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AGENDA

april
Maandag 8 april
Ledenvergadering 19.30 uur
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.15 uur
Dinsdag 16 april
Werkgroep Zetten.
Excursie naar het
gemeentearchief van Tiel.
mei
Maandag 13 mei
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur
juni
Maandag io juni
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur

Regionaal Archief Rivierenland
www.regionaalarchiefrivierenland.n1
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V

an de voorzitter en de redactie
Reflectie
Folkert Schuurman

Na alle drukte aan het einde van het
vorige jaar, zijn we weer fris begonnen
aan alle zaken die dit jaar moeten worden afgewikkeld.
Alle projecten die in de vorige
Nieuwsbrief genoemd zijn staan op de
rails en zullen naar verwachting alle
ook dit jaar worden afgewikkeld.
JAARVERGADERING

In dit nummer zijn de jaarverslagen
opgenomen van onze vereniging, alsmede een uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering. Ik hoop dat
velen van u deze vergadering zullen
bijwonen, want de ledenvergadering is
het hoogste orgaan binnen een vereniging. De vergadering wordt gehouden
op maandag 8 april om 19.30 uur, voorafgaande aan de lezing.
REFLECTIE

Aan het einde van het verenigingsjaar
passeert onwillekeurig het afgelopen
jaar de revue. Er zijn vele dingen tot
stand gebracht en er is ook een aantal
dingen blijven liggen, die we ook nodig
moeten aanpakken. We kunnen echter
niet alles tegelijk. Samenvattend kan ik
concluderen dat er veel activiteit is binnen de vereniging, en dat de balans in
zijn geheel naar de goede kant doorslaat, dit dankzij de inzet van al onze
vaste medewerkers. Samen werken we
aan een actieve, financieel gezonde
vereniging.
4

AFSCHEIDSBOEK KESTEREN

Het afscheidsboek van de gemeente
Kesteren was, evenals dat van Echteld,
een groot succes. `Kesteren' was echter
snel uitverkocht, omdat niet direct rekening was gehouden met zo'n grote
vraag.
De redactie heeft onderzocht of een
tweede oplage gedrukt zou kunnen worden, maar dat was problematisch omdat
de 'oude' gemeente Kesteren niet meer
bestaat. Aangezien men als redactie
het risico ook niet konden nemen, hebben wij na enig rekenwerk besloten dat
het Arend Datema Instituut een tweede
oplage zal verzorgen. De oorspronkelijke drukker, Van Eck en Oosterink uit
Dodewaard, heeft geheel belangeloos
al het benodigde materiaal aan ons
afgestaan, waarvoor onze hartelijke
dank.
Op het moment dat ik dit schrijf
draaien de persen al, en de verwachting
is dat het boek in de laatste week van
april weer verkrijgbaar zal zijn in de
bekende boekhandels en rechtstreeks
bij het Arend Datema Instituut.
Meegedrukt zijn twee pagina's met
errata, waarin enkele foutjes — die in
een werk van een dergelijke omvang
onvermijdelijk zijn — worden rechtgezet. Dit velletje zal ook los worden geleverd aan de verkooppunten, zodat mensen dat eventueel kunnen toevoegen
aan een boek uit de eerste oplage.
•
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ezingen

Maandag 8 april 20.15 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'

handpapiermaken verdrongen door
de machinale papierfabricage. Op de
geschiedenis van deze papiermakersperiode zal tijdens de lezing nader ingegaan worden.
Aan de hand van dia's zullen aspecten aan de orde komen als: wat is papier,
waar komt de kunst van het papiermaken vandaan, hoe is het papiermaken in de Nederlanden terecht gekomen en met name in Gelderland.
Waarom was Gelderland zo aantrekkelijk, hoe maakte we vroeger 'handmatig
papier' en hoe is de ontwikkeling van de
machinale fabricage verlopen tot nu
toe.
•

Papier maken in Gelderland
H.C. Moorrees

Voor aanvang van deze lezing zal om
19.30 de Algemene Ledenvergadering
worden gehouden.
Ruim 400 jaar wordt in Gelderland
en met name op de Veluwe papier gemaakt. Eeuwenlang was de handpapiermakerij de glorie van de Veluwe.
In de 2e helft van de 19e eeuw werd het

Parierfabricage aan het begin van de 19e eeuw

'
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Maandag 13 mei 20.00 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'

De sporen van zoutwinning die we
dankzij archeologisch onderzoek hebben, duiden erop dat zeker al vanaf 600
Wetgeving inzake voornaamgeving
v.
Chr. (vroege ijzertijd) zout werd gesedert 1803
wonnen in het Nederlandse kustgebied.
A. K. Kisman
De aardewerken hulpmiddelen daarvoor (briquetage) zijn aangetroffen naDe spreker zal de wet van ii Germinal bij de kustlijn en langs riviermondinAn ii (1 april 1803) behandelen, die gen.
Tot in de Romeinse tijd lijkt het zout
per i januari 1811 voor ons grondgebied in verband met de inlijving daar- rechtstreeks uit zeewater gewonnen te
van bij het Keizerrijk der Fransen van zijn, daarnaast wellicht ook door de verovereenkomstige toepassing werd ver- branding van zoutminnende planten.
klaard. Aandacht wordt besteed aan de Bij het procédé van zoutwinning uit
situatie ontstaan na het herstel van de zeewater lijkt (verzilt) veen van meet
onafhankelijkheid in 1813, waarbij de af aan als brandstof te zijn gebruikt,
Franse regelen van toepassing bleven maar nog niet als grondstof.
en waaraan Nederlandse regelen werHoewel van het zout zelf niets wordt
den toegevoegd.
teruggevonden, zijn in Zuid-NederDe vraag spitst zich toe op het punt land, België en West-Duitsland vindvan de rechtsgeldigheid daarvan. Bij de plaatsen bekend van aardewerk waarin
beantwoording is zelfs de Hoge Raad het zout soms tot honderden kilometers
betrokken geweest. Vele malen is de landinwaarts getransporteerd is. In de
rechter er aan te pas gekomen om het ijzertijd kwam dat zout uitsluitend
geschil tussen de aangever van ge- van de Nederlandse Noordzeekust, in
boorte en de ambtenaar van de bur- de Romeinse tijd ook wel van de Franse
gelijke stand te beslechten. De vaak in- Kanaalkust. Zoutcontainers uit het
teressante jurisprudentie, voortvloei- laatstgenoemde gebied waren zeer fraende uit de toepassing van de regelen, giel. Kesteren is tot nog toe de enige
komt aan de orde.
vindplaats waar een herkenbare vorm
Ook kloosternamen en religieuze is aangetroffen.
namen worden behandeld. Tenslotte
Hoe het zout op de plaats van bewordt de aandacht gevestigd op de si- stemming gebruikt werd, is minder duituatie in het (nieuwe) Burgelijke Wet- delijk. Ongetwijfeld was het begeerd
boek van 1970.
• voor de consumptie, maar er zijn aanwijzigingen dat het — mogelijk pas
vanaf de 4e eeuw v. Chr. — ook benut is
Maandag io juni 20.00 uur
voor het conserveren van zuivelproZalencentrum 'Johanna's Hof'
ducten en vlees, bovendien voor het
Van de zee naar Zevenaar
prepareren van huiden. Van de ruilhandel lijken de zoutproducenten — de kustbewoners — overigens niet rijk geworP.W. van den Broeke
den te zijn
•
6
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?

