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januari 
Maandag 13 januari 
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur. 
Dinsdag 21 januari 
Werkgroep Zetten, lezing 
De Hoendrik Herveld, 20.00 

februari 
Maandag 10 februari 
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur 
Dinsdag 18 februari 
Werkgroep Zetten, lezing 
De Hoendrik Herveld, 20.00. 

maart 
Maandag 10 maart 
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur. 
Dinsdag 18 maart 
Werkgroep Zetten, lezing 
De Hoendrik Herveld, 20.00 

Openingstijden 
Woensdagmiddag: 14.00 -17.00 uur 
Woensdagavond: 19.00 - 21.00 uur 
Donderdagochtend: 10.00 - 12.00  uur 
Of op afspraak. 
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Van de voorzitter 
FoWert Schuurman 

E Bij de start 
van een nieuw jaar 

Aan het begin van het nieuwe jaar wil 
ik u allen, mede namens het bestuur, 
een voorspoedig 2003 toewensen. De 
feestdagen zijn inmiddels weer ach-
ter de rug en iedereen heeft zijn of 
haar normale werkzaamheden weer 
opgepakt. 

Tevens wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken iedereen te bedanken 
die ons persoonlijk een nieuwjaars-
kaart heeft toegezonden. 

TERUGBLIK 
Het afgelopen jaar werd overscha-
duwd door het overlijden van Arend 
Datema, in wie we een inspirerend 
lid verloren hebben. Gelukkig heb-
ben we Frans Nieuwenhof bereid ge-
vonden het Arend Datema Instituut 
te gaan leiden als directeur, waar-
door de continuïteit weer is gewaar-
borgd. 

Verder is het een druk jaar geweest 
wat betreft de uitgave van boeken. In 
deze Nieuwsbrief is daar meer over 
te lezen. 

Door alle drukte is één toezegging 
nog niet waar gemaakt: een kleine 
uitgave t.g.v. ons 35-jarig bestaan ex-
clusief voor onze leden. Dit zal bij de 
Nieuwsbrief van april worden ge-
voegd. 

opbergen van veel nieuw materiaal 
dat ons is geschonken. 

Daarnaast bereiden we voor het 
einde van het jaar een nieuwe uit-
gave voor. Er lopen enkele projecten 
naast elkaar. Welke daarvan dit jaar 
gepubliceerd wordt moet nog wor-
den bekeken.  

LAYOUT  
De  layout  van de Nieuwsbrief heb-
ben we enigzins aangepast. Het ver-
trouwde citroengeel van de omslag 
heeft plaatsgemaakt voor zandbeige. 

Na 35 jaar hebben we eens terug-
gekeken in de oudste verenigings-
blaadjes (Mededelingen van de Histo-
rische Kring Kesteren en Omstreken 
uit 1968). In de rubriek  'Mt  de Oude 
Doos' zullen we hieruit in de ko-
mende Nieuwsbrieven korte stukjes 
opnieuw afdrukken. 	 • 

VOORUITBLIK 
Komend jaar zullen we ons vooral be- 
zighouden niet het inventariseren en 

4 	 NIEUWSBRIEF HKK&O 2ie jaargang nr.i -januari 2003 



\ 
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Flessestraat 42 

6666 CR Heteren 

Postbus 19 
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Telefoon (026) 479 04 70 

Fax (026) 479 04 79  

e-mail  notaris@soons.knb.n1 
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Onderstaande bedrijven en 
personen steunen onze vereniging: 

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 
020 
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 

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  
F.M. Angelino Ochten BV 
Freek Keuken Familux 
Makelaardij J. Derksen 

IJZENDOORN 
Autobedrijf Zeeman 
Dhr. Douwe  Elting  

HETEREN 
Aannemersbedr. Kuijpers Heteren BV 
Notariskantoor Soons  

INGEN 
Assurantiekantoor Peters 

OMMEREN 
Techn. Instal.bureau M. van Ommeren 

ECHTELD 
Bouw- en Adviesburo Moesbergen 
Congrescentrum Kasteel Wijenburg 
Makelaardij A.  Budding  
Restaurant Het Wapen van Balveren 
Dhr. Hans van de Hatert 

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

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

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 



Lezingèn 
Peter Kegelaar 

'Johanna's Hof' te Kesteren, 
Nedereindsestraat 27, Tel. (0488) 48 15 27 

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

M. ijzerman 
Genealogie en Streekgeschiedenis 

Mensen maken geschiedenis. Aan de 
hand van een aantal voorbeelden zal 
worden getoond hoezeer genealogie 
en streekgeschiedenis steeds meer 
verweven kun raken en welke moge-
lijkheden dan ontstaan. Met behulp 
van een groot aantal dia's wordt inge-
gaan op de zoektocht naar het voorge-
slacht waarbij de hulp van de streek-
geschiedenis, het fototoestel, en en-
kele computerprogramma's inmid-
dels niet meer weg te denken is. 

Deze lezing is zowel voor de begin-
nende of gevorderde genealoog als-
mede streekhistorisch onderzoeker 
interessant, doordat de resultaten van 
een groot aantal (historisch en genea-
logisch getinte) onderzoeksbronnen 
worden getoond. In het tweede deel 
van de lezing wordt een computer-
programma gedemonstreerd waar 
mee genealogisch en historisch on-
derzoek in de Betuwe via de compu-
ter een nieuwe dimensie krijgt. Te-
yens wordt de cp-rom met de Histori-
sche Naamindex Rivierenland gede-
monstreerd. Een inspirerende lezing! 

• 

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

P.W. van de Broeke 
Van Zee naar Zevenaar 

De sporen van zoutwinning die 
we dankzij archeologisch onderzoek 
hebben, duiden erop dat zeker al 
vanaf 600 v. Chr. (vroege Uzertijd) 
zout werd gewonnen in het Neder-
landse kustgebied. De aardewerken 
hulpmiddelen daarvoor (briquetage) 
zijn aangetroffen nabij de kustlijn en 
langs riviermondingen. Tot in de Ro-
meinse tijd lijkt het zout rechtstreeks 
uit zeewater gewonnen te zijn, daar-
naast wellicht ook door de verbran-
ding van zoutminnende planten. Bij 
het procédé van zoutwinning uit zee-
water lijkt (verzilt) veen van meet af 
aan als brandstof te zijn gebuikt, naar 
nog niet als grondstof. Hoewel van 
zout zelf niets wordt teruggevonden, 
zijn in Zuid-Nederland, België en 
West-Duitsland vindplaatsen bekend 
van aardewerk waarin het zout soms 
tot honderden kilometers landin-
waarts getransporteerd is. In de ijzer-
tijd kwam dat zout uitsluitend van de 
Nederlandse Noordzeekust, in de Ro-
meinse tijd ook wel van de Franse 
Kanaalkust. Zoutcontainers uit het 
laatstgenoemde gebied waren zeer 
fragiel. Kesteren is tot nog toe de 
enige vindplaats waar een herken-
bare vorm is aangetroffen. Hoe het 
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Excursieverslag 2002 
Peter H. Kegelaar 

1 Door prachtige landschappen, 
langs kastelen en een bedevaartsplaats 

Voor mij en mijn vrouw was het de 
eerste keer dat wij aan de excursie 
deelnamen. Dit geldt ook voor ons 
mede-lid Peter Gerritsen en zijn 
vrouw. Omdat de bus al vrij vroeg 
volgeboekt was, hadden wij besloten 
om de mensen die al jaren mee gaan 
voorrang te geven bij de inschrijving. 
Omdat de bus was volgeboekt, zijn 
wij met de auto de bus gevolgd. Deze 
volgwagen zat vol met jongere men-
sen met een gemiddelde leeftijd van 
40 jaar. De gemiddelde leeftijd werd 
opgeschroefd toen Danja (een oudere 
jongere; echtgenote van Kobus van 
Ingen) zich bij ons in de wagen 
voegde. Er waren in de bus te weinig 
zitplaatsen. Peter en ik zijn dus ver-
trokken met een achterbank vol gie-
chelende vrouwen. 

Een gemis in de auto was de des-
kundige uitleg van de kasteeldeskun-
dige Kobus van Ingen en van de 
landschapdeskundige Chris de Bont. 
Omdat landschappen in al zijn facet-
ten mij interesseren, is bij mij enige 
kennis aanwezig voor uitleg in de 
auto. Wij zijn richting Kleef Duits-
land gereden via Nijmegen en zijn 
dan al door verschillende landschap-
pen gekomen: van de komgronden 
met oeverwallen in de Betuwe naar 
het hoog op de stuwwal gelegen 
Nijmegen met de schitterende Ooi-
polder. De eerste stop was in Gennep 
waar koffie werd geserveerd.  

