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Van de voorzitter
Folkert Schuurman

De leden aan het woord
Op het moment dat ik dit schrijf zijn
de voorbereidingen voor de jaarvergadering al achter de rug. In deze
Nieuwsbrief vindt u alle stukken die
hierop betrekking hebben.
Als vereniging hebben we een
goed jaar achter ons. Het ledental is
gestaag toegenomen en we hopen dit
jaar het 5ooe lid te mogen inschrijven. Vorig jaar hebben we alle lopende activiteiten succesvol kunnen
afsluiten, in de meeste gevallen met
een publicatie.
ACTIVITEITEN 2003

Ook voor de komende jaren hebben
we een aantal activiteiten gestart.
Van de heer Hans van de Griend,
de huidige bewoner van Teisterbant,
mochten we een kopie ontvangen
van de historische sleutelroman 'De
Jonker van Duinenstein', geschreven
in 297 door J.A.Heuff onder het pseudoniem J. Huf van Buren, dezelfde
auteur als van Johannes de Speelman. We zijn aan het bekijken of we
een herdruk van dit zeldzame boek
kunnen verzorgen. Er zijn maar enkele exemplaren van bekend.
Verder is een verkennend onderzoek gestart naar de steenfabrieken
in ons werkgebied. Een commissie is
aan het werk gegaan om alles te inventariseren en te beschrijven.
Er wordt gewerkt aan een geannoteerde uitgave van de `Wandelingen'
van Heldring, wat terzijnertijd zal resulteren in een publikatie.
4

Recent kregen we van de heer dr.
Aart Bijl uit Vuren een manuscript
over het Rivierengebied ter inzage
om dat mogelijk te publiceren. Ook
dit wordt bezien.
Dit jaar is een uitbreiding voorzien van de serie `Betuwse Monografieën'. In ieder geval zullen deeltjes
verschijnen over Randwijk en Dodewaard met een herdruk van de verhalen van resp. Van Uden en Wolters,
gepubliceerd in 'De Betuwe'. Er zal
ook een deeltje verschijnen met drie
nagelaten verhalen van Jan Tornga.
Alles bijeen is er veel werk te verzetten naast de normale dagelijkse
werkzaamheden.
SCHENKINGEN

In de afgelopen periode mochten we
enkele schenkingen ontvangen:
• Van de heer Van Ommeren uit Eist
kregen we een collectie boeken over
numismatiek (munt- en penningkunde) van zijn vader;
• Van de heer Weltman uit Rhenen
een dossier over de restauratie van
de kerk van Kesteren door baron Van
Asbeck;
• Van de heer J. van Dijkhuizen een
collectie boeken voor onze bibliotheek.
Alle deze schenkers willen we hierbij
hartelijk dankzeggen.
Tot slot zou ik u willen oproepen
onze jaarvergadering te bezoeken op
14 april aanstaande.
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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 Cr000 Timmer
v.d. Hi1st Amerongen BV

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
DRIEL
Advocatenkantoor Looijen
Arns Olie- en Benzine Brandst.handel Boekhandel B.O.S.
MVS Makelaardij OG
Notariskantoor Elfrink
Ras Vastgoed
OCHTEN
Makelaardij Van de Weijde
Aannemersbedrijf Quint
Administratiekantoor den Hartigh
DODEWAARD
Apotheek de Bongerd
Handelsonderneming De Nijburg
Architectenburo Fren Overdijk
Gebr. Van Dorland
Betuws Accountantskantoor BV
Geurts Conservenfabriek BV
Derksen Autofood
Autobedrijf Piet Geluk
Drukkerij Ochten
Bas Honcoop BV
Elektr. Techn. Inst. Buro H. v.d. Flier
Dhr. C.S. Grtinbauer
EM. Angelino Ochten BV
Restaurant de Engel
Freek Keuken Familux
Makelaardij J. Derksen
BUITEN ONS WERKGEBIED
Architektenburo Snijder—Apeldoorn
IJZENDOORN
Boekhandel Herberts— Eist
Autobedrijf Zeeman
Dhr. 'Th.Laurentius—Voorschoten
Dhr. Douwe Elting
Dhr. M. van Lienden—Zaandam
Dhr. C. J. P. Westreenen—Laren
HETEREN
Schildersbedr. Peters van Ton —
Aannemersbedr. Kuijpers Heteren BV Wageningen
Notariskantoor Soons

Totaalnet —Arnhem

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

Maandag 14 APRIL 20.15 uur
(19.30 uur Jaarvergadering!)
Zalencentrum `Johanna's Hof'

I

dr. G.B. Jansen
Onder de rook van de veldovens

De klei in de uiterwaarden langs de
rivieren was en is bij uitstek geschikt
voor het vervaardigen van baksteen
en reeds vroeg in de negentiende
eeuw werden langs de oevers van de
grote rivieren in talrijke veldovens
stenen gebakken. Als kralen aan een
snoer lagen aan beiden zijden van de
Nederrijn en Waal, maar ook langs de
Linge talrijke veldovensteenfabrieken.
Nog in het begin van de 2oe eeuw
werden er in het gebied tussen Kesteren en Tie! ongeveer 25 steenfabrieken geëxploiteerd. Thans zijn er nog
maar enkele in bedrijf en is de rest
vervallen of reeds gesloopt. Ruïnes
en herinneringen restten ons van
een bedrijfstak die tot in de jaren zestig van deze eeuw aan duizenden
mensen werkgelegenheid bood. De
Nederlandse baksteenindustrie is heden geconcentreerd in een vijftigtal
geautomatiseerde pers- en baksystemen en met nog geen 1.500 werknemers meer. Aan de groei en het verdwijnen van talrijke steenfabrieken
in de regio zal kort aandacht worden
besteed. Voorts wordt nadruk gelegd
op deze in het verleden zo belangrijke bron voor werkgelegenheid op
NIEUWSBRIEF HICK&O

het platteland, die tevens een grote
zorgenfactor is geweest als gevolg
van de veel voorkomende vrouwenen kinderarbeid. Ook deze aspecten,
zowel werkgelegenheid als de sociale
problematiek, komen in de voordracht aan de orde.
Een en ander zal worden toegelicht met een aantal dia's.
•

Maandag 12 MEI
20.00 uur
Zalencentrum `Johanna's Hof'
B. Cornielje

De slag om de Grebbe berg
Het verhaal zal zich zeker niet beperken tot een puur militaire verslag van
drie dagen oorlog. Ook de individuele 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 aanbesteed.
Lichtbeelden zullen het verhaal ondersteunen (zie ook blz. 30).
In aansluiting op de lezing zal het
Wageningse koor 'Punt Uit' een aantal liederen zingen uit de mobilisatieperiode en de oorlogsjaren. Onder
meer zal repertoire van Marlene Dietrich, Vera Lynn en Johnny en Jones
aan bod komen, maar ook nummers
als 'Blonde Mientje', 'het Grebbelied'
en Waste verkering'.
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Maandag 16 JUNI
20.00 uur

Zalencentrum 'Johanna's Hof'
Drs. E. Heunks (Eckhart)
RAAP-onderzoek
langs de Romeinse Limes

In het begin van onze jaartelling is
het huidige Nederlandse gebied circa
300 jaar lang door de noordgrens van
het Romeinse rijk (de limes) in tweeën gedeeld. De limes werd in Nederland met name gevormd door de Rijn
en de op de zuidoever hiervan aangelegde limesweg. Ongeveer de helft
van de circa 22 Romeinse grensforten
die in ons land hebben gelegen, dient
te worden gezocht in Gelderland.
Met uitzondering van het grote legerkamp (castra) in Nijmegen, betreft
het zogenaamde castella, waar in de
regel hulptroepen van enkele honderden militairen gelegerd waren.
Slechts drie van de Gelderse castella
zijn door middel van onder andere archeologische vondsten en waarnemingen met zekerheid (of een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid) vastgesteld (De Bijland; Meinerswijk; Maurik). Van de overige is
geen exacte locatie bekend of zijn de
beschikbare gegevens te beperkt om
ze zondermeer als castella op de kaart
te kunnen zetten. Gesteld kan worden dat het over het geheel genomen
slecht gesteld is met de huidige staat
en kennis van de castella-terreinen
langs de Gelderse Limes.
Om in deze kennisleemte verandering te brengen heeft RAAP in 2002 in
opdracht van de provincie Gelderland op twee potentiële castellumlocaties nader onderzoek uitgevoerd
met het doel meer duidelijkheid over
6

de betekenis van deze terreinen te
krijgen. Dit zijn Driel-Baarskamp en
Randwijk; beide landelijk gelegen en
relatief ongeschonden locaties, waar
de kans het grootst werd geacht op
het aantreffen van mogelijke sporen
van een castellum.
De onderzoeken zijn uitgevoerd in
het kader van het provinciale cultuurhistorische werkenprogramma
Belvoir waarin onderzoeksdoelstellingen zijn geformuleerd die tevens
aansluiten op de nationale onderzoeksagenda. Eén van deze speerpunten is het in 2000 opgestarte
`Limesproject': de noordgrens van
het Romeinse rijk, met verschillende
hieraan te relateren archeologische
thema's. In het kader van het Limesproject is overigens tevens door RAAP
een Limeskaart vervaardigd waarin
het Romeinse landschap rond de
Limes is geanalyseerd en een compleet overzicht wordt gegeven van
Romeinse vindplaatsen langs de Romeinse Rijksgrens.
In de lezing zal behalve de resultaten van de twee onderzochte mogelijke castellum-locaties tevens de Limeskaart laten passeren, alsook andere actuele RAAP-projecten langs de
•
Romeinse noordgrens.
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Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF
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Dr. A.R. Holstraat 17
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Electra
Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren

* Meubels
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* Hout
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Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

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

Gun uw ogen alleen het beste!