HERMAN
KANTOOREFFICIENCY OCHTEN

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.
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• Faxapparatuur
• Kopieersystemen
• Kantoormachines
• Kantoorinrichting
• Kantoorbenodigdheden

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

r

Reparaties en onderhoud
Eigen Technische Dienst
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Aft

(Um" der garde
Dalwa genseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
Internet: www.vdgarde.n1

-sit
eannemersbedrig
Wageningen

NB
bedrijfsorganisatie
Nederlands Verbond
van Ondernemers in
de Bouwnijverheid

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

van Woerkom
nieuwbouw
verbouw
onderhoud
restauratie
betonboringen
Industrieweg

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

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

(0488) 48 15 20

F

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

L -1U G

Presto Print Fotovakman
HIM

MI EM

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.

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

HKK&O BIJDRAGE

Vrede te Lienden gesloten?
Joke Honders

V

oor diegenen die al heel lang lid
zijn van onze vereniging zal dit artikel niet veel nieuws opleveren. Maar
voor de nieuwere leden is het misschien
wel leuk dit geven nog eens te herhalen,
vooral omdat het deze keer geïllustreerd kan worden.

DE OPSTAND DER BATAVEN

Van de heer J. Verkuijl uit Zeist kregen
we onlangs een boekje genaamd De
Opstand der `Batavieren' geschreven

door Hans Teitler. Namens deze weg
hiervoor onze hartelijk dank.
Het boekje beschrijft de tijd in het
begin van onze jaartelling toen de Romeinen in ons land waren en met name
de opstand van de Bataven tegen de
Romeinen.
We verplaatsen ons naar het jaar 69
na Christus. De Bataven woonden toen
waarschijnlijk al honderd jaar in wat nu
de Betuwe heet en in het land van Maas
en Waal. Ze behoorden aanvankelijk

De vredesonderhandelingen nagebootst in de Achterstraat te Lienden.
De heer Verkuil met zijn schoonzoon.
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schrijft verder dat sommigen menen
dat de naam Keulekamp voorheen
Civiliskamp was. Als leuke bijkomstigheid weet hij nog te melden dat de
Nagraaf (ook een oude rivierloop) de
Nabel kruiste bij het Assengat (vlak bij
het wapen van Lienden). Het Assengat
(as) was dan de verbinding tussen de
Nabel en de Nagraaf en de naam zou
niets te maken hebben met verbrandingsresten.

Als bovenstaande veronderstellingen
juist zijn dan zou dat betekenen dat er
heel vroeger een belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgehad in Lienden n.l.
dat daar de vrede tussen de Romeinen
en de Bataven gesloten is.
DE OPVATTING
VAN DE HEER C.M.SCHOEMAKER

Tot slot nog wat de heer Schoemaker
hierover geschreven heeft. Zijn veron-

Schilderij uit ca. 1659 van Ferdinad Bol in Collectie Rijksmuseum te Amsterdam:
de vredesonderhandelingen tussen Cerialis en Civilis.

10
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MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
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BIED VAN

• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 60 27 92
Automatiseren is
maatwerk, vandaar
dat we in een persoonlijk gesprek gaarne
bereid zijn OM de
wolkwijze van Bunt
Automatisering toe t
lichten. Samen met u
kunnen we dan bekijken wat we voor
elkaar kalf1430f1
betekenen.

Ambiance
la carte restaurant.
Voor uw zakelijke
en familiegelegenheden.

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

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

• ,A'

,

'

,

Interieurbouw
MARK VAN WAMEL

,

• ,

,

.

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 CN 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 weesite.www.nommersom corn
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MOTOR

Keuze uit ongeveer
100 motoren
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Motoren en bromfietsen:
Honda / Suzuki / Kawasaki / Yahama

'
•
To slat, wij zijii en

LA ijven onrAvxnke.lk.
Burg Lodderstraat 15, 4043 KL Opheusden

Tel (0488) 44 21 44

en andere merken
Inruillen financiering mogelijk

Nedereindsestraat 25 Kesteren
Tel. (0488) 48 12 00

derstelling is dat de bewuste brug in
Lienden vlakbij boerderij De Burgheuvel gezocht moet worden. Hij vermoedt dat op deze plaats vroeger een
burcht heeft gestaan ter bewaking van
de rivierovergang. De naam Nabel
komt van het Duitse werkwoord 'nagen' en had vroeger b en v vormen en
betekent uithollen. De Nabel of navel is
een soort uitholling, in dit geval een
beekdal en dat beekdal is tussen Meerten en Ommeren nog goed aan te wijzen. De Nabel stroomde verder richting
Maurik in wat nu de Lee heet. In Maurik
heb je een boerderij de Meerboom wat
op Mare wijst, een beeknaam. Verder
heb je de oude perceelsnaam het Mereriet. Riet komt van Ritum dat een
keltisch woord is voor voorde of rivierovergang. En wat te denken over de
oude benaming van Maurik: Manneritium of Maritium? Heeft de Lee vroeger Mare geheten? vraagt Schoemaker
zich dan ook af.Trouwens Maurik wordt
in latere jaren nog een keer in verband
gebracht met de Nabalia: Van der Aa
vermeldt dat `Maurik in 1139 ter gelegenheid van de Navalia genoemd
wordt'. Bij wat voor gelegenheid is niet
duidelijk.
Schoemakers eindconclusie is de
volgende: bij Dodewaard lag Castra
Hercules. De Dalwagen en vervolgens
de Linge waren de kortste verbinding
tussen Waal en Rijn. Over de dijk kwam
je in Kesteren en via de Lede of Leijgraaf kwam je in Lienden om de
Nabalia te volgen op weg naar het noorden. Kortom De Nabalia was in vroegere tijden één van de belangrijkste
•
verkeersaders door de Betuwe!