Het centrum van Gennep is hoog ge-
legen aan de Maas. Door Chris werd 
hier verteld hoe vroeger de boeren 
het vee in het centrum dreven als de 
Maas buiten de oevers trad. Bij de in-
richting van het centrum werd hier 
rekening mee gehouden: de huizen 
staan gebouwd in een trechter om zo 
de beesten samen te kunnen drijven. 

Verder rijdend door de uiterwaar-
den van de Maas, is het verschil met 
de Betuwe dat hier geen dijken aan-
wezig zijn. De dorpen zijn op natuur-
lijke rivierduinen gebouwd. In het 
dorpje Heijen zijn we gestopt en heb-
ben we een wandeling gemaakt rond 
een 14e eeuws kasteel. Rond het kas-
teel en de oprijlaan zijn enkele jaren 
geleden lindenbomen aangeplant. 
Graag had ik willen weten wat de re-
den was om verschillende soorten 
lindes te planten. Er staan zilver-
lindes, koningslindes en zomerlin-
des, waarvan ook nog meerdere se-
lecties. Is dit onkunde geweest van de 
planter of bewust aangeplant? 

Nadat we afscheid hadden geno-
men van dit kasteel hebben we onze 
tocht voortgezet richting  Well  en zijn 
uitgestapt bij een idyllisch kasteel 
met gracht dat doet denken aan de 
serie van Floris op  iv.  We mochten 
rond het kasteel wandelen. In de 
kasteeltuin is een mooi assortiment 
oudere bomen te zien, voor de men-
sen die het interesseert nogmaals de 
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Arend• Datema Instituut 
Frans Nieuwenhof  

Drie nieuwe boeken uitgegeven 
door het Arend Datema Instituut 

AD  

1. Proeve eener Nederbetuwsche 
Spraakkunst van J.C. Groothuis. 

Vrijdag 25 oktober was het zover en 
kon het eerste exemplaar van 'Proeve 
eener Nederbetuwse Spraakkunst' 
aangeboden worden aan de heer K. 
Tammes, burgemeester van de Ge-
meente Buren. De feestelijke gebeur-
tenis vond plaats te Lienden in de 
raadszaal van de gemeente Buren. 
We werden door de burgemeester 
zelf onthaald op koffie en thee, want 
het gehele personeel is laat op 
vrijdagmiddag al met het weekend 

Burgemeester Tammes van Buren 
ontvangt het eerste exemplaar, 

begonnen. Desondanks was het een 
leuke plechtigheid. Voorzitter F. 
Schuurman sprak de heer Tammes 
toe, waarbij hij haarfijn uitlegde 
waarom de burgemeester van Buren 
uitgekozen was om het eerste exem-
plaar in ontvangst te nemen. Maurik, 
dat sinds enkele jaren onder Buren 
ressorteert, speelde namelijk een be-
langrijke rol in de geschiedenis van 
de totstandkoming van het manu-
script. Uit de woorden van F. Schuur-
man viel op te maken dat de burge-
meester zelf ook schrijver is van 
enige boeken, zij het onder pseudo-
niem. De burgemeester op zijn beurt 
liet blijken dat hij bijzonder ver-
heugd was dat er weer een belangrijk 
boek i.v.m. het Nederbetuwse erf-
goed toegevoegd kon worden aan de 
reeks die het Arend Datema Instituut 
al reeds heeft uitgebracht. Na een 
uurtje gezellig samenzijn gingen we 
uit elkaar. 

HET BOEK 

Een belangrijk manuscript dat hon-
derd jaar lang in de universiteitsbi-
bliotheek van Leiden gelegen heeft, 
is met de uitgave van dit boekwerk 
aan de vergetelheid ontrukt. De 
schrijver van het manuscript, Johan-
nes Cornelis Groothuis, werd in 1870 
hoofdonderwijzer van de openbare 
lagere school te Maurik, een functie 
die hij tot IgIo zou blijven vervullen. 
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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 

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 badman 
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  

0 

	P
TIEK DAMME

D 	
0

5 (0488) 48 13 
• Oogmeting 
• Brillen 
• Contactlenzen 

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

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

Spaan 

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



In die 40 jaar legde hij een grote be-
langstelling voor de taalkunde aan 
de dag, vooral het Nederbetuwsche 
dialect had zijn belangstelling. In 
1883 schreef hij een uitgebreide woor-
denlijst van het Nederbetuwsche dia-
lect, dat in 1885 gepubliceerd werd in 
het tijdschrift Onze Volkstaal. In 1884 
schreef hij Spook en Spek dat werd 
opgenomen in het tijdschrift Noord 
en Zuid. 

In 1885 had hij zijn 'Proeve eener 
Nederbetuwsche Spraakkunst' af en 
leverde hij dit in bij het tijdschrijft 
Onze Volkstaal, omdat het tijdschrift 
om financiële redenen ophield te be-
staan. In 1894 werd het geschonken 
aan de Maatschappij der Nederland-
sche Letterkunde. In de bibliotheek 
van de Universteit van Leiden heeft 
het daar een eeuw lang gelegen. Op 
verzoek van prof. Paardenkoper en 
dr. Berns van het Meertensintuut 
heeft het Arend Datema Instituut dit 
in boekvorm omgezet. In het boek is 
behalve de grammatica, ook de woor-
denlijst en twee verhalen opgeno-
men: Spook en Spek en De tovenares 
van Oosterhout. 

ENKELE VOORBEELDEN 

Wie kent deze woorden nog? Schie-
verig (rillerig) - TootoV (half dwaze 
vrouw) - slemiere (langzaam vorde-
ren) enz. Welke woorden kennen we 
nog en welke zijn verdwenen? Hoe 
zat de zinsbouw en dergelijke in el-
kaar? Dit onderzoek kunt u zelf in-
stellen als u het boek koopt. 

Te koop bij de diverse boekhan-
dels en bij het Arend Datema Insti-
tuut voor €10,-. 

2. Herinneringen aan drie eeuwen: 
Betuwse minse op de praotstoel. 

Een boek waarin 72 oudere, bekende 
streekgenoten hun levensverhaal ver-
tellen. Uit elk dorp van onze werkge-
bied zijn gemiddeld drie personen 
geïnterviewd. Van Ravenswaaij tot en 
met Valburg vertellen de mensen wat 
hen heeft beziggehouden en wat ze 
hebben beleefd. Ze kunnen ons ver-
tellen over drie eeuwen, want ook de 
eeuw waarin hun grootouders leef-
den is door verhalen aan hen overge-
leverd. Prachtige oude foto's kwamen 
boven water en dit rijke fotomate-
riaal vond tevens een plaatsje in het 
boek. 

Vijfentwintig medewerkers heb-
ben meegeholpen aan de totstandko-
ming van dit boek. Twee jaar geleden 
is men al begonnen met de inter-
views. Mensen uit verschillende so-
ciale lagen werden geselecteerd: uit 
het boerenleven, steenfabrieksarbei-
ders, dienstboden, slagers, bakkers, 
wethouders enz. Een boek dat niet al-
leen leuk is om nu te lezen, maar dat 
ook interssant is voor de volgende ge-
neraties. Kleinkinderen die hun 
grootouders nooit gekend hebben, 
kunnen dan lezen wat hun groot-
moeder of grootvader te vertellen 
had. Kortom, een uniek boek! 

Het boek is te koop bij de diverse 
boekhandels en bij het Arend Date-
ma Instituut. 440 bladzijden in groot 
formaat voor de prijs van 20! 

DE AANBIEDING 
Na twee jaar zwoegen was het zover: 
op 13 december kon het boek worden 
aangeboden aan burgemeester Hei-
dema op het gemeentehuis te Op-
heusden. Onder een overweldigende 
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Boven: veel geïnterviewden waren persoonlijk bij de aanbieding aanwezig. 
Onder: Burgemeester Heidema ontvangt het eerste exemplaar. 
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Alle geïnterviewden ontvangen van 
Joke Honders een exemplaar van het boek. 

belangstelling van méer dan hon-
derd mensen kreeg hij het eerste 
exemplaar uit handen van voorzitter 
F. Schuurman. Heel veel geïnterview-
den hadden ondanks de dreigende 
gladheid de reis naar Opheusden ge-
maakt. Ook bijna alle interviewers en 
medewerkers waren aanwezig. 

Vreugde en ontroering was op de 
gezichten van veel vertellers te zien 
toen zij hun eigen verhaal met foto's 
terugzagen in het boek. 

Zeven mensen mochten dit niet 
meer meemaken, zij zijn in de afgelo-
pen tijd overleden. 

3. In Betuwsche Ballingschap: Het ver-
haal van drie Molukse woonoorden. 

Het feit dat 50 jaar geleden Moluk-
kers ook in onze regio werden geves-
tigd, is aanleiding geweest tot het op-
richten van een comité vanuit de 
Molukse gemeenschap om een her-
denking te organiseren. 