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

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

AMME °PTIEK
tt

(0488) 48 13 05
• Oog meting
• Brillen
• Contactlenzen

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

ALTIJD OP ZOEK
NAAR HET BESTE

Peter Diepeveen
Kwaliteit waar ik
persoonlijk achter sta

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

A. taL,,-.

Spaan

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

Joke Honders

Jaarverslag 2002
I
1. ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP MAANDAG 8 APRIL 2002

Aanwezig: Het voltallige bestuur en
een aantal leden.
OPENING

Om half acht opent F. Schuurman de
vergadering.
MEDEDELINGEN

• Een aantal leden is ons ontvallen.
Een van hen is de heer Pieper uit
Harderwijk, die een actief lid van de
werkgroep WOII was.
• De Heer. H. Gerritsen heeft een
lintje gehad.
• Er zijn nog veel dingen af te ronden, maar er is ook veel gebeurd.
• Een aantal boeken is verschenen:
a. Terug naar de bronnen. J. Jager en
M. Potjer;
b. Boek Rabobank;
c Watervloed 1809 van J. Derksen;
d. Echteld.
• K. v. Ingen heeft als redactielid gefungeerd bij het boek over Kesteren.
Ook spelen wij een belangrijke rol in
de Stichtig Tabula Batavorum, die al
twee jaarboeken het licht hebben
doen zien. Dit jaar zal het thema 'criminaliteit' zijn.
• We worden vaak gevraagd om buitenlezingen te verzorgen.
• Een tentoonstelling is georganiseerd in Heteren.
• Het gebouw is officieel tot Rijksmonument verklaard.

NIEUWSBRIEF HKK&O

• Vooruitblik van boeken die nog zullen verschijnen:
a. Het interviewboek heeft achterstand opgelopen, maar zal in het
najaar verschijnen;
b.Een boek over Groothuis(dialect en
grammatica van Maurik en omgeving);
c. Molukkenboek;
d.Herdruk boek Kesteren,dat wij zullen uitgeven;
e.Voor 2003 hebben we besloten De
Wandelingen van Heldring opnieuw uit te geven, aangevuld met
commentaar van onszelf.
• Verder worden alle medewerkers
bedankt met name: de heer Van de
Brink uit Andelst i.v.m. techn. zaken
rondom het gebouw; P. Kegelaar zal
voor ons dingen uitzoeken i.v.m. status Rijksmonument; E. Janssen voor
het verzorgen van de lezingen; de
transcribentengroep; de auteurs van
de artikelen; Douwe Elting die het computernetwerk onderhoudt; de
groep Genealogie; de techn. dienst J.
v. Dam en W v. d. Bosch; F. Nieuwenhof voor zijn reorganisatie van de bibliotheek; verder de vaste bemanning en de directeur A. Datema.
Tot slot de overburen, die de politie
gewaarschuwd hebben i.v.m. inbrekers die opgepakt konden worden.
Overige mededelingen:
a. De herdruk van het boek van
Kesteren verschijnt 17 april.
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b. Het streekarchivariaat Tiel streeft
naar een nauwer contact met de
hist. verenigingen.
c. Dit jaar vieren we ons 35-jarig bestaan. We bezinnen ons nog op iets
naar onze leden toe!

2. DE HISTORISCHE KRING IN 2002

Het ledental van de HKK&O telde eind
2002 ca. 485 leden en huisgenootleden.
BESTUUR

Het algemeen bestuur vergaderde in
2002 zes keer.

NOTULEN SECRETARIAAT.

Hierop zijn geen aanmerkingen.
LEZINGEN
FINANCIEEL JAARVERSLAG

De kascontrolecommissie bestaande
uit G. v. Kalkeren en mevr. R. Geurts
hebben de zaak in orde bevonden en
de penningmeester is decharge verleend. De heer G. v. Kalkeren is aftredend en mevr. Huibers-de Vree zal
zijn plaats innemen.
BESTUURSVERKIEZING.

Mevr. E. Janssen is aftredend en stelt
zich niet meer herkiesbaar. We hebben met een mooie bos bloemen afscheid van haar genomen. Besloten is
om geen nieuw bestuurslid te kiezen
omdat het bestuur toch al groot genoeg is. P. Kegelaar neemt haar werkzaamheden t.a.v. de lezingen over.
De heren C. de Bont en H. Gerritsen
zijn aftredend en herkiesbaar en zijn
weer herkozen.
RONDVRAAG

De heer W. Dubois vraagt zich af of
wij geen hogere subsidie kunnen krijgen nu de gemeente groter geworden
is. F. Schuurman legt uit dat het ADI
van elke gemeente al subsidie krijgt.
7. Sluiting
F. Schuurman sluit de vergadering
met de vraag of er nog mensen zijn
die op 20 april willen helpen met de
grote schoonmaal van het gebouw. •
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In het verslagjaar werden wederom
negen lezingen gehouden, die alle in
het Dorpshuis te Kesteren plaatsvonden.
EXCURSIE.

De excursie voerde ons dit jaar naar
Noord-Limburg en Kevelaer. Ook dit
jaar was de organisatie in handen
van de heren K. v. Ingen en C. de
Bont.
OUD SCHRIFT

Voor de cursus oud-schrift gaven zich
vier mensen op.
NIEUWSBRIEF

De Nieuwsbrief verscheen dit jaar
driemaal.
DE TABULA BATAVORUM

Deze verscheen dit jaar voor de derde
maal als Jaarboek met als thema Criminaliteit in het Rivierenland. De
presentatie werd feestelijk gevierd op
vrijdag 15 november in de hal van
het gemeentehuis van de gemeente
Overbetuwe te Eist. De heer H. Jansen kreeg het eerste exemplaar uit
handen van burgemeester Tuinman.
•

NIEUWSBRIEF HKK&O

2ie jaargang nr.2 - april 2003

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen

ters

• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 60 27 92
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a la carte restaurant.
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Fam. Jansen-de Ruijter
Tielsestraat 190 — Andelst
Telefoon: (0488) 45 16 88

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

RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN

I NTER1EURBOUW
SCHEEPSBETIMMERING

Dorpsstraat 1
Postbus 24
6672 LC Hemmen 6670 AA Zetten

Houtmanskampweg 9
6669 MZ Dodewaard
Tel. (0488) 48 22 48
Fax (0488) 41 20 81
Mobiel (06) 5338 8274
E-mail: info@vanwamel.com
Internet: www.vanwamel.com

Tel. (0488) 45 13 12
Fax. (0488) 45 26 21
E-mail: fvlynden@wxs.n1
•
•
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Inruil en financiering mogelijk
Nedereindsestraat 25 Kesteren
Tel. (048)48 12 00

Werkgroep Zett,9!ti,
.
,.

B.T.Hoff-Velde

WG
Zetten

111 Jaarverslag 2002
Het jaarverslag van de Werkgroep betreft zeven bijeenkomsten vanaf 19
maart 2002 tot 18 februari 2003. Gemiddeld waren 26 personen aanwezig en ons ledenaantal is een kleine
honderd. De plaats van samenkomst
is wat variabel. We waren gewend
aan onze stek in 'Het Wapen van
Andelst'. Toen dat veranderde waren
de aankondigingen wel eens tegenstrijdig. Van de familie Jansen is afscheid genomen op 19 november
2002 Ze hebben ons Is jaar lang gastvrij ontvangen en verzorgd.
Twee lezingen gingen over vervoer. De eerste van J.van Ingen ging
over ponten over de Rijn en de Waal,
toen en nu. Vervloet nam ons mee
naar een speurtocht naar verbindingen in het hele land tot ver in onze
historie. Hoeveel kostte een beer op
een pont en hoe kwamen de Romeinen met hun rolkaart hier en beheersten hun hele wereldrijk?
De avondexcursie naar, het Regionaal Archief Rivierenland was een
ware ontdekking in boeken, bezittingen en collecties. Veerman leidde ons
door het gebouw met bijzondere aandacht voor het beheer van het archief
van ons hele gebied.
Luuk Struick-van der Loeff vertelde van haar werk als museale restaurateur in het Kriffler-Milller museum. Ook hier is het bewaren van
de collectie een boeiend en technisch
gebeuren. De voorbereiding van een
tentoonstelling over Van Gogh en
Helene was in volle gang.
NIEUWSBRIEF HKK&O

De Betuwe stond centraal bij Joke
Honders en J. P. A. van den Ban. De
eerste met een boeiend verhaal over
gebruiken en oude gewoonten in de
Betuwe. Van den Ban bracht de
streekontwikkeling diepgaand en
beeldend in onze herinnering terug.
Het verdwijnen van de veiling in
Zetten werd door Wessel Jansen met
het verhaal over zijn boek 'Van kruiwagen tot heftruck' in de Oude
School in Hemmen over het voetlicht
gebracht.
Terugziend op dit jaar heb ik ontdekt dat ik weinig wist van de geschiedenis van de Betuwe. Met een lezing wordt elke keer iets toegevoegd,
alhoewel de tijd soms weer iets uitwist.
De tijd speelt ook in onze werkgroep een rol. Vroeger kwam een
deel van onze leden na een actieve
tijd in hun leven bij de werkgroep terecht. Nu gaan velen eerst nog een
golfcarrière opbouwen en komen
iets later voor historische activiteiten
beschikbaar.
De Werkgroep is bestuurlijk wat
onderbemand. Hopenlijk krijgen we
steun van onze leden. Ik dank iedereen voor hun inbreng, enthousiasme
en aanwezigheid.
•
GEPLANDE ACTIVITEITEN
15 APRIL 2003:

Inleiding over De `Grebbeberg' gebeurtenissen van 1940.
21 MEI 2003:

Uitstapje. Nog nader in te vullen.
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Werkgroep Archeologie
Henk Gerritsen en Kobus van Ingen

Jaarverslag 2002
I

Er gebeurde niet zoveel dit jaar. In
het werkgebied van de werkgroep is
er relatief weinig gebouwd binnen
de dorpskommen en als er dan wat
wordt gegraven, dan komt het vulzand er vaak na korte tijd al overheen. Buitenkansjes, zoals twee jaar
geleden kregen in de nieuwbouwwijk Craayenhof, hadden we dit jaar
niet.
Vrijwel wekelijks trekt de werkgroep het gebied in en als we geen actuele bestemming hebben dan wordt
er steevast voor gekozen om een van
de oude vindplaatsen te bezoeken.
Hier doen we dan veldwerk en we
weten toch iedere keer weer aardige
oppervlaktevondsten te doen. Een
aantal opmerkelijke zaken is er toch
voorgevallen en deze willen wij u
hier niet onthouden.
OPHEUSDEN

