genealogisch tijdschrift volgde nog een korte opleving, maar in 1960
kwam er een einde aan het blad.
In tegenstelling tot andere historische periodieken die bij vereningen en
andere instanties werden uitgegeven, is
De Navorscher steeds bij veelal kleine,
maar commerciële uitgevers verschenen. Bovengenoemde J. H. van Lennep
was de eerste redacteur. Als tweede
zien we de predikant, taal- en letterkundige P. Leendertz Wzn. en na hem, in
1881, verscheen dominee Jacobus Anspach ten tonele.Hij zou tot 1891 redacteur blijven. Zijn opvolger was J. E van
Someren, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht. Hij
opende twee nieuwe rubrieken namelijk Kerkgeschiedenis en Folklore of
Volkskunde. Na hem trad J. E Fuldauer,
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een Amsterdamse journalist, als redacteur op. Vanaf 1945 zien we telkens andere redacteuren en dat zal misschien
ook een rol hebben gespeeld bij het ter
ziele gaan van het blad.
Vanaf jaargang 92 kreeg het blad
ook een enigszins andere naam: De
Navorscher, Nederlands Archief voor
Genealogie en Heraldiek, Heemkunde en Geschiedenis.
De abonnementsprijs bedroeg in het
jaar van oprichting f4,— voor een gehele jaargang. Na 98 jaargangen was de
prijs opgelopen tot f io,— per jaar.
Van de oplage van het blad zijn geen
cijfers bekend. Wel is er een tendens te
zien op de antiquariatische markt. Het
valt op dat de jaargangen I-10 regelmatig voorkomen en tot 30 steeds minder. 30 t/m 80-90 is zeldzaam. Vanaf 91
t/m 96 komen er steeds meer op de
markt en vanaf 97 wordt het weer zeldzamer. Hierin is misschien een overeenkomst te zien met de oplage.
JACOBUS ANSPACH

Dominee Jacobus Anpach die van 1881
tot 1891 optrad als redacteur, was iemand die in ons werkgebied woonde.
Van hem verschenen tal van artikelen
in de Navorscher. Van 1854 tot 1900 was
hij predikant in Eck en Wiel, waarna hij
vertrok naar Bergeijk, waar hij in 1909
overleed. Hij heeft zich beziggehouden
met de geschiedenis van de verschillende dorpen in ons werkgebied. Zo verschenen: Schets van de oorsprong en de
geschiedenis der aloude heerlijkheid
Eck en Wiel (De Navorscher 1878);
Ommeren en Ingen en zijn voormalige
Commanderie (De Navorscher 1883,
1884, 1889); De Heerlijkheid Lienden
(De Navorscher 1897).

Niet alleen in De Navorscher verschenen zijn artikelen ook in de Gelderse
Volksalmanak. Daarin zijn de dorpen
Rijswijk, Ravenswaaij, Opheusden,
Lienden, Kesteren, Lede en Oudewaard terug te vinden.
Maar niet alleen over geschiedenis
schreef hij, ook andere onderwerpen
hadden zijn interesse zoals de genealogie. Om enkele familienamen te noemen waar hij zich mee bezighield:de
Van Wijhes, de Van Ecks, familie Hardenbroek, De Bartolotti's enz. Andere
onderwerpen waren bijvoorbeeld: opschriften op kerkklokken, opschriften
op grafzerken in de Neder-Betuwe enz.
ANDERE ONDERWERPEN

Enkele voorbeelden van andere onderwerpen die we tegenkomen in de Navorscher: Heidens of zigeuners in Nederland; Invoeren van de Statenbijbel
in de Nederbetuwe; Huwelijksverbintenissen die in de 17e eeuw in Gelderland bedenkelijk werden geoordeeld;
Verklaring van spreekwoorden 'tut der
vreemden en uit de bijbel' zoals bijvoorveeld: bij zijn zolen zweren; Bepaalde gewoonten zoals het schutten
der bruidegoms; Kermiseuvel in de
Nederbetuwe; Verklaring van bepaalde namen zoals het Hulle Wulle Waaitje tussen Lienden en Kesteren.
TOT SLOT

Bent u nieuwsgierig geworden naar de
inhoud van dit tijdschrift? Kom gerust
bij ons langs om ze in te zien. De
openingstijden van het gebouw staan
•
voorin de Nieuwsbrief.
Bron: Geboekt in jaargangen, Utrecht, 1994.
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istorische foto's

FOTO'S VORIGE
NIEUWSBRIEF

Op de foto's in de vorige
Nieuwsbrief is geen reactie binengekomen.
DEZE UITGAVE

Ditmaal twee foto's uit
de collectie van Van der
Schantz uit Kesteren.
Wie kent personen die
op deze foto's zijn afgebeeld?
•
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copiers
printers
Océ-Nederland B.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 6 815815*
Fax (073) 6 120 685

Rijnbandijk 16
4043 JL Opheusden
Telefoon (0488) 44 12 98
Foto van Beek
Dodewaard
tel: 0488- 412212
e-mail: inf000tovanbeek.nl
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Bekijk de
_Wen en
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Digitale bewerkingen mogelijk.
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-Bezoek ons ook op internet
www fotovanbeek.n1

VAN BREDA
Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels
én
Total
tankstation
Arie de Bruijn
Dalwagen 16
DODEWAARD
(0488) 41 13 16

OCHTEN
Molendam 39
Tel. (0344) 64 12 82
't Veerhuis
Opheusden

REMEBRINK

.----'i
poi ng

Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 45 45 08

Ouderwets gezellig uit voor
een drankje. Vraag naar de
mogelijkheden.

