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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 

'n goede zaak 
Gespecialiseerde 

boek- en kantoorvakhandel * B. o. S.  
Hoofdstraat 84 
6671 CC Zetten 

Telefoon: (0488) 451360 

ZAAD- EN PLANTENHANDEL 

Firma 
S.A.H. van Binsbergen & Zn. 
Broekdijk 31a 4041  CT  Kesteren 

(0488) 48 13 43 

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

 

Folkert Schuurman 

 

I

Alles weer op volle snelheid 

Na de jaarwisseling is alles weer in een 
stroomversnelling geraakt. Aan alle 
eerder genoemde projecten wordt weer 
hard gewerkt door alle betrokkenen. 
We mogen ons gelukkig prijzen dat zo-
veel mensen aktief bij onze vereniging 
betrokken zijn, waardoor we als vereni-
ging veel werk kunnen verzetten. 

sooe Lid 
Recent mochten we ons 500 lid, de fami-
lie Van Dijk uit Echteld, welkom heten. 
Toch weer een mijlpaal in het bestaan 
van onze vereniging. 

Algemene Ledenvergadering 
Voorafgaande aan de lezing van 19 april 
houden we de Algemene Ledenverga-
dering, derhalve in deze Nieuwsbrief de 
jaarverslagen en de uitnodiging daar-
voor. Ten overvloede: de vergadering 
begint om 19.30 uur. 

Contributiebetaling 
U heeft massaal gehoor gegeven aan 
onze oproep om de acceptgiro's direct 
over te maken, waarvoor dank. Als u tot 
de weinigenbehoort die het nog moeten 
doen, graag aandacht daarvoor. 

Als u gireert met een ander adres dan 
bij ons in de administratie bekend, is het 
voor ons in sommige gevallen onmoge-
lijk te achterhalen welk lid de contribu-
tie heeft overgemaakt. Zo ontvingen we 
o.a. een acceptgiro met de aanduiding  

'Werk Saam', die we niet kunnen herlei-
den tot een van onze leden. Aangezien 
de Giro de gegevens niet mag verstrek-
ken, vragen we u hieraan te denken bij 
het overmaken van de contributie.  

Mr.  J.H. van Doorne 
Wij kwamen in kontakt met de heer J.H. 
van Doorne, de zoon van de schrijver 
van het boek 'Achter den Waaldijk'. Hij 
schreef voor deze Nieuwsbrief op ons 
verzoek een korte biografie van zijn va-
der, van wiens achtergrond wij vrijwel 
niets wisten. Bovendien mochten we 
een hoofdstuk overnemen uit het boek-
je dat hij heeft gemaakt over de familie 
Van Doorne. Het is een merkwaardige 
geschiedenis die u in deze Nieuwsbrief 
aantreft. 

Nieuwsbrief 
Enkele leden hebben opgemerkt dat de 
advertenties niet meer op afwijkend 
papier gedrukt zijn. Door verandering 
van de afdruktechniek is dit echter niet 
meer mogelijk. 

Bezorging Nieuwsbrief 
Wij versturen de Nieuwsbriefuit ko sten-
overwegingen met de Streekpost, wat in 
incidentele gevallen leidt tot klachten. 
Als u dat meldt, kunnen we voor die ge-
vallen daar rekening mee houden. De le-
zingen staanin iedergevalvro egtij  dig  op 
onze website. 	 • 
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AANNEMERSBEDRIJF 
EN 
VASTGOEDADVISEUR 

572. 
ElICNLJVV'  
GARANT 

J. H.HENDRIKSEN  
Nieuwbouw- verbouw- restauratie 

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

Werkplaats:  
Houtmanskampweg la 
Dodewaard 

NVOB  
Nederlands Verbond van Ondernemers 
in de Bouwnijverheid 

Fa. GEBR.SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Nedereindsestraat 37— Kesteren —(0488) 48 12 21  

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 

2.. 
=  

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 	Opheusden, Dorpsstraat 9a 
Tel. (0344) 602400 	 Tel. (0488) 442906 
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Lezingen 

 

Peter Kegelaar 

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

I

Maandag 19 APRIL 

20.15 11111* 

Zalencentrum 'Johanna's Hof'  

Drs.  E. van Heuven-van Es 
Een Koninklijk Fotoalbum 

N.B . Vo or aanvang van deze le zing vindt 
om 19.30 uur de jaarvergadering plaats. 