In afwateringssloten bij de nieuwe
oprit naar de A15 bij Opheusden vonden we een tweetal kleine Bronstijd
nederzettinkjes. De eerste gelegen
halverwege tussen (ontgrondingsplas) het gat van Schoels en het
nieuwe viaduct bij de rijksweg, en de
tweede nederzetting lokaliseerden
we even ten zuiden van de NS halteplaats bij Opheusden. Beide vindplaatsen toonden een duidelijke verkleuring in het talud van de nieuw
gegraven sloten en in deze verkleu10

ring konden we wat fragmentarisch
schervenmateriaal en natuursteen
bergen. De grof-verschraalde aardewerkfragmenten gaven aan dat het
vindplaatsen uit de Bronstijd waren.
Uitgebreid onderzoek was niet mogelijk, omdat we de taluds natuurlijk
niet mochten beschadigen.
LIEN DEN

Op aanwijzing van mevr. Wil van
Schaik-Vink zijn we gaan kijken bij
een jong aangeplante perenboomgaard aan de Hogeweg bij Lienden.
Bij een eerdere verkenning van mevr.
Van Schaik-Vink was het haar opgevallen, dat de grond er rijk was aan
potscherven en grof puin. Ook de
vondst van een grof stuk natuursteen
dat ze ons kon laten zien maakte de
werkgroepleden nieuwsgierig.
Het perceel is gelegen op de helling van de oude oeverwal van de
Lee- of Leije, oftewel de huidige Leijgraaf. Deze in de vroege Middeleeuwen gevormde oeverwal, heeft in het
verre verleden waarschijnlijk tot
woonplaats gediend.
Het stuk natuursteen van Drachenfelts Trachiet, bleek een behoorlijk fragment van een oude vijzel. Met
de groep bezochten we het perceel en
zagen met eigen ogen hoeveel oud
materiaal er aan de oppervlakte te
zien was. De bodem lag bezaaid met
fragmenten van baksteen, dakpan-
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TANKSTATION BLANKESTLIN
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

grootendort cBunket bay.
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
GARANT

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

J. H. HENDRIKSEN

NVOB

Nieuwbouw-verbouw- restauratie

Nederlands Verbond van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

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

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

=

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

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

Het fragment van de vijzel, gevonden op een perceel aan de Hogeweg in Lienden.

nen en potscherven. Veel van de
scherven konden we als laat-middeleeuws determineren. Zover we konden waarnemen waren er geen funderingsresten zichtbaar, mogelijk
waren deze bij een latere egalisering
van het perceel geheel vergraven.
Verder leverde ons onderzoek geen
vondsten op van hoge ouderdom.
Enige weken later hadden we weer
contact met mevr. Van Schaik-Vink
en zij toonde ons weer een fragment
van de vijzel. Na enig passen bleek dit
stuk perfect te sluiten op het eerder
gevonden fragment waardoor het
mogelijk werd de oorspronkelijke
vorm van de vijzel te reconstrueren.
Op bijgaande foto en tekening is
een en ander nader aangegeven. Omtrent de ouderdom bestaat nog onduidelijkheid. De vijzel is sierlijk van
vorm wat doet denken aan Romeinse
herkomst.
Het perceel waar de vondst is gedaan, geeft echter géén andere Romeinse vondsten prijs en dat maakt
NIEUWSBRIEF HKK&O

een Romeinse datering erg onwaarschijnlijk. Datering in de Middeleeuwen lijkt daarom waarschijnlijker al
hebben we tot dit moment nog geen
vergelijkbaar type in de beschikbare
lectuur kunnen vinden.
Tot slot kunnen we nog vermelden
dat de werkgroepleden mevr. Roos
Veldkamp-jaspers en Henk Gerritsen
een aantal middagen verzorgden
met archeologielessen aan middelbare scholieren uit Kesteren. Dit in
de verwachting dat we hiermee wat
belangstelling voor de archeologie en daarmee natuurlijk interesse in de
streekhistorie - kweken onder de jongeren. De werkgroep bestond ook dit
jaar uit mevr. Roos Veldkampjaspers, Jaap van Dam, Rian Hofs en
•
Kobus van Ingen.
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Oostheim te Andelst
W.v. d.Westeringh

INLEIDING: VAN WAAR DIE NAAM?

In het verpondingsregister l van 1649
is onder Andelst sprake van een
bouwing van Jonker Oostheim, kapitein, ter grootte van 40 morgen (I morgen = ca. 0,86 ha), waarvan een perceel van ongeveer 3 morgen onder
Herveld lag en een perceel uiterwaard van ca. 21/2 morgen onder WolIeren. Ook in Zetten verpachtte hij
nog 2 morgen land.
Dit gegeven deed bij mij de vraag
opkomen of er verband zou bestaan
tussen boerderij Oostheim aan de
Waalstraat in Andelst en bovengenoemde Jonker Oostheim. Uit onderzoek in ondermeer de dijkcedullen2
van Loenen, aangevuld met gegevens
uit andere bronnen, werd het duidelijk dat de naam van boerderij Oostheim te Andelst inderdaad ontleend
is aan het adellijke geslacht Van Oostheim.
HET GESLACHT VAN OOSTHEIM

Jonker van Oostheim was verwant
aan de Heren van Loenen en Wolferen (= het geslacht Van Gent). Een
dochter van Bartolt van Gent, n.l.
Willemina van Gent (overl. vóór
1628), trouwde (vóór 1603) met Hessel
van Oostheim (oven, vóór 1626). Zij
hadden een zoon Bartolt van Oostheim, kennelijk genoemd naar zijn
grootvader Bartolt van Gent.
Het grondbezit van de Van Oostheim's was waarschijnlijk afkomstig
(geërfd) van de Van Gent's van Loenen en Wolferen. Na de dood van Bar12

tolt van Oostheim (1654), gehuwd
(1645) met Susanna Sophia van Oostheim (die hertrouwde met kolonel
Gerrit van Frents), werd het bezit
kennelijk nog niet verdeeld, want in
elk geval al in 1698 tot ca. 1723 is er
sprake van de erfgenamen van Jonker Bartolt van Oostheim.
Vanaf minstens 1692 was Heer
Jacob van Diest `verwinhebber'3 van
34 morgen land in Andelst. Waarschijnlijk in 1723 werd het `verwin'3
op Oostheims bouwing verkocht aan
Peter Rootbeen, samen met Hendrik
Rutgers. Oostheims bouwing was in
1723 ongeveer 53 morgen groot, met
land behalve in Andelst ook in Herveld en Zetten.
Pachter van de bouwing van Jonker Oostheim te Andelst in 1649 was
Cornelis Dibbits. Zijn zoon Derk
Cornelissen Dibbits was pachter van
1671 tot en met 1697 (of over een langere periode). Hendrik Willemsen
Tap pachtte de boerderij van 1719
(misschien al eerder: 1716?) tot 1723,
toen hij naar Zetten verhuisde.
ROOTB EEN

Peter Rootbeen is slechts korte tijd
- 1723 tot 1725 - `verwinhebber'3 van
Oost heims bouwing geweest, want
vanaf 1725 was commies Van de Wart
eigenaar van Oost heims bouwing.
Peter Rootbeen was `borgerluitenanf.
Hij was gehuwd met Johanna de
Hartog uit Tiel.

NIEUWSBRIEF HKK&O
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes,
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz.

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

Full-colour drukwerk, o.a. brochures.
Eigen ontwerpstudio.
Kleurenkopieën, A4 en A3 formaat,
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit!
Klaar terwijl u wacht.

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

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

OCHTEN
ofFset &

e

digitale d'Ult

•
I

Drukkerij Ochten
Mercuriusweg 5
4051 CV Ochten
Industrieterrein 'De Heuning'
Tel. (0344164 41 62
Fax (0344164 38 69
E-mail: druk.ochten@ciceronet.ni

Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

Nedereindsestroat 7 - 4041 XE Itesteren
Telefoon 0433 - 43 2226
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H.WEIJMAN
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Ochten Telefoon (0344) 64 17 93

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
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ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

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

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

Oostheim te Andelst (v66r de brand van 12/13 augustus 1938)

VAN DE WART

Commies Willem van de Wart had de
bouwing 'gerechtelijk' gekocht, zoals
bij de verkoop van Oostheims bouwing
vermeld werd. Hij bezat de bouwing
van 1725 tot zijn overlijden omstreeks
1751. In 1775 verkochten zijn erfgenamen Oostheims bouwing. Die erfgenamen waren Mechtelt van de Wart
(weduwe in 1753), dochter van zijn
broer Cornelis, en haar drie kinderen.
Mechtelt van de Wart was gehuwd
met Cornelis Ernstman. Hun dochter
Anna Ernstman was getrouwd met
Arien Appeltant (overl. 1775-80). Zij
hadden drie kinderen: Cornelis, Maria en Johannes Appeltant. In 1775
verkopen ouders en kinderen Appeltant Oostheims bouwing aan Jan Jansen van Doorn en Jacomina Troost.
Tot die tijd hebben pachters op de
NIEUWSBRIEF HKK&O

bouwing gewoond en daar hun landbouwbedrijf uitgeoefend. Behalve de
al genoemde vader en zoon Dibbits
en Hendrik (Willemsen) Tap was dat
in 1724 Hendrik Jansen van Doorn
(zwager van Hendrik Tap) en vervolgens zijn zoon Jan Jansen van Doorn.
De Jansen van Doorn's werden dus
van pachters van Oostheims bouwing
de eigenaren ervan.
JANSEN VAN DOORN

