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januari
Maandag 12 januari
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur.
Dinsdag 20 januari
Werkgroep Zetten, lezing
Wapen van Andelst, 20.00 uur
februari
Maandag 9 februari
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur
maart
Maandag 8 maart
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur.
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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)
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Firma
S.A.H. van Binsbergen & Zn.
Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43

Gespecialiseerde
boek- en kantoorvakhandel

*

B. o. S.

Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 45 13 6o
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Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Van de voorzitter
Folkert Schuurman

Een nieuw begin

Allereerst wil ik u en de uwen, namens het bestuur en de redactie van
de Nieuwsbrief, een gelukkig en gezond 2004 toewensen.
Zoals de meesten zitten we weer
vol met ideeën en plannen voor het
komende jaar.
WEB-SITE

Als u onze web-site bezoekt, zult u
merken dat er druk aan gesleuteld
wordt om deze up-to-date te maken
en te houden. Een van onze leden die
de techniek beheerst hebben we bereid gevonden de site voor ons te beheren en met regelmaat bij te werken. Dat internet steeds belangrijker
wordt kunnen we ondermeer afleiden uit het gegeven dat er vorig jaar
maanden waren waarin onze site
rond de 700 maal is bezocht! De actuele gegevens omtrent de komende lezingen, een overzicht van al onze uitgaven en veel andere informatie
kunt u voortaan ook op onze site vinden.
CONTRIBUTIE

Traditiegetrouw versturen we in januari de acceptgiro's voor het lidmaatschapsgeld aan onze leden. We
zouden u willen vragen dit niet te
laten liggen. Elk jaar weer is het een
heidens karwei om de niet-betaalde
(vaak vergeten) lidmaatschapsgelden
te innen. Bovendien is de verzending
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e

van het Tabula jaarboek gekoppeld
aan het betaald zijn van het lidmaatschapsgeld. Ook nu is er nog een
aantal Tabula's niet verstuurd omdat
de contributie over 2003 niet is voldaan. Als u eventueel geen lid meer
wilt zijn (wat we ons overigens niet
kunnen voorstellen!), laat het ons
dan even weten. Dat scheelt veel administratief werk.
LOPENDE PROJECTEN

In de vorige Nieuwsbrieven is een
aantal projecten opgesomd waaraan
wordt gewerkt. Hiervan hopen we dit
jaar af te ronden het boek over het
Rivierengebied van dr. Aart Bijl en
een heruitgave van de historische
(sleutel)roman De Jonker van Duinenstein van Huf van Buren.
NIEUWSBRIEF

In deze Nieuwsbrief een aantal verslagen van ondermeer de excursie,
enkele boekuitreikingen, en een lang
en boeiend verhaal over boerderij
'De Notenboom' in Randwijk/Heteren. De transcriptie van een pachtcontract uit 1731 geeft een aardig
beeld van de zaken die destijds in dit
soort contracten werden geregeld.
Naast deze artikelen de gebruikelijke aankondigingen van lezingen
en andere belangwekkende zaken. •
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Fa. GEBR. SPAAN
Landbouwmechanisatiebedrijf
Ook voor reparatie van uw machines
Nedereindsestraat 37 — Kesteren — (0488) 48 12 21
AANNEMERSBEDRIJF
EN
VASTGOEDADVISEUR
1.3
GARANT

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

J. H. HENDRIKSEN
Nieuwbouw - verbouw - restauratie

NVOB
Nederlands Verbond van Ondernemers
ode 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
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Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. (0488) 44 29 06
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Lezingen
Peter Kegelaar
'Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27, Tel. (0488) 48 15 27

Maandag 12 JANUARI
uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'

Maandag 9 FEBRUARI
uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'

20.00

I

20.00

De heer C. Prinsen
De Meidenkist

I

Vanavond komt iemand op een humoristische manier iets over de historie vertellen.
Het 'optreden' van de heer Prinsen
bestaat uit de volgende onderdelen:
een vooraf opgesteld tentoonstellinkje, waarvan alles vastgepakt mag
worden, waardoor een geanimeerde
discussie zal ontstaan over het hoe en
wat van de voorwerpen.
Het onbetwiste hoogtepunt van de
avond is ongetwijfeld zijn befaamde
'meidenkist', boordevol spullen uit
de tijd van toen. Van antieke kleding
tot blokval, van primitieve voorbehoedsmiddelen tot de legendarische
snelzeiker. Cees vertelt anekdotes en
wetenswaardigheden die een samenhangend verhaal vormen. De meidenkist is de spiegel van het verleden.
Eventueel kunnen de aanwezigen
vreemde spulletjes van thuis meebrengen die door Cees besproken en
getaxeerd worden.
Cees is leraar en conservator van
museum De Doornboom te Hilvarenbeek, schrijver van heemkundige artikelen en bovenal specialist in historie en volksleven, waarvoor hij onlangs nog een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen.
•
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dhr. P. G.J. Huismans
Het regionaal Archief Rivierenland

Voor de pauze wordt het Regionaal
Archief Rivierenland en de gebruiksmogelijkheden daarvan belicht.
Het gedeelte na de pauze zal gaan
over de gewapende burgerwachten
in het werkgebied van het Regionaal
Archief Rivierenland.
Gewapende burgerwachten zijn
meest in 1919 opgericht. Aanleiding
was de mislukte revolutie van Troelstra in 1918. De burgerwachten ontvingen wapens en munitie van het
leger. De coördinatie en regelgeving
was in handen van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Hun taak
was ondersteuning van de politie bij
de handhaving van de openbare
orde. Ze konden actief zijn of rustend, al naar gelang of er werd geoefend. Toen het revolutiegevaar afnam zwakte ook de belangstelling
voor de organisatie af, maar eind jaren '20 en begin jaren '30 lijkt in deze
regio herleving te hebben plaatsgehad.
De burgerwachten werden op last
van de Duitse bezetter opgeheven in
de zomer van 1940. De administraties
en eigendommen moesten worden
ingeleverd. Daardoor is er vrij weinig
bewaard gebleven.
•
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VAN BREDA
Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels
Fietsenspeciaalzaak
én
Total
tankstation
Arie de Bruijn
Dalwagen 16
DODEWAARD
(0488) 41 13 16

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

REIM EBRINK

iJIciefl
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 45 45 08
8

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

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

NIEUWSBRIEF HKK&O 22e

jaargang nr.i -januari 2004

Maandag 8 MAART
20.00 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'

I

De heer Ferdinand van Hemmen
Fort Pannerden

In het midden van de negentiende
eeuw was het water de kurk waarop
de verdediging van Nederland dreef.
Bij een aanval vanuit het zuiden of
het oosten zouden van de Zuiderzee
tot aan de Biesbosch stroken land
worden blank gezet. Deze linie heette
de Nieuwe Hollandse Waterlinie,
kortweg de NHW. Zij vormde een
schild van water dat het hart van het
koninkrijk moest beschermen bij een
vijandelijke invasie.
Maar rond 1862 tekende zich een
dramatische verandering af in het
vijandbeeld. Niet Frankrijk maar
Pruisen begon het meest bedreigend
te worden voor Nederland. De Pruisen waren onze directe buren. Gevaar ontstond daardoor dat Nederland werd overrompeld door een legermacht. Beseft werd daarbij dat de
vijandelijke troepen de NHW eerder
konden bereiken dan het water dat
nodig was voor de inundaties. Het
duurde in de dagen namelijk drie tot
vier weken voordat de NHW voldoende geïnundeerd was om haar
tanden te kunnen laten zien.
Een ernstige crisis speelde zich af
in de Nederlandse defensietop. In
een panische sfeer ontstond de gedachte om de splitsing van Rijn en
Waal te beveiligen met een ongelooflijk sterk fort. Dat fort moest de 'ader'
gaan beschermen die het leeuwendeel van de NHW in tijd van nood van
water moest voorzien. Maar de planNIEUWSBRIEF HICK&O 22e

nen tot de bouw van het fort werden
doorkruist door waterstaatkundige
belangen. Ministers stonden met elkaar op voet van oorlog. Tenslotte gaf
het optreden van koning Willem in
de doorslag. Eindelijk kon met de
bouw van een machtig fort op de
dam bij Pannerden worden gestart.
De lezing belicht de achtergronden van misschien wel het belangrijkste fort van Nederland. De betekenis van de eenzame vesting was
lange tijd ondergewaardeerd. Dit jaar
zijn in het kader van een onderzoek
voor de Gemeente Lingewaard gegeyens boven water gekomen die een
nieuw licht werpen op de geschiedenis van Pannerden' en op de organisatie van de NHW. Met de lezing zal
aan de hand van die nieuwe feiten
een beeld worden gegeven van de
strategische en politieke omstandigheden, die niet alleen leidden tot de
bouw van fort Pannerden maar ook
tot de versterking van de Grebbelinie
en haar verlengde: de Linie OchtenDe Spees.
De lezing wijdt niet alleen aandacht aan het verleden maar ook aan
de actualiteit. De nieuwe inzichten
ten aanzien van de vroegere landverdediging inspireerden tot een
groot recreatief en cultuurhistorisch
plan. Hoe een structuur van forten
en opgewaardeerde landschappen
en natuur - zich uitstrekkend van de
Gelderse Poort tot aan Utrecht-Holland - een onbekende, fascinerende
dimensie van de belangrijkste verdediging van Nederland herken- en
beleefbaar kan maken. En hoe deze
oost-west structuur veel kan bijdragen tot behoud van de culturele identiteit en het welzijn in een belangrijk
deel van ons land.
•
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MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN

RK

BIED VAN

Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 60 27 92

Ambiance
ei la carte restaurant.
Voor uw zakelijke
en farniliegelegenheden.

