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IN MEMORIAM  

AREND DATEMA 

Op 5 juni bereikte ons 's morgens het bericht dat Arend met slechte voor-
uitzichten in het ziekenhuis was opgenomen. Nog diezelfde dag overleed 
hij in het ziekenhuis te Tiel. 

Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Dieneke, de kinderen 
en de kleinkinderen, die toch nog onverwacht hun 'pater familias' moeten 
missen. Namens de Historische Kring en het Arend Datema Instituut 
wens ik hen alle kracht toe bij het verwerken van dit verlies. 

Arend werd op  II  juni onder grote belangstelling begraven. Op weg 
naar de begraafplaats reed de stoet langs het Arend Datema Instituut, 
waar nog even — als laatste afscheid — halt werd gehouden. 

De laatste jaren deed hij het wat rustiger aan: hij vervulde geen be-
stuursfuncties meer. Toch was hij op alle openingsdagen aanwezig want 
zijn 'Instituut' was zijn lust en zijn leven. 

Niet alleen zijn grote kennis van de historie zullen wij allen missen. 
Ook als mens heeft hij — ondanks de soms grote meningsverschillen — een 
diepe indruk achtergelaten. 	 • 

De Historische Kring en het Instituut hebben veel aan hem te danken, 
en dat zullen wij niet vergeten. 

Folkert Schuurman 
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Van  de voorzitter en de redactie 

Moeilijke tijden 
Folkert Schuurman 

OVERLIJDEN AREND DATEMA 
Uiteraard staan we uitvoerig stil bij het 
overlijden van Arend. In het eerste arti-
kel blikken Hans van den Hatert en Ko-
bus van Ingen uitgebreid terug op de 
mens Arend Datema en zijn betekenis 
voor de Historische Kring Kesteren en 
Omstreken. 

VERANDERINGEN 
IN DE ORGANISATIE 
Met het wegvallen van Arend werden 
we direct geconfronteerd met proble-
men betreffende het bemannen en het 
leiden van het Arend Datema Instituut. 
Het bestuur heeft Frans Nieuwenhof 
bereid gevonden Arend als directeur 
van het Instituut op te volgen. Het be-
stuur beraad zich nog over enkele klei-
nere veranderingen in de organisatie. 

De organisatie van de lezingen is 
overgenomen door Peter Kegelaar. 
Mevr. Janssen-van der Nat, die deze 
taak op een voortreffelijke wijze vele 
jaren heeft verricht, had ons aangege-
ven daarmee te willen stoppen. Wij dan-
ken haar voor haar inzet. 

DIALECTBOEK GROOTHUIS 
Het boek 'Proeve eener Nederbetuw-
sche Spraakkunst' van de Maurikse 
hoofdonderwijzer Groothuis (*1845) 
zal binnenkort verschijnen. Een must 
voor iedereen die in het Betuws dialect 
is geïnteresseerd. 

'ROEIEN NAAR DE VRIJHEID' 
Veel ophef is in de pers is ontstaan over 
een boekje dat wij niet uitgeven, maar 
alleen in opdracht van de schrijver/ 
uitgever de heer Papo verspreiden. 
We ontvingen zelfs een brief van een 
advocaat, die naar onze mening aan het 
verkeerde adres is gericht. We wachten 
verdere ontwikkelingen af. 

INTERVIEWBOEK 
Aan dit boek wordt de laatste hand 
gelegd. Het zal naar verwachting vóór 
december verschijnen. 

DOSSIERS 
De rubriek 'Dossiers' is in deze uitgave 
niet opgenomen. We zijn bezig deze 
dossiers te reorganiseren. In de vol-
gende uitgave zal weer een overzicht 
worden opgenomen. 

CONTRIBUTIE 2002 
Een aantal leden heeft de contributie 
voor het lopende jaar nog niet overge-
maakt. Zoudt u willen nazien of dat bij u 
wel is gebeurd? 

NI EUWSB R I EF 2oe jaargang nr. 3 —augustus 2oo2 	 5 



HKK&O BIJDRAGE 

Herinneringen aan Arend Datema 

Arend Datema kende ik 
al toen hij nog een 'men- 

Hans van de Hated was enorm, niet alleen van 
de historie, maar ook van 

 

neke' was. Hij was het jungske' van de 
nieuwe dominee, werd er in Ochten ge-
zegd. Zijn vader, Klaas Pieter Datema, 
had een beroep aangenomen om in 
Ochten voor te gaan in de Nederlands-
hervormde gemeente. In de tijd dat 
ds. Datema zijn intrede gedaan had 
brak er een kerkstrijd in de kerkelijke 
gemeente uit. Dit had tot gevolg dat er 
een afscheiding plaats vond. Het hele 
gezin Datema leed eronder, want een 
afscheiding is wel het ergste dat een 
predikant kan overkomen. De dominee 
gaf vanaf de kansel de afvalligen van 
de moederkerk er flink van langs. Als 
jonge knaap kon Arend zijn vader pre-
cies imiteren. Als er een van het gezin 
een 'aardje naar zijn vaartje' had, dan 
was hij het wel. 

Het dorp Ochten lag Arend na aan 
het hart. Als hij er maar even kans toe 
zag, dan ging hij naar de dijk om de Waal 
te zien. Als jongen ging hij er vissen en 
leerde hij er zwemmen.De rivier is hem 
altijd blijven trekken. Toen hij later in 
Ochten lezingen hield, dan werd er 
vaak gezegd: "t Is krek z'n vaoder. Hij 
mak de eigeste maniere en kan net zo 
goed praote.' Zijn vader, die door een 
groot deel van de bevolking op handen 
gedragen werd, was de mening toege-
daan dat zijn woord het juiste was. 
Bij Arend was dat eveneens het geval. 
Vaak had hij het ook bij het rechte eind, 
maar soms zat hij er ook goed naast. Iets 
waar hij slecht tegen kon. Zijn kennis  

godsdienst, politiek, welzijn, techniek 
tot het computergedoe aan toe. Hij kon 
overal over meepraten en had daar dan 
een duidelijke mening over. Dat gaf 
soms aanleiding tot flinke botsingen. 

De laatste jaren ben ik veel met 
Arend opgetrokken. Vooral in de tijd 
dat we samen aan het boeken schrijven 
gingen. Wat hebben we met Folkert een 
lol gehad over de dialectwoorden die 
we in een boek aan het bundelen waren. 
Ook daarin hadden we soms heftige ge-
schillen. Maar in die tijd heb ik hem ook 
leren kennen als een mens met een 
ruwe bolster en een blanke pit. Altijd 
was hij vol belangstelling naar mijn fa-
milie en vooral naar mijn gezondheid. 
Als ik soms een paar keer niet op het sta-
tion geweest was, kwam er al gauw een 
telefoontje met de vraag: `Waor zitte 
gij? Ge zij toch nie ziek?' Over zijn ei-
gen gezin en familie kon hij met liefde 
vertellen. Dan was het een heel andere 
Arend, dan wij hem soms meemaakten 
op het instituut als het daar niet liep zo-
als hij het wenste. 

Toen brak de bewuste woensdag-
morgen aan. Arend had een afspraak 
gemaakt met een studente die de dia-
lectgrenzen wilde gaan onderzoeken. 
Hij had aan ons gevraagd of wij daarbij 
aanwezig wilden zijn. Wat schrokken 
we toen Frans Nieuwenhof ons zei, dat 
Arend niet kwam omdat hij met ern-
stige hartproblemen in het ziekenhuis 
was opgenomen. Frans vertelde er ge- 
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lijk bij dat het heel ernstig was en dat 
Arends echtgenote Dieneke had ge-
zegd dat er vrijwel geen hoop op herstel 
meer was. Van het gesprek met de  

studente is die morgen niets veel meer 
gekomen. Diezelfde avond bleef zijn 
vaste stoel in de regentenkamer onbe- 
zet. Arend was niet meer... 	• 

Op 5 juni werden wij op-
geschrikt door het overlij- 

Kobus van Ingen Streekgeschiedenis Kes-
teren op en kort daarna 

 

den van Arend Datema: het boegbeeld 
van de Historische Kring Kesteren en 
Omstreken was niet meer. Een ieder 
die hem heeft gekend wist van zijn ver-
diensten voor de Kesterense samenle-
ving in het algemeen en voor de 'Histo-
rische Kring' in het bijzonder. Vijfen-
dertig jaar geleden stond hij aan de 
wieg van onze bloeiende vereniging. 
Hij was daar trots op en dat liet hij mer-
ken ook. Besmet met 'het virus van de 
archeologie' organiseerde hij wekelijks 
activiteiten om de bodemschatten van 
de Neder-Betuwe op te sporen. Hij be-
schreef ze en bracht ze in een collectie 
bijeen. Tussen Heteren en Meteren 
werden de potentiële archeologische 
vindplaatsen opgespoord. Hiervoor 
kreeg hij landelijke erkenning. Hij ver-
zamelde in de loop van de jaren een 
groep actieve 'gravers' om zich heen. 
Jaap van Dam, Johan van Broekhuizen, 
Jaap Jager, Jan Buys, Hennie Gerritsen, 
Henk Gerritsen en Jan Hoekstra waren 
de hechte kern rondom Arend die vrij-
wel wekelijks de  prehistoric  van de Ne-
der-Betuwe verder wisten te ontrafelen. 
Vele jaren bleef deze groep - met af en 
toe een aanvulling - de kern vormen 
van de Historische Kring. 