Een onderdeel van de herdenking 
was het samenstellen van een boekje  

dat de geschiedenis vastleg/. Hier-
voor is Victor Laurentius benaderd 
als auteur en het Arend Datema Insti-
tuut als uitgever. Met financiele on-
dersteuning van de voormalige ge-
meenten Echteld en Kesteren kon het 
boekje worden uitgegeven. 

Op 18 december vond de herden-
king plaats met een bijna dagvullend 
programma in sporthal De Biezen-
wei in Opheusden. Het eerste exem-
plaar van het boekje werd door de au-
teur Victor Laurentius aangeboden 
aan de oudste Molukker in Opheus-
den de heer R. Manupassa, waarna 
schoolkinderen het boekje overhan-
digden aan alle aanwezigen bij de 
herdenking. 

In het boekje wordt de geschiede-
nis van drie woonoorden beschre-
ven: Overbroek in Ochten, De Linge-
brug in Opheusden en De Haar in 
Randwijk. Deze drie woonoorden 
zijn opgegaan in de Molukse woon-
wijk in Opheusden. 

Het boekje is te koop in de boek-
handels en bij ons Instituut. Het kost 

8,-. 	 • 

Auteur Victor Laurentius overhandigt het 
eerste exemplaar aan de heer R. Manupassa. 
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Tabula Batavorum 
Joke Honders 

II  
Niet nieuws onder dezon... 
700 criminalititeit in het rivierengebied 

Na allerlei tegenslagen kwam het 
boek op het nippertje in Ochten aan. 
Tien minuten voor de aanbieding 
was het ter plekke. De aanbieding 
vond plaats op het gemeentehuis van 
de gemeente Overbetuwe te Elst, 
waar we gastvrij werden ontvan-
gen.Twee jaar op rij was er gekozen 
voor het Veerhuis te Opheusden, 
maar door ruimtegebrek zijn we uit-
geweken naar een andere locatie. We 
hopen nu elk jaar afwisselend de pre-
sentatie te doen op een van de ge-
meentehuizen van de aangesloten 
verenigingen. 

Het eerste exemplaar werd aange-
boden aan de heer Herman Jansen  

uit  Lent,  schrijver van diverse artike-
len in de Tabula Batavorum, die zijn 
sporen heeft verdiend als lokaal his-
toricus. Voorzitter J. Mulder opende 
de presentatie, waarna burgemeester 
Tuinman het le exemplaar overhan-
digde aan de heer Jansen, die daarna 
nog een toespraakje hield. Wethou-
der Brouwer sprak vervolgens de au-
teurs toe. Na het nuttigen van een 
hapje en een drankje werd de presen-
tatie afgesloten. 

Als het goed is heeft ieder lid dit 
boek inmiddels ontvangen. Voor 
meerdere exemplaren kunt u terecht 
bij de diverse boekhandels en het 
Arend Datema Instituut. 	• 
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Arend Datema Instituut 
Frans Nieuwenhof  

Nieuwe 
collecties 

AD  

In het vorige jaar zijn we aangevan-
gen met een hernieuwde inventarisa-
tie van al onze collecties. 

Hoewel er vele vrijwilligers aan 
werken is het allemaal nog niet afge-
rond. Dit heeft mede als oorzaak dat 
afgelopen jaar enkele grote collecties 
aan onze vereniging zijn geschon-
ken, die alleen al voorrang krijgen 
om de ruimte vrij te maken. 

COLLECTIE POELMAN 
Erg blij waren wij toen wij van ons lid 
Jan van Bezooijen vernamen dat de 
familie van ons overleden lid Jo Poel-
man had besloten dat alle historische 
bescheiden uit zijn nalatenschap 
naar onze vereniging kwamen. 

Aangezien Jo Poelman zeer actief 
was op velerlei terreinen, heeft dit 
materiaal betrekking op vele dorpen 
in ons werkgebied. 

Naast de door Jo Poelman zelf ver-
zamelde gegevens betreft het ook col-
lecties van derden, die aan onze vere-
niging waren geschonken, maar bij 
Poelman in huis werden bewaard. 

Wij zijn de familie Poelman zeer 
erkentelijk voor deze schenking. Het 
vele werk dat door Jo Poelman is ver-
richt kan nu worden gebruikt voor 
verder historisch onderzoek van 
onze streek. Ook de heer Van Be-
zooijen willen we hartelijk dank-
zeggen voor zijn bemiddelende rol 
bij de overdracht van het materiaal. 

COLLECTIE JAN TORN GA 
Aangezien Jo Poelman belast was 
met de nalatenschap van ons overle-
den lid 'meester' Jan Tornga, is ook 
zijn collectie naar ons instituut ver-
huisd. Dit materiaal betreft voor het 
grootste deel Dodewaard, maar ook 
de kerkgeschiedenis binnen onze 
streek had zijn aandacht. 

COLLECTIE AREND DATEMA 
Recent ontvingen we van mevr. Date-
ma-Keij vele dozen met projecten 
waar Arend mee bezig was. Dit be-
treft o.a. het onderzoek naar per-
ceelsnamen in verschillende dorpen. 
Daarnaast had Arend veel genealo-
gisch onderzoek gedaan naar Be-
tuwse families. Dit materiaal wordt 
momenteel uitgezocht en ingepast in 
onze verzameling genealogie. Ook 
mevr. Datema-Keij willen we heel 
hartelijk dankzeggen voor deze 
schenking. 

Naast deze grote collecties ontvingen 
we nog enkele kleinere collecties 
waaronder van het Rode Kruis Keste-
ren en een deel uit het familiearchief 
van de familie Van Westrhenen uit 
Ingen, met vele portretfoto's uit de fa-
milie. 

Als alles is geïnventariseerd zullen 
we hierover in de Nieuwsbrief be- 
richten. 	 • 
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Tabula Batavorum 

 

Kobus van I ngen 

 

Ill  
Thema voor Jaarboek 2003 
Kastelen spreken tot de verbeelding... 

Inmiddels heeft u allen het Tabula 
Jaarboek nummer 3 al ontvangen, 
'Niets nieuws onder de zon', 700 jaar 
criminaliteit in het Rivierengebied. 
Naar we hopen en verwachten, een 
onderwerp dat u aanspreekt. De inkt 
is nog nauwelijks droog en de redac-
tie is alweer zover dat we u het thema 
voor het komende jaar kunnen me-
dedelen: We willen de kastelen en 
adellijke huizen in het Rivieren- 

gebied, met een team van auteurs 
gaan beschrijven. Neen, niet met 
name die enkele kastelen die van-
daag de dag nog bestaan, maar juist 
de kastelen en adellijke huizen die 
reeds lang uit het Betuwse landschap 
zijn verdwenen. 

De redactie streeft er dan ook naar 
om een zo compleet mogelijk beeld te 
geven van het voormalige kastelen-
bestand, zoals dat tot omstreeks 1800 

De ruïne van het huis Ter Leede na de verwoesting in 1672, 
getekend doori. de Beijer in 1743 
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in dit gebied aanwezig was. Worden 
dat dan allemaal complete beschrij-
vingen? Neen, dat zou op praktische 
bezwaren gaan stuiten. Het aantal pa-
gina's in het jaarboek laat dit gewoon-
weg niet toe. We willen liever juist 
een aantal typische aspecten vastleg-
gen die bij het fenomeen kasteel en 
adellijk huis horen. Hierbij valt te 
denken aan de bewoners, de grootte 
van het bezit, de bouwwijze, de aan-
horige landerijen, zitting in de rid-
derschap, sociale verhoudingen, en-
zovoorts. Wie kent er niet een kasteel-
matig object in zijn omgeving? Niet 
ieder verhaal hoeft diep in de tijd te-
rug te gaan, vaak is dit eenvoudigweg 
onmogelijk, omdat hiertoe de bron-
nen ontbreken en archeologisch on-
derzoek niet heeft plaatsgevonden. 
In het werkgebied van de Historische 
Kring Kesteren en Omstreken - van 
Valburg tot Zoelen en Ravenswaay - 
hebben ongeveer zeventig kastelen 
en adellijke huizen gestaan, behoor-
lijke grote, zoals het huis Ter Leede, 
de Tollenburg en de Mussenberg, en 
heel veel kleinere adellijke huizen zo-
als de Toren van Wely, het Huys 
Dodewaard, Den Brakel, Ottenstein, 
Wijhestein, De Roode Toren, Den 
Aldenhaag, Het Haagje, De Danen-
burg, 's Grevenhoef en Blijwerven. 
Zo zou ik nog wel even door kunnen 
gaan. Nu wil het toeval dat we in het 
Arend Datema Instituut beschikken 
over een behoorlijk omvangrijk kas-
telenarchief, dat in de zeventiger ja-
ren door de leden van de Werkgroep 
Verdwenen Kastelen in de Betuwe is 
samengesteld. Uit dit archief, maar 
natuurlijk ook uit eigen literatuur- en 
bronnenonderzoek, is naar ons oor-
deel nog behoorlijk veel bruikbaar 
materiaal te vinden. 