BRONNEN
1. Hans Teitler: De opstand der `Batavieren'.
Hilversum, 1998.
2. Publicus Cornelius Tacitus: Historiën. Haarlem, 1967. (In de vertaling van dr. J. W.
Meijer).
3. C. M. Schoemaker: Over Dodewaard, De
Nabalia en nog veel meer. In: Tabula
Batavorum, oktober 1977.
4. A. J. van der Aa: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Gorinchem, 1846.
5. De Schriftjes van G.J.Brenkman de smid
van Aalst. Kesteren, 1994.
6. C. de Bont en A. D.M. Veldhorst: Atlas van
Perceelsnamen in het Gelders Rivierengebied. Kesteren-Wageningen, 1992.
7. De Verponding van Meerten en Aalst.
Osenvoren nr. 12.

Voorjaarsschoonmaak
Wie komt ons helpen met het schoonmaken van ons gebouw op zaterdag
20 april? We kunnen vele handen gebruiken.
Geeft u op bij de heer W.v.d Bosch!
(tel: 0488-441721).
Voor broodjes wordt gezorgd.
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om dieselve Concessie te genieten, bij
gebrek van welk verlof sij Evenwel de
voorschr[even] boete onderworpen
zullen zijn.
Wijders verbieden wij het vergesellen met Roers en 't afschieten van
deselve bij het trouwen van de bruijdegoms en Bruijds, of het Schutten van
sodanige, nevens het brandewijn of andere Sterke Wateren wijn of bier te drinken bij 't in en uitgaan van de Kerk, op
poene van vier daalders tegens den
Heer te breuken, d'eene helft voor den
officier en d'andere helft voor den
Aanbrenger, van gelijken 't schieten in
de doelens met het Roer, bogen of diergelijken, 't welk niet en zal mogen gedaan worden als op Werk-dagen, en in
beslotene doelens, op die poene mede
van vier daalders te verbeuren als boven.
Voorts verbieden wij op Sondagen, of
eenige Feest Vast of Bede-dagen te Jagen mede op eene boete van vier daalders te verdelen als hiervoren.
Willende en statuëerende hier bij
wel Expresselijk dat alle Guijchelspellen van vremde Land-lopers of andere geweert zullen worden op arbitrale Correctie.
Daar en tegens Gebieden WIJ, dat
men dieselve hoge Feest- en Sondagen,
Vast en Bede-dagen met gehoor van
Gods H[ijligel Woord ende oeffeninge
van Christelijke Werken ende deugden
zal hijligen, vieren en stigtelijk doorbrengen, waar toe de Predicanten hare
Gemeijntens, die Schoolmeesters de
Jeugt, die ouderen hare kinderen en
14

huijsgesinnen, en ieder sig selve zal vermanen en verwecken.
Alles ten eijnde Godes Eere, ende
des Menschen Saligheijd gevordert, en
die gedreijgde Straffen van den Lande
genadig afgeweert mogen worden.
En op dat niemant hier van onwetentheijd hebbe voortewenden, ordonneren WIJ alle Drossaarden, AmptsLuijden, Rigteren, Magistraten van
Steden, Scholten, Voogden en aan iedereen die dit Aangaan mag, dat sij dese
ordonnantie allomme ter plaatse sulks
gewoonlijk is, doen publiceren en Affigeren, en tot onderhouding van dien en
die poenen daar inne begrepen tegens
de overtreders procederen sonder
eenige Conniventie.
Dies 't oirkonde hebben wij des Furstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen Secreet Zegel hieronder op 't
Spatium doen drucken.
Gegeven 't Arnhem in den Rade van
Gelderland den i November 1731
Onderstont
Ter ordonnantie van deselve W.
Klerk gedrukt te Arnhem bij Hendrik
van Goor Drucker van den Hove
Provintiaal van Gelderland 3731
Collata Concordant Q[uod] T[estor]
J. v. Geelkercken V[erbi] D[ivini]
M[inister] te Kesteren
Den 17 oct[ober] 1754
•

Transcriptie A. Spies te Rhenen
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Levering en
montage van
systeemplafonds
en wanden
Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TEL

'n Goed boek
haal je bij
'n goede zaak

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

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

Gespecialiseerde
boek- en kantoorvakhandel

B. o.
Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 45 13 6o

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

CARROSSERIEFABRIEK

Woninginrichting
Textielhandel

WILLEMSEN BV

P. J. VAN DAM
Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13
(.
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Hoofdstraat 29 — Kesteren —Tel. (0488)48 20 01

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van deHistorische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit
tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 8 april
2002 aanvang 19.30 in het Dorpshuis te Kesteren.
AGENDA

I. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen
(in deze Nieuwbrief opgenomen)
4. Financieel jaarverslag 2001 en begroting 2002. 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 G. v. Kalkeren).
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: H. Gerritsen en C. de
Bont. Aftredend en niet herkiesbaar: E. Janssen.
7. Rondvraag
8. Einde

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
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AREND DATEMA INSTITUUT BIJDRAGE

DOSSIERS XII
Arend Datema

H

et Archief- en Informatie- Centrum voor de Betuwe legt van zeer
interessante cultuurhistorische items
uit haar werkgebied dossiers aan, zodat
geïnteresseerden daarvan kennis kunnen nemen. Het is de bedoeling, dat in
de Nieuwsbrief aan deze dossiers regelmatig aandacht geschonken wordt.
In de vorige Nieuwsbrieven stelden
we de volgende dossiers aan de orde te
weten:
• Veiling Kesteren en Omstreken;
• Nachtveiligheidsdienst Kesteren en
Opheusden ca. 1933;
• Boterfabriek van Kesteren;
• De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder van ons
werkgebied de Betuwe; 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;
16

• 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.
• Echteld een dijk van een gemeente.
Mocht U geïnteresseerd zijn mede te
helpen in het beheren en bewerken van
•
dossiers, u bent van harte welkom.
AANVULLINGEN EN ERRATA OP HET
BOEK 'ECHTELD, EEN DIJK VAN EEN
GEMEENTE'

i. Blz. 22: Onderwijzers Echteld
Cornelis van Mill, benoemd als onderwijzer aan de Openbare Lagere School
te Echteld 28-07-179i, ontslagbrief 0910-1843, ontslag 01-01-1844. Hij werd
opgevolgd door:
Cornelis van Es, eerst enige jaren hulponderwijzer bij de oude Cornelis van
Mill, sollicitatiebrief 09-10-1843, benoemd per 25-09-1844, onderwijzer tot
01-02-1882.
Zie: Nieuwsbrief Historische Kring
Kesteren en Omstreken, 15de jrg., nr. 3,
(1997), blz. 22-25
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VOOR MEER DAN SFEER
VOOR KLEURIG WONEN
*
*
*
*
*

Woon- en projectstoffering
Meubelstoffering
Slaapcomfort
Verf en behang
Lijstennnakerij
decoratief wonen
HOOFDSTRAAT 20
6671 CD ZETTEN
TEL. (0488) 42 06 90
FAX (0488) 42 06 45