Naast de archeologie was Arend als 
voorzitter de 'motor' achter het oprich-
ten van werkgroepen. Voor de directe 
omgeving richtte hij de werkgroep  

nam hij het initiatief voor de werkgroep 
Tweede Wereldoorlog. Daarna stond 
hij aan de basis van de werkgroep Ver-
dwenen Kastelen in de Betuwe. Hij wist 
mensen te stimuleren tot onderzoek en 
drong er altijd op aan dit 'samen' te 
doen. Ik herinner me dat we vaak geza-
menlijk naar vergaderingen en bijeen-
komsten gingen en niet altijd liep het 
zoals we hadden gedacht. Onderweg er 
naar toe was er tijd voor wat overleg, 
waardoor we met een goed gevoel de 
besprekingen in gingen. Binnen werk-
groepen ontstaan vaak botsende me-
ningen, maar Arend bezat de kunst om 
hierin bemiddelend op te treden. Op de 
weg terug was er dan weer de vreugde 
dat het allemaal goed afgerond was. 
Organiseren was misschien wel zijn be-
langrijkste en meest kenmerkende ei-
genschap. 

Toen we in 1986 het oude stationsge-
bouw in Kesteren mochten betrekken, 
kon hij deze eigenschap goed benutten. 
Het bestuur en de werkgroepen werden 
door hem gemobiliseerd en binnen en-
kele maanden was het daar een en al 
bedrijvigheid. Voor het verrichten van 
de nodige werkzaamheden, wist hij kun-
dige mensen bijeen te brengen en voor 
de fondsenwerving ten behoeve van de 
exploitatie lukte hem dat eveneens. 

In 1987 bestond de Kring twintig jaar 
en bij die gelegenheid werd tevens het 
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Archief en Informatiecentrum voor de 
Betuwe (het AIC Betuwe) opengesteld. 
Velen onder ons zullen zich de woorden 
van Arend nog herinneren die hij sprak 
bij deze opening. Met de komst van het 
Aic brak een nieuwe fase voor zijn His-
torische Kring aan: het was allemaal 
niet meer zo vrijblijvend. Zo'n centrum 
vraagt om bemensing en bij openstel-
ling dient er altijd iemand aanwezig te 
zijn om de bezoekers deskundig op weg 
te helpen. Hij stak veel tijd en energie in 
het aantrekken van hulpkrachten van-
uit velerlei in- en herintredingsregelin-
gen. Het was niet altijd succesvol maar 
het leverde de Kring en het Mc toch 
vele bruikbare en gemotiveerde krach-
ten. Zijn gezondheid liet vaak te wen-
sen over, maar hij liet dit meestal niet 
blijken. Via via moesten we vaak verne-
men dat het niet zo goed met hem ging. 
In het voorjaar van 1992, even voor het 
vijfentwintigjarig bestaan van de vere-
niging, sprak hij mij hierover aan. Hij 
vertelde me toen dat het niet meer ging 
en hij vertrouwde erop dat wij (dat wa-
ren toen de jongeren) het verder zelf 
wel konden regelen. Na het jubileum 
legde Arend het voorzitterschap van de 
vereniging neer. 

Uit dank voor hetgeen hij voor de 
vereniging betekende, besloot het be-
stuur om de naam van het instituut te 
veranderen in het Arend Datema Insti-
tuut. Een mooier afscheidscadeau had-
den we hem niet kunnen geven. Zijn 
motto 'vrijheid in gebondenheid', prijkt 
nog steeds op de plaquette in de grote 
zaal. In het Arend Datema Instituut 
heeft hij al die jaren met veel genoegen 
gewerkt in de functie van directeur. Hij 
begeleidde de vrijwilligers, hij inspi-
reerde de onderzoekers en was altijd  

wel in voor een grapje. In de afgelopen 
jaren werd er veel gerealiseerd. Samen 
met Hans van den Hatert, Frans van den 
Berg en Folkert Schuurman, werd het 
Neder-Betuws dialectboek 'Hoe Zedde 
Gij  dá?'  uitgegeven. Als intermediair 
tussen de heer Van Westrhenen en de 
historicus Victor Laurentius, werd het 
boek 'De Betuwe in Stelling' gereali-
seerd. Het waren hoogtijdagen in het 
bestaan van zijn instituut. 

Op de woensdagen en zaterdagmid-
dagen maakte ik hem veelal van nabij 
mee. We waren het lang niet altijd met 
elkaar eens, maar de gezamenlijke in-
teresse in de streekhistorie was ons 
bindende element. Op weg naar de vele 
regionale bijeenkomsten konden we 
het vaak heerlijk met elkaar oneens 
zijn, maar begonnen we over het ge-
dachtengoed van wijlen Albert de la 
Haye dan vonden we elkaar. Het waren 
goede jaren. Arend had altijd wel wat 
bijzonders te melden, wat vaak aanlei-
ding gaf tot levendige discussies in de 
regentenkamer. Het laatste hoogte-
punt voor Arend was de totstandkoming 
van het herdenkingsboek voor de her-
ingedeelde gemeente Echteld. Samen 
met Hans van den Hatert, Corina van 
den Hoofdakker, Henk Zomerdijk en 
Folkert Schuurman, werd het boek 
`Echteld, een dijk van een gemeente' 
gemaakt. In dit boek, dat in december 
2001 werd uitgegeven, kon hij veel van 
zijn jeugdherinneringen uit het oude 
dorp Ochten vastleggen. Ook voor de 
uitgave `Bamkes aon 't Spoor', dat in 
diezelfde tijd werd gemaakt, leverde 
hij een aantal treffende bijdragen. 
Arend heeft vele sporen in de Neder-
Betuwse samenleving achtergelaten, 
we zullen hem daarom node missen. • 
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' e zingen 

Maandag 9 september 20. oo uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 

De eerste eeuw van de Reformatie 
in de Neder-Betuwe 1578-1672 

M. Potjer 

De Reformatie begon in de Neder-Be-
tuwe later dan in Holland, maar eerder 
en sterker dan in de rest van het Rijk van 
Nijmegen, afgezien van de steden. Hoe 
kwam dat? En hoeveel invloed hadden 
de jonkers en wat had het gewone kerk-
volk nog in te brengen in de hervormde 
kerk? Welke conflicten bracht dat met 
zich mee? Waarom botsten de predi-
kanten uit de stad Tiel regelmatig met 
sommige collega's die in de dorpen 
werkzaam waren? Over deze en aan-
verwante vragen zal de heer Potjer ons 
het een en ander vertellen op maandag, 
9 september. Geheel in stijl van de Re-
formatie zal dit een lezing zijn zonder 
beelden, zij het niet uit principe, maar 
omdat die er nauwelijks zijn. Het ge-
sproken woord moet voldoende zijn. • 

Maandag 14 oktober 20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 

Riviervisserij 

E. E. J. van de Post. 

De heer van de Post is een van de mede-
werkers van het visserijmuseum te 
Woudrichem, ook wel `Woerkum' ge- 

noemd. Hij komt het een en ander ver-
tellen over de riviervisserij van de 
Woerkummers. De Woerkummers had-
den van oudsher het recht om op een 
groot gedeelte van de Maas en de 
Merwede te vissen. Dit was een bijzon-
der visrecht, omdat het door de lands-
heer was verstrekt aan het gewone volk, 
en niet aan een ridder, baron of stadsbe-
stuur. Dit bijzondere privilege dateert 
al vanaf 3 juni 1362. De Woerkummers 
en hun in Woerkum geboren nakome-
lingen hebben heden ten dage nog 
het recht te vissen in de wateren van 
Altena. 	 • 

EenWoerkonintervisser 
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Maandag ri november 20.00 uur 
Zaleneentrum 'Johanna's Hof' 

Ilet Fort Vuren 

B. Spee 

De heer Spee zal ons iets vertellen over 
de historie in en rond het Fort Vuren en 
de nieuwe Hollandse Waterlinie. Het 
fort Vuren is te vinden langs de dijk 
aan de rivier de Waal, ten oosten van 
Gorinchem tegenover Slot Loevestein. 
Als onderdeel van de nieuwe Hol-
landse Waterlinie had het fort tot doel 
om samen met het slot Loevestein de 
vijand, die mogelijk over de rivier naar 
het westen wilde optrekken, tegen te 
houden. Het Fort wordt beheerd door 
de Stichting Wandel- en Fietsforten. De 
heer Spee geeft op verzoek rondleidin- 
gen in het fort. 	 • 

Alle lezingen in: 

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

REGIONAAL ARCHIEF 
RIVIERENLAND 

Nieuwe aanwinsten 
Locatie Buren: 
• Archief van de gemeente 

Dodewaard 1941-1980. 
• Dossierinventaris van het archief 

van de gemeente Dodewaard 
1941-1980. 