Om onszelf nu niet met zijn allen op 
hetzelfde object te storten heeft de re-
dactie gemeend om in de keuzes een 
bemiddelende rol te spelen. Hiermee 
willen we een goede geografische 
spreiding van de kastelen in het ge-
bied nastreven. Wij verzoeken u 
daarom allereerst contact met de re-
dactie op te nemen alvorens u met 
schrijven gaat beginnen. De contact-
persoon hiervoor is ondergetekende. 

Dit vierde jaarboek kan heel bij-
zonder worden. We willen er bijvoor-
beeld een objectenkaart van het be-
schreven gebied bijvoegen, waardoor 
het boek tevens als een soort van reis-
gids zou kunnen dienen voor de 
belangstellenden in de geschiedenis 
van onze streek. Het klinkt misschien 
erg opportunistisch, maar we stre-
ven ernaar om in samenwerking met 
de andere historische verenigingen, 
het hele Rivierengebied tussen Lo-
bith en Vuuren, met betrekking tot 
de kastelen te beschrijven, dus het 
hele gebied tussen Rijn, Lek en Waal, 
binnen de provincie Gelderland. In 
hoeverre we hierin slagen is op dit 
moment nog onzeker, maar het stre-
ven is er. 

Heeft u het idee dat u voor dit boek 
een bijdrage zou kunnen leveren, 
dan verzoek ik u contact met onder-
getekende op te nemen, u kunt me 
het best bellen zo omstreeks 18.00 
uur, dan ben ik altijd thuis. Met be-
langstelling zien wij uit naar uw reac-
ties. Ook ditmaal kunnen we samen 
weer een prachtig boek maken. Mede 
namens de redactie van de Tabula 
Batavorum, Kobus van Ingen (0488- 
44 17 41). 	 IN 
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Jan 
VAN DAM 

Schipper/mandenmaker 

*Herwijnen 20-09-1817 
t Opheusd. 24-01-1876 

x Opheusden 

IJda 
VAN BRENK 

naaister 

* Opheusd. 22-10-1820 

t Opheusd. 18-06-1887 

16-04-1847 

Johannis 
VAN DE KOLK 

boomkweker, tabakker 

* Opheusd. 06-01-1827 
t ? 

x Opheusden 

Antonetta 
VAN DODEWAERD 

* Opheusd.05-03-1833 
t Opheusd.02- i 1-1873 

13-01-1854 

lJzak VAN DAM 

mandenmaker 

* Opheusden 23-11-1859 
I.  Opheusden09-09-1942 

x Opheusden06-05-1882 

Dirkje VAN DE KOLK 

dienstbode 

* OpheusdenI3-03- 1 862 
t Opheusden09-11-1929 

Johannes VAN DAM 
landbouwer 

* Opheusden 17-11-1889 	 t Opheusden t 26-09-1970 	 I 
i 

x Opheusden 

Jacob VA] 
chauffeur, hoofd technische diensi 

* Opheusden 

_ 
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Evert 
VERWOERT 

boomkweker 

4' Opheusd. 20-09-1821 
t Opheusd.i6-4 1-1899 

x Opheusden 

' 
Aalbert 

STUNNENBERG 
Schaapherder, boeren- 
knecht, boomkweker, 

tabaksplanter 
* Bennekom 1 I-07-183o 
t Opheusd. 18-08-1925 

x Opheusden 

Elisabeth 
JAGER 

* Opheusd.15-07-18I5 
t Opheusd. 10-02-1870 

28-12-1855 

Ruth VERWOERT 

boomkweker 

* Opheusden 24-10-1850 
t Opheusden 27-10-1910 

x Opheusden 

Anna STUNNENBERG 

* Opheusden 24-05-1856 
t Barneveld 05-01-1943 

13-10-1876 

Elizabeth VERWOERT 

* Opheusden 03-06-1896 	 t Lienden 08-03-1980 

20-10-1915 

4 DAM 
)an  het Arend Datema Instituut 
18-01-1931 

* geboren 	x gehuwd  
P-,' gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden 	(A) datum akte 
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Een verhaal uit Maurik 
A.P. de Kleuver 

 

De avonturen van 
Geurt van Ledden 

Het was stil in het dorp, doodstil 
zelfs. Rond het haardvuur zaten de 
mensen voor zich uit te staren en veel 
woorden vielen er niet. Zorg stond op 
de gezichten afgetekend. Ja, met zo-
veel zorgen was Kerstmis nog nooit 
gekomen. Koud was het buiten. Bit-
ter koud. Wie er niet broodnodig uit 
moest was thuis gebleven. De lucht 
was de gehele dag grijs en zwaar ge-
weest. Er kon wel eens sneeuw val-
len. De wind was opgestoken en er 
klepperde hier en daar een loszittend 
luik. Verlaten waren de dorpsstraat-
jes en de toren met de slanke naald-
spits doemde in die avond als een 
trouwe wachter boven de daken uit. 

Tot de stilte werd verstoord door 
een kar die met denderende wielen 
voorbij reed. Paardenhoeven ratel-
den over het keienpad. Boven het la-
waai uit klonk de stem van de karre-
voerder, die de dieren tot nog groter 
spoed aanspoorde. De mensen keken 
elkaar aan. Wie kon dat zo laat nog 
zijn? De vraag lag de mensen bestor-
ven op de mond. Vreemd was dat. 
Heel vreemd. Het geluid van de rate-
lende wielen stierf weg, De rust 
keerde terug. 

Wie buiten het dorp woonde zou 
de volgende dag met gerei naar de 
kerk gaan. Heel die middag had de 
koster het druk gehad met vegen en 
stoken. 't Moest toch met Kerstmis 
mooi wezen in de kerk. De grote kro- 

nen glommen als nieuw en iedere 
kroon had achtentwintig grote witte 
kaarsen die met zacht schijnsel de 
kerk en het koor zouden verlichten. 
De koster stapte op Kerstavond naar 
de kerk en ging eerst bij dominee het 
koffertje met de beste kanselkleren 
halen. De koster was dan ook één van 
de weinigen die gezien hadden hoe 
daar als een wildeman die jongeman 
op de bok gestaan had en met de 
zweep knalde. De koster was ge-
schrokken. Bijgelovig was hij niet, 
maar neen, dat kon niet. Dat moest 
verbeelding zijn. Hij lispelde een 
naam. Hij meende iemand herkend 
te hebben. Maar hij drong de ge-
dachte terug. Toch liet het hem niet 
los. En bij dominee sprak hij over wat 
hij meende gezien te hebben. Ja, do-
minee had ook die wilde jacht ge-
hoord. Maar ook dominee schudde 
het hoofd. Dat kon immers niet waar 
zijn. De koster moest zich vergist heb-
ben. De goede man ging met de ge-
dachte naar huis en ging er mede 
naar bed. Het liet hem niet los. En 
aan spoken geloofde hij niet. En aan 
geestverschijningen niet. De toren-
klok liet twaalf zware slagen horen. 
'Wat lig je toch te draaien', zei z'n 
vrouw, 'ga toch slapen man: morgen 
moet je al om acht uur luiden'. Maar 
de koster schrok telkens wakker. Dat 
beeld van die man op de bok raakte 
hij niet kwijt... 
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Met een paar dagen kon men reke-
nen dat de Rijn zou 'zitten', zo hard 
had het gevroren. Bij Arnhem was 
het ijs al gestremd en kooplui die uit  
Westfalen  gekomen waren met gerei, 
omdat ze niet meer konden varen, 
vertelden dat ze bij Doornenburg al 
over de rivier gegaan waren. De veer-
mannen van de stad Wijk en van het 
Wielse veer bij Amerongen wilden de 
ponten al uit de vaart nemen. Als de 
rivier in ijzige kluisters geslagen zou 
zijn moesten ze een looppad maken 
over het ijs. Wie weet of er niet een 
karrepad over zou komen. Noord en 
zuid zouden anders volkomen geïso-
leerd van elkaar liggen. Dat was altijd 
een evenement waar iedere dorpe-
ling naar ging zien. De mensen van 
Maurik wisten helemaal niet dat die 
late reiziger op Kerstavond het stoute 
stukje had uitgehaald bij Renkum de 
nog ó zo onbetrouwbare Rijn met zijn 
zwaar beladen wagen over te steken. 
Wat doet een mens in benauwde 
ogenblikken. Dan neemt een mens 
soms adembenemende risico's. Als je 
die rivier maar over bent ja, dan 
wenkt de vrijheid. Want o, wat zat die 
man in de rats toen... 