Peters van Ton
Lid van

VOOR WELKE VORM
VAN RECLAME U OOK KIEST,

Otriio
LANDELIJK ERKEND
ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATIEBEDRIJF

Gespecialiseerd in fabrieksinstallaties, van Dor/and Multi-Mediaservice
o.a. machineautomatisering d.m.v.
-0
vrij programmeerbare 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

t:t

Kalkestraat 3— Dodewaard
(0488) 41 12 14

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

Roelofsen

f,4e

Seel:teir

[SUPER DE BOER ‘,e,e(r e age
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Een complete supermarkt
voor al uw levensmiddelen!
Burg. Lodderstraat 50
Opheusden Tel. (0488) 44 13 24

Drogisterij Roelofsen

CL

~kg
ept 4/4

A. J. M.
BOUWMAN
slijterij
en wijnhandel

0

Dorpsstraat 7
Opheusden Tel. (0488) 44 21 86

ezoek onze showroom!

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

Vraag vrijbliiveml
informatie over de
nietave collectie

e man r en
onwering
t

2.Blz. 88: onderschrift foto
Ds. Dorrestein uit Opheusden moet zijn
Ds. Van Beek uit Opheusden
3. Blz. in regel 10 van onderen 'Van den
Berg-Koedan' moet zijn 'Van den BergKoeman'.
4. Blz. 1o4: bijschrift foto
Toegevoegd dient te worden: De dames
op de voorgrond zijn: Woutje van
Mourik, Marietje van Doorn-van
Stenis, Dirkje van den Berg-Koeman en
een nog onbekende dame.
5. Blz. 158: bijschrift foto
Dit bijschrift moet aldus gelezen worden: v.l.n.r. Boven: Hendrik (Hennie)

Stam, G. van den Berg Szn., J. G. van
Giesen en Marinus (Broer) van den
Berg Azn. Onder: Bab van den Berg,
A.C. (Sander) Bor (voorzitter) en Piet
Stam Pzn (secretaris-penningmeester)
6. Blz. 242: bijschrift foto
Toegevoegd dient te worden: De drie
dames op de wagen zijn de llzendoornse Jantjes v.l.n.r. Annie Keij,
Mineke Aquoi en Maaike van Zomeren
Met dank aan hen, die de errata en aanvullingen hebben aangedragen.
•

AANVULLING DOSSIER 'DE BETUWE IN STELLING'
Van de heer Gijsbert van Westrhenen ontvingen we vanuit Portugal deze foto
van de begrafenis van Johannes van Zanten. Pieter van Westrhenen houdt een toespraak.

NIEUWSBRIEF 20e jaargang nr. 2 - april 2002

17

Roelof
VAN INGEN

0.

rriMeerten HOMMERSOM
arbeider
* Ochten 16-12-1821/ t Ochten 11-12-1872
•
•
NUST
Maria
baakster
* Leeuwen 03-12-1836/t Ochten 24-0 1-1882

*Ommeren 19-04- 1807 / t L iend. 23-9-1843
00

Hendrik
VAN VERSEVELD

Huiberta
TIMMER

arbeider

IJda Maria
HOMMERSOM

slotengraver

* Lienden 09-12-1853
t Lienden 25-12-1941
x

(>;1'
6 Anna Wilhelmina VAN KOUTEREN

» HendrikVAN VERSEVELD
6; planter
PT; *Ingen 17-03-1804 I t Lienden 22-01-1872

-P.
V:D*Lienden 17-12-1824 / t

)
(5, Maaike HAAGSMAN

* Lienden 09-10-1823/ t

X

t-« Johannes TIMMER
voerman

.
4,
*Mel 17-11-1814 / tLienden 04-03-1859
c:7\

o Roelevina (Roelofje) MOLL ( Mol)

t-! Jan VAN INGEN
arbeider
CD*Ingen 09-03-1818
/t

Betuwse kwartierstaa

* Lienden 24-08-1850
t Lienden 05-10-1886

* Ingen 01-01-1841
t Ochten 13-09-1908

Lienden 19-10-1877

* Ochten 14-06-1867
t Heteren ±1932

leefden ongehuwd samen
Maria HOMMERSOM

arbeider

dienstbode

* Lienden 17-02-1879
i' Wageningen 25-06-1966

* Ochten 30-08-1885
t Ochten 30-11-1928

• o

Johannes VAN INGEN

X

Ochten 5-05-1904

Hendrikus Adrianus VAN INGEN
arbeider
* Echteld 25-04-1920

t Dodewaard 25-09-1987

x Rhenen

Jacobus V/
productontwikkelaar,
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x Rhenen 16-03-1839

x

Rhenen 2A-05-1841

Jan
TOLLENAAR

Aartje
VAN TUIJL

tabaksplanter

x

Rhenen 20-05-1841
Zeger
VAN TUIJL

G.)

* Rhenen 05-04-1832 / t Rhenen 01-06-1903

tei

Hendrika LANGELAAR

9

x Rhenen 08-08-1855
Jannigje
PINEDA

bierslijter

* Rhenen 27-01-1844 * Rhenen 14-07-1847
t Rhenen 07-03-1903 t Rhenen 21-06-1914
x

00

schoenmaker
*R henen ca. 1829/ t Rhenen 26-04-1897

4.)
t:4

1-1

* Rhenen 08-09-1821 / t Rhenen 17-0 1-1856

9

Hendrina Antonia KEIJMAN

Hendrina Antonia KEIJMAN

Il'Rhenen 26-05-

Anna Maria BAARS

It Rhenen 23-0 1-1892

Jacobus VAN INGEN

* Rhenen 08-02-1852
t Rhenen 30-10-1877

Rhenen 21-08-1867

x

* Rhenen 01-02-1858
t Rhenen 13-12-1937

Rhenen 31-10-1877

Petronella van THUM,

Jacobus TOLLENAAR
voerman

* Rhenen 10-03-1886
t Rhenen 19-04-1965

* Rhenen 21-07-1880
t Rhenen 15-06-1953
x Rhenen 17-05-1905

Hendrika TOLLENAAR

07-03-1946

* Rhenen 04-12-1922

kN INGEN
* Rhenen 24-01-1950

NIEUWSBRIEF 20e jaargang nr. 2 - april 2002

x gehuwd
* geboren
x ondertrouw
gedoopt
t overleden (A) datum akte
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aarverslag HKK&O 2001
Joke Honders