Dennis en Chantal van Ralen
Tielsestraat 190 — Andelst
Telefoon: (0488) 45 16 88
10

Automatiseren is
maatwerk, vandaar
dat we in een persoonlijk gesprek gaarne
bereid zijn om de
werkwijze van Bunt
Automatisering toe te
lichten. Samen met u
kunnen we dan bekijken wat we voor
elkaar kunnen
betekenen.

Bunt
Automatisering BV
Broekdijk 26
4041 CV Kesteren
tel: 0488-483669
fax: 0488-483772
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Tabula Batavorum
Kobus van Ingen

Terugblik IV en Terugblik V
IBetuwse kastelen onder het maaiveld
Op vrijdag 14 november jongstleden
werd onder grote belangstelling, het
inmiddels al weer vierde jaarboek gepresenteerd. Te gast bij de gemeente
Neder-Betuwe werd in de voormalige
raadzaal de feestelijke boek uitgifte
georganiseerd. Het jaarboek Terugblik iv stond dit jaar geheel in het
teken van de Betuwse kastelen en
kreeg de titel 'De Betuwe op Slot', met
de subtitel 'Over kastelen en adellijke
huizen'. Het is inmiddels traditie dat
het eerste exemplaar wordt aangebo-

den aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de plaatselijke geschiedbeoefening. Dit jaar is
de keuze gevallen op mevrouw Roos
Veldkamp-Jaspers, binnen de IIRK&O
geen onbekende en reeds tientallen
jaren bijzonder actief in de Werkgroep Archeologie. Wethouder voor
de gemeentelijke monumenten de
heer Henk Vreeswijk van de gemeente Neder-Betuwe reikte het eerste exemplaar uit aan Roos Veldkamp
en roemde haar vanwege de inzet

Roos Veldkamp-Jaspers ontvangt het eerste exemplaar uit handen van wethouder Henk
Vreeswijk van de gemeente Neder-Betuwe.

NIEUWSBRIEF HKR&O 22e
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• MARK VAN WAMEL
INTERIEURBOUW
SCHEEPSBETIMMERING

Postbus 24
6670 AA
Zetten

Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

Hotitmanskampweg 9
6669 MZ Dodewaard
Tel. (0488) 48 22 48
Fax (0488) 41 20 81
Mobiel (o6) 53 38 82 74
E-mail: info@vanwamel.com
Internet: wvvvv.vanwamel.com

Tel. (0488) 45 13 12
Fax. (0488) 45 26 21
E-mail: fvlynden@wxs.n1
•
•
•
•
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Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Toeleverancier
voor de jachtbouw

Gebr. Van Doorn
MOTOREN
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2
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,
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Gratis ' notaris•
tot bli de
Assurantieen financieringskantoor

a. hommersom b.v.

Keuze uit + 100 motoren
Motoren en bromfietsen:
Honda / Suzuki / Kawasaki / Yahama
en andere merken
Inruil en financiering mogelijk

Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 -4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 44 21 44- Fax (0488) 44 28 97
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waarmee zij door de jaren heen heeft
gewerkt binnen de werkgroep archeologie en met name voor haar bijdrage aan het onderzoek in de nieuwbouwwijk Craayenhof te Kesteren.
Wisselend werd op ontspannen wijze
het woord genomen door de wethouder en de voorzitter van de Stichting
Tabula Batavorum de heer John Mulder. Alle auteurs kregen uit hun handen een exemplaar van het boek uitgereikt en werden er veel woorden
van lof gesproken over het resultaat.
Uit de vele reacties bleek dat ook de
auteurs zeer verrast waren met het
uiteindelijke resultaat. Het is een fraai
Roos spreekt een dankwoord.

NIEUWSBRIEF HKK&O 22e

circa 270 bladzijden tellend boek geworden, goed vormgegeven en geïllustreerd. Bij het boek zit een gekleurde overzichtskaart, met daarop
ingetekend alle - tot nu toe bekende kasteelmatige objecten in ons werkgebied. De bijeenkomst verliep in een
opperbeste sfeer. Het bestuur van de
Stichting Tabula Batavorum dankt
hierbij het gemeentebestuur van Neder-Betuwe en natuurlijk de dames
die het allemaal organiseerden.
TERUGBLIK 2004

Terugblik iv is amper uit en er wordt
alweer gedacht aan de uitgave van
het volgende jaarboek: Terugblik v.
Binnen de redactie is inmiddels overeenstemming over het onderwerp voor 2004, dit krijgt de
werktitel: 'De Betuwe in de
ie eeuw', en gaat over veranderingen en gebeurtenissen
in deze regio gedurende de
ie eeuw. In deze periode tussen ilioo en 1900 veranderde
er in ons land en dus ook in
de Betuwe heel veel, de industrialisatie, de medische
zorg, het wonen, het boerenbedrijf en noem maar op. Een
enorm breed palet van onderwerpen is denkbaar zolang
het maar direct betrekking
heeft op de vooruitgang in genoemde periode. Als u denkt
hieraan ook een geschreven
bijdrage te kunnen leveren,
dan kunt u contact opnemen
met Joke Honders. Zij zal u
nadere informatie en een
schrijvers instructie verstrekII
ken.

jaargang nr.i -januari 2004
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H.D. Verwoert en Zn.
Comptefe NoningisirichPng
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751

Rijnbandijk 16
4043 JL Opheusden
Telefoon (0488) 44 12 98
Foto van Beek
Dodewaard
teL 0488 - 412212
e-mail: info@totovanbeek.ni

Juffie mooiste dag verdient

the: .nisfiing touch

Ook exclusieve albums van by:
• plaatstaal
aluminium
hout met leer
" glas met aluminium
" plexiglas

Digitale bewerkingen mogelijk.
Vraag naar de verschdlende in<>gekijkheden,
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40, Internet
www.fi:)tégv^ánt:::jekni
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Hét boek over Ingen
Joke Honders

Een Jongen van het Dorp
Door Chris van Esterik

I

Op 23 oktober is een boek over Ingen
verschenen met als titel 'Een Jongen
van het Dorp'. Chris van Esterik, geboren en opgegroeid in Ingen, is de
auteur.
Het boek beschrijft de grote veranderingen in de periode 1900-2000 en
wat voor invloed dit had op de inwoners, het dorp en het landschap.
Door middel van tientallen interviews met bewoners en door gedegen archiefonderzoek wordt een
beeld geschetst van die grote veranderingen.
Het boek is niet alleen voor Ingen
en omgeving geschreven, het is teyens toegankelijk voor een
breed publiek. Ook de stedeling krijgt een beeld hoe het
reilde en zeilde in een dorp.
Het boek is uitgeven bij uitgeverij Bert Bakker te Amsterdam en is in het gehele
land te koop. Het heeft inmiddels al een tweede druk
gehad, waardoor er totaal
10000 exemplaren gedrukt
zijn. Onze Kring heeft voor
de verkoop gezorgd in
Ingen en Lienden.

nasium te Tiel en ging vervolgens in
Amsterdam Politieke Wetenschappen studeren. Hij is werkzaam geweest als journalist bij NRC Handelsblad, later als freelance-journalist en
schrijver. Boeken van zijn hand gaan
o.a. over de Nieuw-Guineakwestie,
de politcus Jaap Burger (samen met
Joop van Tijn) en de fotograaf Willem
Diepraam.
Een aantal jaren geleden besloot
hij een boek over Ingen te schrijven
en wist bij de provincie Gelderland
subsidie te verkrijgen. Hij ging toen
ook weer in Ingen wonen. Een paar
jaar is hij met onderzoek, interviews
Chris van Esterik overhandigt het eerste
exemplaar aan Koos van Zomeren.

DE AUTEUR

Chris van Esterik werd in
1949 geboren in het dorpscafé van Ingen. Na de lagere
school, doorliep hij het gymNIEUWSBRIEF HKK&O 22e
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CARROSSERIEFABRIEK

WILLEMSEN BV

Woninginrichting
Textielhandel

P. J. VAN DAM
Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13
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en schrijven bezig geweest en op donderdag 23 oktober was het zover.

werke en ik zelf ook niet en het bedrijf is
te klein om van te leven de koeie zijn
droog dus kom geen sent binne asjeblief

DE PRESENTATIE

In zijn geboortehuis, het café, vond
de presentatie plaats. Het café en zaaltje zaten propvol Ingenaren en andere genodigden. Schrijver Koos van
Zomeren viel de eer te beurt om het
eerste exemplaar in ontvangst te nemen. De boeken hadden die middag
gelijk al grote aftrek. Sommige mensen gingen wel met vier exemplaren
de deur uit, want voor de kinderen,
nu nog klein, moest een boek bewaard worden voor later.
DE INHOUD

Veel onderwerpen zoals de mechanisering, ruilverkaveling, steenfabrieken, de neergang van de hereboeren,
de opkomst van de fruitboeren, het
onderwijs, geloof enz, komen aan
bod, maar een uitspringende zaak is
de bittere armoede waaronder veel
mensen gebukt gingen. Armoede zoals wij die niet meer kennen. Een
schrijnend geval uit 1957 wordt beschreven. Het is het jaar wanneer het
Burgerlijk Armbestuur een nieuwe
naam krijgt: Instelling voor Maatschappelijke Zorg der gemeente
Lienden.
Een vrouw, hartpatiënte, wiens
man aan tbc lijdt en op voorschrift
van de dokter niet mag werken,
schrijft de volgend brief naar de gemeente:

In afwagting
Het gezin met drie kinderen kreeg 25
gulden steun in de week (een boerenknecht verdiende toen acht gulden
per dag). Van dit bedrag moesten ze
ook nog van hun torenhoge schulden
zien af te komen. Schulden gemaakt
bij de meelboer, het ziekenhuis en
het taxibedrijf om naar het ziekenhuis in Utrecht vervoerd te worden.
Dit is slechts een klein voorbeeld
uit het boek dat 312 bladzijden telt en
van diverse foto's is voorzien.
•
ISBN 90 351 25991. Prijs € 22,50.
Christoffel van Esterik heeft heel wat
boeken moeten signeren.