Schots en scheef had daar de ijs-
vloer gelegen en toch! 't Moest! Hij 
wist dat, zo ze achter hem aan zou-
den komen, de achtervolgers die wat 
hij ging doen nooit zouden navolgen. 
Geurt wist dat er achtervolgers wa-
ren op dat moment. Maar daar lag 
het Betuwse dorp Heteren voor hem 
en wat de veerman als overpad ge-
maakt had kon zulk een vracht mis-
schien niet houden. Maar Geurt had 
nu eenmaal die vracht en wilde die 
houden. Voort dus maar en wagen! 
De veerman van Renkum stond aan 
de overkant te zwaaien met z'n ar- 

De toren met de slanke naaldspits 
doemde in die avond als een trouwe 

wachter boven de daken uit. 

men. Dat betekende van niet doen 
man! De man met de kar was ver-
trouwd met de rivier en schatte de 
kansen. Wij zouden zeggen  fifty-fifty.  
Het kon daar met recht vriezen of 
dooien. Geurt waagde het er op. De 
ijsvloer gaf mee maar golfde onder 
hem. De zweep ging ongenadig over 
de paardenruggen. Het deed de jon-
geman zelf meer pijn. Nooit werden 
thuis de paarden gegeseld. Maar 't 
moest, 't moest, 't moest 

Zo was het begonnen. Op een dag 
kreeg de maire van Maurik een in-
drukwekkend uitziend papier thuis-
gestuurd dat aan de deur van de kerk 
geslagen moest worden. De maire 
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had het voorhoofd gefronsd. Niet dat 
hij zo tegen het Franse gezag was. Het 
had in het begin allemaal zo mooi ge-
leken. De grote staat van de heren die 
ergens anders op een deftig buiten 
woonden was uit de tijd geraakt. Ze 
waren allemaal één geworden. Maar 
sinds de Corsicaan blijk gegeven had 
met dezelfde gevoelens bezield te 
zijn als andere machthebbers, het 
soldaatje  Bonaparte  keizer Napoleon 
geworden was en diens broer koning 
van Holland, waren de verwachtin-
gen de bodem ingeslagen. En nu dit! 
Hoe zouden de nieuwbakken ge-
meentenaren dit opvatten? Daarom 
fronste de maire zijn voorhoofd. Alle 
jonge mannen moesten zich melden 
om ingeschreven te worden voor 
dienst in het keizerlijke leger. En de 
Geldersman hield helemaal niet van 
zulke dwang. Maurik moest ook een 
contingent manschappen leveren. Ja, 
met een bezwaard hart gaf de maire 
dat papier aan zijn bode en die spij-
kerde het aan de kerkdeur. Op zater-
dagavond. De mensen moesten het 
zo zondagsmorgens wel lezen. Zwij-
gend hadden de kerkgangers het aan-
gezien. Niemand durfde er zijn me-
ning ronduit over te zeggen. Alleen 
Hendrik Utenweerde, de onverbeter-
lijke prinsgezinde afgedankte cornet 
van de prinselijke ruiterij zei lachend 
tegen zijn grote rivaal Roelof van 
Mourick: 'Tja, dat heb je nu met je 
Fransen en jij zult wel met liefde je 
zoon laten gaan'. Roelof zei maar 
niets. Er stond op dat papier 'bij ge-
bleken geschiktheid' en hij zou wel 
zien... 

Zo was Geurt van Ledden, 18 jaar 
oud, op het gemeentehuis gekomen. 
Hij moest een nummertje uit een be-
ker halen en... er ingeloot! Tja, en zo'n  

flinke boerenzoon hoefde niet op af-
keuring te hopen. Het bleke joch van 
Roelof van Mourick had meer geluk, 
die lootte nog vrij ook. Geurt vertrok 
naar de Zeisterheide om in het kamp 
van Marmont excerceren te leren. Ze 
hadden het zelfs beter dan de burge-
rij. En omdat ledigheid des duivels 
oorkussen is liet de maarschalk ze 
een pyramide van zand opkruien en 
dat nederzettinkje bij de bossen van 
Woudenberg werd zowaar tot stad 
verheven en kreeg de naam  Auster-
litz  naar de door Napoleon gewon-
nen volkerenslag bij Leipzig. En zo 
sleten ze hun dagen. Zo nu en dan 
verdween er een contingent. Om 
plaats te maken voor nieuwe rekru-
ten, zei Marmont. Maar je zag die 
jonge mannen nooit terug... 

Het jaar 1813 zou Geurt nooit ver-
geten. Hij moest op mars naar... Rus-
land. Bij Nijkerk hielden ze halt om 
te overnachten. Tenten werden op-
geslagen en toen het duister viel 
smeerde Geurt hem. De Veluwe was 
groot en daar kon hij zich wel schuil 
houden. Maar de honger plaagde 
hem toch al te erg en zo wist hij 
Maurik weer te bereiken. Maar wie 
durfde een deserteur van Napoleon 
te verbergen? Geurt dook onder in 
het Essenbos bij Maurik en leefde als 
een mol in een gat in de grond. Eten 
stroopte hij 's nachts op de akkers en 
bij de huizen en zo kwam hij de tijd 
door. Tot een boer zijn schuilplaats 
vond en zich lam schrok bij het zien 
van de jongeman met z'n verwil-
derde baard en tot over de schouders 
hangend haar. Die man kreeg mede-
lijden met hem en nam hem mee 
naar de afgelegen boerderij. En op 
een dag bereikte hem het bericht 
dat al enige tijd geleden de Fransen 
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spoorslags verdwenen waren en de 
Rijnovergangen bezet waren door 
Kozakken. Na een jaar angst en vreze 
dan eindelijk de vrijheid. Geurt hield 
het niet uit bij de boer en ging het 
dorp in. Een nieuwsgierigheid die 
hem duur te staan kwam... 

Op het kerkplein stonden een stuk 
of wat van die ruige Russen. Geen 
mens zag je op straat of bij de kerk. 
De burgemeester stond met een 
beetje koeterwaals, dat van beide 
kanten voor Duits door moest gaan, 
wat uit te duiden. Toen zagen de Ko-
zakken Geurt aankomen. Op z'n 
dooie gemak notabene. Dat waren 
immers zijn vrienden. De burge-
meester schrok. Uitgerekend Geurt 
van Ledden kwam daar aanstappen. 
Die had toch in Rusland gevochten 
en oh, als die nu eens zei dat hij... De 
burgemeester moest er niet aan den-
ken. Het pakte helemaal anders uit. 
Die Russen moesten een gids hebben 
om naar de overkant van de Rijn te 
komen. De veerman van Wiel wilde 
niet met de pont varen omdat er drijf-
ijs in de Rijn was. Geurt moest mee. 
Er hielp geen lieve moederen aan en 
na eindeloos onderhandelen zette de 
veerman dan toch de troep over. Wat 
een angsten stonden Geurt en de 
veerman uit. Zij kenden de rivier! Die 
was toen onberekenbaarder dan ooit. 
Maar de Kozakken lachten om die 
angst. Wat waren die Hollanders toch 
voor snertkerels. Neen, dan zij, Rus-
sen! Die versloegen aan de  Berezina  
het leger van Napoleon en vochten 
als leeuwen bij Waterloo. Geurt liet ze 
maar smalen en was blij als een kind 
toen de pont dan eindelijk aan de 
Amerongense zijde afmeerde... Geurt 
moest de met twee paarden bespan-
nen wagen onder zijn hoede nemen.  

Op stro moest hij slapen in de huif-
kar. De Kozakken rolden zich hele-
maal in dekens en legden zich dood-
gemoedereerd in de luwte van de 
wegberm bij een groot houtvuur te 
slapen. Geurt was zelf wel wat ge-
wend geweest maar dit sloeg hij toch 
met stomme verbazing gade. Bij de 
wagen was een wachtpost uitgezet 
die zo nu en dan een slok brandewijn 
nam en vloekte op dat gekke Hol-
landse spul. Neen, dan wodka! Dat 
maakte een mens blij. Dit bocht 
maakte je alleen maar slaperig. En zo 
zakte ook die Kozak weg in Morfeus 
armen. Morgen kwam er weer een 
dag. En dat dacht Geurt ook. Die 
voelde er nou helemaal niets voor 
om Kerstmis bij zo'n troep Kozakken 
door te brengen. Die wilde naar huis. 
Die wilde naar Maurik terug. Maar 
de wind, de felle oostenwind wak-
kerde maar aan en de rivier lag ge-
stremd. Dat zag Geurt gewoon gebeu-
ren. Die Kozakken ja, die sliepen wel, 
Maar Geurt niet! Geurt had alweer 
een plan gemaakt. Een waagstuk ... 