De lezing zal gaan over de tentoonstel-
ling Een Koninklijk Fotoalbum, die 
sedert 2000 in paleis Het  Loo  georga-
niseerd wordt en die jaarlijks tien jaren 
uit de vorige eeuw laat zien met gebeur-
tenissen waarbij de koninklijke familie 
betrokken was. In 2000 waren de jaren 
eindigend op een '0' te zien: 1900, 1910, 
1920 t/m 1990, in 2001 t/1112004 gevolgd 
door de jaren met een '1', een '2', een '3' 
en een '4'. Dit grote fotoproject loopt 
tot en met 2009, zodat dan alle jaren 
uit de vorige eeuw de revue gepasseerd 
zullen zijn. Historische, culturele, spor-
tieve en sociale evenementen, maar ook 
tragische en vreugdevolle gebeurtenis-
sen, de opening van de Staten-Generaal, 
staatsbezoeken, evenals privéfoto's, 
deels uit de particuliere fotoalbums 
van prins Bernhard en prinses Margriet 
schenken de bezoeker een afwisselend 
beeld van het leven van de Oranjes in de 
twintigste eeuw. Hoe de tentoonstellin-
gen tot stand komen en wat er allemaal 
komt kijken bij de voorbereidingen, zo-
alshetbeeldrecht, het vinden van dé foto,  
etc.  zal mevrouw drs E. van Heuven-van  

Nes, conservator tekeningen, prenten 
en foto's bij Paleis Het  Loo  en samen-
stelster van de tentoonstellingen, aan de 
hand van dia's vertellen. 	 • 

I

Maandag io MEI 

20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof'  

Bernier  Cornielje 
Jodenvervolging in de Betuwe 

Het drama van de Jodenvervolging is 
het thema van de lezing van deze avond, 
de wederwaardigheden in het Gelders 
Rivierengebied krijgen daarbij speci-
ale aandacht. Ook zal de oorsprong van 
het antisemitisme en de houding van 
de Nederlandse autoriteiten inzake de 
Jodenvervolging uitvoerig aan de orde 
komen.  

Mein  Kampf, de autobiografie van 
Adolf Hitler uit 1926, is het boekwerk 
van de haat, de haat jegens het Joodse 
volk. Ruim 800 bladzijden verklaren de 
Jood schuldig aan ongeveer alles wat in 
de optiek van de schrijver niet deugt: de 
democratie, het bolsjewisme, de vrij-
metselarij, het kapitalisme en de Duitse 
nederlaag van 1918. De aanwezigheid 
van Joden in Duitsland verhinderde dat 

'ons volk qua bloed en ras een volkomen 
ondeelbare eenheid vormde, ware dat 
anders geweest dan was het Duitse volk 
thans reeds de heerser over de aardbol'. 
De Eerste Wereldoorlog had gewonnen 
kunnen worden `wanneer men in het be- 
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VAN BREDA 
Schoenen 

Lederwaren 
Sportartikelen 

Schoenreparaties 
Sleutels 

OCHTEN 
Molendam 39 

Tel. (0344) 6412 82 

én 
Total 
tankstation 

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

't Veerhuis 
Opheusden 

REIJOEBRINK 

Hoofdstraat is Zetten 
Telefoon (0488) 454508 

Ouderwets gezellig uit voor 
een drankje. Vraag naar de 

mogelijkheden. 