Met het echtpaar Jansen van DoornTroost komen we bij bekende namen
van Betuwse boerengeslachten. Jan
Jansen van Doorn (geb. 1735) was een
zoon van Hendrik Jansen van den
Doorn (in Loenen) en Maria van Oort
(ookwel: van Noort), Jacomina Troost
(geb.1726) was een dochter van Hendrik Troost te Valburg en Anna Derksen.
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Jan Jansen van Doorn en Jacomina
Troost kochten op 26 augustus 1775
Oostheims bouwing die toen 53 morgen groot was. Vanaf toen is de boerderij waarschijnlijk steeds door vererving in de familie gebleven. Van Jan
Jansen van Doorn vererfde de boerderij op zijn zoon Hendrik Jansen
van Doorn.Hij verkocht de boerderij
in 1816 aan zijn stiefzoon Lambert
Godert van 01st (zie beneden, onder:
Van 01st). Of de eigenaren sinds de
koop ook op Oost heim woonden en er
geboerd hebben, is niet nagegaan.
DE LEEUW

Hun dochter Anna Jacoba Jansen van
Doorn (geb.1767/68) trouwde (1785)
met Daniel de Leeuw (ook wel: Van
Gent de Leeuw; geb. 1761), zoon van
Peter de Leeuw te Andelst en Petronella van Gent.Daniel de Leeuw was
in Andelst de grootste grondeigenaar. In 1816 stond hij voor ruim 94
morgen (= ca. 78 ha) te boek.
De adellijke familie Speyard van
Woerden (van het Huis Andelst) bezat in Andelst toen ongeveer evenveel grond (93 morgen).Volgens de
oudste kadastergegevens van Andelst
uit 1820 was het bezit van Daniel de
Leeuw zelfs meer dan Ioo ha groot.
VAN 01ST

Twee dochters van het echtpaar De
Leeuw-Jansen van Doorn trouwden
met twee broers Van 01st, zonen van
Daniel van 01st, kapitein in het leger,
en Aleida Maria van Ommeren, te
Winssen. Namelijk Jacomina de
Leeuw (geb. 1789) trouwde (1805) met
Jan Otto van 01st (geb. 1786), en Hendrina de Leeuw (geb. 1791) trouwde
(I810) met een jongere broer Lambertus Godent van 01st (geb.1792).
14

Een zoon van het eerst genoemde
echtpaar, namelijk Jacob Pieter Nicolaas van 01st (geb.1824), trouwde
(1845) met Anna Jacoba van 01st (geb.
1815), dochter van het tweede genoemde echtpaar. Zij hadden drie zonen en een dochter: Willemina van
01st (geb. 1853). Derhalve drie generaties Van 01st.
P.S. 1. Jan Otto van 01st (geb. 1786) was
kennelijk genoemd naar zijn grootvader
Jan Otto van 01st die bijna 50 jaar (17181768) predikant te Winssen was! Sinds
1759 werd hij bijgestaan door een 'adjunctpredikant': Nicolaus Gerhardus Geistman
(Winssen 1759-1800).
P.S. 2. Aleida Maria van Ommeren hertrouwde (1802) met Hendrik Jansen van
Doorn (zie boven, onder: Jansen van
Doorn), broer van eerdergenoemde Anna
Jacoba van Ommeren, de vrouw van Daniel de Leeuw.
VAN LONKHUUZEN

Willemina van 01st (geb.1854) trouwde (1891) met Jan van Lonkhuijzen
(geb.1856) uit Heteren, zoon van Johannesvan Lonkhuijzen en Hendrina
van de Westeringh.
Een van de kleinkinderen Van
Lonkhuijzen bewoont thans met zijn
vrouw en hun kinderen Oostheim in
Andelst. Derhalve vier generaties Van
Lonkhuijzen.
In augustus 1938 verwoestte een fatale brand na blikseminslag de boerderij. Het weekblad De Betuwe van
vrijdag 19 augustus 1938 berichtte
hierover het volgende: `Andelst. In
den nacht van Vrijdag op Zaterdag
werd tijdens het hevige onweder de
boerderij getroffen, bewoond door
den heer J. H. van Lonkhuijzen, gelegen aan de Waalstraat alhier.
De bliksem sloeg in den hooiberg,
waar pas het nieuwe koren was bin-

NIEUWSBRIEF HKK&O
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nengereden. Deze stond toen bijna
oogenblikkelijk in vollen vlam en
breidde het vuur zich zoo snel uit, dat
ook weldra de heerenbehuizng werd
aangetast. De geweldige vuurzee laaide hoog op en werd de brand in den
donkeren nacht dan ook tot in verren
omtrek waargenomen.
Boerderij, inboedel en inventaris
ging dan ook geheel verloren. Slechts
een varkensschuur kon door de
brandweer behouden worden; het
vee was gelukkig in de weide, uit de
schuur behoefde slechts een varken
te worden gered. De schade wordt
door verzekering gedekt.'
•
NOTEN
1. Verponding: soort grondbelasting. De
hoogte ervan was afhankelijk van de oppervlakte van een perceel, een hofstede
of een bouwing, van het grondgebruik
en enigermate van het opbrengend vermogen van de grond.
2. Dijkcedullen: registers van dijkplichtigen. Dat waren degenen die verantwoordelijk waren voor het dijkonderhoud,
namelijk de grondbezitters. Daartoe
was de dijk verdeeld in, genummerde,
vakken van verschillende lengten.
3. Verwin: gerechtelijke toewijzing van
geld of goederen voor een aantal jaren,
gedurende welke de ontvanger (de verwinhebber) het vruchtgebruik zal genieten (inzonderheid in geval van verbeurdverklaring, als onderpand voor
een schuld).

BRONNEN
I. Archief Waterschap Rivierenland; OudArch. polderdistrict Over-Betuwe: dijkcedullen Loenen. Van Andelst bestaan
wel dijkcedullen, maar die geven weinig
informatie. Andelst had slechts een gering stuk dijk. Wel moest Andelst elders
bijdragen in de kosten van het dijkonderhoud.
2. Idem; Nieuw-Archief polderdistrict
Over-Betuwe: dijkcedullen Loenen.
3. Idem; Archief dorpspolders Over-Betuwe: inv.nr. 1-5 (dorpsboek Andelst).
4. Gelders Archief; Archief Staten Kwartier van Nijmegen: inv. nr. 496 en 497
(verpondings-registers, o.a. Andelst 1649
en Loenen 1649).
5. Sloet, J.J.S. e.a. (1898-1914). Register op de
Leenaktenboeken van het Vorstendom
Gelre en het Graafschap Zutphen, o.a.
A7 (= Kwartier van Arnhem, blz. 7).
6. Historische Kring Kesteren en Omstreken; Osenvorenreeks nr. 5 (Kerkenboek
Zetten en Andelst 1657-1734), nr. 28 (Genealogie van enkele Betuwse geslachten), nr. 36 (Agrarische structuur en sociale ontwikkeling van een Betuws
dorp. Andelst 1850-1940) en nr. 38 (Verponding Andelst en Loenen 1649).
7. Het geslacht Troost, in: Gens Nostra, 31e
jg., nr. 6 (1976), blz. 137-140 en 204-210, en
32e jg., nr. 12, (1977), 344-347.
8. Genealogische aantekeningen wijlen ir.
J. van Beynum en eigen genealogische
gegevens.
9. Mevr. E.A. M. Janssen-van der Nat wordt
hierbij hartelijk bedankt voor enkele
waardevolle aanvullende gegevens.

P.S. Met behulp van de zogenaamde Protocollen van Bezwaar (Vrijwillige Rechtspraak) in het Oud-Rechterlijk Archief van
het Ambt Over-Betuwe is waarschijnlijk
nog wel een nadere precisering van de lijst
van eigenaren te geven.

NIEUWSBRIEF HKR&O

2ie jaargang nr.2 -april 2003

15

Gewoonten en Gebruiken
Joke Honders

Een manier van verkopen e.a.
I

Voor mijn lezing 'Oude Gewoonten
en Gebruiken' kreeg ik van de heer
J. Matthijsen uit Herveld een paar
aardige aanvullingen:
IN DE SMEDERIJ

In de smederij van zijn voorouders
was het de gewoonte om op Goede
Vrijdag niet te smeden. Er werd die
dag alleen opgeruimd en schoon gemaakt. Dit uit piëteit voor Jezus, ze
wilden niet in verband gebracht worden met de nagels die voor het kruis
van Jezus gesmeed waren. Deze gewoonte was niet alleen in Herveld,
maar ook elders in zwang.
MANIER VAN VERKOPEN

Een gewoonte bij een manier van verkopen in 1727 te Andelst. In dat jaar
wil de heer Servasius Brouwer, predikant in Setten en Andelst aan de
meestbiedende bij het `uijtbranden
van de keers' verkopen de helft van
de weit staande op de Papenkampen.
Dat was 81/2 morgen groot en onder
Herveld en Andelst gelegen en voor
de andere helft door Jacobus Ponsen
gebouwd.
De letterlijke tekst luidt als volgt:
'Het insetten sal hiervan geschieden
met het schrijven onder tafelborden
en dat met guldens van 22 stuijver.
Wie de hoogste Somme daervoor
schrijft ofte biet sal den inset hebben,
ende dien volgens gehouden sijn
16

daar op te hoogen soo veel haar sal
gelieven. Ieder hoog sal weesen van 2
der voorschreven guldens waarvan
de hogers sullen profiteeren 1/4 pert
ende den heer verkoper 3/4 perten,
voorts sal het een ider vrijstaan te
hoogen tot dat de keers op den letsten
hoger uijtbrant.'
Ten aanzien van de kaars werden
nog een aantal eisen gesteld: 'Den
Heere verkooper wil de keers bevrijt
hebben voor alle ongeval, of dat twee
of meer te gelijk spraken sal men weder een ander keers mogen aensteken sondertegenspreken van imandt.
Het sal den Heere Verkooper vrijstaen nae het uijtbranden van de
keers te houden een uur sijn beraat of
het voor den gepresenteerden penningen wil laaten, ofte niet genoegs
gelden aen hem selven te mogen houden sonder eenige ontgeltening aan
Imant dan alleen een discretie in het
gelaeg.'
DE GULDEN