• Aanvulling op het archief van de 
gemeente Lienden 1928-1979. 

Locatie Kesteren: 
• Archief van de Vereniging tot 

oprichting, instandhouding en 
exploitatie van een verenigings-
gebouw te Kesteren 1961-1979. 

Locatie  Tie!:  
• Zoekwijzers bevolkingsregisters 

gemeente Kesteren 1830-1920 en 
bevolkingsregisters gemeente 
Lienden 1829-1939. 

Op microfiche  (Tie!):  
• Doopboek van de N-H gemeente 

Hien en Dodewaard 1772-1811. 
• Bevolkingsregisters gemeente 

Dodewaard 1850-1940. 
• Registers van de burgerlijke stand 

Dodewaard '811-1940. 

Najaarsschoonmaak 
Wie komt ons helpen met het schoonmaken  
an  ons gebouw op zaterdag 3 november? 

We kunnen yele handen gebruiken. 
Geeft u op hij de heer W v. d. Bosch, 
telefoon 0488  44 17 21 . • 

Voor broodjes wordt gezorgd. 
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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 cBattizet &.u.   

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 

' 

1301.3M4/ 
GARANT 

, 

. 	, 

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

Werkplaats:  
Houtmanskampweg la 
Dodewaa rd 

J. H. HENDRIKSEN 
Nieuwbouw-verbouw- restauratie  

NVOB 
Nederlands Verbond  can  Ondernemers 
in de Bouwnijverheid 

Tot uw dienst! 
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV 

Wij verzorgen voor u: 	 Zoekt u ergens een woning? 
• aankopen o.g. 
- verkopen o.g. 	 Laat het ons weten! 
- taxaties 	 Bel ons op of stap vrijblijvend 
• hypotheken 	 bij ons binnen. 
- gratis berekening maandlasten 
• financiële adviezen 

\--\ 
_Mr 11111111 	 -"Lf•J

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



HKK&O BIJDRAGE 

Oude kerk met toren 
van Heteren juist afgebeeld? 

w.v.d.Westeringh 
INLEIDING 
In het deel De Betuwe van de serie over 
de Nederlandse Monumenten van Ge-
schiedenis en Kunst 1  wordt bij de be-
schrijving van de toren van Heteren en 
de bouwgeschiedenis ervan vermeld 
dat er alleen een pentekening van N. 
Wicardt bekend is. Op deze tekening is 
alleen een torentje te zien. 

In hetzelfde monumentenboek 
wordt ook het avondmaalszilver be-
schreven. Op een van de bekers staat  

een kerk getekend. Kennelijk heeft de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
deze afbeelding niet als de oude kerk 
met toren kunnen of durven te identifi-
ceren. 

Op de onlangs (maart 2002) in de bi-
bliotheek van Heteren gehouden ten-
toonstelling, ingericht door drie leden 
van de Historische Kring Kesteren en 
Omstreken, hing een kaart van de heer-
lijkheid Doorwerth uit 1756. Op deze 
kaart is ook de bebouwing langs de dijk 

Kaart van de heerlijkheid Doorwerth uit 1756. 
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aan de zuidkant van de Rijn, o.a. bij 
Heteren, ingetekend. Zo is daarop ook 
de kerk met toren getekend.2  
Er zijn dus twee afbeeldingen bekend 
die de oude, niet meer bestaande, kerk 
zouden kunnen voorstellen. Ook op een 
kaart uit de 16e eeuw staat de kerk in 
Heteren geschetst. In dit artikel zal kort 
op deze afbeeldingen ingegaan wor-
den. 

KERK MET TOREN 
Van de oorspronkelijke tufstenen kerk 
is alleen de westmuur nog over, welke 
nu de oostmuur van de toren vormt. 
Deze muur is gedateerd op de xide 
eeuw. Waarschijnlijk is in de eerste helft 
van de xivde eeuw de bakstenen toren 
tegen de tufstenen kerk opgetrokken.1  

De kerk die zonder twijfel bij de 
bedijking van de Betuwe binnengedijkt 
was, heeft toch eeuwenlang buitendijks 
gestaan. Dit moet dan het gevolg ge-
weest zijn van een grote dijkdoorbraak. 
Men heeft toen een nieuwe dijk een 
stukje zuidelijker opgeworpen, waar-
door de kerk buitendijks kwam te lig-
gen.3  Een buitendijkse ligging is verre 
van ideaal voor gebouwen die in uiter-
waarden liggen: hoogwater en ijsgang. 
Zo lang als de Rijn steeds verder ver-
zandde, viel het misschien nog wel mee. 
Maar door het graven van het Panner-
dens Kanaal (1707) en later van het 
Bijlands Kanaal verergerde de situatie. 
Het graven van het Pannerdens Kanaal 
was bedoeld om de Neder-Rijn meer 
water te geven .̀1  Dit was zeker ge-
slaagd! 

Maar het had wel als neveneffect dat 
de uiterwaarden minder geschikt wer-
den om er bouwland en boomgaarden 
te hebben en om er te wonen.  

Het ging dan ook mis met de kerk. In 
1775 had men al besloten om een 
nieuwe pastorie binnendijks te bouwen 
(namelijk aan de Onze Lieve Vrouwe-
straat: pastorie, later doktershuis en 
sinds kort: kantoor van de woningbouw-
vereniging Hedo). In oktober 1834 
stortte de kerk gedeeltelijk in. Herstel 
zou misschien wel mogelijk geweest 
zijn, maar was eigenlijk niet verant-
woord en men raadde dan ook aan om 
een nieuwe kerk op een hoger niveau (= 
toentertijdse dijkligging) te bouwen.4  
De toren liet men staan. 

AFBEELDING AVONDMAALSBEKER 

De kerk met toren die hierop afgebeeld 
staan, is vanuit het noorden getekend, 
omdat de toren rechts van de kerk staat. 
Aangezien bijna alle oude kerktorens 
aan de westkant tegen de kerken aan-
gebouwd zijn, zoals ook in Heteren het 
geval was, dan zou de toren, vanuit het 
zuiden gezien, links van de kerk hebben 
moeten zijn afgebeeld. 

De hier getekende kerk heeft een 
laag middenstuk (het schip) en een ho-
ger achtergedeelte (het koor). Een der-
gelijke bouwwijze kan men bijvoor-
beeld ook aan de oude kerk van Driel 
waarnemen. Op de afbeelding is weinig 
detaillering te zien, alleen dat er zich in 
het schip een grote deur  beyond.  

AFBEELDING 
OP DE KAART VAN DOORWERTH 

De kerk met toren zoals die hierop af-
gebeeld is, is vanuit het zuiden gete-
kend, want de toren staat links van de 
kerk, d.w.z. aan de westkant van de kerk. 
Ook op deze tekening heeft de kerk een 
lager schip en een hoger opgetrokken 
muur van het koor. 
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Het beste wat gedaan kan 
worden, is te vergelijken 
met het afgebeelde en 
nog bestaande kerkje van 
Heelsum dat toen tot de 
heerlijkheid Doorwerth 
behoorde. Wat direkt op-
valt is dat dit kerkje, ge-
bouwd in 1517-19, op deze 
kaart niet, maar in werke-
lijkheid wel een iets ver-
hoogd muurwerk van het 
koor heeft. Wel is aan het 
kerkje een ranke toren 
getekend. Ook de kerk 
van Driel is zonder ver-
hoogd muurwerk van het 
koor getekend. 

Vergelijking van de 
drie genoemde kerken 
laat zien dat deze niet 
'standaard' getekend zijn, 
o.a. de torens verschillen 
evenals de torenspitsen 

Afbeelding op de avondmaalsbeker. 

Wel geeft deze afbeelding meer detail-
lering dan op de andere afbeelding. In 
het schip zijn drie vensters of ramen ge-
tekend en ook is er iets te herkennen wat 
mogelijk een deur zou kunnen zijn. In 
het koor is vaag ook nog een venster te 
onderscheiden. 

Gelet op de perspectivische tekenin-
gen van enkele gebouwen langs de dijk, 
zoals bijvoorbeeld vlak bij de kerk van 
de boerderij Tullekenshof (na een 
brand afgebroken ten tijde van de eer-
ste realisering van de nieuwbouwwijk 
De Hoenderkamp) die hier evenwel 
niet als een T-boerderij staat afgebeeld, 
is het moeilijk om te concluderen dat we 
hier met een redelijk gelijkende af-
beelding van de oude kerk te maken 
hebben. 