Geachte Burgemeester en Wethouders,
ik wou eens vrage of de mogeluk hijt het
toe laat om een kleine weekelijkse vergoeding daar wij op het ogenblik niet
geen inkome hebbe mijn man mag niet
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e
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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

grootektdowt

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur
zaterdag 7.00-20.00 uur

cBourtket b.u.

SPECIALIST IN
ROOMBOTERKOEKJES

Heuningstraat 23a
4051 CA OCHTEN
Tel. (0344) 64 16 86
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Excursieverslag 11-10-2003
Carola Opperman

ITerug uit het land
van Hertog Jan
We zijn dit jaar naar de omgeving van
Eindhoven geweest. We vertrokken
om half negen vanaf het Arend Datema Instituut. Mijn vader Geurt Opperman en ik gingen apart met de
auto - met André Schaaij als chauffeur - achter de bus aan. Omdat we
eerst de band nog moesten oppompen, was de bus al vertrokken. Op
goed geluk zijn we richting Eindhoven gereden naar de eerste stopplek: het dorp Nederwetten. Na wat

zoeken hadden we het dorpje gevonden én restaurant Soeterbeek, waar
de mensen van de bus al op ons zaten
te wachten met de koffie. We kregen
daar te horen dat toen de bus bij het
restaurant aankwam, het nog dicht
zat. De eigenaren hadden zich verslapen...
Vanaf het restaurant zijn we naar
een watermolen en abdijrestanten in
het gehucht Hooidonk gereden, dat
we aan de buitenkant bezichtigd heb-

Bij de watermolen van Hooidonk.
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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

r
ID

BOVAG
AUTO

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Voor al uw:
* Verf
* Verfmengen
* Behang
* Sanitair
* Electra

* Verlichting
* Gereedschap
* IJzerwaren

Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN
20

* Meubels
* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige badman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 48 12 23
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ben. Het was een zwart geteerde
schuur met een buitendraaiend
schoepenrad. Er stond ook nog een
gewelf van een slotklooster dat ooit
aan de Augustijner zusters behoorde.
Vervolgens zijn we richting Nuenen gegaan over smalle landweggetjes, naar het restaurant van de familie Schellens. Daar hebben we een
lunch gehad met soep, broodjes, en
een kopje koffie of thee.
Na de lunch droeg de heer Bunt
uit Kesteren een mooi gedicht voor
(zie de volgende bladzijde).
Vandaar uit zijn we via Nuenen
naar het uit de klei gewassen dorp
Geldrop gereden dat 'Gelders dorp'
betekent. In het centrum van Geldrop staat de neo-gotische Sint Barbara kerk uit het vierde kwart van de
19e eeuw. Dicht bij de kerk staat het
kasteel van Geldrop, dat echter door
de dichte begroeing van struiken en
bomen vanaf de straat helaas niet te
zien was.
Toen we het dorp uitreden kwamen we in een bosrijk gebied en reden we richting Heeze-Leende. Dit is
een lintvormig dorp dat eertijds een
hoge heerlijkheid was. Midden in het
dorp bevindt zich de toegangslaan
naar het kasteel Heeze, dat we gingen bezichtigen. Het voorste gedeelte
met de twee hoekpaviljoens is ontworpen door de 17e eeuwse bouwmeesters Pieter Post en zijn zoon
Maurits Post in het jaar 1665. Hetgeen
er nu staat is slechts een deel van wat
het ooit had moeten worden. Geldgebrek noopte de opdrachtgever, jonker Albert Snoeckaert van Schauburg, om de totaalbouw af te blazen.
De twee lage vleugels aan de achterzijde zijn er pas in 1735 bij gebouwd.
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e

De entree van kasteel Heeze.

Albert Snoeckaert was getrouwd met
baronnesse Anna Margreet van Randwijk. In het jaar 1760 werd het kasteel
en de hoge heerlijkheid verkocht aan
Jan Maximiliaan baron van Thuyl
van Serooskerken en tot op de dag
van vandaag is het in bezit van deze
famille gebleven. Het familiewapen
van de Van Thuyls zijn drie hondenkoppen. Binnen in het kasteel staan
in de hal kussenkasten, met een verborgen sleutelgat, in de kleine salon
kunt u Vlaamse wandtapijten zien
naar de schilderijen van Rubens gemaakt. De badkamer uit 1765 is heel
apart in Romeinse stijl. Voor de oorlog zat er om het bad een hek, dat is
na de oorlog weggehaald en nooit
meer terug geplaatst omdat het niet
authentiek was. In de gangen boven
staat een kaptafel die versierd is met
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Roelofsen

4cer:4

Een complete supermarkt
voor al uw levensmiddelen!

A.I.M.

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

Drogisterij Roelofsen

-0S

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

Dorpsstraat 7
Opheusden Tel. (0488) 44 21 86

Voor binnen en buiten

Bezoek onze showroom!

Herman Ti js.

Wang vrijblijvend

de
informatie ovcr
nieicive colleetie

zonwering
Krockd
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parelmoer. Op het achterterrein van
het 17e eeuwse kasteel staat het oude
slot Eymerick.
Na de bezichtiging reden we richting Mierlo-Hout en Stiphout. Daar
passeerden we het fraaie kasteel
Croy. We volgden de hoge ruggen
langs de kleine Dommel die we op
een gegeven moment over moesten
steken. De brug was zo smal, dat de
bus drie keer aan moest halen om er
over te komen. We kwamen langs de
dorpen Arle, Rix-tel, Beek en Donk.

Langs een van de smalle weggetjes
passeerden we nog een middeleeuws
hagelkruis. Door de uitleg van de excursieleiders begrepen we wat meer
van dit toch merkwaardige landschap. Langs de Zuid-Willemsvaart
op gingen we in noordelijke richting
naar het dorpje Keldonk, waar we de
dag afsloten in café De Oude School.
Gezellig hebben we daar nog wat gedronken om vervolgens huiswaarts
te keren. Om zeven uur waren we
•
weer in Kesteren.

't Spiegeltje
Daar was eens lang geleden, een boertje werkzaam en tevreden.
Hij was niet zo jong van jaren, en ietwat pover in zijn haren.
Aan weelde was hij niet gewend, een spiegel had hij nooit gekend.
Eens toen hij aan 't spitten was, vond hij in d'aarde een aardig stukje glas.
't Zat onder 't vuil en onder 't zand, hij nam 't in zijn vereelte hand.
Hij veegde 't aan zijn broekspijp af, toen keek hij erin en hij stond paf.
Da's mijn vader zei hij, sakkerloot, en die is al zoveel jaren dood.
M'n vader, ach die goeie man, hij is 't en hij kijkt mij even an.
Hoofdschuddend stak hij 't in zijn zak, 'h bekijk het thuis op mijn gemak.
Maar telkens Ilea hij er weer naar, het was toch ook wel wonderbaar.
M'n vader, m'n vader zei hij telkens zacht.
Toen begon hij te overleggen, wat zijn vrouw ervan zou zeggen.
Ze was zo bazig zijn Katrien, ze zou hem uitlachen misschien.
En omdat hij daar zo bang voor was, verborg hij het onder zijn matras.
Maar telkens ging hij er weer heen, `m'n vader', zei hij dan tevreeën.
Dat wekte argwaan bij zijn vrouw, die 't Arne ervan weten wou.
En... toen hij weer eens de deur uit was, toen zocht ze en vond het stukje glas!
Wat is dat voor een zotternij, wat moet hij daarmee, peinsde zij.
Daar moet iets niet in orde zijn, zij wantrouwde haar goeie Hein.
Toen keerde zij het om en keek, en raakte toen geheel van streek.
Daar heb je 't nou, ik wist het wel, er is een andere vrouw in 't spel.
Mijn man heeft geen hart in 't Ulf, hoe houdt hij van zo'n lelijk wijf!

NIEUWSBRIEF HKK&O 22e
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Normen en waarden
Joke Honders

Gedragsregels
in 1865 te Eck en Wiel
I
Er is niets nieuws onder de zon. Wor- lingen tevens leesboekje voor de school
den we tegenwoordig dagelijks op de en het huisgezin.
tv en in de krant geconfronteerd met
Jacobus Schoondermark kennen
de term normen en waarden, in 1865 we al als schrijver: in 1854 publiceermoest de jeugd blijkbaar ook her- de hij het bekende verhaal van de leopgevoed worden. Jacobus Schoon- gende rondom Adam van Deelen in
dermark, hoofdonderwijzer te Eck de Geldersche Volksalmanak. Deze
en Wiel neemt afscheid van de school voordracht had hij in 1854 te Eck en
en vertrekt naar een soortgelijke Wiel gehouden. Bij wat voor gelegenfunctie in Dodewaard. Bij zijn af- heid is onbekend, misschien wel bij
scheid laat hij een bij Van Loon in Tiel de opening van de nieuwe school in
gedrukt boekwerkje na met als titel: Eck en Wiel waarvan hij de eerste
Hoe we ons gedragen moeten. Een steenlegger was.
woord aan mijne leerlingen en oud-leerHet oude schooltje in Eck en WieL
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Rond 1865 was er te Eck en Wiel een
naai- en breischool voor de armenmeisjes en een zangvereniging, Harmonie genaamd, zaken waar hij zich
voor inspande.
Jacobus voelde de plicht als onderwijzer op zich rusten om niet 'alleen
bekwame maar ook brave burgers
van den staat' te leveren en 'om zoveel mogelijk Christelijke en Maatschappelijke deugden aan te kweeken'. In het boekwerkje wijdt hij teyens een stukje aan de hygiëne, alsmede iets omtrent de 'savoir-vivre'
omdat, zoals hij het noemde, velen
daarin nog zo achterlijk waren.
HOOFDPUNTEN WAAR DE
LEERLINGEN NAAR MOESTEN LEVEN:

• gehoorzaamheid aan ouders en
meesters;
• naastenliefde;
• huiselijke vrede;
• gedrag op school;
• het mijden van slecht gezelschap;
• geen valse schaamte hebben tot het
tonen van berouw na het plegen
van een verkeerde daad.
DE REGELEN TER
BEWARING VAN DE GEZONDHEID

• Sta vroeg op en ga vroeg te bed;
• Slaap niet te lang: 7 a 8 uur salpen is
voor de mens voldoende;
• De slaapkamer moet ruim en licht
zijn;
• Er mogen niet teveel personen in
een kamer slapen;
• Iedere dag moet er verse lucht aangevoerd worden in de slaapkamer;
• Bedden gevuld met kaf of stro zijn
vooral voor kinderen 't gezondst
om op te slapen.
• Een planken vloer in het woonvertrek is wenselijk;
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e

• In de woonkamer geen wasgoed
drogen;
• Het koken van eten op een kachel in
het woonvertrek is zeer schadelijk
voor de gezondheid;
• Moerassige sloten en open mestputten bij de woningen zijn nadelig;
• Houd uw lichaam rein;
• Houd het haar kort, kam en wast
het dagelijks met koud water;
• Houd het hoofd koel en de voeten
warm;
• Oefen uw lichaam, gymnastiek is
aan te bevelen:
• Ontwikkel uw geest;
• Wees matig in het gebruik van
spijzen en dranken. Denk steeds: ik
eet om te leven en ik leef niet om te
eten;
• Eet niet wat gij niet kent;
• Eet veel groenten, weinig aardappels;
Enz.
EENIGE REGELEN VOOR HET LEEVEN

• Zijt zindelijk op uw lighaam en op
uwe kleederen;
• Spreek beschaafd, doch niet gemaakt;
• Lach niet om iedere beuzeling;
Lach vooral niet te hard;
• Zit blootshoofd in de kamer;
• Spreek weinig maar hoor en zie
veel. Wij hebben twee ooren, om
veel te hooren, twee oogen om veel
op te merken; slechts een mond, om
weinig te spreken;
• Goede kout is echter in gezeldschap
een heerlijk kruid;
• Neem niet teveel ineens op uw bord;
• Drink onhoorbaar;
• Zit met het lijf digt aan de tafel.
• Rook, maar damp niet;
•
Enz.
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Migielia VANELDIK

GerritGERRITSEN
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x Opheusd .06-05-1858

x Opheusd. 15-04-1859

Willem
GERRITSEN
boomkweker

Cornelia
VER WOERT

.5, 0
<
03-12- I 839
Ariën
ARENDS
boomkweker

x Opheusd 15-04-1859
Teuntje
VERWOERT

* Opheusd. 10-05-1865 * Opheusd. 02-03-1866 * Opheusd. 13-08-1856 * Kesteren 30-04-1860
t Opheusd.o2-o8-1915 tBrummen 18-10-1932 t Opheusd. 04-05-1952 t Opheusd. 03-06-1926
x Kesteren 11-03-1893

x Kesteren 12-05-1882

Cornelis GERRITSEN

Teuntje ARENDS

boomkweker
* Opheusden 22-08-1895
t Opheusden 08-11-1963

* Opheusden 28-03-1894
t Tiel 15-11-1983

x Opheusde11 06-03-1925
Mien GERRITSEN
boomkweker
* Opheusden 13-02-1934
x Kesteren
Peter Jan
* Opheusden
x Beneden-Leeuwen 16-12-1988
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Gerritje HOOG

*'s Gravenh.22-o3-1831/t Zett. 02-11-1905

Peter Jan Gerritsen
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x Renkum
Cornelia Johanna
VAN KLEEF

Heteren 23-04-1864
* Zetten 13-10-1862
t Kesteren 18-05-1937 t Leende 02-11-1944

* Dodew. 08-10-1864 * Dodew. 26-07-1869
t Dodew. 26-03-1933 t Opheusd. 09-01-1930

x Wageningen 29-08-1890

x Dodewaard 25-03-1893

•

Petronella Johanna RIETVELD

Karel HEIJ
schoenmaker

* Dodewaard 17-05-1906
t Opheusden 21-07-1977

* Opheusden 16 -10-1901
t Maurik 27-03-1993
x Kesteren 08-07-1932

Petronella Johanna HEIJ
*Opheusden 28-01-1934
o2-o8-1961
GERRITSEN, boomkweker
10-06-1964
Gerarda Elizabeth van Nuenen

x gehuwd
* geboren
_x ondertrouw
gedoopt
t overleden (A) datum akte
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SUPER DE BOER
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

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

Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 48 13 05
E-mail info©damme.n1

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

g

I

•
CIX1

Spaan
Ziekenvervoer voor o.a.
Am icon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 48 09 59
Stationsstraat 1 Kesteren
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De Notenboom
Enige historische gegevens bijeengebracht door W. van de Westeringh

Randwijk of Heteren?
1. INLEIDING

De historische boerderij 'De Notenboom', gelegen op de grens van
Randwijk en Heteren, behoorde eeuwenlang tot het omvangrijke grondbezit van de Graven van den Bergh.
Behalve de boerderij 'De Notenboom'
behoorden hiertoe ondermeer het
kasteel en de boerderij "t Nijburg', de
korenmolen en 'De Molenbouwing'
aan de dijk en een uitgebreid complex landerijen op de Randwijkse en

Heterense uiterwaarden, waaronder
'De Beverspol'. De boerderijen en het
land werden verpacht. In 1798 kochten Frans Godard baron van Lijnden
c.s. in Randwijk `eene bouwinge, bestaande in huys, hof, schuur, berg,
bouwland en uyterwaerds weydeland, in zijn geheel groot ongeveer
zoo binnen- als buytendijks negen en
veertig morgen onder voormelden
kerspel kennelijk gelegen, van ouds
de Notenboomse bouwing genaamt'.

Voorhuis van 'De Notenboom'.
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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

Piet van Walsem

Peters van Ton
Elektrotechniek
Bonegraafseweg 14
6669 MH Dodewaard
e (0488) 41 12 14 á (0488) 41 21 93
E-mail: elektro@petersvanton.nl
www.petersvanton.n1
Elektrowinkel
Kalkestra at 3
6669 CK Dodewaard
t (0488) 41 26 85 á (0488) 41 04 50
E-mail: winkel@petersvanton.n1
30

Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:
Piet van Walsem
Opheusden
Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17
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Achterhuis van 'De Notenboom'.

In de nadagen van het leenstelsel
werd 'De Notenboom' als een afzonderlijk leen losgemaakt van het grote
Gelderse leengoed dat het Huis
Bergh hier ooit bezat.
Daarenboven bezat het Huis Bergh
het recht om tienden te heffen, met
name in Heteren: de Keutelkampse
tiend, de Lage Landse tiend, de Hoge
West tiend en het Haartiendje. De
Hoge West tiend is pas in het begin
van de 2oe eeuw afgekocht en vervallen.
2. VERPONDING 1649

In 1649 werd een nieuw verpondingsregister opgesteld. Verponding
is een soort grond- of onroerendzaakbelasting. De boerderij of bouwing
'De Notenboom' staat hierin als volgt
vermeld:
Randwijk. `Dirck van Cruchten ende Garrit Henricksen in pacht van
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e

den Grave van den Berch eene bouwinghe groot 42 mergen waervan 16
mergen onder Heteren geleghen'.
Heteren. `Dirck van Cruchten ende
Gerrit Henricksen in pacht van den
Graeff van den Bergh 14 mergen
bouwlandts onder de bouwinghe de
Notenboom geleghen, dewelcke onder Randtwijck aengeslagen is' (1
morgen = ca. 0,86 ha).
De door het Huis Bergh verpachte
bouwing 'De Notenboom' was dus
zo'n 42 morgen (= ca. 37 ha) groot. De
pachtboer op 'De Notenboom' werd
gerekend tot de categorie van de zogenaamde 'hele boeren'. Een 'hele
bouwing' of 'heel erf' was een boerderij die groter was dan ongeveer 40
morgen en waar men vaak meer dan
zes paarden had. Zoveel paarden waren er wel nodig om al het land met
de veelal (wat) zware en stugge Betuwse klei te kunnen ploegen en be-
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werken. Misschien konden ze op 'de
Notenboom' met wat minder paarden toe, omdat daar, met name langs
de dijk, lichte kleigrond ligt. Het is
zeer wel mogelijk dat het totale bedrijf van de pachter nog groter was.
3. EIGENAREN VAN 'DE NOTENBOOM'