Wat mij opvalt hier in dit stuk is het
gebruik van guldens waarin 22 stuivers gingen, dus een gulden dief 1,10
waard was zou je denken. Maar misschien is deze conclusie wat voorbarig. De gulden was oorspronkelijk
een gouden munt van 3,5 gram, gemaakt naar het voorbeeld van het
eerste goudstuk door de stad Florijn
in 1252 uitgebracht. Dat was de flori-
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nus, in het Nederlands de `Florijn'.
Vandaar de afkortingil. of f.
De waarde van de Rijnse gulden
werd in Nederland in 1466 vastgesteld op twintig stuivers. Deze gulden raakte geleidelijk als rekeneenheid in gebruik. Onder Karel v werd
vanaf 1521 de Carolusgulden geslagen
met een waarde van twintig stuivers.
Deze munt werd de grondslag van
het Nederlandse muntstelsel.
In de 16e eeuw waren daarnaast
nog andere guldens in omloop:
• De Philipsgulden met een waarde
van 25 stuivers;
• De Arnoldus of Arnhemse gulden
met een waarde van van 14 stuivers;
• De gouden Rijnse gulden met een
waarde van 28 stuivers;
• De Bourgondische goudgulden van
28 stuivers.
Helaas komt een gulden van 22 stuivers in dit rijtje niet voor en elders
kon ik er niets over vinden. Wel
daalde in de 18e eeuw het gewicht
van de stuiver heel erg, dus misschien waren er in onze contreien
veel van deze mindere stuivers in gebruik en gingen er daarom meer stuivers in de gulden.
OPROEP

Ik roep alle lezers op voor meer aanvullingen. Weet u iets bijzonders
mail, schrijf of bel naar mij (zie
voorin de Nieuwsbrief).
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Voor- en achterzijde van de gouden
Karolusgulden van Karel v (1506-1555),
geslagen te Antwerpen tussen 1521 en 1545.
De Karolusgulden werd in de 16e eeuw
langzamerhand de vaste rekeneenheid in de
boekhouding. Gewicht 2,93g, diameter 23
mm, gehalte 0,583.
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Merkenhorst te Herveld
W.v.d.Westeringh

to- •

INLEIDING: VAN WAAR DIE NAAM?

Dat de naam van de boerderij de
Merkenhorst te Herveld iets te maken
zou hebben met een mark(e) (= een
gemeenschap van eigenaren van landerijen met rechten op onbebouwde,
d.i. niet in cultuur gebrachte, en onverdeelde gronden) en een horst (=
een hoogte, een verhoging) leek me
niet zo waarschijnlijk. Maar waarvan
zou die naam dan wel afgeleid zijn?
Aan de hand van dijkcedullen l,
aangevuld met gegevens uit andere
bronnen, kan het aannemelijk gemaakt worden wat de oorsprong van
die naam is en hoe oud die is.
Tot de boerderij in Herveld waarvan hier sprake is, behoorde een stuk
land dat dijkplichtig was voor een
stuk (Waal)dijk in Loenen. Aan de
hand van het, genummerde, dijkvak
kon een lijst van dijkplichtigen, meestal de grondeigenaren, opgesteld
worden.
DIJKCEDULLEN LOENEN

Dijkvak no. 57, ter grootte van 26
roede en 9 voet:
• (1698) Mons. Grammay te Nijmegen
• (1708) Mons.r Grammaij te Nijmegen
• (1713) Mons. Grammaij tot Nimwegen
• (1723) De Raats Heer Horst, bij een
bouwhof onder Hervelt
• (1736) De Raats Hr Horst, bij een
bouwhof onder Hervelt
• (1774) Prof. A. van der Markt, bij
20

eene bouwhof onder Herreveld,
wordt bewoont door A. Tap
• (1801) Professor van der Markt, bij
een bouwhof onder Herveld
• (1810) A.A. van der Mark, gehoort
bij een hofstede onder Herveld,
groot 5% morgen
• (1813) A.A. van der Mark, lengte des
dijks in dijkmaat 26 r - 9 v, in Rijnlandsche maat 31,334 (1 roede = ca.
3,81 meter, 1 roede = 14 voet; 1 morgen is ca. 0,86 ha).
NADERE TOELICHTING

Wie genoemde personen zoal waren,
leert ons een leengoed te Meteren.
Aalbert Gramey verkreeg (1680) daar
landerijen `uyt cracht van verwin',2
afkomstig van de Van Gent's, Heren
van Loenen. Hij had een dochter
Johanna Elisabeth Gramey die dit
bezit kreeg ter gelegenheid van haar
huwelijk (1699) met Johan van der
Horst.
Zij hadden een zoon Anthony van
der Horst. Agnetha van der Horst,
waarschijnlijk een dochter van Anthony van der Horst, was erfgename
van haar grootmoeder Johanna Elisabeth Gramey.
Agnetha van der Horst was getrouwd met Frederik Adolf van der
Mark. Hij was hoogleraar in Groningen, later in Burgsteinfurt.
VERDER VERLOOP

In 1813 is A. A. van der Mark nog dijkplichtig. Waarschijnlijk is kort nadien de boerderij te Herveld ver-
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kocht, want in 1825 staat voor hetzelfde dijkvak nr. 57 ter grootte van 26
roede 4- 9 voet vermeld: Aaltje Klaassen, weduwe van Derk Jacobs en haar
kinderen te Valburg en elders. (Derk
Jacobs was eerder getrouwd geweest
(1765) met Peterke Romein die toen
weduwe was van Gijsbert Lijberts.
Derk Jacobs hertrouwde (1785) met
Aaltje Aarjensen of Klaassen). Voor
het desbetreffende stuk land staat er
nog bij: bij een hofstede te Herveld,
Markenhorst genaamd.
Hier zien we dus voor de eerste
keer dat de naam Markenhorst gebruikt wordt. Gelet op de eerder vermelde familierelaties van de eigenaars, kan het niet anders zijn dan
dat de naam Markenhorst samengesteld is uit Mark en Horst, verwijzend
naar vroegere eigenaren: (Frederik
Adolf van der) Mark, gehuwd met
(Agnetha van der) Horst, oftewel de
familie Van der Mark en eerder de familie Van der Horst.
WAT DAARNA VOLGT

In 1825 waren dus Aaltje Klaassen (of
Ariens/Aarjensen, dochter van Mien
Klaassen en Hermina de Kanselaar),
weduwe van Derk Jacobs, en haar
kinderen de eigenaren van de Markenhorst te Herveld.
In 1841 staat voor hetzelfde dijkvak
nr. 57 vermeld als eigenaar van het
desbetreffende perceel: J. J. van de
Westering, van `Merkenhorst' te Herveld. Deze Jan Jells van de Westeringh was getrouwd (1814) met Hermina Jacobs, dochter van eerdergenoemde Derk Jacobs en Aaltje Aarjensen (of Klaassen).
Sindsdien is de Merkenhorst steeds
eigendom van de Herveldse Van de
Westeringh'en geweest. De huidige
NIEUWSBRIEF HKK&O

eigenaar van manege de Merkenhorst
in Herveld, Jan Jells van de Westeringh, bewoont met zijn gezin deze
oude familieboerderij. Hij is een
kleinzoon van eveneens Jan Jells van
de Westeringh, en die was weer een
kleinzoon van de eerste Jan Jells van
de Westeringh. Veronderstellend dat
deze Jan Jelis van de Westeringh bij
zijn huwelijk in 1814 op de Merkenhorst kwam wonen, wil dat zeggen
dat de Herveldse familie Van de Westeringh al bijna 200 jaar op deze boer.
derij woont.
NOTEN
1. Dijkcedullen: registers van dijkplichtigen. Datwaren degenen die verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de
dijk, namelijk de grondbezitters. Daartoe was de dijk verdeeld in, genummerde, vakken van verschillende lengten.
2. Verwin: gerechtelijke toewijzing van
geld of goederen voor een aantal jaren,
gedurende welke de ontvanger (de verwinhebber) het vruchtgebruik zal genieten (inzonderheid in geval van verbeurdverklaring, als onderpand van
een schuld).
P.S. Met behulp van de zogenaamde Protocollen van Bezwaar (Vrijwillige Rechtspraak) in het Oud-Rechterlijk Archief van
het Ambt Over-Betuwe is waarschijnlijk
nog wel een nadere precisering van de lijst
van eigenaren te geven.
BRONNEN

1. Archief Waterschap Rivierenland; OudArchief en Nieuw-Archief polderdistrict Over-Betuwe: dijkcedullen Loenen.
2. Sloet, J.J.S. e.a.: (1898-1914). Register op de
Leenaktenboeken van het Vorstendom
Gelre en het Graafschap Zutphen, Kwartier van Nijmegen, blz. 538-539 (Meteren).
3. Eigen genealogische aantekeningen.