De Kozakken sliepen als marmot-
ten en ronkten op z'n Russisch. Het 
lukte Geurt met een zacht woordje en 
een vriendelijk halsklopje de trek-
paarden ongemerkt bij de hengsten 
van de ruiters weg te lokken. Je zou 
geen boer zijn als dat niet lukte. Be-
hoedzaam werden de paarden voor 
de wat verderop langs de veerweg 
staande wagen gespannen. Daarop 
lag van alles: brood, vlees, flessen 
brandewijn en zo nog meer. Geurt 
leidde de paarden voorzichtig bij de 
teugel weg en oh, als die kerels wak-
ker zouden worden, Geurt moest er 
niet aan denken. Maar Geurt dacht 
niet; Geurt handelde. En het ging 
wondergoed. Hij legde de zweep er- 
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Geurt dendert met zijn wagen over het ijs bij Renkum. 
(Tekening A. P. de Kleuver) 
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over en daar ging het op Amerongen 
aan. Daar sliepen de mensen nog en 
de jonge man kreeg al meer voor-
sprong. Zo kwam hij in Rhenen. Daar 
lag het veer wel dicht maar ze durf-
den de goede overtocht niet garande-
ren. In Wageningen was al een pad 
over de rivier, hoorde hij. Dus op 
Wageningen aan. En nog steeds geen 
Kozakken achter hem. Maar bij 
Wageningen wilden ze alleen maar 
voetgangers toelaten. In Renkum 
misschien... Geurt liet de paarden 
verder draven, zwenkte de veerweg 
bij Renkum op en och arme, daar 
kwamen twee Kozakkenruiters aan-
draven. Nog meer spoorde hij de 
paarden aan, maar die vertoonden 
merkbaar tekenen van vermoeid-
held. Een ding stond hem voor ogen: 
hij had de buit en wilde die tot iedere 
prijs thuisbrengen. Morgen was het 
immers Kerstmis. Die Kozakken wa-
ren immers al even erg geweest als de 
Fransen. Ze stalen alles wat ze voor 
de handen kwam, geen jong meisje 
was veilig voor ze en de mannen be-
waakten hun vrouwen met de moed 
der wanhoop. Zo ging dat altijd al in 
oorlogstijd. Wat weerloos was moest 
er immers altijd al aan geloven... 

Bij Renkum zat de rivier potdicht. 
En wat lag alles er nog onheilspel-
lend bij. Moeizaam ging de veerman 
met een paar mensen naar de over-
kant en stond daar in afwachting op 
een paar arbeiders uit de Betuwe die 
naar huis wilden. De veerman zag 
daar de met twee paarden bespan-
nen wagen staan en wenkte dat dat 
nog niet kon. Dat was immers spot-
ten met eigen leven en dat van de 
dieren! Maar Geurt had geen enkele 
andere keus: of alléén naar de over-
kant lopen of... het spookte in zijn  

hoofd rond dat hij met de kar in 
Maurik wilde arriveren. En toen 
waagde hij het. De zweep ging nog 
eens over de doodvermoeide dieren 
en de hoeven ketsten op de harde ijs-
vloer. Het ijs boog en de paarden 
zwoegden maar door. De wielen gin-
gen tot over de naaf door het water en 
Geurt haalde de overkant. Aan beide 
zijden stonden de mensen stomver-
baasd. De Kozakken bewonderden 
wel de moed van die onverschrokken 
man en volgden voor geen geld. Wat 
een kerel was dat! De veerman had 
maar één woord: `Gek...' 

't Was al avond toen Geurt met rus-
tige stap Maurik naderde. Wat een 
ontstellende dag lag er achter hem. 
Hij kwam door Ingen en naderde  
Eck.  Hij reed van  Eck  naar Maurik en 
liet de paarden weer sneller gaan. Zo 
kwam hij 's avonds door het domme-
lende dorp dat hij met zijn komst zo 
opschrikte. Zo kwam Geurt van Led-
den op Kerstavond thuis... 

NASCHRIFT REDACTIE 
Dit waargebeurde verhaal is jaren ge-
leden verteld door de hoogbejaarde 
kleinzoon van Geurt van Ledden aan 
A. P. de Kleuver die het gepubliceerd 
heeft in Holland-Vizier, een tijdschrift 
van een fabriek in Veenendaal. De fa-
milie Van Ledden woont nog altijd in 
het Essenbos. Op de grond van deze 
familie is in de jaren 1917-1918 een be-
langrijke opgraving gedaan door 
prof.Holwerda. Sporen van een Ro- 
meinse villae zijn er ontdekt. 	• 
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Uit de oude doos 
le jaargang 1968 nr.2 en 3 

A.P. de Kleuver 
Ingense veer jarenlang onderwerp van strijd 

VROUW WON TENSLOTTE IN 1821 
Wie zich vandaag de dag bij Eist laat 
overzetten realiseert zich niet hoe-
veel strijd en moeite het heeft gekost 
dit veer tot stand te brengen. Twee 
grootmachten op veergebied hebben 
het veer jarenlang belaagd: tot elke 
prijs wilden zij voorkomen dat het 
povere voetveer zou worden vervan-
gen door een pont. Tenslotte werd 
die strijd gewonnen door de weduwe 
Judith van Westrhenen, geboren De 
Leeuw. 

Vooraf iets over de toestand bij Eist 
en Ingen. Even beneden het veer ligt 
in de uiterwaard, aan de Gelderse 
zijde, een soort terp, die in gewone 
omstandigheden en bij het overlo-
pen van de zomerkade vloedvrij ligt. 
Op die plek stond nog in de acht- 

tiende eeuw een zeer oud kasteel, 
Geldersweert genaamd. In de prach-
tige commanderijkerk van Ingen be-
vinden zich nog enige tastbare en 
zichtbare herinneringen aan de illus-
tere geslachten van weleer die het 
huis bewoonden. Zo zijn er twee zil-
veren schalen in gebruik bij doop en 
avondmaal. Het kasteel was vanouds 
een bezitting van het bastaard-ge-
slacht Van  Gelder  (gesproten uit her-
tog Karel van Egmond). Nadien ho-
ren wij praktisch niets meer van 
Geldersweert. 

CONCURRENTIE 
Onder de bescherming van dit mach-
tige huis nu voer al jaren tussen Eist 
en Ingen een voetveer. Rond het jaar 
1800 evenwel had de familie Van 
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Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

VOOR MEER DAN SFEER 

VOOR KLEURIG WONEN 

* Woon- en projectstoffering 
* Meubelstoffering 
* Slaapcomfort 
* Verf en behang 
* Lijstenmakerij ená 

decoratief wonen 
re 

HOOFDSTRAAT 32 

6671 CD ZETTEN 

TEL. (0488) 42 06 90 

FAX (0488) 42 06 45 

Piet van Walsem  

Peters van Ton  
Elektrotechniek 
Bonegraafseweg 14 
6669 MH Dodewaard 
© (0488) 411214 rL-i (0488) 41 21  93  
E-mail:  elektro@petersvanton.n1  
www.petersvanton.n1 

Elektrowinkel 
Kalkestraat 3 
6669 CK Dodewaard 
© (0488) 41 26 85 (0488) 41 04 50  
E-mail:  winkel@petersvanton.n1  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 



Roelofsen 
SUPER DE BOER  

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE 

Een complete supermarkt 
voor al uw levensmiddelen! 

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

Drogisterij Roelofsen 

Ct OS  
Dorpsstraat 7 

Opheusden Tel. (0488) 44 21 86 

?/tatsecy.t&t 
4eel fre aele  
~ice« rimy  
e« 4rit:4 

A.J.M. 

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

 

Voor binnen en buiten 

 

 

Vra vrijllI nd 
informatie over de 

fl  Uwe collectie 

 

o 08 

zonwerin  
1‘16‹ 40 

. (0448> 48 
( 
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Westrhenen uit Ingen er een pont-
veer van gemaakt. Dit achtte Evert 
Jan van Neukirchen, genaamd Nij-
venheim, de toenmalige ambachts-
heer van  Eck  en Wiel, in strijd met 
zijn rechten op het veer tussen Ame-
rongen en Wiel. Hij vreesde al te 
zware concurrentie met het Wielse 
veer! Hij zal gedacht hebben dat oude 
rechten zo onvergankelijk waren, dat 
aan zijn monopolie niet getornd kon 
worden. Hij ging een alliantie aan 
met de stad Rhenen en tussen 1804 en 
1809 werden over en weer meest min-
der vriendelijke dingen te berde ge-
bracht. In 1809 bracht het Hof van 
Gelderland de kwestie bij de minis-
ters van Buitenlandse Zaken ter tafel. 
Veerbaas Van Westreenen en baron 
Van Neukirchen kwamen te overlij-
den, maar Judith de Leeuw vocht 
door en na een eindeloos geharrewar 
mocht deze kordate vrouw het genoe-
gen smaken, dat haar de vergunning 
op het Ingense veer verleend werd. 
Inmiddels was het 1821 geworden. 