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

gin van de oorlog en gedurende de strijd 
eens twaalf- tot vijftienduizend van 
deze Hebreeuwse bloedschenders een 
paar gifgasaanvallen had laten doorma-
ken'. Natuurlijk is de blinde waanzin het 
bindend element van deze citaten. Maar 
helaa s gaven de aangehaaldetekstenwel 
richting aan de toekomst omdat ze im-
mers onlosmakelijk verbonden waren 
met het ideologisch gedachtegoed van 
het nationaal-socialisme. Op 3o januari 
1939, in een berucht geworden rede tot 
de Rijksdag, sprak Hitler het volgende 
dreigement uit: 'Als het de internationa-
le Joodse bankiers in en buiten Europa 
zou lukken, de volkeren opnieuw in een 
oorlog te storten, dan zal het resultaat 
niet de overwinning van het Jodendom 
zijn maar de vernietiging van het Jood-
se ras in Europa'. Weinigen hebben dit 
dreigement serieus genomen; maar al 
te vaak werd deze passage als politieke 
retoriek afgedaan. Naar zou blijken ten  
mu-echte. 

De Duitse aanval op Polen, i septem-
ber 1939, markeert behalve het begin 
van de Tweede Wereldoorlog ook het 
begin van een enorme tragedie voor het 
Europese Jodendom.  Hitler's  profetie 
van de vernietiging van het Joodse volk 
wordt, zeker na de Wannsee-conferen-
tie, omgezet in de praktijk van de End-
lösung. Een moordpartij van ongekende 
omvang voltrekt zich met zes miljoen 
Joodse doden als resultaat. In de jaren 
'42-'44 worden 107000 `Volljuden' uit 
Nederland weggesleept. Meer dan 
102 000 keren niet meer terug, ze zijn 
omgebracht in een vernietigingskamp 
of dood gebeuld in een `Arbeitslager'. •  

Joke Honders 
Gewoonten en gebruiken in de Betuwe 

Joke Honders zal op deze avond vertel-
len over oude gewoonten en gebruiken 
bij de arbeid, in het dagelijks leven en bij 
de feesten het jaar rond. Ook het ver-
maak op de dorpen in ons gebied komt 
aan de orde. Zaken die aan bod komen 
zijn bijvoorbeeld een verkoping in An-
deist in 1700. Hoe werd een meisje het 
hof gemaakt en ten huwelijk gevraagd? 
Wat waren de gewoonten bij begraven: 
lijken bleven soms twee weken boven 
aarde staan in de kerk. Wat waren de 
gewoonten bij bevallingen en hoe ging 
men om met het pasgeboren kind. Het 
geheel wordt verlucht met behulp van 
een multimediapresentatie, waarbij o.a. 
ook oude foto's uit de Neder-Betuwe 
getoond zullen worden. 	 • 

I

Maandag 14 JUNI 

20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 
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RK 
BIED VAN 

c0111P 
netWerken 
software 
trainingen stirbooitf

it 
 

Automatiseren 
maatwerk, vanclaai 

dat we in een persoon; 
lijk gesprek gaarne 

bereid zijn 	de 
werkwijze van Boni 

Automatisering toe te 
lichten. Samen rn 
kunnen we den be 

ken wat we voot 
elkaar kunneri 

betekenen  

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

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 602792 

Ambiance 
Ia carte restaurant. 

Voor uw zakelijke 
en familiegelegenheden. 

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

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

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

10  NIEUWSBRIEF HKK8L0 22C jaargang  nn  2 — april 2004 



Familie 
Rinus Baggerman 

I Over een (te) 
1 beperkte genenbank 

Iedere (amateur-) genealoog, die onderzoek 
doet in een kleine regio, zal op een gegeven 
moment tot de conclusie komen, dat er ont-
zettend veel dorpsbewoners van  nil  afstam-
men van een gering aantal gezamenlijke 
voorouders. Of anders gezegd: veel tegen-
woordige dorpsbewoners zijn aan elkaar 
verwant, al zullen velen dat niet weten, laat 
staan zo voelen. De Neder-Betuwe is hierop 
geen uitzondering. 