2ie jaargang nr.2 -april 2003

21

Uit de oude doos
1e jaargang 1968 nr.3 en 4 door H. K. Budding

I

De Spoorwegen te Kesteren
De voorbereiding en aanleg
van de spoorverbinding Elst-Tiel

Een reis door de Betuwe was vóór het
jaar 1882 niet zo eenvoudig, daar de
wegen niet in een beste staat verkeerden en vooral in de wintertijd onbegaanbaar waren. In een gunstig geval
kon men gebruik maken van een
paard of een koets, doch veelal werden de tochten te voet gemaakt. De
ontwikkeling van het platteland
bleef zodoende ver achter bij de grote
steden, zeer ten genoegen van de boerenadel, de eeuwenlange heersers
van de Betuwe, zij wensten van buitenaf geen inmenging in hun zaken.
Geen wonder dat in de wintertijd
schrikbarende armoede werd geleden in de lagere groep van de bevolking wiens broodwinning geheel in
handen lag van de boer en een enkele
steenovenheer. In de winter was er,
behalve de vaste arbeiders op de hoeven, praktisch voor niemand enig
werk. Fruit en landbouwvruchten
werden afgevoerd per zeilschip, dat
alleen kon varen wanneer er wind
was hetgeen de waren niet ten goede
kwam, na soms wekenlange reizen.
Het jaar 1874 bracht een begin van
een omwenteling. In dit jaar en het
daarop volgende werden er uit het
plan van de Staatsspoorwegen om
een spoorverbinding aan te leggen
tussen Eist en Tiel, metingen gedaan
zeer tegen de zin van de boeren die
hier tegen in opstand kwamen en de
voorbereidingen tot aanleg trachtten
22

te beletten door de opmeters van hun
land te jagen en de reeds geslagen palen weer te verwijderen, daar voor
hen het ontnemen van grondbezit
een soort heiligschennis was. Doch
de Staat der Nederlanden, die soortgelijke ervaringen had opgedaan in
andere delen van ons land, regelde
de onteigening der gronden wettelijk, waardoor de grondbezitters in
één keer machteloos werden gemaakt. Tenminste dat dacht men, de
Nederbetuwse boeren waren zeer
machtig; eeuwenlang waren zij de
meesters van dood en leven, hun
woord was wet en wie zich daar niet
aan hield, kon er zeker van zijn dat
hij uit de gemeenschap werd gestoten. Zij verboden eenvoudig de arbeiders om aan dat goddeloze ijzeren
ding te gaan werken, daarbij geholpen door de plaatselijke predikanten,
die beweerden dat de wereld nu zeker zou vergaan, nu het paard, dat
God toch had geschapen, door de
mens door een ijzeren zou worden
vervangen en ook nog op zondag zou
gaan rijden.
BEGIN VAN DE AANLEG

Doch toen de aanleg van de aarden
baan in januari 1876 begon, waren er
toch vele arbeiders, die zich het voordeel van betere levensomstandigheden niet lieten ontgaan en de boerenhofsteden de rug toekeerden, waar-
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door de graan- en fruitoogst in dat
jaar ernstig in gevaar kwam en de dominee van de kansel riep:'Wee gij afvalligen, uwe bedorven ziel vaart ter
helle'. Het werk aan het spoor ging,
ondanks waarschuwingen en dreigementen door.
In het begin werd met karren en
kruiwagens aan de aarden baan gewerkt, die op verschillende plaatsen
vanwege de laagte moest worden opgehoogd, later werd de grond van elders aangevoerd door een lokomotief
met karren. Onderwijl was men ook
begonnen met de bouw van bruggen
over de Linge in Opheusden en onder Ijzendoorn. In Kesteren werd in
dezelfde tijd een sluis gebouwd van
stenen bij de Batterijen om overtollig
water af te voeren. In het jaar 1881
werd in de Steeg, 560 meter van het
tegenwoordige station van Kesteren,
een houten station geplaatst, dat

reeds in Ressen-Bemmel had dienst
gedaan.
In het begin van 1882 kwamen de
bruggen en de sluis gereed en werden de laatste railverbindingen aangelegd. In totaal werden er op het
gebied der gemeente Kesteren 3 bewaakte en 5 onbewaakte overwegen
aangelegd.
Op i november van dat jaar kon
de exploitatie van de spoorlijn ElstKesteren-Tiel een aanvang nemen.
Het is niet bekend of de opening met
enige feestelijkheden is geschied, wel
zijn er vele verhalen over in omloop
die de schrijver dezes nergens kon
toetsen op waarheid. Aan de noordkant van Kesteren was de Hollandse
Ijzeren Spoorwegmaatschappij op I
maart 1876 begonnen met de voorbereiding en aanleg van een dubbelspoor van Kesteren naar Amersfoort.
Deze lijn, die over de heerlijkheid Ter

Een nostalgisch plaatje van het station Kesteren.

KESTEREN. Station.
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RHENEN.
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Oeziebt op den Spoorbrug.
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De brug over de Rijn tussen Kesteren en Rhenen.

Lede liep, was zeer kostbaar van aanleg, gezien het hoogteverschil tussen
Rhenen en Kesteren en de noodzakelijke oeververbinding over de NederRijn, die allereerst moest worden gemaakt. De aanbesteding van de onderbouw der brug vond plaats op
13 augustus 1879, deze bestond uit 4
pilaren en 2 steunen. Hierbij ondervond men veel moeilijkheden, in
280 liep het werk zes maal onder water, wat een enorm verlies was, daar
men probeerde op gelijke tred met de
Staatsspoorwegen te blijven.
EMPLACEMENT

In Kesteren was men reeds begonnen
met de aanleg van het emplacement.
Op 8 juni 1881 werd het station in
Kesteren aanbesteed, dat werd gebouwd op 50 meter voor het dubbelstation en later als loods werd gebruikt. De bovenbouw der brug werd
24

op 18 november 1881 aanbesteed en
opdracht tot uitvoering daarvan gegeven aan de `Gutte Hoffnungshilte
Actien Verein fr Bergbau und
Httenbetrieb' te Oberhausen. De totale lengte van deze brug bestond
uit 531,868 meter en bevatte 3 bogen;
het geheel stond onder leiding van
hoofdingenieur Van de Berg, de latere minister van Waterstaat, Handel
en Nijverheid.
Op 2 oktober 1883 was de brug gereed en werd de eerste proef op
sterkte gehouden. Om 12 uur precies
op die dag reden twee treinen met
S.S. machines, tenders en wagens geladen met een totaal gewicht 692.900
kg de brug op, voorafgegaan door
een spoorman met witte vlag, die het
gevaarte naar de juiste plaats dirigeerde, voor het nemen van zakproeven door ingenieurs onder leiding van ir. Felders, later hoogleraar
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in Delft. De proef werd glansrijk
doorstaan en de heer Kelder verzekerde mij, dat het verhaal, dat de
twee treinen zonder machinepersoneel over de brug had gereden en aan
de overzijde werden opgewacht beslist een fabel is.
Het jaar daarvoor was men ook begonnen met de overkapping bij het
station in Kesteren en in de spoordijk
werden twee grote tunnels aangelegd, één bij de voormalige heerlijkheid Ter Lede en één bij de Hogeweg
bij het Gat van de Vries. De eerste is
in de laatste oorlog verwoest door de
Duitsers en niet meer opgebouwd.
Verder werd er onder de dijk een
tweetal sluizen aangelegd voor waterafvoer van de Oude Rijn en de Leijgraaf en een bij de Boveneindsestraat
in Kesteren. In het trajekt werden
drie bewaakte overwegen aangelegd.
Voor de aanleg van de spoordijk werd
het zand gebruikt uit de Laarse berg

in Rhenen. Op 18 februari 1886 werd
de lijn voor het publiek opengesteld
nadat daags tevoren Zijne Excellentie
Van Heemskerk van Binnenlandse
Zaken en Zijne Excellentie Van de
Berg van Waterstaat, in een salonrijtuig, met enig gevolg de opening hadden verricht.
In Rhenen was het die dag volop
feest, Kesteren liet zich onbetuigd.
Die dag bracht voor vele reizigers
een onprettige situatie te weeg. Als
een reiziger van Dordrecht naar
Amersfoort wilde gaan , moest hij in
de Steeg uitstappen en vervolgens
een kilometer wandelen om daar op
het station van de H.IJ.S.M. een ander
kaartje te kopen, waarna hij de reis
kon vervolgen en omgekeerd evenzo.
Vele reizigers hadden spoedig door,
dat de spoorbaan veel korter was om
te lopen wat in het begin door de politie niet werd getolereerd, later oogluikend toegestaan.

Kesteren had een uitgebreid emplacement.
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De toestand s.s. enerzijds en de
anderzijds duurde vier volle
jaren. Inmiddels was het dubbelstation gebouwd met twee chefs, twee
ladingmeesters en twee keer kaartjes
kopen. In het oude station was deze
situatie nog te zien. Ook vroeger
konden grote heren elkander danig
dwars zitten en deze dwaze handelingen kostten onnoemelijk veel geld.
Doch Kesteren had zijn spoorlijnen
en was in één klap de belangrijkste
verbindingsplaats in de Betuwe geworden. De toekomst voor de gemeente lag open.
H.IJ.S.M.

ARGWAAN

Denk echter niet dat iedereen daar
onmiddellijk voordelen in zag. De
fruitkwekers begonnen aarzelend
hun producten per spoor te vervoeren, doch de toeloop van het reizigerspubliek bleef in Kesteren ver onder de maat. Niet zelden zag men in
die tijd dat, als iemand een tochtje
naar Tiel moest maken hij door de gehele familie tot het station werd begeleid. De meester op school noemde
dit een gebrek aan vertrouwen in de
mechanisatie, doch zijn leerlingen
kregen danig met de lat, als zij in de
Steeg naar een trein hadden staan kijken en daardoor te laat op school
kwamen. Ook de vroede vaderen der
gemeente zagen niets in om tot fruitverwerkende industrie te komen, zij
vonden het al erg genoeg dat er personeel aan het spoor werkte, wiens
meningen niet strookte met hun begrippen of Gods geboden. Wie niet
naar de kerk ging was een gevaarlijk
mens.
In het begin was het bij het spoor
een wanordelijke boel, van hoog tot
laag dronk men als ketellappers en
26

Het belang van station Kesteren
blijkt mooi uit deze poster.

herhaaldelijk lag het personeel laveloos op het station en langs de spoorbanen. Het was heel normaal dat
men jenever uit de hak van de klomp
dronk en zelfs kwam het voor, dat de
machinisten hun trein lieten stoppen om gauw de ingewanden even
op te warmen. Wilde men werk hebben aan het spoor of houden, dan
moest men meelappen om in de
gunst te blijven. Voor een maatje
bleef men het maatje. Het was dan
ook een vaststaand feit dat het personeel met argwanende ogen werden
bekeken en geschuwd als een dief in
de nacht. Een rij huizen aan de
Broekdijk kreeg de eeuwige naam
van 'Rode Buurt' en dat toch heus
niet vanwege de pannen op het dak.
Gelukkig is later het drankmisbruik
op een ander spoor geraakt en kwam
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Levering en
montage van
systeemplafonds
en wanden
Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

'n Goed boek
haal je bij
In 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. 0. S.
Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 45 13 6o