Afbeelding op de kaart van Doorwerth. 

r :ow  

LULL' 
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en het aantal, kleine ramen in de zuid-
muur van het schip, drie bij de kerken 
van Heteren en Heelsum, vier bij de 
kerk van Driel. Een definitief oordeel 
over het beeld van de oude kerk van 
Heteren is op grond van deze kaart dus 
niet te geven. 

Wat ook interessant is dat we op deze 
kaart tevens een plattegrond hebben 
van de, buitendijks gelegen, gebouwen 
bij de kerk. Dat is allereerst de pastorie. 
Deze stond er tegenover aan de west-
kant van de toren. Zoals eerder al ge-
zegd is, werd er, binnendijks, in 1775 een 
nieuwe pastorie gebouwd, omdat de 
oude, buitendijks gelegen, pastorie on-
bewoonbaar geworden was. Een van de 
beide andere, vlak aan de dijk gelegen, 
gebouwen moet de kosterie annex 
school voorstellen. 

Het terrein rond de kerk is geheel 
ommuurd. Hierin was een opening om 
van de dijk naar de kerk te kunnen gaan 
en een opening van de pastorie naar de 
kerk. 

AFBEELDING OP EEN 
OUDE KAART VAN DE RIJN 
Een derde 'schets' van de oude kerk van 
Heteren treffen we aan op een kaart uit 
15935, gemaakt in verband met de loop 
van de Rijn tussen Doorwerth en Hete-
ren en de ligging van kribben. De toe-
lichting op de kaart geeft aan dat een 
tweetal kribben of hoofden aan de 
noordoever van de Rijn 'tot groten nae-
deel des bandt  dicks'  en 'tot naedeel des  
dicks  en(de) der kercke' zijn. Op deze 
kaart is ook 'die Hetersche kerck' gete-
kend. De kerk is getekend met toren en 
zonder verhoogd muurwerk van het 
koor. In de zuidmuur van het schip zijn 
vier kleine ramen getekend. 

SLOTOPMERKING 
De besproken afbeeldingen lijken wel 
enigszins op elkaar, maar zijn toch te 
weinig identiek om definitief te kunnen 
en te mogen concluderen dat de oude 
kerk van Heteren er zo uitgezien zou 
hebben. Hopelijk duikt er nog eens een 
prent op die duidelijk vermeldt dat het 
om de (oude) kerk van Heteren gaat. 
P.S. Navraag bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg leverde op dat er 
geen afbeelding van de (oude) kerk van 
Heteren bekend is. 

BRONNEN: 
1. Beaufort,  R.F.P. de en Herma M. van den 

Berg (1968). De Nederlandse Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst, deel De Bet-
uwe. Uitgave van de Rijkscommissie voor 
de Monumentenbeschrijving, blz. 279 — 282 
en 426. 

2. Klinkenberg, Dirk (1756). Kaarten van de 
heerlijkheid Doorwerth; 17 kaartbladen, 
schaal 1:7.920. Herdruk (1988) in: Atlas 
Gelderse Buitenplaatsen, deel De Veluwe, 
red. H.W.M. van der Wyck. 

3. Westeringh, W. van de (1987). Ligging en 
lotgevallen van Heteren, aan de hand van 
de ligging en lotgevallen van de kerk. In: 
Tabula Batavorum, 5de jg., nr. 3, blz. 83 —90. 

4. Ven, G.P. van de (1976). Aan de wieg van 
Rijkswaterstaat: wordingsgeschiedenis van 
het Pannerdens Kanaal. Dissertatie Rijks-
universiteit Utrecht(?). 

5 Gelders Archief (voorheen: Rijksarchief in 
Gelderland); collectie Hof, kaart nr. 12 

(inv.nr. 1313). 
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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. 

Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes, 
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz. 

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

Full-colour  drukwerk, o.a. brochures. 

Eigen ontwerpstudio. 

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

 

OCHTEN 
offset ft digital,  druk  

II 	II 	3 
II 	 I 

II 	 3 ' 
E 	 II 

I  

Drukkerij Ochten 
Mercuriusweg 5 
4051 CV Ochten 
Industrieterrein 'De Heuning' 
Tel. (0344) 64 41 62 
Fax (0344) 64 38 69  
E-mail:  druk.ochten@ciceronet.n1  



og 'Amok 

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Xesteren 
Telekan 0488  -  48 2226 

Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

's maandags gesloten 

H.WEIJMAN 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 64 17 93 

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f. 
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E
E
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E
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E 

 EME:11  
ERIE ERE  

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES  
IF-111 
116. 
BOVAG 

• nieuwe auto's 	 • banden en accu's 
• occasions 	 • autoruitenlijn 
• onderhoud en APK-keuring 	• ombouwen tot automaat 
• roetmeting 	 met Click 'n Go 
• accessoires 	 • schadereparatie 
• gecertificeerde alarminbouw 	• 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 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 



HKK&O BIJDRAGE 

Koninklijke onderscheiding 
voor Jaap van Dam 

Hans van den Hatert 

Jaap van Dam moest even slikken, toen 
hij bij het binnentreden van de raads-
zaal van de gemeente Kesteren met 
een staande ovatie werd begroet. 

Met een of ander smoesje was Jaap 
door Arend Datema meegelokt naar 
het gemeentehuis. Toen hij allemaal 
bekend gezichten daarbinnen zag, be-
greep hij al gauw wat er aan de hand was. 
Hijzelf zou het middelpunt van de fees-
telijke bijeenkomst zijn. Jacob van Dam 
werd in naam van Hare Majesteit de 
Koningin door de burgemeester van 
Kesteren onderscheiden met de benoe-
ming tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij kreeg de daarbij beho-
rende versierselen vanwege zijn vrij-
willigerswerk bij het tehuis voor ver-
standelijk gehandicapten 'De Schut-
se', bij het verzorgingshuis 'Het 
Anker', maar vooral voor het vele 
werk bij de Historische Kring 
Kesteren en Omstreken, waarvan 
hij het eerste lid was. 

Jaap, die altijd de rust zelve is, 
werd tijdens de huldiging even-
tjes ontroerd, toen hij de 
verwachtingsvolle blik-
ken van zijn kinde- 

ren en kleinkinderen zag. Niet alleen 
burgemeester Van de Wende prees de 
verdiensten van Jaap voor de gemeen-
schap, dat deed ook de directeur van 'De 
Schutse', de heer Bouw en de voorzit-
ter van de Historische Kring, Folkert 
Schuurman. Zijn collega-chauffeur bij 
de 'De Schutse' sprak hem toe in dicht-
vorm. 
Heel stil werd het in de zaal, toen twee 
bewoners van 'De Schutse', Gerrie Ver-
woerd en Jaap van Dam de nieuwe rid-
der gingen toespreken. Jaap van Dam 
zei dat hij er trots op was dat hij precies 
zo heette als grote Jaap. Gerrie ver-
klapte dat meneer Jaap, als hij met hen 
in het busje reed, allerlei grappen 
uithaalde. Ze hoopte dat Jaap nog heel 

lang het busje zou blijven rij-
den. De nieuwe ridder werd 
overladen met bloemen en 
cadeau's. 

In zijn dankwoord zei 
Jaap, dat hij het vrijwilli-
gerswerk altijd met liefde 
en toewijding had gedaan 

en dat hij hoopte dat het hem 
gegeven zou worden, dit 

werk nog vele jaren te 
mogen en te kunnen 
doen. 	 • 
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HKK&O BIJDRAGE 

Huwelijkse voorwaarden 
van een predikant 

Joke Honders 

Enige jaren geleden heb ik mij bezig 
gehouden met het transcriberen van de 
oud-rechterlijke archieven van Ingen. 
De oudste stukken waren al door de 
heer D. Spruijt gedaan. Bij het doorle-
zen van deze stukken kwam ik een 
leuke akte tegen. Het betrof de huwe-
lijkse voorwaarden van dominee Jaco-
bus Peregrinus die zou gaan trouwen 
met juffrouw Johanna van Cuijlen-
borgh, weduwe van kapitein Gruham. 
De acte vangt aan met de volgende 
hoogdravende zin: 'In den name van 
Godt Almachtigh Amen, is  so  ten 
overstaen van wederzijdts ouders en 
vrienden, tot vermeerderingh van 't 
menselicke geslacht en stigtinghe van 
naerder vriendtschap opgericht ende 
gesloten een wettigh huwelick...'. Ver-
volgens kunnen we lezen wat de echtge-
noten zoal tot `stuer ende onderstant' 
van het huwelijk aanbrachten. Jacobus 
bracht als eerste mee: over de honderd 
rijksdaalders die hij ontvangen had 
voor zijn bevestiging en examen. Dan 
nog zijn linnen en wollen kleren. Een 
logische zaak zullen wij denken, die 
laat je toch niet thuis achter. Maar die 
waren vroeger zeker niet onbelangrijk, 
zodat ze wel genoemd werden. Verder 
bracht hij zijn bed mee, een zilveren 
beker, een zilveren schaal, enig tin en 
koper en niet te vergeten zijn biblio-
theek. Een catalogus van de boeken zou 
aan de vader van de bruidegom worden 
gegeven. Die vader is dominee Paulus  