Veerweg 1
4043 JV Opheusden
TeL (0488) 44 12 07
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lub van 100
Arend Datema Instituut

LIENDEN
Aannemersbedr. J.R. van Lienden
Aannemersbedrijf Van Spronsen BV
Assurantie- en Adviesburo de Geus
Dhr. G. van Kalkeren
Int. Transportbedrijf Vonk en co
Architectenbureau H. Freeke
G 20
Makelaardij Joop van Mourik BV
Fa. D. Hevel
Adm. en Assur. Kantoor W.J.J. van Es
Supermarkt Ci000 Timmer
v.d. Hilst Amerongen BV

Makelaardij J. Derksen
Restaurant De Goudreinet

OMMEREN
Techn. Instal.bureau M. van Ommeren
HETEREN
Aannemersbedr. Kuijpers Heteren BV
Notariskantoor Soons

ZETTEN
Advocatenkantoor Looijen
Boekhandel B.O.S.
Notariskantoor Elfrink
Ras Vastgoed
Makelaardij van de Weijde

DRIEL
Arns Olie- en Benzine Brandst.handel
MVS Makelaardij OG

INGEN
Assurantiekantoor Peters
Dhr. Dick van Voorthuizen

OCHTEN
Aannemersbedrijf Quint
Administratiekantoor den Hartigh
Apotheek de Bongerd
Architectenburo Fren Overdijk
Betuws Accountantskantoor BV
Derksen Autofood
Drukkerij Ochten
Elektr. Techn. Inst. Buro H. v.d. Flier
EM. Angelino Ochten BV
Freek Keuken Familux

DODE WAARD
Handelsonderneming De Nijburg
Gebr. van Dorland
Geurts Conservenfabriek BV
Autobedrijf Piet Geluk
Bas Honcoop BV
Dhr. C.S. Grnbauer
Restaurant de Engel

IJZENDOORN
Autobedrijf Zeeman
Dhr. Douwe Elting
ECHTELD
Bouw- en Adviesburo Moesbergen
Congrescentrum Kasteel Wijenburg
Makelaardij A. Budding
Restaurant Het Wapen van Balveren
Dhr. Hannes van de Hatert
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KESTEREN
Accountantskantoor Waverijn
Babypark De Kinderhoek
Begrafenisondern. H.D. Knuivers
Betuwe Beton Boringen
Bunt Automatisering
Bunt Opleidingen
Herman Tijssen Zonweringsbedrijf
Horloger-Juwelier B. Gelderman
Ing. L. van de Werfhorst
Keukencentrum Van Woudenberg
Leeuwen Auto's
Mark van Wamel Interieurbouw
Meubelpark de Bogerd
Rekencentrum Kesteren BV
Fysiotherapie Kesteren
T.C. van Amerongen BV
Tandtechnisch Laboratorium Luisman
Tuincentrum Kuus
Tuyl Kesteren BV
van Meerten Boomkwekerijen BV
Transportbedr. G. van der Linden & zn.
Vervat Staal BV
Willemsen BV Carrosseriefabriek
Arends de Arend Vof
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OPHEUSDEN
Accountantskantoor C. Ruijgrok
Apotheek de Linge
Boomkwekerij G.J. Roelofsen & zn.
Bouwk. Ontw. en Adviesb. Van Zeist
Combinatie Mauritz BV
Damcon Boomkwekerijmachines
Fa. A. H. Roelofsen en zn
Groenvoorz. v.d. Bijl en Heierman
Groep Midden Betuwe
Niek van Hunnik Meubelen
Ton Keuken Mediaservice
Notariskantoor Versluijs
Plantencentrum Eerbeek
van Suilichem Auto's BV
Warenhuis van der Garde
Koopjeshal Verwoert & Schalk
Reclamestudio van Suilichem
BUITEN ONS WERKGEBIED
Architektenburo Snijder —Apeldoorn
Boekhandel Herberts—Eist
Dhr. Th.Laurentius—Voorschoten
Dhr. M. van Lienden—Zaandam
Dhr. C.J.P. Westreenen —Laren
Schildersbedr. Peters van Ton —
Wageningen
Totaalnet — Arnhem
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
e-mail notaris@soons.knb.n1
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1

orte berichten

REACTIE OP
'OUDE FEESTEN EN GEBRUIKEN 1'

De vorige keer schreef ik over de gewoonte van het katrijnsmelken. Van ons
lid de heer H. van Heiningen uit Tiel
kreeg ik naar aanleiding hiervan een
leuke reactie. In zijn jeugd in de Lopikerwaard was hij zelf met zijn vader
in de jaren 1931-1937 wel eens in de
nacht van 25 november op pad geweest.
Twee journalisten wilden op zekere
dag dit folkloristisch gebruik voor hun
krant verslaan. De vader van Huub wist
de twee mannen zo enthousiast te maken dat ze in de bewuste nacht graag
mee op pad wilden en hij deed de heren
voor hoe ze een koe moesten melken.

Voorafgaande aan de 25e november
had vader Van Heiningen een leuk
geintje bedacht. Toen de nacht aangebroken was, leidde hij de journalisten in
het pikkedonker onder een oude stier.
Bijna was er een ongeluk gebeurd, want
toen de één naar de spenen wilde grijpen, begon de stier te trappen. Gelukkig
kwam de trap tegen het melkblok terecht, zodat de man slechts achterover
in de modder belandde. Hij wist het
grapje niet erg te waarderen, want onder gevloek en gescheld gaf hij van zijn
ongenoegen blijk.

rief hoofd uit vervlogen tijden
Hout- en Steenkolenhandel.
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