Met velen, die bij het ADI/HKK&O on-
derzoek doen, ben ik — schrijver dezes 

— dan ook verwant, al kan dat soms ver te-
rug in de tijdliggen. Bijna ie dere en die in 
de Betuwe zijn  'roots'  heeft, treft in zijn 
kwartierstaat wel iemand aan met een 
van volgende namen: Van Hattum, Van  
Eck,  Geurtsen, Den Hartog, Van den 
Berg, enz., enz. Dat is natuurlijk ook lo-
gisch. De dorp sgeme enschapp en waren 
klein en er was een geringe mobiliteit. 
Het ligt dan voor de hand dat huwelijks-
partners dichtbij huis gezocht werden. 
Vandaar dat dezelfde achternamen 
veelvuldig voorkwamen. Ook speelde 
geld, grond en geloofsovertuiging van-
zelfsprekend een niet wegte cijferen rol. 
Rijke boerenzonen trouwden bij voor-
keur met eveneens rijke boerendoch-
ters. Een ander gevolg daarvan was, dat 
huwelijken tussen neven en nichten 
vaak voorkwamen. Daar moest dan wel 
door de overheid dispensatie voor ge-
geven worden. Dit alles gebeurde dik- 

wijls met het oogmerk om geld en grond 
binnen de familie te houden. Zo werden 
kleine boeren op den duur grootgrond-
bezitters. Hoewel vroeger vooral bij 
personen van koninklijke huize, om 
wat voor redenen dan ook (meestal 
grondbezit of bondgenootschap), hu-
welijken vaak gearrangeerd werden, 
zal dit op dorpsniveau ook wel gebeurd 
zijn en dan vooral bij de gegoede burge-
rij. Liefdeshuwelijken zijn er natuurlijk 
altijd geweest. Laten we dat vooral niet 
vergeten. En... anders geldt nog altijd 
de volgende regel: In ieder huwelijk is 
wel eens verdriet, doch in het celibaat is 
nooit vreugde. 

Ingewikkelde familieverbanden 
Soms leed (en leidt) dit natuurlijk wel 
tot heel ingewikkelde familieverban-
den. Een huwelijk tussen een volle neef 
en een volle nicht heeft tot gevolg dat je 
één paar grootouders gemeen hebt. Ko-
men binnen één familie zulke huwelij-
ken meerdere malen voor, dan worden 
de verwantschappen wel heel erg nauw. 
Het heeft ook voordelen. Bij verjaar-
dagen van de grootouders scheelt het 
twee cadeaus. Tevens is het (in deze tijd) 
goed voor het milieu. Het scheelt name-
lijk een rit met de auto. Voor genealogen 
is er wel het nadeel van kwartierverlies, 
hoewel dat door sommigen niet zo ge-
zien wordt. Het scheelt namelijk een 
hoop onderzoek. 
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RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN 

Dorpsstraati 
6672 LC  Hemmen  

Postbus 24 
667o AA 

Zetten 

Gebr. Van Doorn 
MOTOREN 

rr.:1 
BOVAG 
MOTOR 

Keuze uit + 100 motoren 

Tel. (0488) 451312 
Fax. (0488) 4526 21 
E-mail: fvlynden@wxs.n1  

• Beheer en taxaties 

• Onteigening en planschade 
• Grond en pachtzaken 
• Schaderegelingen 

MARK VAN WAMEL 
INTER1EURBOUW 
SCHEEPSBETIMMERING 

Houtmanskampweg 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: www.vanwamel.com  

Toeleverancier 

voor de jachtbouw 

l

eij

Assurantie- 
en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

Burg. Lodderstraat 15 
Postbus 3 -4043 ZG OPHEUSDEN - 
Tel. (0488) 442144- Fax (0488) 44 28 97 

Motoren en bromfietsen:  
Honda  /  Suzuki  /  Kawasaki  / Yahama 

en andere merken 
Inruil en financiering mogelijk 
Nedereindsestraat 25 Kesteren 

Tel. (0488) 48 12 00 
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G elukkigvoordegenendiversiteitkwam 
er in ieder dorp ook wel 'nieuw bloed' 
binnen. Dan valt vooral te denken aan: 
Hugenoten, buitenlandse soldaten, die 
een boerenmeid wel zagen zitten, schip-
pers, enz. Ook liep een scharrel van een 
dorpsdeerne op de jaarlijkse kermis wel 
eens uit de hand, wat weer nieuw - hoe-
wel soms onbekend - bloed tot gevolg 
had. En... ik kan me indenken, dat, kij-
kend naar de meer dan vrolijke mensen 
op de aan ons allen bekende schilderijen 
van winterse taferelen, er wel eens een 
scheve schaats is gereden. 