Zoals al vermeld, ging 'De Notenboom' na eeuwen in bezit geweest te
zijn van de Graven van den Bergh en
later (door huwelijk) van de Vorsten
van Hohenzollern-Sigmaringen in
1798 door koop over aan F. G. baron
van Lijnden van Hemmen en zijn
vrouw Margaretha Clara van Munter
en Anna Wilhelmina baronesse van
Lijnden en haar man Cornelis Munter.
In 1841 en ook in 1852 staat Andries
Willem graaf van Hogendorp te
Dordrecht als eigenaar te boek, waarschijnlijk verkregen door vererving,
nadat er in 1835 een scheiding van
onroerend goed had plaatsgevonden
tussen Frans Godard baron van Lijnden van Hemmen c.s. en graaf van
Hogendorp c.s. In 1861 is sprake van
de erven van A.W. en D.J.G. Graven
van Hogendorp. Deze erfgenamen
verkochten in 1870 de boerderij ter
grootte van ruim 51 ha, zowel binnendijks als buitendijks gelegen, aan
Hendrik van Leeuwen uit Arnhem.
In 1897 was de boerderij in bezit van
Hendrik Albertus van Leeuwen te
Velp bij Arnhem. Later woonde de familie Van Leeuwen waarschijnlijk in
Oosterbeek. Omstreeks 1939 kocht
G. A. F. baron van Lijnden, burgemeester van de gemeente Valburg,
met zijn zuster 'De Notenboom'. De
gebouwen, het erf en enig omliggend
land heeft hij later verkocht aan de
pachter Hendrik G. J. van LonkhuijNIEUWSBRIEF HKK&O

zen, kleinzoon van de eerste Van
Lonkhuijzen op 'De Notenboom'.
De gebouwen van 'De Notenboomse bouwing', gelegen op de grens van
Randwijk en Heteren, zijn waarschijnlijk wel eens verplaatst bij herbouw of nieuwbouw. Want was vroeger sprake van de boerderij onder
Randwijk met land ook onder Heteren, later wordt er vooral gesproken
over 'De Notenboom' onder Heteren
en Randwijk. In elk geval sinds de invoering van het kadaster in het begin
van de 19e eeuw vallen het huis, de
schuren en het erf van 'De Notenboom' onder Heteren, terwijl de landerijen zowel onder Heteren als onder Randwijk liggen.
4. PACHTERS VAN 'DE NOTENBOOM'

De bouwing 'De Notenboom' op de
grens van Randwijk en Heteren, en
met land in beide dorpspolders,
werd verpacht.
• 1574. Steven van Baerll, gehuwd
met Anna van der Layck, pachters
van 'het goedt den Nottenbhoem';
• 1578. Gisbert van Herdt, pachter
van 'den Nottenbaum';
• ca. 1580. `unser Erff und guth geheiten die Nottenbhoem';
• Gerrit Dirksen: pachter van 'de
Nootenboomsche bouwinge' (ook:
Nootboomsche, Nottenboem, aen
de Nottenboom), van vóór 1593 tot
1614. Voor 'toebaat' moest hij jaarlijks leveren: een `veth vercken',
veertien pond `suickers' en een aantal 'hoenders'. Onduidelijk is of hij
hiervoor betaald werd;
• Derk van Cruchten, in plaats van
Gerrit Dirksen: 1615-1619;
• Derk van Cruchten: pachter van
'den Hoff den Nottenboom', van
1620 tot 1649 of langer (vanaf een be-

22e jaargang nr.i -januari

2004

33

Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m'tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

-t-

,

ss .

je

•,,
.,-,..

i

.. ..

.

Ook voor bruiloften en partijen, o. a.
salades, bitterballen enz.
I

•
..

.-:„,..--",............—.

.....•,

-.
... .„,

--....-r-•*......

. ‘,

—

,
L

,•;•

,,,,

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

---

ir Ç,-

- Van der Sarde

k'clre,

Eethuis 'De Veerstoep'
Ochten

Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel (0488) 44 12 20
Internet: www.vdgarde.n1

Van Meegdenburg
Van Amersfoort
Telefoon (0344) 64 24 91
b.g.g. 64 27 72

van Woerkom

ValY/

eannemersbedrijf
Wageningen

nieuwbouw
verbouw
onderhoud
restauratie

34

NVOB

betonboringen

bedrijfsorganisatie
Nederlands Verbond
van Ondernemers in
de Bouwnijverheid

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

NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang nr.i -januari 2004

paald jaar samen met Gerrit
Hendriksen). In 1625 schrijft Derk
van Cruchten aan de verpachter:
'hoe dat die huysinge ende timmeragie zeer veroudt ende vergaen
zijnde, nootsaecklick dient gerepareert'. Reparatie vindt ook daadwerkelijk plaats;
• Derkje Vermeer, weduwe van Steven van Cruchten, 1676-82: wegens
pachtschuld voor 'den Notenboom';
• Evert van Huissen (Huessen): 1677
pachter van 'de Notenboom';
• Derk Roelofs 1678: op 'de Notenboomsche bouwing';
• Jan Veelen: pachter vanaf 1701. Hij
was toen 46 jaar oud en afkomstig
uit Millingen. Hij overleed in 1733
(of eerder). Mogelijk was hij al eerder pachter (1693);
• Weduwe Jan Veelen: 1733 of eerder 1742;
• Evert Veelen pacht 'de bouwinge
den Notenboom ...sulx alleen voor
dit jaar 1743, dogh is bij gebrek aan
borge niet aengenomen'. De betaling der pacht bleef achterwege,
vond gedeeltelijk of te laat plaats.
Daarom werd de pacht beëindigd.
Jan Veelen trouwde in 1684 met
Catharina Vermeer en voor de
tweede maal 1700/06 met Margrieta
Reynen. Uit het eerste huwelijk
stammen Jan Veelen, schout van
Indoornik, en Otto Veelen, pachter
van een boerderij in Elden, beiden
als borgen genoemd in het pachtcontract uit 1731.
Er vonden in die tijd de nodige reparaties plaats `aen het huis op den
Notenboom daer Jan Veelen woont'.
• Derk Hendriks: 1744 - 1750? Hij
heeft 'nu met dit jaar in pacht
aengenomen de bouwinge den
Notenboom ...wegens gebreke van
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e

de vorige pachter Evert Veelen'.
Hoe lang hij pachter blijft, is mij
niet bekend, maar waarschijnlijk
niet lang.
• Gradus van Gend: werd waarschijnlijk pachter in 1750. Voor de pachttermijn 1750-1756 moest hij voldoende zekerheid overleggen (borgtochtstelling). Zijn weduwe hertrouwde met Andries of Dries
Driessen.
Gradus van Gend trouwde in 1738
met Jenneke van Merwick en voor
de tweede maal met Catharina
Dibbits. Gradus van Gend overleed
in 1768. Zijn weduwe, Catharina
Dibbits, hertrouwde in 1771 met
Dries Driessen. In 1793 werd zij
weer weduwe. Hoe lang zij toen nog
pachters gebleven zijn, is mij niet
bekend, maar waarschijnlijk niet
veel langer dan na de verkoop van
de bouwing in 1798;
• In 1873 kwam de eerste Van Lonkhuijzen op 'De Notenboom' wonen.
De familie woont er dus al zo'n 130
jaar lang. De kleine kinderen vormen inmiddels de vijfde generatie
van deze familie op deze boerderij.
Interessant is dat er al heel lang
aardappelen op 'De Notenboom'
verbouwd worden. In 1855/56, toen
de hofstede 'De Notenboom' met
ruim 2 ha land opnieuw verhuurd
werd, staat het gebruik als aardappelenland expliciet in het pachtcontract vermeld. Gé en Harmie
van Lonkhuijzen zetten met het verbouwen van en de handel in aardappelen dus een oude traditie
voort!
5. BOUWING, BOUWHOF, HOFSTEDE
'DE NOTENBOOM'

Eeuwenlang, tot in de 19e eeuw, is er
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m.b.t. 'De Notenboom'sprake van een
bouwing die 42 morgen groot was, en
later nog groter. In 1835 wordt 'De
Notenboom' een bouwhof genoemd,
met ongeveer 24 ha binnendijks gelegen land. Het land op de uiterwaarden, ca. 26 ha waaronder de Notenboomse (uiter)waarden, wordt afzonderlijk vermeld. Het is niet ondenkbaar dat men het land - binnendijks:
vooral bouwland, buitendijks: voornamelijk grasland - geheel of gedeeltelijk in eigen beheer had; het bouwland al dan niet in deelbouw (zie verderop), het grasland om hooigras te
verkopen en/of vee in te scharen.
Later doet zich een verdere splitsing voor, wanneer men 'De Notenboom' als hofstede met ruim 2 ha
land erbij gaat verhuren, o.a. ten behoeve van de tabaksteelt. Dit zou
plaatsgevonden hebben tussen 1835
en ca. 1855. In het pachtcontract dat
in 1855 opgesteld werd, wordt al gesproken over de hofstede 'De Notenboom'. Datzelfde pachtcontract vermeldt ook dat 'tot de hofstede de
Notenboom behoort het waardmanschap van meerdere daarbij gelegen
goederen'. Waardmanschap=toezicht
houden, in dit geval op ingeschaard
vee, verpachte percelen uiterwaard
en verkocht hout, gras, klaver en
graan, alles tegen een vaste vergoeding.
Met de komst van Hendrik van
Lonkhuijzen naar `De Notenboom'in
1873 wordt de opdeling geheel of grotendeels teniet gedaan. Sindsdien is
er weer sprake van een grote boerderij. Aan 'De Notenboom' is t.g.v. de
ruilverkaveling binnendijks gelegen
land dat oorspronkelijk bij "t Nijburg' hoorde, toegevoegd. Hun eigen
grond die elders gelegen was en de
NIEUWSBRIEF HRIC&O 22e