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP MAANDAG 9 APRIL 2001

Aanwezig: alle leden van het bestuur en
een klein aantal leden van de vereniging.
I. Opening
Om vijf over half acht opent de voorzitter E Schuurman de vergadering en
heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen
• Het voormalig stationsgebouw is tot
Rijksmonument verklaard.
• Het afgelopen jaar zijn Dik Geurts en
Kees Tromp overleden.
• Het beleid van de vereniging bestaat
uit drie hoofdpunten:
- Publicatie van beschikbare gegevens;
- Goede inventarisatie van de verschillende collecties, hetgeen nog niet
zo voorspoedig verloopt;
- Hoe gaan we in de toekomst om met
de inventarisatie i.v.m. de voortschrijdende technieken, zoals bijvoorbeeld
het digitaliseren?
Activiteiten
• De meiviering, die goed verlopen is.
De onthulling van het monument, de
uitreiking van het boek De Betuwe in
Stelling, waarvan er 2500 exempt.
verkocht zijn. Er is tevens een boekje
gemaakt over de oorlog voor de
schooljeugd en hiervan is ook een en20

gelstalige versie gemaakt.
hebben meegewerkt aan het Jaarboek Tabula Batavorum. Het thema
voor het volgend jaarboek is de zorg.
• Vraag i.v.m. de meilezing: Moeten we
elk jaar nog een lezing aan de oorlog
wijden? Er wordt besloten dit nog eenmaal in de vijf jaar te doen.

• We

3. Jaarverslagen
Er zijn hierover geen opmerkingen gemaakt, dus goedgekeurd.
4. Financieel verslag
De baten hebben de lasten overtroffen
volgens penningmeester H. Moorrees
en de vooruitzichten voor 2001 zijn
zeer gunstig.
5. Verslag kascontrolecommissie
De commissie bestond uit de heren H.
Borgstein en G. van Kalkeren die de
boeken in orde hebben bevonden en
daarmee decharge hebben verleend
aan de penningmeesters. H. Borgstein is
aftredend en zal voor volgend jaar worden vervangen door mevr. R. Geurts.
6. Bestuursverkiezing
Aftredend: F. Schuurman en J. van Dee.
Beiden zijn weer herkozen.
7. Rondvraag
De meilezing over de oorlog wordt
voortaan eenmaal in de vijf jaar gehouden.
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AUTOBEDRIJF

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

• APK-keuringsstation
• Levering alle merken nieuwe auto's
• Ruime sortering occasions
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw
• Moderne autowasserette
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.)
CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

LID
BOVAG
AUTO

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

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

Gun uw ogen alleen het beste!

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

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

2AMME °PTIEK
48 13 05
...) •(0488)
Oogmeting
• Brillen
• Contactlenzen

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

.„

ALTIJD OP ZOEK
NAAR HET BESTE

Peter Diepeveen
Kwaliteit waar ik
persoonlijk achter sta
Dr. M. van Drielplein 1
4051 AX OCHTEN
Tel. (0344) 64 13 38

\t:

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

Sluiting
Tot slot bedankt E Schuurman nog een
aantal personen:
• De bemensing van het gebouw;
• De heer Van de Brink uit Andelst die
als bouwkundig adviseur fungeert
voor het gebouw;
• De excursiecommissie bestaand uit
de heren K. v. Ingen en C. de Bont;
• De transcribenten van de Osenvorenreeks;
• De organisatrice van de lezingen E.
Janssen;
• De oudschriftcursusbegeleidster J.
van Dee;
• De auteurs en bezorgers van de
Nieuwsbrief;
• De mensen van de Club van Honderd
• Wim van Hermelen, onze huisdrukker, die tegen sterk gereduceerde
prijzen voor ons drukt.
• Tot slot de heer A. Datema als directeur.
2. DE HISTORISCHE KRING IN 2001

Het ledental van de HKK&O telde eind
2001 ca. 460 leden en huisgenootleden.

de heren K.v. Ingen en C. de Bont.
Oud schrift
Voor de cursus oud schrift was dit jaar
helaas geen belangstelling.
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar driemaal.
De Tabula Batavorum
Deze verscheen dit jaar voor de tweede
maal als Jaarboek met als thema Zorg.
De presentatie werd feestelijk gevierd
op vrijdag 16 november in het Veerhuis
te Opheusden waar de heer G. Mentink
het eerste exemplaar kreeg uitgereikt.
•

Eethuis 'De Veerstoep'

Ochten
.. o.a.
Ook voor bruiloften en p-i rtijen,
salades, bitterball enz.
,

Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde in
2000 eenmaal in combinatie met het
Arend Datema Instituut en vijf maal
alleen.
Lezingen
In het verlagjaar werden wederom negen lezingen gehouden., die allen in het
Dorpshuis te Kesteren plaatsvonden.
Excursie
De excursie voerde ons dit jaar naar
Zalk, Kampen en Schokland. Ook dit
jaar was de organisatie in handen van
NIEUWSBRIEF 20e jaargang nr. 2— april 2002

Van Meegdenburg
Van Amersfoort
Telefoon (0344) 64 24 91
b.g.g. 64 27 72
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aarverslag werkgroep Zetten
vggigic
B.T.Hof-Velde

D

e avonden van de vergaderingen
van de Werkgroep in het Wapen
van Andelst' werden gemiddeld door
ruim twintig leden en/of belangstellenden bezocht. Ons ledenbestand blijft
stabiel. De activiteiten van de werkgroep waren dit jaar op deze avonden
gericht. Individuele leden zijn bezig
met het vastleggen van de gebouwen in
de dorpen, zeker nu we te maken hebben met de gevolgen van de Betuwelijn.
Ook staat het verleden van de Heldringstichtingen in de belangstelling.
Oude foto's zijn welkom. De onderwerpen dit jaar gingen over water, als vervolg van het voorgaande jaar:
• De dijkgraaf Van Leeuwen met 'water in de Betuwe', als kenner bij uitstek over polder, waterschap, fusies
van waterschappen en het moderne
beheer van water in de gehele Betuwe;
• Het Pannerdse Kanaal werd door J.
Mannaerts bekeken. Het kanaal
werd als verdediging ontworpen en is
nu een volwaardig tussenstuk van de
rivier de Rijn;
• De gevolgen van de `Waalsprong'
zijn o.a. het verdwijnen in Lent van
'Honderd jaar bloementeelt'. Dit
werd beschreven door de nestor H.
Jansen;
• Carmen Schothuis behandelde de gevolgen van de Betuwelijn; de werking
en uitvoering van het hele project.
22

•

•

•

•

Over de archeologie was weinig bekend;
Dat kwam beter tot zijn recht in de lezing van Wouter van de Brandhof 'Archeologische vondsten in de OverBetuwe'. Onze jongste spreker, maar
met een indrukwekkende toekomst
over ons aller verleden;
Ons lid H.C.M. Moorrees begeleidde
ons in 'De papierproductie op de
Veluwe', een indrukwekkend verhaal over de fabricage van papier in
het verleden tot en met het heden;
En als afsluiting doken we met de
stadsarchivaris W. Veerman in de problemen van het bewaren van papier
'Oud papier, ons aller zorg';
De avondexcursie van de werkgroep
ging naar het Veerhuis in Opheusden
en een kijkje in ons 'moederhuis', het
Arend Datema Instituut.