Peregrinus, dominee te Ingen (1666-
1727t) Tot slot wordt het jaarlijkse 
tractement van Jacobus genoemd. Een 
bedrag wordt hierbij niet genoemd. De 
bruid blijft ook niet achter en brengt 
maar liefst de helft van vierduizend gul-
den mee. Zeker geen onbetekenend 
bedrag in die tijd. Verder een zilveren 
poederdoos, wat porcelein, een mooie 
kast, een tafel van hetzelfde soort, een 
nieuw bed met toebehoren, wol, linnen 
en andere huisraad. Als een van beiden 
zou sterven zonder kinderen na te laten, 
dan moesten de goederen teruggege-
ven worden aan de familie waaruit het 
vandaan kwam, maar de achtergeble-
ven echtgenoot of echtgenote zou wel 
200 ducaten krijgen als een soort 
morgengaaf'. De bruid kreeg geen ring 
of ander sieraad van Jacobus maar ze 
zou eventueel f200 gulden krijgen uit 
de onroerende goederen als hij eerder 
kwam te overlijden. De acte is in Tiel op 
21 maart ondertekend en negen dagen 
later in Ingen geregistreerd. Behalve 
het bruidspaar hebben beide vaders en 
twee broers en/of ooms ondertekend. 
Jacobus werd op zeven november 1669 
te Ingen gedoopt en wordt net als zijn 
vader en grootvader predikant, eerst te 
Zoelen en later te Den Haag. Zijn 
grootvader, ook Jacobus geheten, is pre-
dikant in Ochten. Het wemelde toenter-
tijd van predikanten Peregrinus in de 
Betuwe, want er was ook nog een 
Qualterus Peregrinus. Die is van 1649 
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De huidige Molenhof te Ingen 

tot 1671 dominee in Ommeren, ontsla-
gen en vervolgens naar Oost-Indië ver-
trokken. Wat zijn familieband met de 
anderen is, is onduidelijk. De moeder 
van de bruidegom kwam ook al uit een 
predikantengezin, zij was de dochter 
van Arnoldus Schomantius, die tot 1666 
predikant te Ingen was. De familie 
Peregrinus was een rijke familie, want 
omdat er in Ingen schijnbaar nog geen 
pastorie was, kopen de ouders van de 
bruidegom in 1686 een huis aan het 
Kerkpad te Ingen. Dit huis werd de 
Molenhof genoemd, omdat het dicht bij 
de molen lag. Voor die tijd hadden 
Paulus en Geertruijd al een kleiner 
huisje (aangekocht in 1669 van Daniel 
Ho11), die ze in 1696 voor f  340 verko-
pen. Ook koopt het echtpaar nog andere 
stukken grond in Ingen. Schijnbaar was 
de familie Peregrinus ook eigenaar van 
het Ingense veer (niet het veerrecht, dat 
was in handen van een adellijke familie 
en zijn pas in 1907 aan de toenmalige 
veerbaas Spies verkocht). Dit blijkt uit 
het feit dat de bruidegom, Jacobus, in  

1716 genoemd wordt samen met de erf-
genamen van Johannes Peregrinus 
(zijn oom?), die het veer en de daarbij 
horende huizen verkopen aan de fami-
lie Van Westrhenen, die 200 jaar lang 
veerbaas zullen blijven van het In-
gense veer. De verkoopprijs is f 5740. 
Hoe de familie Peregrinus in bezit van 
dit veer gekomen is, heb ik jammer ge-
noeg nog niet kunnen achterhalen. 
Tot slot wil ik nog vermelden dat de 
naam Peregrinus niets anders betekent 
dan buitenlander, vreemdeling of pel-
grim. De dominee's hadden in die tijd 
de gewoonte om hun naam te verlatijn-
sen en meestal eindigde hun naam dan 
ook op 'us'. 

I. Morgengave of morgengift = Gift van de 
man aan de vrouw op de nacht na de bruids-
nacht, die als lijfrente of weduwegoed vast-
gezet wordt. Deze gift werd ook vaak voor 
het huwelijk bedongen. 

Bron: de oud-rechterlijk archieven van Ingen 
en Ochten, Osenvoren nr. 41 en andere nr.'s. 
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ok HKK&O'ers hebben een verleden 

Aflevering 7 
Frans Nieuwenhof 

Een van de mensen die diverse keren in 
de week het Arend Datema Instituut 
bemant is Frans Nieuwenhot Voor de 
meeste leden van ons zeker geen onbe-
kende. Omdat hij daar in de toekomst 
een speciale rol gaat vervullen, is het 
interessant om eens wat meer over zijn 
achtergrond en verleden te horen. 

JEUGD 
Zijn jeugd bracht Frans door in 
Haarlem, waar hij in 1944 werd gebo-
ren. Hij bezocht daar de lagere en mid-
delbare school. Amper had hij zijn laat-
ste examen gedaan, of de dag erop ver-
huisde het gezin naar Den Haag. Ter-
wijl hij gewoon bij zijn ouders bleef wo-
nen, reisde hij elke dag naar Delft om 
daar aan de Technische Hogeschool 
scheikunde te gaan studeren en wel de 
richting biochemie en microbiologie. 
Zijn studie verliep voorspoedig en op 
23-jarige leeftijd had Frans zijn inge-
nieurstitel al behaald. Een baan was 
weldra gevonden en hij verhuisde naar 
Ede, waar hij bij het NIZO (Nederlands 
Instituut voor Zuivel Onderzoek) ging 
werken als onderzoeker. Hij hield zich 
bezig met allerlei onderzoek, van fun-
damenteel tot praktisch. Zo werkte hij 
aan een nieuwe kaassoort (Leerdam-
mer), afvalwaterzuivering, alcohol ma-
ken uit restproducten, analysemetho-
den voor rauwe melk enz. 

Inmiddels had Frans Mimi Bitter le-
ren kennen en al gauw ging het paar 

trouwen en in Bennekom wonen. Daar 
werden ook de twee zonen en de doch-
ter geboren. 

Maar liefst 34 jaar is Frans bij het 
NIzo werkzaam geweest. Maar aan al-
les komt een eind en zo ging Frans in 
2001 met vroeg-pensioen. 

HKK&O 
Behalve zijn werk had Frans natuurlijk 
hobby's en een daarvan is genealogie. 
Mimi en Frans waren geïnteresseerd in 
de voorouders van Mimi, die uit Hete-
ren en omgeving kwamen. Al gauw 
kwamen ze in contact met Wim van de 
Westeringh en Bram Pouwer, die hen op 
het bestaan van de Historische Kring 
Kesteren en Omstreken en het Arend 
Datema Instituut wezen. In de winter 
van '9o-'91 kwamen Mimi en Frans 
voor het eerst in Kesteren.Toen was het 
hek al gauw van de dam. Frans die zag 
hoe er aangeklungeld werd met het in 
elkaar zetten van de Nieuwsbrief die 
gekopieerd moest worden op een slecht 
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apparaat en zelf geniet moest worden, 
nam al na een half jaar deze taak op 
zich. De Nieuwsbrief werd vanaf die tijd 
door Frans op de computer opgemaakt 
en gedrukt bij drukkerij van Hermelen 
in Opheusden (nu drukkerij Ochten). 
Deze drukkerij is nog altijd onze huis-
drukkerij. De redactie bestond in die 
tijd uit A. Datema, C. den Hartog, K. v. 
Ingen en G. de Kruijf. Tegelijkertijd 
werd Frans ook in het bestuur opgeno-
men. Toen A. Datema na 25 jaar besloot 
om te stoppen als voorzitter, werd Frans 
op de jaarvergadering van 1993 geko-
zen voor deze functie. In september van 
datzelfde jaar vond ook de viering van 
het 25-jarig jubileum van A. Datema 
plaats. Een marmeren gedenksteen ter 
ere van dat feit hangt in de grote zaal 
van het instituut. Bij de viering van het 
25-jarig bestaan van de vereniging 
hield Frans zich met K.v. Ingen en T. v. 
Drunen bezig met de samenstelling 
van het jubileumboek Tussen Herin-
nering en Historie'. Frans verzorgde de 
opmaak. Het boek werd een succes en 
was al spoedig uitverkocht. In de tijd dat 
Frans voorzitter was werd begonnen 
met het geven van cursussen om zo als 
instituut een centrale plaats in de Bet-
uwe te verwerven en bekendheid te 
krijgen. Een van die cursussen was de 
cursus oud schrift die gegeven werd 
door de heer Bats uit Leerdam. Deze 
cursus, onder andere leiding, bestaat 
nog steeds. Een andere cursus waarmee 
gestart werd was 'genealogie voor 
gevorderden' onder auspiciën van het 
Gelders Oudheidkundig Contact. Deze 
werd gegeven door de heer Kisman op 
vier zaterdagmorgens. Jammer genoeg 
zijn dit soort cursussen bij ons niet voort-
gezet. 