Na de dood van heer Evert Jan van 
Neukirchen van Nijvenheim in 1812, 
volgde diens in 1784 geboren zoon 
Jan Gijsbert Ludolf Adriaan hem op. 
Tijdens het leven van zijn vader be-
kleedde deze opvolger het ambt van 
maire (d.i. burgemeester) van  Eck  en 
Wiel, Maurik en Ingen (1811 en 1812). 
Na de dood van zijn vader ging hij 
evenwel te Voorst wonen. 

BRUG 
Vrouwe Frederika Christina Hen-
riëtta, baronesse Bentick woonde nog 
steeds als douairière van Evert Jan 
van Neukirchen, genaamd Nijven-
helm op het slot Wiel. Zij bleef boe-
delhoudster en heeft in die kwaliteit 
als kwade partij het proces tegen de  

weduwe Van Westrhenen gevoerd. 
Een dochter van haar huwde Andries 
van Pallandt, die eerste kamerheer 
was van Lodewijk Napoleon. Deze 
heeft getracht voor de familie het 
veer bij Amerongen rendabel te hou-
den. Daartoe moest bij Zandwijk een 
brug over de Linge gelegd worden en 
vandaar een zandweg gemaakt wor-
den naar het Wielse veer. Dit veer-
monopolie moest met alle middelen 
veilig gesteld worden. Hoe men van 
Tiel in de provincie Utrecht moest 
komen willen wij nader bezien. 

Men kon met wagens en rijtuigen 
alleen over Echteld, de Vogelenzang, 
Meerten, langs het Asschegat door 
Lienden, dan de Papestraat door 
naar de Rijnbandijk en zo naar Wiel. 

TEGENWERKING 

Andries van Pallandt was een man 
van groot gezag en bijzonder doortas-
tend. Er was al in 1730 een octrooi af-
gegeven door het Hof van Gelderland 
op het verzoek van de Ridderschap 
van Neder-Betuwe, de ambtman en 
de gerichten van  Tie!  en Zandwijk 
om de zandweg te mogen leggen. De 
grondeigenaren vertikten het even-
wel de weg door hun landerijen te la-
ten leggen. Tot groot genoegen van 
de wagenvoerders en voetgangers 
slaagde Andries van Pallandt er ten-
slotte in de geërfden over te halen 
toestemming tot het leggen van de 
weg te geven. Dit was in 1820 en nog 
bleef het Ingense veer hen een doorn 
in het oog. 

Dit alles overziende mag men toch 
de beide kemphanen dankbaar zijn: 
de vrouwe van  Eck  en Wiel voor de 
weg over de Grote Brug naar  Tie!  en 
Judith de Leeuw voor de taaie vol-
harding inzake het Ingense veer. 
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AANVULLINGEN 
DOOR JOKE HONDERS: 
De familie van Westrhenen was sinds 
1716 eigenaar van het Ingense veer. 
Voor die tijd was het veer in handen 
van de predikantenfamilie Peregri-
nus (zie vorige Nieuwsbrief). Adri-
aan van Westrhenen koopt het veer 
met de schuiten en het vaargereed-
schap plus twee huizen voor de 
somma van f 5740. De veerrechten 
bezaten ze echter niet, die waren in 
handen van een adellijke familie. 
Het veer is altijd al een doorn in het 
oog van de heren van  Eck  en Wiel ge-
weest, ook in 1730 laat de toenmalige 
heer van  Eck  en Wiel beslag leggen 
op de goederen van Adriaan omdat 
het Wielse veer f 1700 schade zou heb-
ben geleden door het Ingense veer. In 
1789 kopen Gerrit van Westhrenen en 
Judith de Leeuw het veer van Jan van 
Westrhenen. Vreemd genoeg, gezien  

het bovenstaande verhaal, lenen zij 
daarvoor f 4999 van Evert Jan baron 
van Neukirchen! Waren zij toen nog 
goede maatjes? 

Het veer blijft bijna tweehonderd 
jaar lang in handen van de familie 
van Westrhenen. In 1904 komt het in 
handen van de familie Spies die in 
1907 ook het veerrecht koopt van ba-
ron Nagell. Het veer is heden ten dage 
nog altijd bezit van de familie Spies. 

Judith de Leeuw is afkomstig van 
Oudenwaard (Lienden) en geboren 
23-02-1770 als dochter van Peter de 
Leeuw (Schepen der Hoge Heerlijk-
heid Lheede en Oudenweert) en Jo-
hanna de Haas. Judith trouwt 17-04.-
1789 met Gerrit van Westhrenen. Het 
paar krijgt acht kinderen. Peter van 
Westrhenen, de kleinzoon van 
Judith, is de laatste Van Westrhenen 
die eignaar was van het veer. 	• 

Gedeelte van de akte, waarin Judith de Leeuw in 1821 van koning Willem 
het recht verkrijgt een pont veer bij lngen te exploiteren. 
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RAR 
Region.Arch Rivierenland 
Paul Huisman 

I

Postbus 169 4000 AD  Tie!  - Telefoon (0344) 6122 30  

E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.@regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

NIEUWE ARCHIEVEN 
• Aanvulling op het archief van de 

gemeente Maurik 1811-1945; 
• Aanvulling op het archief van de 

gemeente Maurik 1946-1975; 
• Archief van de Protestants-Christe-

lijke Kiesvereniging, later CDA, afde-
ling Echteld, 1966-2001; 

• Collectie stukken van D. C. Hoek, 
1979-1995 burgemeester van Maurik, 
1980-1989. 

NIEUWE TOEGANGEN 
• Klapper op de vernummering van 

de huizen in de gemeente Lienden 
per 1-1-1958; 

• Klapper op het volkstellingsregister 
1829 van de gemeente Kesteren; 

• Klapper op het volkstellingsregister 
1839 van de gemeente Kesteren. 

• Aanvulling op het archief van de ge-
meente Maurik 1811-1945; 

• Aanvulling op het archief van de ge-
meente Maurik 1946-1975; 

• Inventaris van het archief van de 
Protestants-Christelijke Kiesvereni-
ging, later CDA, afdeling Echteld, 
(1962) 1966-2001; 

• Magazijnlijst van de collectie stuk-
ken van D. C. Hoek, 1979-1995 burge-
meester van Maurik, 1980-1989. 

NIEUWE DIGITALE MOGELIJKHEDEN 
IN DE STUDIEZAAL TE TIEL 
Asksam-database van hinderwetver-
gunningen, verleend door het ge-
meentebestuur van Tiel in de periode 
1876-1948. De database verwijst naar 
de notulen van het college van burge-
meester en wethouders en/of naar de 
serie ingekomen stukken. 

EXPOSITIE 
In de expositieruimte is vanaf 5 no-
vember tot eind januari 2003 de ten-
toonstelling 'De Betuwe, land tussen 
rivieren' te zien. Deze bestaat uit ori-
ginele, door Roelof Warrink vervaar-
digde potloodtekeningen van het 
Betuwse land tussen Doornenburg 
en Vuren. Te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de studiezaal. 

OPENING VOOR BEZOEKERS 

LOKATIE CULEM BORG 
Achterstraat 38 
Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 
LOKATIE BUREN 
Achterbonenburg 6 
Woensdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 
LOKATIE KESTEREN 
Burg. Lodderstraat 20 

Donderdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 
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Monument in Eldik 	Vooraankondiging 

Het enkele jaren geleden opgerichte 
monument in Eldik werd op 17 sep-
tember vorig jaar druk bezocht, on-
dermeer door nabestaanden van de 
omgekomen militairen. 

Hieruit blijkt dat een dergelijk mo-
nument voor de nabestaanden een 
duidelijke rol vervult, die vóór de op-
richting node werd gemist. 

Uit een briefje bij het monument 
bleek dat mevr. H. C.J.van Driel-van 
de Vooren uit Ochten zich bekom- 
mert om het monument. 	•  

De heer Cornielje komt op maandag 
12 mei 2003 iets vertellen over 'De 
slag om de Grebberg'. Het zal zeker 
een interessante lezing worden, 
daarom alvast wat informatie. 

Het verhaal zal zich zeker niet be-
perken tot een puur militaire verslag 
van drie dagen oorlog. Ook de indivi-
duele lotgevallen van soldaten en de 
politieke achtergronden zullen aan 
de orde komen. Hoewel de strijd in 
de Betuwe niet direct gekoppeld is 
aan de Slag om de Grebbeberg wordt 
ook daar enige aandacht aan besteed. 
Lichtbeelden zullen het verhaal on-
dersteunen. 

In aansluiting op de lezing zal het 
Wageningse koor 'Punt Uit' een aan-
tal liederen zingen uit de mobilisa-
tieperiode en de oorlogsjaren. Onder 
meer zal repertoire van  Marlene  Die-
trich, Vera Lynn en Johnny en Jones 
aan bod komen, maar ook nummers 
als 'Blonde Mientje', 'Het Grebbelied' 
en Waste Verkering'. 