We hopen dat we het komend jaar een
goed werkgroepjaar zullen hebben. Individueel verouderen we wat, maar we
rekenen op uw steun, inzet en opkomst.
Bovenal is het goed met zijn allen te
blijven nadenken over het verleden
•
van onze Betuwe.
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TANKSTATION BLANKESTIJN

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

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

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

grootendort c23cinket
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
Lioti

GARANT

Brederode 46
6669 51_ Dodewaard
Tel.: (0488) 41 26 65
Fax: (0488) 41 28 04
Werkplaats:
Houtmanskampweg la
Dodewaard

J.H.HENDRIKSEN
Nieuwbouw-verbouw- restauratie

NVOB
Nederlands Verbond van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

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

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

siou

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

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

111111t;
aarverslag Arend Datema Instituut
A.Datema,
directeur

H

et bestuur bestond in het verslagjaar uit: F. Schuurman, voorzitter
a.i., D. J. Honders, secretaris, J. de Vries,
penningmeester, M. van Dorland-van
Arkel 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.
De reorganisatie van de bibliotheek
werd door E E J. Nieuwenhof krachtig
ter hand genomen en voortgezet.
Het diabestand werd aangevuld en
onderhouden door H. J. Gerritsen, A.
Datema en D. J. Honders.
Het onderhoud en het bijhouden van
het fotobestand werd door E Schuurman met medewerking van anderen
voortgezet.
Het 'in de computer brengen' van de
DTB'S 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.
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 werden verstrekt.
In de Osenvorenreeks verschenen
wederom enige afleveringen mede

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 `Echteld — een dijk
van een gemeente' geschreven door A.
Datema, J. v. d. Hatert, C. v. d. Hoofdakker en H. J. Zomerdijk. Het boek
werd in opdracht van de voormalige gemeente Echteld door de Historische
Kring Kesteren en Omstreken samengesteld en door het Arend Datema Instituut uitgegeven. Boekontwerp, typografie en eindredactie waren in handen
van Folkert Schuurman. Het resultaat
mag er zijn. Het boek werd door de voormalige gemeente Echteld gefinancierd en om niet aan elk gezin van genoemde gemeente verspreid terwijl de
overige exemplaren gretig aftrek vonden.
Reeds in het jaarverslag van 2000
vermeld, vraagt het onderhoud van het
interieur van het gebouw vraagt dringend om de nodige aandacht. De vloerbedekking is dringend aan vervanging

toe. Ook het onderhoud van het
exterieur vereist de nodige aandacht
van het bestuur en het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Kesteren. Zeer zeker nu het in het afgelopen
jaar definitief op de rijksmonumentenlijst is geplaatst en de status heeft van
rij ksmonument.
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Dat het Arend Datema Instituut in
een behoefte voorziet, is in het jaar
2001 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.
•

Illustratie uit het boek`Echteld een dijk van een gemeente': De Dam in Ochten in 1938.
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11111caarverslag Werkgroep Archeologie
Kobus van Ingen

r is alweer een jaar voorbij, een
.1..../jaar waarin evenals de voorgaande jaren, de zaterdagmiddagen steeds
weer in het teken stonden van het archeologisch veldwerk. Met de vaste
groep bestaande uit Roos VeldkampJaspers, Henk Gerritsen, Jaap van Dam,
Ryan Hofs en ondergetekende werd
het onderzoek voortgezet.
In dit jaar mochten we het jeugdlid
Bram Biesheuvel in de groep verwelkomen, altijd weer leuk om zo'n jonge
kerel een beetje ingewijde te maken in
deze boeiende hobby. Dit afgelopen
jaar werd evenals in de voorgaande jaren, veel veldwerk gedaan op het grote
aantal bestaande archeologische vindplaatsen. We zochten, en deden steeds
weer opmerkelijke vondsten in Kesteren, IJzendoorn, Lienden, Dodewaard,
Randwijk en Echteld. Met name de bezoeken aan het Betuwelijntracé waren
bijzonder. Bij Dodewaard en Opheusden vonden we op min of meer onverwachte plaatsen restanten van Bronstijd-nederzettingen. Vondsten uit de
IJzertijd- en Romeinse tijd waren, behalve bij de Hoge Woerd in Kesteren,
slechts sporadisch vertegenwoordigd
op het tracé door ons werkgebied.
CRAAIEN HOF

Door de werkzaamheden aan de
nieuwe woonwijk Craaienhof te Kesteren kwam er ook veel archeologisch
materiaal aan het daglicht. In het vorig

verslagjaar maakten we hierover al de
nodige opmerkingen. De resultaten
van dit onderzoek, zijn door Roos Veldkamp-Jaspers en ondergetekende samengevat en in het afscheidsboek van
de gemeente Kesteren `Bamkes aon 't
spoor', als publicatie opgenomen. Bij de
officiële opgraving in januari dit jaar,
werd in het zuidelijk deel van de woonwijk, aansluitend aan de Nedereindsestraat ook nog een belangwekkende
vondst gedaan. Hier werden restanten
gevonden van kade-afzettingen uit de
Romeinse tijd. Ook werd hier veel
vroeg middeleeuws materiaal gevonden. Roos Veldkamp-Jaspers heeft zich
hierbij verdienstelijk gemaakt bij het
assisteren van de beroepsarcheologen.
DIJKVERZWARING