pachtgrond vormen nu één blok bij
de boerderij. De pachtgrond is eigendom van het Lijndensche Fonds voor
Kerk en Zending.
Deze Hendrik van Lonkhuijzen
was als eerste van zijn familie op 'De
Notenboom' komen te wonen, als
pachter van Hendrik van Leeuwen.
Het merendeel van het land werd al
langer gebruikt door zijn vader, in
deelbouw zoals in de verkoopakte
(1870) vermeld staat. Deelbouw = het
ter beschikking geven van land door
de eigenaar aan een ander, die daarvoor een deel van de opbrengst
kreeg. Vanaf toen was 'De Notenboom' in feite weer één, althans
binnendijks.
Volgens familieoverlevering zou
Hendrik van Lonkhuijzen er al op 19jarige leeftijd geploegd hebben. Onmogelijk is dat niet omdat, hoewel de
boerderij met ruim 2 ha land losgemaakt was en als hofstede apart verhuurd werd, zijn vader Johannes van
Lonkhuijzen die ook de gemachtigde
van de familie Van Hogendorp was,
land in deelbouw had. Misschien had
Johannes van Lonkhuijzen dit land
wel in gebruik met het oog op de toekomst van een van zijn zonen uit zijn
grote gezin. In dat geval zou de familie al zo'n 150 jaar landbouw bedrijven op 'De Notenboom'.
Een aardige bijzonderheid is dat
de eerste Hendrik van Lonkhuijzen
een schaapherder in dienst had. In
1874 vroeg hij middels een advertentie een nieuwe schaapherder. Toch
was de eerste schaapherder, Hendrik
van Roekel uit Ede die gelijk met hem
en bij hem op `De Notenboom' was
komen wonen, niet vertrokken. Hij
bleef er als knecht tot 1880.
Vermeldenswaard is ook nog dat
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in de tijd dat 'De Notenboom' als hofstede met ruim 2 ha land verhuurd
werd, er tabak verbouwd werd. De
huurders staan als tabaksplanters te
boek, terwijl er in de pachtcontracten
afzonderlijk melding gemaakt wordt
van tabaksland. Ook de tabakskasten
(=speciaal type broeibakken), de hanken (=raamwerk van hout voor het
ophangen van de tabaksspijlen om
de tabaksbladeren te laten drogen)
en de op de boerderij geproduceerde
stalmest komen in de pachtcontracten ter sprake. In dat van 1855/56 staat
dat 'het land dat thans met tabak is
bepoot geweest, voortaan met tabak
te bepoten en hetzelve naar behooren en naar den eisch te bemesten'.
6. BOERDERIJ ANNEX HERBERG?

Er wordt wel gezegd dat 'De Notenboom' behalve als boerderij, voor
kortere of langere tijd ook als herberg
gefungeerd zou hebben. Aanwijzingen dat dit inderdaad het geval geweest is, werden gevonden in krantenadvertenties. In de Wageningsche
Courant maakt notaris G.W. Roes te
Heteren bekend dat hij op 31 maart
1857 'aan den Notenboom' te Heteren
een aantal percelen uiterwaard zal
verpachten, terwijl hij op 14 november 186i 'aan den Notenboom' voor
38

een termijn van zes jaar zal verpachten de hofstede 'De Notenboom'
met ruim 2 ha land.
Meer duidelijkheid over de herbergfunctie geeft een advertentie
van notaris G. Engelberts jr. te Heteren over de publieke verpachting van
ongeveer 80 percelen uiterwaards
heelgras op de Notenboomsche uiterwaarden onder Heteren en Randwijk, welke zal plaatshebben op '2
jUilj 1870' ten huize van den kastelein
J.H. Jansen 'aan den Notenboom' onder Heteren. Heelgras = eerste snedehooigras van land waar geen vee gegraasd heeft. Uiteindelijk verschaften het Bevolkingsregister van de gemeente Heteren en het Notarieel Archief meer duidelijkheid hierover.
In 1861 kwam Jan Hendrik Jansen,
tabaksplanter te Driel, naar huizing
nr. go (= later: nr. 109) in Heteren, terwijl hij in dat jaar ook de pachter
werd van de hofstede 'De Notenboom' ter grootte van ruim 2 ha. In
1872 verhuisde het gezin Jansen naar
Randwijk en in 1873 kwam de toen
nog ongetrouwde Hendrik van Lonkhuijzen met zijn jongere zuster Hendrina Johanna op huizing nr. 109 wonen.
Hoe lang de hofstede 'De Notenboom' ook als herberg in gebruik geweest is, is mij niet bekend. Al in 1857
vond er 'aan de Notenboom' een
verpachting van enkele percelen op
de uiterwaarden plaats. De hofstede
werd toen gepacht door Willem
Geurts en Derk Geurts, zoon en vader, beiden tabaksplanters uit Indoornik. Zij hadden de hofstede gepacht per I mei 1856. Het is niet ondenkbaar dat toen op de hofstede als
nevenbedrijf een herberg begonnen
werd, want vader Derk Geurts was
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tapper in Indoornik! Het gezin van
Willem Geurts woonde op huizing
nr. go. Vóór 1856, in elk geval al in
1852, werd de hofstede gepacht door
Hendrik Timmerman, eveneens tabaksplanter.
Nog in 1870 werd er ten huize van
de kastelein Jan Hendrik Jansen heelgras verkocht. Waarschijnlijk kwam
er in 1872 een einde aan de herberg
'aan de Notenboom', toen Jan Hendrik Jansen naar Randwijk verhuisde
en de hofstede in datzelfde jaar opnieuw verpacht werd. Al met al, naar
wat nu bekend is, zou 'De Notenboom' van ca. 1856 tot 1872 ook als
herberg in gebruik geweest zijn.
7. DE 'NOTENBOOM':
TE HETEREN OF TE RANDWIJK?

De ligging van 'De Notenboom' op de
grens van Heteren en Randwijk werd
actueel in 1828 toen er financiële ondersteuning gevraagd werd voor een
geestelijk gehandicapte jonge vrouw.
ffloest de diaconie van de Hervormde
Gemeente van Heteren of die van
Randwijk hiervoor de middelen verschaffen? Het zou geen probleem geAdvertentie in de Wageningsche Courant
van 31 oktober 1872.
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worden zijn als de bewoners van
'De Notenboom' rooms-katholiek geweest zouden zijn zoals de Van
Gend's in de 2e helft van de 18e eeuw,
want zowel Heteren als Randwijk behoorden toen tot de parochie Heteren-Indoornik.
De motivering van de Heterense
kerkenraad was dat de bewoners van
'De Notenboom' nooit tot de Hervormde Gemeente van Heteren behoort
hadden, maar tot die van Randwijk.
Andere argumenten waren ondermeer dat de buurmeesters verklaarden dat de bewoners een bepaalde
belasting steeds in Randwijk betaald
hadden.
Waarschijnlijk is het probleem
ontstaan toen van de oorspronkelijke
grote bouwing het al dan niet verplaatste huis met enig ha land - als
hofstede 'De Notenboom' - er min of
meer van afgehaald en apart verhuurd werd. En toen er i.p.v. de
rooms-katholieke bewoners nieuwe
pachters op 'De Notenboom' kwamen die hervormd waren. Wanneer
dat allemaal gebeurd is, is nog niet
duidelijk, maar waarschijnlijk al in
het begin van de ie eeuw. Het gevolg
ervan was dat het land van 'De Notenboom' - het binnendijks gelegen
bouwland en het grasland op de
uiterwaarden - een ander leven gingen leiden dan de hofstede 'De Notenboom'.
Uit de tegengestelde meningen
van Heteren en Randwijk en de aangevoerde bewijsgronden hebben we
nu wel inzicht gekregen in wie de bewoners van de hofstede 'De Notenboom'geweest zijn. Wanneer, nadat
de Van Gend's en hun stiefmoeder
Catharina Dibbits, weduwe van hun
stiefvader Dries Driessen, de bou-
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wing verlaten hadden en de splitsing
opgetreden is, is nog niet bekend.
Maar in 1835 is nog sprake van de
bouwhof 'De Notenboom' met ongeveer 24 ha binnendijks gelegen land.
Na de Van Gend's c.s. is waarschijnlijk de familie Teunissen (later: Teunissen van Manen) op de bouwhof of
hofstede 'De Notenboom' komen wonen, in elk geval al in 1808. Zij vertrokken naar Randwijk op 1 mei 1828.
Daarna is vermoedelijk de al eerder
genoemde Hendrik Timmerman de
huurder van 'De Notenboom' geworden.
8. BRONNEN

• Gelders Archief; Archief Staten Kwartier van Nijmegen, inv.nr. 496 (Randwijk), fol. 29V en 497 (Heteren) fol. 24:
verponding 1649.
• Gelders Archief; oudste kadastergegeyens (ca. 230).
• Gelders Archief; Notarieel Archief: notaris N.G. Francken te Eist en de notarissen G.W. Roes en G. Engelberts te Heteren.
• Archief Huis Bergh: rekeningen en bijlagen erbij.
• Archief Huis Bergh; inv.nr. 5606: pachtcontract 1731.
• Archief Waterschap Rivierenland; Archief Polderdistrict Over-Betuwe: dijkcedullen.