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

Woninginrichting
CARROSSERIEFABRIEK

WILLEMSEN BV

P. J. VAN DAM
Kalkestraat 8
Tel Dodewaard
. (0488) 41 13 13
(
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men tot de ontdekking, dat offeren
aan Bacchus geen grotere welstand
bracht.
Was in het begin de toeloop tot de
treinen niet zo groot, enkele jaren later kon men aan het spoor het bijna
niet meer bijbenen, duizenden mensen stapten iedere dag over en het
goederenvervoer nam enorm toe, zo
zelfs, dat men aan de Zwarte weg een
los- en laadplaats moest laten aanleggen. Na de Tweede Wereldoorlog
kwam de spoorlijn naar Amersfoort
te vervallen en werd op de plaats
waar deze lijn lag, een snelverkeersweg aangelegd, die in 1959 in gebruik
genomen werd. Door de voortschrijdende mechanisatie nam het goederenvervoer sterk af, zodat het station Kesteren-Rhenen thans is aangewezen op reizigersvervoer. Hoe dan

ook, al heeft het spoor in Kesteren
dan, behalve de veiling, geen bijdrage mogen leveren in een industrievorming, uiteindelijk heeft zij
een volk vrijgemaakt van middeleeuwse opvattingen en begrippen,
wat de basis is geweest voor de oer•
gezonde gemeente van heden.
Met welwillende medewerking van de directie van de Nederlandse Spoorwegen
zijn de technische gegevens uit deze beschrijving aan ons verstrekt door de heer
A. G. Kelder, chef archief der N. S.)
Opm. toenmalige redactie: Door het aanleggen van een zijlijn naar de fabrieken
van RECTICEL schijnt thans het goederenvervoer per spoor zich weer in opwaartse
lijn te bewegen.

Fraaie architectuur van het stationsgebouw.
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Arend Datema Instituut
Frans Nieuwenhof

AD

Jaarverslag2002

I

Voor het eerst sinds de oprichting
van het Arend Datema Instituut is
het jaarverslag niet meer door de oprichter geschreven. Daarmee is meteen een van de ingrijpendste zaken
genoemd: het onverwachte overlijden van Arend Datema halverwege
het verslagjaar. Het bestuur van de
Historische Kring Kesteren en Omstreken moest voor de ontstane lege
plaats een oplossing vinden. Hoewel
ondergetekende bereid is gevonden
om de functie over te nemen, was een
aanpassing (vermindering) van de
inhoud en taken wel nodig.
Meer dan in het verleden zal de
functie van het Arend Datema Instituut facilitair zijn onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Dit jaar heeft het instituut weer
vele bezoekers gehad (ongeveer 3000)
net als vorig jaar. Hieruit blijkt een levendige belangstelling voor de geschiedenis van onze streek en haar
inwoners.
Door de vele publicaties in 2002
(het interviewboek; het dialectboek
van Groothuis; het boek over de
Molukkers in Opheusden; een herdruk van het boek over Kesteren; een
nieuw jaarboek van de Tabula en uiteraard driemaal een Nieuwsbrief)
was er veel werk voor de vrijwilligers
van ons instituut. Iets wat de medewerkers uiteraard met veel plezier ge28

daan hebben. Op het gevaar af mensen te vergeten moet Henk Gerritsen
genoemd worden voor al het geld en
de post die door zijn handen gaan
en de zorgvuldigheid waarmee alles
wordt verantwoord. Met name op
hectische momenten is hij een betrouwbare rots in de branding.
Naast de vaste leden/vrijwilligers
hebben wij het gehele jaar versterking gehad van Marlies van Oosten
uit Tiel. Zij is in het kader van een
mogelijke reïntegratie in het arbeidsproces drie ochtenden per week bij
ons en het ziet er naar uit dat dit voor
onbepaalde tijd verlengd gaat worden.
Minder spectaculair, maar wel nodig is het gewone dagelijkse onderhoud en schoonmaken. Voor de technische klusjes kunnen wij altijd een
beroep doen op jaap van Dam en
Wim v. d. Bosch. Schoonmaken, koffiezetten, stofzuigen, de telefoon beantwoorden, pakjes verzenden, de
post ophalen e.d. wordt met veel plezier door ons gezamenlijk uitgevoerd. Ook dit jaar was er tweemaal
een grote schoonmaak en grote opruiming. De hiervoor gekomen helpende handen worden zeer bedankt.
De bibliotheek groeit gestaag door
schenkingen en aankopen. Mede
door ruimtegebrek is de indeling van
het boekenbezit aangepast. De technische dienst was er maar druk mee.
Zoals bekend is het stationsge-
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copiers
printers
Océ-Nederland B.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 6 815815*
Fax (073) 6 120 685

Rijnbandijk 16
4043 JL Opheusden
Telefoon (0488) 44 12 98
Foto van Beek
Dodewaard
tel: 048/3- 412212
info@totovanbeek.n1
Ook exclusieve albums van by
plaat taal
aluminium
' bout met leer
glas met atuniiniuM
plexiglas

Janie mooiste dag verdient

the finishing touch

'41/4
bekijk de voo
idee en
bespreek :Riffle wensen
WI'Veer tijtiH
, l '71

Digitale bewerkingen mogelijk.
Vraag naata

Bezoek ons ook op interne:
wwwfotovanbeek n1

VAN BREDA

Fietsenspeciaalzaak

Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

én
Total
tankstation

Arie de Bruijn
Dalwagen 16
DODEWAARD
(0488) 41 13 16

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

REIMIEBRINK
icIeM
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 45 45 08

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

Veerweg 1
4043 JV Opheusden
Tel. (0488) 44 12 07

bouw een monument. Naast voordelen heeft het als nadeel dat het een
oud gebouw is wat relatief veel en
duur onderhoud met zich meebrengt. Uit de rapporten van de
Monumentenwacht blijkt dat op
korte termijn dringend onderhoud
aan de buitenkant nodig is. Hierover
is overleg gestart met de gemeente.
Een belangrijk deel van de bezoekers komt voor genealogisch onderzoek. Daarvoor kunnen ze altijd hulp
krijgen bij Ap Fransen en Geurt Opperman. Zij krijgen ook vrijwel dagelijks vragen via de telefoon, e-mail en
per brief. Ingewijden weten dat zelfs
het beantwoorden van een simpele
vraag al gauw een uur kost.
Gelukkig is voor deze groep de
hoeveelheid bronnenmateriaal flink
uitgebreid. Door ruiling met het Gelders Archief in Arnhem en het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel
hebben wij microfiches van de Burgerlijke Stand van Bemmel, Elden,
Elst en Huissen gekregen en van het
Bevolkingsregister van Kesteren, Opheusden en Lede en Oudewaard. Met
het CBG in Den Haag zijn de onderhandelingen gestart.
Het gebouw wordt regelmatig gebruikt voor vergaderingen van bestuur en bijvoorbeeld van de redactie
van de Tabula, voor de cursus oudschrift (door joke Honders), voor
rondleidingen van schoolklassen
(door Henk Gerritsen en Roos Veldkamp) en zelfs familiebijeenkomsten.
De fotoverzameling zit te wachten
op de bekende laatste loodjes.
Dit jaar hebben wij weer veel
schenkingen gekregen, waaronder
enkele grote. Hoewel dit zeer wordt
gewaardeerd levert dit ook nogal wat
NIEUWSBRIEF HKK&O

werk op (ordenen, selecteren, beschrijven en opbergen). Door ruimtegebrek wordt het steeds meer woekeren met de ruimte.
De tijdschriften zijn nog wat creatiever opgeborgen door Ap Fransen,
samen met de technische dienst.
Er blijft een voortdurende vraag
bestaan naar de Osenvoren-uitgaven.
Deze moeten iedere keer gekopieerd,
gelijmd en verzonden worden. Marlies van Oosten en Henk Gerritsen
hebben het hier druk mee. Gelukkig
komen er nog steeds nieuwe transcripties binnen. Genoemd mogen
worden de heren Spies uit Rhenen
en Middelburg. Jan Jager heeft zich
als van ouds bezig gehouden met de
controle en eindafwerking. Helaas
blijkt dat ons kopieerapparaat aan
het einde van zijn technische levensduur komt.
Het is verheugend om te zien dat
er steeds vaker mensen zijn die gebruik maken van ons materiaal om
artikelen te schrijven of andere
publicaties te maken voor hun hobby
of school. De fotoverzameling (al genoemd) en de kaartenverzameling
(bijgehouden door Kobus van Ingen)
worden regelmatig geraadpleegd. Zo
is er tijdens de winkelweek in Opheusden geput uit de fotoverzameling voor een fototentoonstelling bij
Niek van Hunnik Meubels. Dit leverde het Instituut overigens een aardige verrassing op. Voor diverse lezingen is ook materiaal gebruikt uit
onze diaverzameling.
Naast de genoemde personen worden ook de niet-genoemden bedankt
voor hun bijdrage en inzet. Zonder
dat zou ons Arend Datema Instituut
snel niet meer kunnen bestaan. •
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Region. Arch. Riviereniand
Paul Huisman

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel - Telefoon (0344) 61 22 30
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.@regionaalarchiefrivierenland.n1
I Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
NIEUWE ARCHIEVEN

• Aanvulling op het archief van de
gemeente Lienden 1928-1979;
• Archief van de gemeente Dodewaard
1811-1940;
• Aanvulling op het archief van de
WD afdeling Maurik, 1982-1983,1994;
• 4 (vervallen) kadastrale kaarten
van de voormalige gemeente Lienden,
secties A 1, B 1, E 1 en G 1,1927-1928.