Ook de werkzaamheden bij de dijkverzwaring werden nauwlettend gevolgd.
Bij IJzendoorn vonden we zware funderingsresten die mogelijk hebben toebehoord aan de voorgebouwen van het
reeds lang geleden verdwenen Slot
Isendoorn. De afmetingen van de gevonden kloostermoppen bedroegen 30
x 15 x7 cm, dit wijst op 14e eeuws metselwerk, Voordat het muurwerk werd afgedekt met de verzwaring hebben we het
kunnen fotograferen. Ook ontdekten
we even ten westen van Ihendoorn sporen van een vroeg middeleeuwse nederzetting. In allerlei kuilen en greppels met donker verkleurde grond von-
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den we potscherven en slachtafval uit
de periode cam oo tot ca.I300. Bij de
opschoonwerkzaamheden aan de dijk
bij Opheusden kwamen delen van
woningfunderingen aan het licht. De
gebruikte baksteenformaten gaven
aan dat het mogelijk 16e eeuws muurwerk was. Gezien de snelheid van het
werk daar ter plaatse, waren deze bouwrestanten reeds in enige dagen totaal
verdwenen.
Bij de sloop van de voormalige Prinses Marijke basisschool (later basisschool het Palet) te Kesteren, vonden
we enige sporen uit de Romeinse tijd.
De weersomstandigheden waren dusdanig slecht dat we verder onderzoek
niet hebben kunnen uitvoeren. Op dit
zelfde terrein vonden we een enorme
massa potscherven van (voornamelijk)

kogelpotten uit de 12e eeuw. Deze
scherven bevonden zich in een onverstoorde laag en leken door de graafmachines platgedrukt te zijn. Bij het
vinden hadden we de indruk dat deze
potten ooit heel in de grond waren gestopt. Nadat de scherven waren schoongemaakt, bleek het toch te bestaan uit
een allergaartje van verschillende
kleuren, groottes en wanddikten. Waarschijnlijk was het dus gewoon een afvalkuil.
Tot slot kunnen we stellen dat het
weer een goed jaar was voor ons kleine
groepje. Het was gezellig om samen in
het veld te zijn en tijdens het vele zoekwerk onszelf af te vragen, hoe het er
vroeger allemaal uitgezien zou kunnen
hebben.
•

Een van de laatste foto 's van de boerderij Craaienhof in1993
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K

ent u ze ook? Die (amateur)
genealogen, die er zo prat op gaan
dat ze afstammen van een beroemd persoon, van iemand van adel, van een
puissant rijke patriciër of dat ze tenminste afstammen van een edelman, die
heel wat anders met de keukenmeid
van plan was dan het uitwisselen van
keukengeheimen.
Die dan ook geen gelegenheid voorbij laten gaan om je dat tussen neus en
lippen door telkens weer te vertellen.
Zou u denken dat u, gezien de hoeveelheid schoenen op de trap — terwijl het
adres toch klopte — aangeland bent bij
een moskee, dan heeft u het mis. U staat
voor een archief! Genoemd schoeisel is
van bovengenoemden, die er naast zijn
gaan lopen. Van al hun andere 'gewone'
voorouders maken zij nooit gewag.
KENT U ECHTER OOK DEZE?

De beginnende genealogen, die aangestoken zijn door bovengenoemden en
vervolgens op zoek gaan naar htín voorouders in de hoop ook van een dergelijk
voornaam iemand af te stammen. Helaas wil het dan nog wel eens voorko-

men dat na weken- en (soms) maandenlang onderzoek (trots de familie op verjaardagen vertellend al terug te zijn tot,
laten we zeggen, 1750) blijkt, dat de
desbetreffende in rechte lijn afstamt
van een kind van een ongehuwde moeder. En ... waarbij destijds de moeder in
barensnood, door de vroedvrouw en de

kerk (niet te vergeten) gedwongen,
moest vertellen wie de vader was,
slechts met een van pijn vertrokken gezicht kon stamelen: Pieter, of was het
nou Cornelis, of nee... eh, eh. Of ze blijken in rechte lijn af te stammen van een
vondeling. Probeer dan maar eens verder te zoeken!
Ik heb ze gezien die mensen. Tot tranen toe geroerd, gedesillusioneerd en
soms gedesoriënteerd verlaten zij de
archiefzaal, wellicht voor de rest van
hun leven getraumatiseerd. Wanneer
hen later gevraagd wordt hoe het met
hun familie-onderzoek staat, dan zeggen ze meestal dat ze gestopt zijn, omdat het hen 'achteraf gezien' toch niet
zoveel interesseert. Ze reageren ongeveer net zo als een gestopte, voorheen
verstokte, roker, die bij het miniemste
zweempje sigarettenrook spontaan
ademhalingsproblemen krijgt. En... er
komen nog zoveel verjaardagen!
Voor al die mensen heb ik hier toch
enige woorden van troost.
HET KAN NOG VEEL ERGER!

Ikzelf heb enkele voorouders, die getooid zijn met de volgende achterna-

men: Slurp, Sloerie en Die Hoer, allen
inwoners van Tiel in de 16e en 17e eeuw.
Wie waren zij en van waar die namen?
Ter verduidelijking eerst even een
schema van de familieverbanden.
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Barbara Rutgersdochter (leeft nog 1589)
x
(1) Henrick Fransz
(t tussen 1572-1574)
(2) Steijn Gerritsz die Hoer
(t tussen 1584-1586)

Peter Jansz Sloeri
(t 1613-1618)
x
Meth van de Barth
( t voor 1613)

1
Gerrit Henricksz Slurp et 1623)
V
x (1) Tie! 07-06-1587 Margrietje Petersdochter
x (2) Tie! 04-09-1620 Anna Dercksdr. DeHartoch (t <1639)
Uit het eerste huwelijk 9 kinderen waaronder Hubertjen Gerrits,
waar schrijver dezes van afstamt.

GERRIT HENDRICKSZ SLURP

Gerrit bezat een `caechschuye en was
zeer waarschijnlijk schipper.1 Hij was
de eigenaar van o.a. een huis in de
Kleibergsestraat te Tiel2, zes morgen
bouwland in Medel3 en hij handelde teyens in ijzer.4 In de Tielse protocollen
van gerechtelijk verwin wordt hij aardig wat keren vermeld.5 Door verschillende door hem uitstaande geldleningen wist hij zijn bezit behoorlijk uit te
breiden. Waarvan komt echter die (toe)
naam Slurp? De eerste vermelding van
die naam is in 1623 (zijn stervensjaar).6
Voorheen werd hij steeds vermeld als
Geridt Henricksz. Was hij op latere
leeftijd aan de drank geraakt of nuttigde hij de soep op een wat luidruchtige
manier? Heeft die naam daarüberhaupt wat mee te maken? Als hij al aan
de drank zou zijn, kwam dat dan omdat
zijn tweede vrouw Anna Dercksdr. de
Hartoch een vervelend mens was? Het
was Anna's derde huwelijk. Haar
vierde huwelijk met Dirck Henricksz
Noot was problematisch; zij leefden een
28

tijd gescheiden.7 Overigens was het
ook Dircks vierde huwelijk. Kunt u het
nog volgen? Vragen, vragen en nog
eens vragen. Dat maakt genealogie
nou juist zo leuk. Ware Gerrit al aan de
drank, dan heeft het in ieder geval geen
invloed gehad op zijn vruchtbaarheid.
Hij had negen kinderen, waarvan er
slechts een de naam Slurp gebruikte; de
anderen noemden zich Gerritsz. Ook
heeft hij zijn geld niet allemaal door het
keelgat gegooid. Bij zijn overlijden was
er nog genoeg te verdelen.8
STEIN GERRITSZ DIE HOER