Vier jaar geleden werd het door drukke 
werkzaamheden allemaal teveel voor 
Frans en hij besloot eerst met de 
Nieuwsbrief te stoppen en een half jaar 
later met het voorzitterschap. Maar dat 
was voor Frans geen reden om niet 
meer naar Kesteren te komen. Regel-
matig was hij daar te gast om zijn hobby 
genealogie te bedrijven. De afgelopen 
jaren had hij toch nog tijd gevonden om 
zich met de familie Bitter bezig te hou-
den. Het leuke daaraan is, vertelt Frans, 
dat je door contact met andere genea-
logen merkt dat er veel gemeenschap-
pelijke raakvlakken zijn. Zo is er bij-
voorbeeld een Bitter met een Opper-
man getrouwd. Ook met Rinus Bagger-
man en Ap Fransen zijn inmiddels links 
gelegd. De sfeer en de gezelligheid ble-
ven Frans trekken. 

De pensionering was een goede re-
den voor Frans om zich weer meer te 
gaan bemoeien met het reilen en zeilen 
van de vereniging en het gebouw. Als 
vrijwilliger nam hij de taak op zich om 
mensen, die via  Lander  (een instantie 
die probeert langdurig werklozen weer 
aan de slag te krijgen) bij ons werk-
ervaring opdoen, te begeleiden. Verder 
is het ontvangen van bezoekers en weg-
wijs maken een van zijn taken, evenals 
het meewerken op de genealogische 
contactdagen, waar onze vereniging 
met een informatiestand staat. Ook 
schroomt hij niet om schoonmaaklusjes 
op zich te nemen. Thuis is hij nog altijd 
bezig de oud-rechterlijke archieven 
van Heteren en Driel te transcriberen. 
De reorganisatie van de bibliotheek is 
door zijn hulp en aanpak een heel eind 
gevorderd. Een leuk project waar Frans 
zich ook op gestort heeft is de heruit-
gave van 'De Wandelingen' van Hel- 
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dring. De bedoeling is om die volgend 
jaar of het jaar daarop als geanno-
teerde uitgave te laten verschijnen. 
Ook het project om de bevolkingsregis-
ters van de (voormalige) gemeente 
Kesteren in de computer en uiteinde-
lijk in klapper uit te brengen gebeurt 
onder zijn toezicht in samenwerking 
met het Streekarchief Tiel. 
Ondanks de taken voor het instituut en 
de vereniging, heeft hij ook nog een 
privé-zaakje op poten gezet. Mensen 
kunnen tegen vergoeding familie-
onderzoek door hem laten verrichten. 
Zo is hij momenteel bezig om stukken 
te vertalen voor iemand uit Amerika. 
Het verlies van de heer A. Datema, die 
's morgens op de openingstijden altijd 
als eerste in het gebouw was, zette het 
bestuur gelijk al voor problemen. Maar 
gelukkig bleek Frans bereid om de taak 
van A. Datema als directeur van het In-
stituut op zich te nemen. 

Op mijn vraag hoe hij de toekomst 
van het Arend Datema Instituut en zijn 
taak daarin ziet, zegt Frans het vol-
gende: `Ik zie mijn taak hier als een 
soort Willem Bever, die overal met de  

oliespuit rondloopt om de boel 
draaiende te houden. Ik wil veel taken 
delegeren en zorgen dat zoveel moge-
lijk mensen van de zaken hier op de 
hoogte zijn. Als ik er niet ben, kunnen 
die mijn taken overnemen. Het belang-
rijkste doel van het instituut is de ver-
spreiding van kennis en het goed toe-
gankelijk maken van de collecties voor 
de bezoeker. Een uitdaging is het om dit 
met eenvoudige middelen zo goed mo-
gelijk te doen en vooral niet op eigen 
houtje. Ook de contacten met andere 
verenigingen en instellingen zijn een 
belangrijke zaak. Ik hoop dat mensen 
die hier als klant komen, na verloop van 
tijd behoefte voelen om ook een handje 
mee te helpen.' 

Tot slot spreekt Frans de wens uit, dat 
het Arend Datema Instituut een be-
langrijk centrum in de streek mag blij-
ven waar veel mensen de weg naar toe 
zullen vinden. Niet alleen amateurs, be-
roeps en ouderen, maar ook jongeren 
en scholieren. Dit was tenslotte ook de 
wens van de heer Datema en in die 
geest hopen we verder te gaan. 	MIN 
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illg
xcursie 2002  

Langs oude kastelen en 

een bedevaartplaats 
Kobus van Ingen 

Najaarsexcursie van de HKK&O op zaterdag12 oktober 2002 

Traditioneel vertrekken we weer om-
streeks half negen vanaf het Arend 
Datema Instituut te Kesteren. De ex-
cursie brengt ons dit jaar naar het noor-
den van Limburg en het daaraan gren-
zende stukje Duitsland. Evenals in de 
voorgaande jaren is het ook dit jaar 
weer Hatro Tours uit Ochten die ons 
door dit mooie gebied gaat rondrijden. 
We gaan langs de Ooijpolder bij Nijme-
gen over het hooggelegen grensgebied 
bij het Reichswald in de richting van 
Gennep. Hier onderbreken we de tocht 
om op het historische marktpleintje 
koffie te gaan drinken in restaurant De 
Kroon. Nadat we hier wat hebben kun-
nen bijpraten vervolgen we de tocht 
slechts enkele kilometers en zullen we 
stoppen bij het kleine 16e eeuwse kas-
teel Huis Heijen. Dit adellijke huis is 
sedert een aantal jaren in gebruik als 
asielzoekerscentrum en is aan de bui-
tenzijde vrij te bezichtigen. We wande-
len met de groep om dit huis heen en we 
zullen u daarbij het een en ander vertel-
len over het gebouw en zijn vroegere 
bewoners. Grote delen van het huis zijn 
nog geheel origineel en de ligging vlak 
bij de Maasoever is werkelijk heel fraai 
te noemen. In de naoorlogse jaren is het 
huis in handen gekomen van de Euro- 

pees vermaarde beeldhouwer Peter 
Roovers. Veel van de kunstwerken zijn 
rondom het kasteel opgesteld en te be-
kijken. Dit huis ademt nog de sfeer van 
een 16e eeuwse Limburgse edelmans-
woning. 

Na het bezoek aan Heijen rijden we 
door de uiterwaarden van de Maas 
langs een aantal op kenmerkende ter-
rassen gebouwde dorpen. Veel is hier 
in de oorlogswinter van 1944-45 ver-
woest, maar op een aantal plaatsen zul-
len we nog fraaie restanten uit het ver-
leden kunnen zien. Bijvoorbeeld in het 
dorp Bergen, waar op het kerkhof nog 
een uit de ne eeuw stammende kerk-
toren gespaard is gebleven. Drie bouw-
lagen zijn goed zichtbaar, de onder-
zijde van ijzeroersteen, het middenstuk 
van tufsteen en de bovenste geleding 
van baksteen. In het dorp  Well  passeren 
we het (naar men zegt) mooiste kasteel 
van Noord-Limburg. Het huis  Well  is 
een nog grotendeels uit de ie eeuw da-
terende waterburcht, met ronde hoek-
torens. Het is in de loop van de eeuwen 
herhaaldelijk verbouwd, maar het oor-
spronkelijke karakter is nog geheel ge-
spaard gebleven. Op het voorterrein is 
nog de oorspronkelijke opzet van de 
voorburcht intact gebleven en ook het 
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schathuis waar vroeger de tienden (be-
lasting in natura) werden opgeslagen is 
nog in originele staat aanwezig. Het ter-
rein direct rond het huis mag vrij betre-
den worden. De bus maakt hier een stop 
en de liefhebbers mogen met ons mee-
wandelen om nader met het huis en 
zijn geschiedenis kennis te maken. Voor 
diegene die liever even rustig gaan zit-
ten, gaat de bus slechts een paar hon-
derd meter verder naar het restaurant 
'Onder de Linden', hier gebruiken we 
de traditionele lunch met broodjes, soep 
en koffie. 