Als u een internetverbinding hebt, 
kunt u de site over de Grebbeberg be- 
kijken op www.grebbeberg.n1 	• 
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TANKSTATION BLANKESTIJN 
Kesteren 

Telefoon: (0488) 48 20 90 

Het adres voor: 
Benzine en Diesel 

Motorolie 
Auto-onderhoudsmiddelen 

Wegenkaarten 

AREND DATEMA INSTITUUT 
Archief- en informatiecentrum 

voor de Betuwe 

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur 

zaterdag 7.00-20.00 uur 

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

greetenclortAr cBunket LY.v. 



Fa. GEBR. SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Nedereindsestraat 37— Kesteren —(0488) 48 12 21  

AANNEMERSBEDRIJF 
EN 
VASTGOEDADVISEUR 

t=, tJ 
GARANT 

J. H. HENDRIKSEN 
Nieuwbouw- verbouw- restauratie 

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

Werkplaats:  
Houtmanskampweg la 
Dodewaard 

NVOB  
Nederlands Verbond van 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 

-=  
yid'  BE 

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



 

Werkgroep Zetten WG 
Zetten 

 

Juup Bosch 

 

II  
Winterprogramma 2002-2003 
op nieuwe lokatie 

Plaats: Hoendrik, Dorpsplein 4, 
Herveld. Aanvang 20.00 uur. 

21 JANUARI 2003: 
'De geschiedenis van de veiling in 
Zetten' door de heer Wessel Jansen. 

18 FEBRUARI 2003: 
'Wegen' door drs. J. A. Vervloed. 

18 MAART 2003: 
'Nederlandse  Atlantis  vijf meter on-
der zeeniveau'. De historische geo-
grafie van de Groote Waard voor het 
ontstaan van de Biesbosch door C. de 
Bont uit Rhenen. 

15 APRIL 2003: 
Inleiding over De `Grebbeberg' ge- 
beurtenissen van 1940. 

21 MEI 2003: 
Uitstapje. Nog nader in te vullen. 

  

Briefhoofd 

  

Redactie 

 

  

 

>Peppel 
444.4.4•••'•4,' '' 44i.  4Mikii,l'4444.441, 	  

 

EXPEDITIE 	LUXE VERHUUR 

HOOFDSTRAAT 218 	TELEFOON 214 - IN GEN 

Postrekening 423871, 	 194(  
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Historische foto's 
Geurt Opperman 

 

  

Wie herkent deze mensen uit de collectie van Geurt Opperman? 
Op de foto's uit de vorige Nieuwsbrief zijn geen reacties binnengekomen. 
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I Onderstaande bedrijven en 
personen steunen onze vereniging: 

Panhuizerweg 5 a/b 
4041 CN KESTEREN 
Tel. (0488)48 20 62 
Fax (0488)4832 58 

• buigwerk 
• bouwstaalnetten 
• geprefabriceerde 

wapening en vlechtwerk 

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 Wamcl 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 

BEKISTINGSSYSTEMEN 

W. van HAL BV 



van Dorland Multi-Mediaservice 

Jasmijnstraat  12 
6666 XH Heteren 

Tel.: (026) 474 26 85 
Fax: (026) 472 29 48 

E-mail: vdmm@wxs.n1  

www.vanhelden.n1 

DE NIEUWE  

CATALOG  US 

REKLAMEARTIKELEN & 

RELATIEGESCHENKEN 

MET DUIZENDEN 

ARTIKELEN VOOR 

BEDRIJVEN, 

INSTELLINGEN & 

VERENIGINGEN 

MET VEEL SPECIALE 

AANBIEDINGEN 

N BESTEL & INFORMATIELIJ  0344 - 64 02 00*  

EZOEK ONZE SHOWROOM - Franklinstraat 4 TIEL 

VOOR WELKE VORM 

VAN RECLAME U OOK KIEST, 

ook als u zakelijk op 
Internet wilt adverteren 

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

OCHTEN 
offset & digitale druk 

E 
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Korte berichten 
Redactie 

 

  

PA Op twee c D-roms zijn nu vijf regio-
naal-historische tijdschriften in een 
oogwenk te raadplegen. Zoeken op 
elk gewenst woord, een plaatsnaam, 
familienaam, voornaam, onderwerp, 
u vindt binnen seconden de gezochte 
informatie in de tijdschriften Tussen 
de Voorn en Loevestein 1965-2000, Me-
dedelingen Historische Kring West-Be-
tuwe 1972-2000, De Drie Steden 1980-

2000, Tweestromenland 1964-1999 en 
Tabula Bat avorum. 1968-1999. Deze CD-

rom is onmisbaar voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschiedenis 
van het Gelders Rivierengebied en 
haar bewoners. Prijs € 35,- 

Te koop bij onze vereniging of via 
Joke Honders (0488) 413o 31. 	• 

UITWISSELING BOEKEN 

Met het Regionaal Archief Rivieren-
land Tiel is een uitwisseling van uit-
gaven tot stand gekomen. In het 
Arend Datema Instituut zijn uitgaven 
uit Tiel te koop. Alle beschikbare uit-
gaven van onze vereniging zijn in het 
Archief te koop. 	 • 

DEFTIGE DAMES, HOGE HEREN 

DRIE EEUWEN GELDERSE 

PORTRETKUNST 1550-1850 

14 december 2002 Cm 23 maart 2003 
Museum Het Valkhof Nijmegen 
Een heer in Turks kostuum, een 
dame als Griekse godin. Burgemees-
ters, regenten, dominees, gezanten, 
kunstenaars en vooral kasteelbewo-
ners lieten zich in de afgelopen eeu-
wen graag portretteren op een schil-
derij. Ze wilden hun bijzondere sta-
tus of afkomst laten zien. Complete 
verkleedpartijen lijken het soms. 
Mannen met modieuze pruiken en 
vrouwen in satijn en goud. Gewone 
mensen konden zich de luxe van een 
portret niet permitteren. Meer dan 
honderd werken vertellen de ge-
schiedenis van de portretkunst in 
Gelderland van circa 1550 tot 1850. • 
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Korte berichten 
Redactie 

 

  

LJ 'EEN EERLIJCKE PLAETS' 
Memorboek van joods Wageningen en 
omgeving. 

De inhoud bestaat uit een bundel 
schetsen (29) over joods leven en wer-
ken van 1567-1945. Niet alleen wordt 
de joodse gemeenschap van Wage-
ningen zelf beschreven, maar ook die 
van Ede-Bennekom, Renkum, Rhe-
nen (vanaf 1918) en Zetten. De joodse 
inwoners van deze plaatsen vorm-
den tot 1987 de joodse gemeente 
Wageningen. 

Aan de orde komen: in 1570 moet 
de bank van leninghouder met zijn 
gezin op last van  Alva  Wageningen en 
Gelre verlaten; in de 17e eeuw is een 
lommerd in de Nieuwstraat, die tot 
in de 19e eeuw de Jodestraat heette. 
Duitse joden kwamen in de 18e eeuw 
naar onze stad. Er werd joods onder-
wijs gegeven en er waren synagogen 
in de Riemsdijkstraat (in een pak-
huis) en in de Walstraat. De oudste 
nog bestaande joodse begraafplaats 
op het platteland is in Wageningen. 
(1668). Bar mitswa in de oorlogs-
dagen en een joodse huwelijksslui-
ting door onderduikers in 1945. 

Opgenomen is de lijst namen van 
de 71 omgekomen joodse burgers uit 
Wageningen, gemeenten Ede, Ren-
kum en Rhenen. 

De auteur is A. G. (Ton) Steenber-
gen uit Wageningen. Uitgegeven door  

de Stichting Joods Gedenkteken Wa-
geningen en Omgeving, met steun 
van o.a. Prins Bernhardfonds, de ge-
meente Wageningen, RABo-bank-Wa-
geningen-Rhenen. Aantal bladzijden: 
128 inclusief ca. 80 afbeeldingen. 

Prijs: 19 Euro, exclusief verzend-
kosten. Bestellen door overmaking 
op giro 7630368 of bankrekening 
3970.33.184 (RABo-bank) t.n.v. Stich-
ting Joods Gedenkteken Wageningen 
en Omgeving te Wageningen. 	• 

GEZOCHT: 

Fruitkist met opschrift 

P. van Westrhenen 

Reacties graag aan de redactie. 

drk 
121 Op de achterzijde van deze 
Nieuwsbrief hebben we een foto afge-
drukt, waarvan de lokatie ons onbe-
kend is. Op de zakken staat `A.Vink 
JFz  Elst. Weet iemand waar deze foto 
genomen zou kunnen zijn? 	• 
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