Zijn naam werd ook geschreven als
'Die Huer'. Vaak werd ook slechts zijn
patroniem genoemd. Hij was de tweede
man van Gerrit Henricksz Slurps moeder. Hoewel zijn vader Gerrit die Huer
bakker wasp was Steijn Gerritsz schipper. Zijn vrouw moest na zijn dood nog
drie termijnen van 134 Karolus gulden
betalen aan Wolter Guertsz, 'schiptimmerman van Culenborch', voor een
nieuw koggeschip door genoemde tim-
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merman gemaakt.1° Hij woonde te Tiel
in de Vleesstraat naast de herberg 'De
Pellykaen',11 bezat een huis in de
Borchstraat,12 een huis in de Weerstraat,13 een huis in de Hoechstraat14 en
nog eens 21/2 morgen land in Tiel, genaamd 'die Grafe.15 Hij overleed tussen 1584 en 1586.16 Ook hij wordt veelvuldig genoemd in de Tielse en Zandwijkse schepensignaten, doch geen enkele van deze draagt bij tot de oplossing
van de herkomst van die merkwaardige
achternaam. Zoals al eerder opgemerkt: vragen, vragen en nog eens vragen.
PETER JANSZ SLOERI

Hij wordt ook genoemd Peter Jansz
Schipper, Slori, Slury. Hij was, evenals
zijn broer Rutger Jansz Slori, schipper.17 Hij was een redelijk vermogend
man, gezien het feit, dat hij per testament van 1613 aan Margriet Petersdochter, de huisvrouw van Gerrit Henricksz Slurp alles nalaat, met dien
verstande dat zij na haar vaders dood
aan haar zusters onmondige zoon, Henrick Daenen, uit zijn bestevaders en
bestemoeders versterf zal betalen de
som van moo Keizers gulden. Voor die
tijd geen misselijk bedrag.18 Hij overleed tussen 1613 en 1618.19
Als enige van de drie genoemde
voorouders is zijn naam enigszins verklaarbaar. De naam Sloeri, Slury kan

slaan op het woord `slooien', hetgeen
het slepen van schepen betekent (vergelijk het woord `sleuren').
Zoals u ziet waren de heren Die
Hoer, Sloeri en Slurp toch respectabele
en niet in het minst interessante burgers.
Eerder genoemde familie-onderzoekers waren hier echter nooit achter ge-

komen, afgeschrikt door alléén al de
naam. Jammer, genealogie kan zo mooi
zijn!
Trouwens ik mag over mijn voorouders op verjaardagen ook wel eens vertellen, hierbij één of meerdere borreltjes nuttigend.
Zou er dan toch iets van Gerit
Henricksz Slurps genen...?
•
NOTEN

RAT = Rechterlijk Archief Tiel. Inventarisnummers beginnende met een 3 betreffen de
schepensignaten van Tiel; die beginnend met
een 5 betreffen de schepensignaten van
Zandwijk. OAT = Oud Archief Tiel.
I. RAT, inv.no. 305, f. 23r, .d.d. 01-09-1616.
2. Idem, f.153r, d.d. I0-12-1623.(schrijver dezes woont ook in de Kleibergsestraat, wellicht op voorvaderlijke grond)
3. RAT, inv.no. 531, f. 134v, d.d.04-02-1625.
4. RAT, inv.no. 305, f. i2ov, d.d. 12-02-1622.
5. RAT, inv. no. 250. Protocollen van gerechtelijk verwin voor schepenen van Tiel 16171802.
6. RAT,inV.I10. 531, f.I31, d.d.02-09-1623.
7. Idem, d.d. 08-08-1627.
8. Idem, f, 168, d.d. 21-6-1626 en f. 134v,
d.d.o4-o2-1625.
9. RAT, inv.no. 502, 1.44v, d.d. 22-7-1551.
IO.RAT, inv.no.302, f. 16, d.d. 30-05-1586.
I I .RAT, inv.no. 301, f. 154, d.d. 28-8-1577.
I 2.RAT, inv.no. 302, f. br, d.d. 05-01-1588.
3.RAT, inv. 528, f.325, d.d. 27-10-1584.
14.Idem, f. 187v, d.d. 10-11-1584.
5.RAT, inv.no.3o2, f.68, d.d. 19-08-1587.
I 6 .RAT, inv.no. 528, f.325, d.d. 27-10-1584 en
inv.no. 302, f.16, d.d.3o-o5-1586.
7.oAT, inv.no. 145, f.4a. Register van Scheepvarende Burgers te Tiel (1598-1630)
18.RAT, inv. 304, f.278r, d.d. 15-3-1613 en inv.
no. 531, f.79v, d.d. 23-04-1618.
9.RAT, inv.no. 531, f.79v, d.d. 23-04-1618.
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istorische foto's

FOTO'S VORIGE NIEUWSBRIEF

DEZE UITGAVE

De heer G. Welvaart heeft een aantal
mensen herkend. De volledige lijst zullen we in het volgende nummer opnemen.

Deze keer twee foto's uit de collectie
van de heer G. Opperman. Wie herkent
dit echtpaar?
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Drukkerij Ochten
Mercuriusweg 5
4051 CV Ochten
Industrieterrein 'De Heuning'
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Gespecialiseerd in Citroën
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• nieuwe auto's
• occasions
• onderhoud en APK-keuring
• roetmeting
• accessoires
• gecertificeerde alarminbouw

• banden en accu's
• autoruitenlijn
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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
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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
G20
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
OMMEREN
Techn. Instal.bureau M. van Ommeren
HETEREN
Aannemersbedr. Kuijpers Heteren BV
Notariskantoor Soons
DRIEL
Arns Olie- en Benzine Brandst.handel
MVS Makelaardij OG
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

Makelaardij J. Derksen
Restaurant De Goudreinet

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
ZETTEN
Advocatenkantoor Looijen
Boekhandel B.O.S.
Notariskantoor Elfrink
Ras Vastgoed
Makelaardij van de Weijde
INGEN
Assurantiekantoor Peters
Dhr. Dick van Voorthuizen
DODE WAARD
Handelsonderneming De Nijburg
Gebr. van Dorland
Geurts Conservenfabriek BV
Autobedrijf Piet Geluk
Bas Honcoop BV
Dhr. C.S. Grnbauer
Restaurant de Engel
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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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Koninklijke Hoogtepunten: Oranjedoeken uit de collectie van mw. Wittop Koning
Stadsmuseum Harderwijk: i februari tot 19 mei
ma t/m vrij 10.00-17.00 uur en za 13.00-16.00 uur
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affke supplies
• papiervernietigers
• mobiele telefonie

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

UM" parthey in automatisering en kantoovelficiëntie!
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