In de studiezaal is een tweede computer geplaatst. Deze bevat voorlopig
alleen de bestanden die snel te raadplegen zijn, zodat wachttijden door
langduriger gebruik van bijvoorbeeld de digitale tijdschriften voorkomen wordt.
DIGITALE TENTOONSTELLING
OP WEBSITE REGIONAAL ARCHIEF

NIEUWE TOEGANGEN

• Inventaris van het archief van de
gemeente Dodewaard 1811-1940;
• Inventaris van het archief van het
overleg van colleges van burgemeesters van Kesteren, Lienden, Echteld en
Maurik (KEm-gemeenten), 1978-1995.
INFORMATIEBALIE AANGEPAST

Onlangs heeft een kleine verbouwing plaatsgevonden van de informatiebalie in de Tielse studiezaal.
Hierdoor is meer ruimte ontstaan
voor de studiezaalmedewerkers. Ook
is er nu meer plaats voor het uitstallen van verkoopmateriaal uit onze
archiefwinkel.
CULEMBORG TIJDELIJK GESLOTEN

In verband met de aanwezigheid van
een te hoge concentratie schimmels
in het depot heeft het dagelijks bestuur van het Regionaal Archief
Rivierenland besloten het archief in
Culenaborg voorlopig te sluiten.
30

NIEUWE DIGITALE MOGELIJKHEDEN
IN DE STUDIEZAAL TE TIEL

Wegens groot succes van de fototentoonstelling Met puin beginnen met foto's van A.A. Swanenberg van het verwoeste Tiel kort na de Tweede Wereldoorlog is besloten deze op internet 'in de herhaling' te doen. Op onze
homepage treft u een link naar de expositie aan.
•
OPENING VOOR BEZOEKERS
LOKATIE CULEMBORG

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

Woon- en projectstoffering
Meubelstoffering
Slaapcomfort
Verf en behang
Lijstenmakerij
decoratief wonen
HOOFDSTRAAT 32
6671 CD ZETTEN
TEL. (0488) 42 06 90
FAX (0488) 42 06 45

vakzaak

Piet van Walsem

Peters van Ton
Elektrotechniek
Bonegraafseweg 14
6669 MH Dodewaard
© (0488)41 12 14 (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 5o
E-mail: winkel@petersvanton.n1

Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:
Piet van Walsem
Opheusden

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

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

Dorpsstraat 7
Opheusden Tel. (0488) 44 21 86
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A. J.M.
BOUWMAN
slijterij
en wijnhandel
Hoofdstraat 58
6671 CG Zetten
Telefoon (0488) 45 12 75
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Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken
nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op maandag 14 april 2003, aanvang 19.30 uur
in Johanna's Hof te Kesteren.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen
(in deze Nieuwbrief opgenomen)
4. Financieel jaarverslag 2002 en begroting 2003. Deze stukken
liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
5. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een
nieuw lid (aftredend is mevr. R. Geurts).
6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: H. v.d. Hatert.
Voorstel om W. van den Bosch in het bestuur op te nemen.
7. Rondvraag
8. Einde

Briefhoofd
Redactie

STOOM WAALSTEENFABRIEK
I1000E WAARD"
Dodewaard a.d. WAAL.

Q..Meemmere ,

.

L?

j4
-

Fel..

aan De Firma GEBRS. VAN DE LOO, Steenfabrikanten te BRUMMEN.
tri —r-.
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Historische foto's
Geurt Opperman

Op de foto's uit de vorige Nieuwsbrief zijn reacties binnengekomen,
maar i.v.m. de ziekte van Geurt Opperman nog niet verwerkt.
FOTO ACHTERZIJDE
VORIGE NIEUWSBRIEF

Een eerste reactie kwam van ons lid
Annemarie Goedmakers/Piet Wit uit
Kesteren: de fa. Braakman komt voor
in een adressenboek van Rotterdam
op de Pr. Hendrikkade.
Nader, zeer uitgebreid, onderzoek
door ons lid Eric van Dorland i.s.m.
de heer Engelfriet uit Rotterdam
toont aan dat op basis van het adressenboek niet tot die lokatie kan worden besloten. De locatie Prins Hendrikkade/Maaskade kan zelfs worden uitgesloten.
Het water op de foto is de Scheepsmakershaven te Rotterdam. De foto is
genomen vanaf 'De Punt' richting
oost/zuid-oost. De datering blijft een
raadsel, evenals de aanwezigheid van
het bord van de firma 'H. Braakman
& Co.' Betreffende 'De Punt': Rondom
die mooie afgeplatte punt van de hoek
Scheepmakershaven / Wijnhaven kwamen de schepen uit de Betuwe met vers
fruit voor de stad, de grootste aanvoer
was natuurlijk van appels en daarom
werd deze punt de Appelpunt genoemd.
's Avonds was het op de Appelpunt niet
veilig...'
Het is hier niet mogelijk alles wat
is uitgezocht weer te geven, maar het
resultaat is gepubliceerd op Internet:
http://www.engelfriet.net/Alie/
Hans/braakman.htm
•
32

NIEUWE FOTO'S

Albert van Dijken zond ons twee foto's met de volgende toelichting:
De schoolfoto is gemaakt in de tweede
helft van de jaren '20 uit de vorige
eeuw en betreft een school uit Zetten.
Op het bordje centraal op de foto
staat 'Zetten' en vervolgens een onleesbaar nummer (I of 2 vermoed ik).
Er staan drie zonen van Hendrik van
Dijken op, te weten Hendrik (`Hent',
1916-1985, op de voorgrond, knielend
tweede van rechts), Jan Hendrik
1919-1992, zittend diArnoldus
rekt schuin voor zijn broer Hent) en
Albert (`Ab', 1922-1988, zittend naast
zijn broer Jan). Mijn vraag is of er iemand is die andere personen op de
foto herkent (leerlingen, leerkrachten). En ik ben ook benieuwd om
welke school het hier precies gaat.
De trouwfoto is gemaakt op 4 augustus 1932, ter gelegenheid van het huwelijk van Willem van Dijken (19071964) en Wilhelmina Hendrika van
den Berg (1908-1986). Deze twee personen zitten centraal op de foto (met
tussen hen in een mij onbekend
meisje). De ouders, broers en zussen
van Willem van Dijken staan allen
ook op deze foto. Achterste rij, derde
van links, Sijbilla van Dijken (`Belia',
1909-1982), met naast haar Catharina
van Dijken (`Trien', 1908-1986), daarnaast Hendrik van Dijken (1916-1985),
en vervolgens Alberta van Dijken
(`Bep', 1915-1984). De vader van Wil-
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Onderstaande bedrijven en
personen steunen onze vereniging:

KESTEREN
Accountantskantoor Waverijn
Babypark De Kinderhoek
Begrafenisondcrn. H.D. Knuivers
Betuwe Beton Boringen
Bunt Automatisering
Bunt Opleidingen
Herman Tijssen Zonweringsbedrijf
Horloger-Juwelier B. Gelderman
Ing. L. van de Werfhorst
Keukencentrum Van Woudenberg
Leeuwen Auto's
Mark van Wamel Interieurbouw
Meubelpark de Bogerd
Rekencentrum Kesteren BV
Fysiotherapie Kesteren
T.C. van Amerongen BV
Tandtechnisch Laboratorium Luisman
Tuincentrum Kuus
Tuyl Kesteren BV
Van Meerten Boomkwekerijen BV
Transportbedr. G. van der Linden & zn.
Vervat Staal BV
Willemsen BV Carrosseriefabriek
Arends de Arend Vof

do'

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
Nick 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
Panhuizerweg 5 a/b
4041 CN KESTEREN
Tel. (0488)48 20 62
Fax (0488)48 32 58

• buigwerk
• bouwstaalnetten
• geprefabriceerde
wapening en vlechtwerk

www.vanhelden.n1
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Jasmijnstraat 12
6666 XH Heteren
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lem, Hendrik van Dijken (1878-1943)
staat op de achterste rij, tweede van
rechts. Voor hem zit zijn vrouw,
Willemina Stoffelina Elings (18821962). De twee jongetjes die knielend
op de voorgrond zitten zijn, vanaf
links, Jan Hendrik Arnoldus van Dij-
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ken (1919-1992) en Albert van Dijken
(1922-1988). De rest van de personen
bestaat uit familieleden van de bruid
(haar ouders, broers en zussen vermoed ik) en eventueel enkele vrienden van het bruidspaar. Is er iemand
die deze personen herkent?
•
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Korte berichten
Redactie

Hannes

Rijbewijs
Miense, miense nog aon toe, wá há
die Jaap van Dam een heisa gehad
vur dá hij in een aandere auto kon
gaon rue. De neije twiddehaandse
kar is een vuurrooje. Ut zou me niks
verwondere dá hij die gaoj gebruike
as 't stemme is! Mit 't overschrijve
van 't kenteikenbewijs gong alles
mis. As hij daorbij de hulp van zijn
maotje Wim van den Bosch nie há gehad, dan há 'tie nou nog nie gereeje.
Die is t'er twee dage druk mee
gewies. 't Begon op 't poskantoor.
leleke kir zeej de kompjoeter 'Gegevens onjuist'. Umdá d'r iets in 't rijbewijs nie goed was, gonge ze naor 't
gemeintehuis van Heuze. Daor wiere
ze geholpe dur - naor wá'ze zeie een naor lief vrouwke. En die mevrouw Crum von uit waor de schoen
wrong. 't Nummer van 't rijbewijs
was nie goed. Da was vur tien jaor
geleeje un 'foutje bedankt' gewies.
Nao een driekwart dag zuuke kon
Jaap rue. Thuis merkte Jaap dá hij 't
rijbewijs bij 't 'naore lieve vrouwke'
há laote ligge. Teruggegaon zeej mevrouw Crum: 'Zo net lag 't hier nog'.
En zij aon 't zuuke. Al mo'k 't hele
gemeintehuis afbrèke, vijnde za'k 't',
zei ze. En zij mar zuuke. Jaap gong
wir naor huis en bij 't uittrekke van
de beste boks zat in de kontzak 't rijbewijs. Hij belde mar gauw wir naor
't lieve vrouwke. Stel oe veur dá die
begonne was mit 't gemeintehuis af
te brèke...
Wá zedde giPIE
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Op twee c D-roms zijn nu vijf regionaal-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 1963-2000, Mededelingen Historische Kring West-Betuwe 1972-2000, De Drie Steden 19802000, Tweestromenland 1964-1999 en
Tabula Batavorum 1968-1999. Deze CDrom 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.
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• printer
• scanners .nalta'Xiiireii
• faxen

• office supplies

• copiërs

• papiervernietigers

• software

• mobiele telefonie

Heuningstroat 29 - 4051 CA Oaten - Telefoon 0344-647050 - Telefax 0344-644109
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