• Gemeentearchief Wageningen; oude
kranten.
• Archief gemeente Overbetuwe; Bevolkingsregister voormalige gemeente
Heteren.
• J.J.S. Baron Sloet e.a. (1924). Register op
de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het
Kwartier van Nijmegen, blz. 165.
• Paul Brusse (1999). Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis
van de Over-Betuwe 1650-1850. Dissertatie Landbouwuniversiteit Wageningen.
• Aanvullende, eigen gegevens.
9. NASCHRIFT

Dit artikel is een verbeterde en aangevulde versie van de notitie met historische gegevens over 'De Notenboom'
die beschikbaar gesteld werden aan
de familie Van Lonkhuijzen op 'De
Notenboom', als deelnemers aan het
project 'Het verhaal achter de boerderij' van het onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen Universiteit en
Researchcentrum te Wageningen in
het kader van het Jaar van de Boerderij 2003. Deze 'Verhalen achter boerderijen' zijn te lezen op internet:
www.verhaalachterdeboerderij.nl.
N.B. Als bijlage de pachtcedulle uit
1731. Het geeft een goed inzicht in wat
er werd vastgelegd.
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• buigwerk
• bouwstaalnetten
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Bijlage: Pachtcedulle van den Nootenboom (1731)
De Heeren Pandthouderen der Graeflicke
Bergsche pandtgoederen in Overbetuwe
onder de Scholtampten Randtwijck, Heteren en Eist liggende, door de Heer Casijn
Van der Hell tot de Wildtbaen, Claerbeeck,
Vieracker etc., Eerste Raedt en Stadthouder van de Leenen des Hertogsdoms
Gelder en Graefschaps Zutphen; voor sich
selve en en als boedelhouder en gelijftochtigde van des selfs Ehevrouw, Vrouw
Wilhelma Catharina Huighens tot Claerbeeck, en met voorkennis en op bijsondere auctorisatie en versoeck van de
Heeren Medepandthouderen, sich daer
voor sterck maeckende, uijtdoen en verpachten, het doende cracht deses, aen Jan
Velen met sijn tegenwoordige huisvrouw,
die in pacht neemt, sulcks doende bij
dese, de pandtbouwing genoemt de Nootenboom onder Randtwijck en Heteren
gelegen, soodanig als de voorn. pachter
dit goedt en erf nu menige jaeren in pacht
heeft gebruickt gehadt, voor de tijdt van
ses aeneenvolgende jaeren, waer van 't
eerst begonnen sal hebben aengaende 't
weidelandt met Petri en 't bouwlandt met
't huis en getimmer met Meij deses jaers
1731 en 't laetst eindigen op gelijcke tijden
des jaers 1737 doch verblijvende ter
wedersijdts keur de ses jaeren ten vollen
uijt te houden, ofte de pacht met 't derde
jaer af te breecken, mits doende tijdtlicke
en kennelicke opsegging vier maenden te
vooren. Soo de pachter binnen de
pachtjaeren aflijvig wierde, dan sal het
staen aen de geliefte der Heeren Verpachteren, nae 't jaer in welck hij sal zijn afge-

jaerlicksche somme van vijf hondert vijftig guldens in goedt gangbaer geldt commervrij binnen Arnhem aen handen van
de voorn. Heer Van der Hell, ofte wel aen
handen van de gene, die daer toe aen de
pachter naeder bekendt gemaeckt worde;
de eerste mael op Martini deses jaers
seventien hondert een en dertig en alsoo
van jaer tot jaer onfeilbaerlick. En onvermindert de voorschr. tijdtlicke betaeling
deser jaerlicksche pacht de pachter aenneemt, belooft en sich verbindt, 't restant
der pachten van de voorgaende jaeren,
bedraegende twee duijsent een hondert
twee en veertig guldens, ses stuivers, drie
penningen, volgens 't slot der laetstvoorgaende afreeckening van de ii Januar 1731
te betaelen voor en in Meij 1731 sevenhondert guld. en de vordere somme te voldoen in vier termijnen, ieder tot 350 gl.
van negen maenden tot negen maenden,
soo dat de geheele schuldt voor 't eindt
van 't jaer 1733 sullende voldaen zijn dan
sal genooten worden een quitslag van
142:6:12. Maer indien de pachter aen de
betaeling van 't een ofte ander soo gebreeckig worde, dat de Heeren Verpachteren
hem dies ofte om andere reden souden
mogen in recht betrecken, dan sal hij gehouden zijn, de somme, die als dan sal
schuldig staen te voldoen met een interest
tegens vijf van 't hondert in een jaer tot de
laetste penning toe. De jaerlicksche verpondingen en alle de andere schattingen
die de Overheer ofte de Heeren Staeten
deses Landes bij Landtlicke ofte Quartierlicke resolutien op de grondt, ofte tot

storven, sijne erfgenaemen aen de pacht

last der eigenaeren nu heffen en setten en

te houden ofte niet. Indien het gebeure,
dat nae 't eindt der voorschr. jaeren de
pachter sonder nieuw bespreeck gelaeten
wierde en bleve in 't gebruijck, dan sal het
daer voor gehouden worden, dat de pacht
als van jaer tot jaer verlangt zij in alles op
de selve voorwaerden en bedingen, die nu
hier gemaeckt worden. Dese pacht sal
betaelt en voldaen worden met een

wijders sullen setten en heffen; oock die
van formeele dijckbreucken en heelingen
van dien, insgelijcks van aflegging van
horfdtsommen genegotieert ofte opgenomen voor dat de pachter dese bouwing in
gebruijck heeft gehadt, tot eigenaers last
gestelt sullen worden, sullen de Heeren
Verpachteren aen de pachter afdraegen
en in mindering der pacht goedt doen op
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overbenging der quitantien van de voorschr. eigenaers lasten jaerlicx bij hem
betaelt. Hier tegens neemt de pachter op
sich en sal alleen draegen alle de andere
lasten en alle de Arnptslasten , alle de
Dorpsen buer-lasten, alle cieringen en
onderhoudingen van dijcken en de costen
daer om aen te wenden; voorts alle de andere lasten, contributien en ongelden,
hoe sij oock genoemt, en bij de Ridderschap des Ampts Overbetuwe en Gecomitteerde der twee Steden Nieumegen en
Arnhem ofte bij andere uijtgeset ofte
omgeslaegen worden tot last der pachters
en gebruijckers, ofte alleen ofte oock
mede tot last der eigenaeren sonder onderscheidt met vertijging en afstandt van
alle de uijtvluchten, die tegens iets van
't voor geschrevene souden mogen
gebruickt worden. Soo bij versuim des
pachters in 't een ofte ander van 't voorstaende de Heeren Verpachteren daer voor
wierden aengesproocken, en sij ofte de
gronden daer voor geexecuteert, ofte
schaede ofte costen leden, soo sal de pachter soodanige schaede en costen en de interest daer bij te lijden aen de Heeren Verpachteren moeten vergoeden. Tot behoef
der arme sal de pachter eens voor al aen
haer geven vijf guldens, en boven 't cleine
segel tot de pachtcedels vereischt tot geen
ander onraet verplicht zijn. Verdrincking
van landt, quaede gewassen, schaersheden, slechte prijs van saedt ofte coorn
sal de pachter niet mogen aenbrengen om
vermindering ofte quijtslag van pacht te
hebben. Doch voorvallende een geheel
verderf wegens ofte door oorlog, ofte door
ontijdige en langduerlicke overwatering,
ofte dat door een gansch ongewoone toeval een geheel gewas verlooren wierde, en
't selve tijdtlick vertoont, terwijl het noch
op 't landt sienbaer is, sullen de Heeren
Verpachteren 't verlies hier door veroorsaeckt nae billickheidt, redelickheidt en
recht tot verlichting des pachters mede
draegen. De pachter sal gehouden zijn op
sijne costen te laeten afhaelen en brengen
ter plaets daer het zijn moet, 't hout, welck
de Randtwijcksche weerdt leveren moet

tot de dijck staende tot last van dit gepachte erf de Nootenboom. 'T huis met de
berg en vorder getimmer toebehoorende
aen Sijne Ex.tie de Heer Graef van den
Berg etc. etc. sal de pachter besorgen in
een goede staet te zijn en daer in
bewaeren nae behooren, en op sijne
costen onderhouden volgens 't Landtrecht en des Ampts gebruick, en ter
uijtgang van de pacht overleveren in
goedt geraeck, dack- wandt- deur- vensteren glas-dicht, en voor brandt van sijn elgen en sijner huisgenooten vijer instaen
moeten. Hij sal alle noodige jaerlicksche
reparatien, die samen niet te boven gaen
de somme van twintig guldens, elcke binnen 't jaer, sonder in 't volgende verschoven te mogen worden, uijt sijn eigen beurs
moeten becostigen sonder eenig beswaer
der Heeren Verpachteren. Maer alle
swaere timmeringen als een geheele vernieuwing ofte verandering noodig is, en
die de voorschr. somme van twintig guldens in een jaer te boven gaen, sullen blijven volgens de pandtbrieven tot last van
Sijne HoogGr. Ex.tie Van den Berg.
Daerom als eenige soodanige noodtwendig sullen zijn, de pachter sich daer om sal
aengeven bij Sijne HoogGr. Ex.tie ofte
Sijner HoogGr. Ex.tie Raedt, sullende de
Heeren Verpachteren oorbiedig zijn aen
hem voorschriftlicke brieven mede te geven. Soo op vorder aanhouden Sijne
HoogGr. Ex.tie onvermoe diglick blijve in
gebreck van daer in aen de pandtbrieven
te voldoen, sullen de Heeren Verpachteren soodanige timmering bij provisie
becostigen. Dan door wie oock de timmering geschiede, de pachter blijft verplicht
op sijne costen met wagen en peerden de
materiaelen te haelen en bij te brengen