NAMIDDAG 
Omstreeks half twee willen we de tocht 
voortzetten naar Kevelaar. Hiervoor 
moeten we de Duitse grens passeren 
maar daar zult u nauwelijks iets van  

merken. Kevelaar is een dorp dat in de 
17e eeuw is ontstaan op een kruising 
van wegen. Het dorp dankt zijn ontwik-
keling aan de Mariaverering die daar 
vanaf die tijd plaatsvond. Dit begon ooit 
met een wonderbaarlijk prentje en is in 
de loop van de eeuwen uitgegroeid tot 
een van de grotere bedevaartplaatsen 
van Noord-west-Europa. In het centrum 
van het dorp zijn op en rond het plein de 
bedevaartkapel, twee rooms-katholie-
ke kerken, een Grieks-orthodoxe kerk 
en een klooster te vinden. Het dorp 
bruist van de bezoekers en alle onder-
linge afstanden zijn heel klein. Dit is dus 
een totaal afwijkende bestemming en 
bij aankomst laten we u min of meer vrij 
om uw eigen keuzes te bepalen. Chris de 
Bont is vanuit zijn achtergrond erg kun-
dig met betrekking tot Kevelaar en zal 
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voor de liefhebbers nog tijdens de rit er 
naartoe en ter plaatse uitvoerig uitleg 
geven. Kevelaar is eeuwenlang bij uit-
stek de bedevaartplaats geweest waar 
de katholieke inwoners van het rivie-
rengebied ter bedevaart gingen. Het is 
vooral leuk de oudste kerk te bezichti-
gen waar de pelgrims door de eeuwen 
heen hun bedevaartteken achterlieten. 
Hierbij zijn bijzonder veel plaatsna-
men uit het rivierengebied vertegen-
woordigd. Zo rondom vier uur zoeken 
we de bus op en gaan we weer richting 
huiswaarts. Zoals we al jaren gewend 
zijn maken we onderweg nog een korte 
tussenstop. Ditmaal is dit in het prach-
tige plaatsje Arcen, het dorp van de 
rozentuinen. Hier zijn we welkom in 
café 'Het Zoete Genot', gelegen op het 
dorpsplein. Hier blijven we een half 
uurtje en kunnen we nog even gezellig 
napraten. De consumpties bij deze laat- 

ste stop zijn, zoals gebruikelijk voor ei-
gen rekening. Na Arcen nemen we de 
kortste weg terug naar het noorden en 
we verwachten zo tussen zes uur en half 
zeven weer terug te zijn in Kesteren. 

KOSTEN 
De kosten voor deelname aan deze ex-
cursie bedragen €17,20 per persoon. U 
kunt dit bedrag overmaken op bankre-
kening 3319.74.606 of giro 777704 t.n.v. 
de Historische Kring Kesteren & Om-
streken, met vermelding van excursie 
2002. Graag duidelijk uw naam aange-
ven. Voor deze excursie dient u zich te-
lefonisch op te geven bij Kobus van 
Ingen, telefoon (0488) 441741. Opga-
ve en betaling graag vóór i oktober. 

Wij hopen evenals voorgaande ja-
ren weer met een volle bus te gaan en 
doen ons best er voor u een boeiende 
dag van te maken. 	 • 

Een dagje uit met een religieus tintje: bedevaart naar Kevelaer door inwoners van Valburg. 
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erkg roep Zetten 

Winterprogramma 2002-2003 

J. Bosch, voorzitter 
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Plaats: Wapen van Andelst in Andelst, is januari 2003: 
aanvang  moo  uur. 	 'De Boterfabriek in Eist', door de heer 

T. Versluis, Oosterbeek. 
15 october 2002: 

`Komgronden' door: prof. ir J. P. A. van 18 februari 2003: 
der Ban uit Wageningen. 	 'Wegen' door drs. J. A. Vervloed. 

19 november 2002: 	 18 maart 2003: 
'Oude Gewoonten en Gebruiken' door Nog nader op te geven, door Chr. de 
Joke Honders, Dodewaard. 	 Bont, Rhenen. 

17 december zooz: 
'Restaureren van oude Meesters', door 'Beeldhouwer zijn', door Henk Boxtart. 
Mevr. Luuk Struick van der Loeff, res- 
tauratrice van het Kreiller Milller  mu-  21 mei  zoos:  

Nog nader in te vullen. 

Oude gewoonten en Gebruiken: Palm knopen 18e eeuw). 

15  april  zoos: 



Levering en 
montage van 
systeemplafonds 
en wanden 

Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

Voor meer informatie: 
Gijsbert Stoutweg 11 
(Industrieterrein 
Latenstein) 
TIEL 

'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. S.  o. r* 
Hoofdstraat 84 

6671 CC Zetten 
Telefoon: (0488) 45 13 6o 

Uw adres voor: 
• Tuinbloemen, landbouwzaden 

en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 

planten en meststoffen. 



CARROSSERIEFABRIEK 

WILLEMSEN BV 

Woninginrichting 
Textielhandel 

P. J. VAN DAM 
Kalkestraat 8 
Dodewaard 

11  1  

Tel (0488) 41 13 13 

meubelen 
tapijten 

gordijnen 

k. 

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



Voor de bibliotheek 

Frans Nieuwenhof 

Via Elly Jansen ontvingen wij onlangs 
van haar buurman, de heer Dijkstra, 
een originele uitgave van 'Het Ro-
meinsche grafteeken van Dodewaard' 
door C. Leemans, uitgegeven door uit-
geverij Post, Amsterdam (1875). Dit is 
voor onze bibliotheek een waardevolle 
aanvulling, daar achter dat grafteken 
een heel verhaal steekt. Zowel Hel-
dring als Buddingh hebben hierover 
geschreven. Buddingh heeft hierover 
een enorme ruzie gehad met de heer 
Leemans. Leemans was een belangrijk 
lid van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen te Amsterdam, vooral 
belast met oudheidkundige zaken. Hij 
heeft ervoor gezorgd dat de steen die in 
de toren van de kerk van Dodewaard 
zat, in het Oudheidkundig Museum van 
Leiden ligt. De steen die nu in de toren 
zit is een replica van het origineel. De 
heer Buddingh was het hier absoluut 
niet mee eens. 

In de geannoteerde uitgave van 'De 
Wandelingen door de Betuwe' van Hel-
dring hopen wij nog op deze kwestie 
terug te komen. Omdat wij daar nu hard 
aan werken kwam de schenking van dit 
boekwerk mooi op tijd. 

Gezien de waarde van het origineel 
is er een kopie van gemaakt en deze 
staat inmiddels in onze bibliotheek. Het 
origineel gaat achter slot en grendel. 
Samen met de boeken van Heldring, 
Buddingh en enkele anderen, hebben 
wij op deze manier een bijna volledige  

documentatie over dit onderwerp. De 
gever zij bedankt. 	 • 

De grafsteen, waarvan een replica in de 
kerktoren van Dodewaard is gemetseld. 

De tekst op de stem luidt: 

MTRAIANNIS1 
GVMATTIVSGAI 

SIONISFVETALAE 
AFROR T P I 

Men vertaalt dit als volgt: 
Marcus Traianius Gum.attiuGaisio's zoon, 

oudgediende van de vleugel der Afrikanen liet 
deze steen oprichten. 

27 NIEUWSBRIEF 2oe jaargang nr. 3 — augustus 2002 



HKK&O BIJDRAGE 

Terugblik  III  komt er aan 
Kobus van Ingen  

Als ik dit schrijf is het nog pasjuli. Op dit 
moment zijn de redactiemedewerkers 
van de Tabula Batavorum druk in de 
weer om de kopij voor dit derde jaar-
boek gereed te maken. Het lijkt er op 
dat het aanbod van artikelen aan de ver-
wachting voldoet. 

Thema van deze `Terugblik' is 'cri-
minaliteit', ook vandaag de dag een ac-
tueel maatschappelijk en politiek ge-
geven. Dat er eigenlijk niet zoveel 
nieuws onder de zon is, willen we met de 
uitgave van dit boek aangeven. Ook in 
voorgaande eeuwen bestond het feno-
meen criminaliteit, ook toen was er ge-
weld, men stal en er was klassejustitie. 

Het grote verschil is natuurlijk de 
nieuwsvoorziening, die was tot 50 jaar 
geleden veel beperkter. De komst van 
radio en televisie betekent dat het 
nieuws als het ware in de huiskamer ge-
bracht wordt. Als er 's morgens een trein 
ontspoort in Oeganda dan weten we dat 
binnen een paar uur in Nederland. Als 
er in 1750 een moord werd gepleegd in 
Wageningen dan duurde het vaak da-
gen voordat het in Opheusden bekend 
werd. Criminaliteit is dus niet nieuw, we 
horen het eenvoudigweg eerder en va-
ker en de informatie is directer. 

Daarnaast speelt nog het aspect 
van de bevolkingsdichtheid. Omstreeks 
i600 waren er in Nederland één mil-
joen inwoners en nu zestien miljoen. 
De kans dat het mis kan gaan is daar-
door al een factor 16 hoger!  

Terugblik in hebben we als werktitel 
Tussen Volksgericht en Kantongerecht' 
meegegeven. Het beschrijft in circa 12 

hoofdstukken een aantal criminele si-
tuaties in het rivierengebied. Van een 
aangestoken stadsbrand, tot het stelen 
van gedroogde tabak passeert de revue. 
Alle verhalen spelen zich af in deze 
voor ons zo bekende regio. 