daer het hem sal aengewesen worden, en
de wercklieden, de reparatie ofte timmering geduerende, in cost en dranck te onderhouden. En geene van soodanige timmeringen ofte reparatien, als hij sal
meinen te staen ter besorging en last der
Heeren Verpachteren, sal hij mogen
aenvangen ofte doen sonder voorgaende
schriftelicke bewilliging der Heeren Ver-
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pachteren: anders sullen de selve aen hem
niet worden goedtgedaen. Dese pandtbouwing en alle des selfs landen en
toebehooren sal de pachter bij haere gerechtigheden en vrijheidt en in alle de
bepaelingen en limiten behoorelick verdedigen, en soo daer tegens iets ondernomen worde het voort bekendt maecken.
Hij sal alles in goede schut en scherm nae
eisch bevrijen en altijdt wel beslooten
houden; oock bij gewoonelicke reisen opgraven en ruimen de slooten, gravens,
gruppen en waterleidingen. Hij sal oock 't
stroo en de mest, die op dit erf vallen sullen, sonder daer van te vercoopen ofte verbrengen. Hij mach geensins bestaen eenig
weidlandt te scheuren ofte te beploegen,
oock niet 't selve meer te hoijen dan alle
drie jaeren eens, en niet op 't jaer, waer
mede hij sal dencken de pacht te verlaeten. Geen boom, vruchtboom ofte ander,
oock geen wilg hij sal mogen weg nemen,
maer in de plaetsen van omgewaeide ofte
vergaene wilgen nieuwe, en daer boven
noch twintig pooters jaerlicx becleven leveren. Nae uijtgang der pachtjaeren sal hij
aftreckende voor somervoor verblijven
laeten een derde deel van 't bouwlandt, en
sich voorts richten en draegen nae 't
Landtrecht en soo als daer gebruickelick
is. Doch mestrecht, vaeg, verbetering van
tuinen, graven ofte pooten, noch wat
diergelijck zij, hij niet bevoegt sal zijn voor
te wenden noch iets daer voor te eischen.
Eindtlick de pachter tegens een deser bedingen comende tegen te gaen, sal 't belang daer bij te lijden volcomenlick verbeteren en vergoeden moeten. Tot naecoming en voldoening van al 't gene voor geschreven is, soo raeckende 't restant der
pachten van de voorgaende jaeren, nochtans sonder novatie ofte vercorting van de
actie ofte 't recht, welck de Heeren Verpachteren hebben tegens die sich tot burgen gestelt hebben voor de laetstvoorgaende pachtsvoorwaerden gemaeckt in
1723 als dese nieuwe pacht, de pachter
stelt tot burgen sijne twee soonen Jan
Veelen, Scholtis van Indoornick, pachter
van een erf van mijn Vrouw Van Walbeck,
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en Ott Veelen, pachter van een erf van St.
Peters Gasthuis in Arnhem te Elden gelegen, en dese sich verbinden als burgen
een voor alle en elck voor 't geheel en als
principael, afstaende en vertijgende van
de voorrechten anders aen burgen vergunt; voorts de Heeren Verpachteren en
de pachter en de voorgenoemde burgen,
voor soo veel elck aengaet, bij eigenhandige onderteeckening deses verplichten
en verbinden haer en haerer erven persoonen en goederen, sich en de selve onderwerpende aen de rechts machts en bedwang van alle Heeren Hoven, Richteren
en Gerichten, en bijsonderlick van 't Hof
des Vorstendoms en Graefschaps met vertijging en begeving van alle bedenckelicke
uijtvluchten en middelen, waer mede sij
hier tegens souden mogen sich behelpen.
Dit alsoo in de Stadt Arnhem bevoorwaerdt is en overcomen de ii. dag van
Januarius in 't jaer onses Heeren duisent
seven hondert een en dertig. In waerheidts oorcondt is dese bij de Contrahenten en de burgen, bij elck met eigen handt,
onderteeckent.
C.V.D. Hell jan Veelen Jan Veelen Schout
van InDoornick Otto Veelen.
(Bron: Archief Huis Bergh; in nr. 5606
pachtcontracten 1731).
P.S. De zoon van jan Veelen op 'De Notenboom', eveneens Jan Veelen geheten, was
pachter van een bouwing van de Vrouwe
van Walbeek. Zij was ook Vrouwe van
Indoornik. De pachtboerderij in Indoornik was Schoutenbouwing', waar nu het
Fruitteelt-Proefstation gevestigd is.
•
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Region. Arch. Rivierenland
Paul Huisman

RAR

Postbus 169 4000 AD Tie! - 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
OPENING VOOR BEZOEKERS
LOCATIE CULEMBORG

Achterstraat 38
TIJDELIJK GESLOTEN
LOCATIE BUREN

De Nieuwsbrief van het Regionaal Archief Rivierenland ondergaat op dit
moment een restyling en komt naar
verwachting eind januari uit. Voor
actuele informatie kunt u de web-site
•
raadplegen.

Achterbonenburg 6
Woensdag ná tel. afspraak
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
LOCATIE NEDER-BETUWE

Burg. Lodderstraat 20
Donderdag ná tel. afspraak
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur

Werkgroep Zetten
B.T. Hoff-Velde

I

WG
Zetten

Lezingen

De eerste lezing in 2004 wordt gehouden in het Wapen van Andelst op
dinsdag 20-1-2004 en heeft als onderwerp 'Gelderse Bouwfragmenten'.
Dhr. W. H. Cambier van Nooten, oudbeheerder van de Gelderse bouwfragmenten gevestigd in de Mellard
te Valburg, weet bijzonder veel over
de herkomst en hergebruik van Gelderse gebouwen en vertelt daar het
een en ander over.
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De overige lezingen zijn nog niet
vastgelegd. Zoals gebruikelijk ontvangen de leden van de Werkgroep
Zetten hiervan een separaat bericht.
•
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Briefhoofd
Redactie

S. VAN DE POL
HAMSCHESTRAAT 378-379, OPHEUSDEN

OPHEUSDEN,

19245.

HOEF-. GROF- EN
KACHELSMEDERIJ

REKENING
VOOR
42.124_•
VAN S. VAN DE POL

/3.1!

Amalia
Johannes van den Hatert
Toen de naam van onze nieuwe prinses bekendgemaakt werd, moest
ik denken aan het liedje dat mijn vader vroeger zong.
Het is het refrein van een lied van rond 'goo:
Amalia, w heette zij.
Ze maakte een grote indruk op mij.
Haar heerlijk figuur zo pikant,
Daardoor vond ik haar zo charmant.
Met haar haar zo zwart als roet,
Was zij een meid van melk en bloed.
ik zag haar eiken dag.
En wanneer ze mij dan zag,
Sloeg zij haar lieve oogjes neer.
ik noemde dan fluisterend haar naam.
En steeds in het bijzijn van haar,
Herhaalde ik keer op keer:
0 Amalia, 0 Amalia.
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Historische foto's
Geurt Opperman

Op de foto's uit de vorige Nieuwsbrief zijn enkele reacties binnengekomen. Via de heer Torn-Broers uit Opheusden ontvingen we de volgende
gegevens:

Deze keer drie foto's afkomstig van
een familie Sanders uit Heteren/
Randwijk. Als u personen herkent
•
laat het ons dan weten.

Foto familie:
Bruidspaar Willem van Dijken en Wilhelmina Hendrika Van de Berg. Willem werkte bij de PGEM.
Bovenste rij: 3e van links is Belia Catarina van Dijken, werkte bij slager Van
Durschoten; 6e van links is Bep van
Dijken, werkte in de huishouding in
Zetten; 7e van links is Hendrik van
Dijken, werkte bij schoenmaker Van
Breda.
De jongen links op de grond is Jan
Hendrik Arnoldus van Dijken, werkte bij bakker Van Beek in de Kerkstraat. De jongen rechts op de grond is
Allert van Dijken, die eveneens bij
slager Durschoten werkte.
Op de schoolfoto meent men rechts
als onderwijzer de heer Viergever te
herkennen.
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Column

Korte berichten
Redactie

Blaojere
't Is nog nie zo lang geleeje dá de
Dolle Mina's riepe: 'We blijve baos in
eige buik'. Nou kom op een heel aander vlak die slogan wir t'rug. In de
streek rond Kestere roepe nou de
kjerkbestuurders mit de dominies
veurop: 'We blijve baos in eige huis',
en dan wijze ze ze naor de kjerk. 't
Zit 'm in 't `Samen op weg' gaon.
De Ginneraole Synode wil nog meer
kjerke bij hullie in huis te haole. Nou
zijn die kjerke lichter dan dá'ze in de
Neder-Betuwe gewend zijn, már ze
geleuve allemaol in één en de eigeste
god. De kjerke in de West-Betuwe
zijn 't mit 't veurstel ins. Mar die van
de Neder-Betuwe (behalve Echeld)
stribbele tege.
Wijle mijn buurman was ouderling
en kjerkbestuurder van de Nederlands Hervormde Kjerk. As hij van
een ringvergaodering thuis kwam
vroeg ik: 'En, hedde een vruchbaore
vergaodering gehad?'. Dan kreeg ik
duk ten antvvord: 'Da gong wel, alleen die uit de oostzone leuge een
bietje dwars.' Dan wees hij in de richting van Ochte, Kestere en Heuze.
Veur jaore geleeje praotte ik mit de
dominee van 1.1zendoorn. De miens
zee: 'Ons geleuf is te vergelijke mit
een boom. De joden zijn de stam, de
remise de tekke en de protestante de
blaojere. Die laotste motte zurge dá
de boom blèf aojeme.
Nou ze 'Samen op weg' zijn gegaon
is 't te hope, dá de blaojere d'r nie
van afrake!
•
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De twee cp-roms met vijf regionaal-historische tijdschriften is nog
steeds te koop bij onze vereniging of
•
via Joke Honders (0488) 41 30 31.

S7linhichi Tajiri. Snelheid, erotiek
en geweld. Museum Het Valkhof Nijmegen, 7 dec t/m 4 apr 2004. Shinkichi Tajiri is een Amerikaan, in 1923
geboren uit Japanse ouders. Sinds
1962 woont hij met zijn echtgenote in
Baarlo. Zijn werk bestaat uit sculpturen, complexe knopen, film- en videobeelden en foto's. Zijn inspiratie
is ontleend aan de gebeurtenissen in
de Tweede Wereldoorlog die hij aan
het front doorbracht. Informatie:
•
www. mu s e u mhetv a lkho f nl

Tot slot wijzen wij u nog op het
cursusaanbod van het Gelders Oudheidkundig Contact. Informatie:
www.erfgoedgelderland.n1
•
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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.

Wij staan nog niet in de
geschiedenisboekjes.
U kunt nog steeds bij ons terecht:
Drukkerij Ochten
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Nlercuriusweg 5
4051 CV Ochten
Industrieterrein 'De Heuning'
Tel. (03441 64 41 62
Fax (0344) 64 38 69
E-mail: druk.ochtenOciceronet.n1