Het boek verschijnt medio novem-
ber en de vereniging zal er zorg voor 
dragen dat u het kosteloos krijgt toege- 
zonden of gebracht. 	 • 

Een strafton uit vervlogen eeuwen. 
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ill  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  

IF/7 1! 

BO°  

• 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 

Jan Doeleman 
LOODGIETERSBEDRIJF 

Doe-het-zelf centrum 

Voor al uw: 
* Verf 
	

* Meubels 
* Verfmengen * Schuifwanden 
* Behang 
	

* Hout 
* Sanitair 
	

* Plaatmaterialen 
* Electra 
	

* Zonwering 
* Verlichting 
	

* Verhuur 
* Gereedschap 
	

tapijtreiniger 
* IJzerwaren 

Telefoon (0488) 45 18 93 

Dr. A.R. Holstraat 17 
6671 XW ZETTEN 

Uw handige buurman 
Nedereindsestraat 30- Kesteren 

Telefoon (0488) 48 12 23 



Gun uw ogen alleen het beste! 

DAMME OPTIEK 
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 

en contactlenzenspecialist (ANVC) 

SUPER DE BOER 
ALTIJD OP ZOEK 
NAAR HET BESTE 

Peter Diepeveen 
Gratis oogdrukmeting! 

Gratis ogentest! 
Prima brilmode advies 

1 jaar garantie op uw nieuwe bril 
Uitstekende service 

Kwaliteit waar ik  
persoonlijk achter sta 

EA
MME  
(0488) 

• Brillen 

Hoofdstraat 28 
E-mail  

• Oogmeting 

• Contactlenzen 

°PTIEK 
48 13 05 

— 4041 AD Kesteren 
info©damme.n1 

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

A 	0,z. -1,k, --\, 
5paan 

Stationsstraat 
4041  CH  
Tel. (0488) 

1 
Kesteren 
48 12 24 



MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

„Alters  
ror erken rietW 

software 
trainingen 
Itipport  

44 
Automatiseren is 

maatwerk, vandaar 
dal we in een persoon 

lijk gesprek gaarne 
bereid zijn om de - 

werkwijze van  aunt  
Automatisering toe te 
lichten.. Samen met u 

kunnen we dan bekij 
ken wat we voor 

eikaar kunnen 
betekenen. 

• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 
• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 60 27 92 

Ainbiance 
a la carte restaurant. 

Voor uw zakelijke 
en familiegelegenheden. 

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

PEUNP, , ii1X5  

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



MARK VAN WAMEL 

Houtmanskampweg 9 
6669 MZ Dodewaard 
Tel. (0488)482248 
Fax (0488)412081  
Mobiel  (06) 53  38 82 74 
E-mail: info@vanwamel.com  
Internet: www.vanwamel.com  

Toeleverancier 
voor de jachtbouw 

0112El visie: 
t4w voor eetr 

cerslf 

4ryolgésis 2efiem wij  

Ones  op een 

Tot slot, voij 	e.n 

1, I j ve 1,1 onafhankelijk. 

RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYN DEN  

Dorpsstraat 1 	 Postbus 24 
6672  LC  Hemmen 6670 AA Zetten 

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

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

INTERIEURBOUW 
SCHEEPSBETIMMERING 

Bezoek onze website: www.homtnersorn.com  

a. hommersom 
hypotheken 

Burg. Lodderstraat 15, 4043 KL Opheusden 
Tel (0488) 44 21 44 

WIM VAN ZANTEN 
ir MOTOREN 

BOVAG 
	

Keuze uit ongeveer 

MOTOR 
	

100 motoren 

Motoren en bromfietsen:  
Honda  /  Suzuki  /  Kawasaki  / Yahama 

en andere merken 

Inruil en financiering mogelijk 
Nedereindsestraat 25 Kesteren 

Tel. (0488) 48 12 00 



istorische foto's 

FOTO'S VORIGE NIEUWSBRIEF 
De heer G. Welvaart heeft een aantal 
mensen herkend van een van de foto's 
uit de Nieuwsbrief van januari. Het be-
treft de groepsfoto voor het huis aan de 
Schoolstraat te Kesteren. Uiterst links 
bovenaan is Gus van Drumpt. Onder 
van links naar rechts Arend van 
Drumpt, Jantje Stoffelen, Annie van 
Drumpt. daar rechts achter van .. van 
Drumpt. Links van de zittende heer 
Aaltje van Drumpt, daar links van Aal- 

tje  Vermeer.  Links achter zittende me-
vrouw Henk van Barneveld De zit-
tende mevrouw is Jet van Drumpt. 
Meisje vooraan rechts in lichte jurk is 
Julie Winkler, daar rechts van Jen  Ver-
meer  en rechts vooraan Kees Schans. 

DEZE UITGAVE 
Deze keer twee foto's uit de collectie 
van Geurt Opperman. Wie herkent dit 
echtpaar? 
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."111111r1 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 
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 

0 CHTEN 
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  
F.M. 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 

DODE WAARD 
Handelsonderneming De Nijburg 
Gebr. van Dorland 
Geurts Conservenfabriek BV 
Autobedrijf Piet Geluk 
Bas Honcoop BV 
Dhr. C.S. GrUnbauer 
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 Werfliorst 
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 

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 
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 

BEKIST ING SSYSTEM EN 

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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6666 CR Heteren 

Postbus 19 

6666 ZG Heteren 
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1  orte berichten 

CD-ROM 
Op twee cd-roms zijn nu vijf regionaal-
historische tijdschriften in een oog-
wenk te raadplegen. Zoeken op elk ge-
wenst woord, een plaatsnaam, familie-
naam, voornaam, onderwerp... u vindt 
binnen seconden de gezochte informa-
tie in de tijdschriften Tussen de Voorn en 
Loevestein 1965-2000, Mededelingen 
Historische Kring West-Betuwe 1972-

2000, De Drie Steden 1980-2000, Twee-
stromenland 1964-1999 en Tabula Ba-
tavorum 1968-1999. Deze cd-rom is on-
misbaar voor iedereen die geïnteres-
seerd is in de geschiedenis van het Gel-
ders rivierengebied en haar bewoners. 

Prijs €35,- 

Binnenkort te bestellen bij onze vereni- 
ging. 	 •  

Deftige dames, hoge heren 
Drie eeuwen Gelderse 

portretkunst 1550-1850 

14 december 2002  ern  23 maart 2003 
Museum Het Valkhof 

Nijmegen 
Een heer in Turks kostuum, een dame 
als Griekse godin. Burgemeesters, re-
genten, dominees, gezanten, kunste-
naars en vooral kasteelbewoners lieten 
zich in de afgelopen eeuwen graag por-
tretteren op een schilderij. Ze wilden 
hun bijzondere status of afkomst laten 
zien. Complete verkleedpartijen lijken 
het soms. Mannen met modieuze prui-
ken en vrouwen in satijn en goud. Ge-
wone mensen konden zich de luxe van 
een portret niet permitteren. Meer dan 
honderd werken vertellen de geschie-
denis van de portretkunst in Gelder- 
land van circa 155o tot 185o. 	• 

Cursus Oud-schrift 
Ook dit najaar zal er bij voldoende 
deelname weer een cursus oud-schrift 
gegeven worden. U kunt zich opgeven 
voor de cursus beginners of voor de cur-
sus gevorden. Elke cursus bestaat uit 12 
lessen die eenmaal per veertien dagen 
op de woensdagavond gegeven wor-
den. De kosten bedragen € 39,- inclu-
sief koffie en lesmateriaal. Voor vragen 
of opgave kunt u zich wenden tot de 
cursusbegeleidster Joke Honders, tele- 
foon (0488) 41 3o 31. 	 • 
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riefhoofd uit vervlogen tijden 

4Zeizetting voor 	 Poiderdi  strict  
Neder - Betuwe 

Ti ei. 
ter att. van de Heer B.Lodder 

SCHILDERSBEDRIJF 	Schwarz 
• 
OCHTEN 

Telefoon 0 3444.206 

Glronummer 9574013 

‘7z 

Oehten, 3 februari 196 5 

, • 
0-.3-  • 

41114 
egionaal Archief Rivierenland 

Adressen 

Postbus  169 4000 AD Tie!  
Telefoon  0344 61 22 30 
E-mail: 
info@regionaalarchiefrivierenland.n1 
Website: 
www.@regionaalarchiefrivierenland.n1 

Opening voor bezoekers: 

TI EL 
St. Agnietenstraat 28 
Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

CULEMBORG 
Achterstraat 38 
Dinsdag na telefonische afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 

BUREN 
Achterbonenburg 6 
Woensdag na telefonische afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 

KESTEREN 
Burg.Lodderstraat 20 
Donderdag na telefonische afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 
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• office  supplies  

• 
• • 

papiervernietigers 

• mobiele telefonie 

 

 

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

(Pa partner  hi  atotomatiselnr kmtoeffidërtk 

 



442,W.41-oavernsm 
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