Dit alles had tot bijkomend voordeel, 
dat de verwantschappen weer iets min-
der nauw werden. 

Echt enge familieverbanden kwamen 
in het verleden wel vaak voor bij perso-
nen van koninklijke huize, zoals uit het 
onderstaand voorbeeld blijkt. 

Een koninklijke genealogie 
Lodewijk  )(Iv,  le Roi Soleil, koning van 
Frankrijk, was van twee kanten de neef 
van zijn vrouw Maria Theresia, de infan-
te van Spanje. Hun beider ouders waren 
dan ook broer en zus. De moeder van de 
Zonnekoning, Anna van Spanje, was de 
zuster van Maria Theresia's vader, Fi-
lips  iv,  koning van Spanje, terwijl de va-
der van de Zonnekoning, Lodewijk  xi'',  
de broer was van Maria Theresia's moe-
der, Elisabeth van Frankrijk, de eerste 
vrouw van Filips  iv.  Hieruit volgt ook 
dat de respectievelijke schoonouders 
van Lodewijk xiv en Maria Theresia, 
Frankrijks koning en koningin, tevens 
hun volle oom en tante waren. Zij wa-
ren dus anders gezegd, de neef en nicht 
van hun eigen schoonouders, of schoon-
zoon en -dochter van hun eigen oom en 
tante. 

Bent u daar nog? 
Karel i Stuart, koning van Engeland, 
was getrouwd met Henriëtte Maria van 
Frankrijk, een zuster van Lodewijk 
Zijn zoon, Karel  II  Stuart van Engeland 
was dus ook van twee kanten zowel de 
neef van de Lodewijk xiv en van diens 
Spaanse echtgenote, die zelf dubbel 
neef en nicht van elkaar waren. Hen-
riëtte Maria van Frankrijk, de moeder 
van Karel  II,  was dus behalve de tante 
van vaderskant van Lodewijk  )(Iv,  ook 
de groot moeder van moederskant van 
Willem in van Oranje, onze stadhouder 
en tevens koning van Engeland. Willem 
m's vader, Willem  II,  was getrouwd met 
Maria Stuart, een zus van koning Karel  
II  van Engeland en diens broer hertog 
Jacobus, de latere koning Jacobus 
Willem  III  op zijn beurt trouwde met 
Maria Stuart, de dochter van Jacobus  II,  
zijn volle nicht. 

Bovengenoemde vier vorsten hebben 
dus acht keer hetzelfde bloed gemengd. 
Een andere zuster van Karel  xi,  Henriët-
te,huwde Philips, de broer van Lodewijk 

Lodewijk 
XIV, de 
Zonne- 
koning. 
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'ay.  Opnieuw menging van hetzelfde 
bloed. De Bourbons van Frankrijk en de 
Spaanse Habsburgers zijn op hun beurt 
vier en zes keer neef en nicht van de 
Habsburgers van Oostenrijk. 

De moeder van keizer Leopold 1 van 
Oostenrijk, Maria Anna van Spanje, is 
de zuster van de vrouw van Lodewijk  
'ay.  Maar ze is ook de zuster van de 
vader van zijn vrouw Maria Theresia, 
koning Filips  iv  van Spanje en ze is de 
dochter van de zuster van de vader van 
haar man, keizer Ferdinand  iii  van Oos-
tenrijk. De zuster van Leopold 1, Maria 
Anna, was getrouwd met haar oom van 
moederskant, alweer Filips  iv  van Span-
je. En Leopold I was getrouwd met zijn 
nicht, Margherita Maria, de dochter 
van Filips  iv  en de zuster van de vrouw 
van Lodewijk  my.  Dus: de koning van 
Spanje, Filips  iv,  was oom, schoonzoon 
en schoonvader van de keizer van Oos-
tenrijk. Hoeveel meer van hetzelfde 
bloed zal er ooit gemengd zijn? 

Al die twijfelachtige verbintenissen 
werden natuurlijk gemaakt om het 
grondgebied en de macht te vergroten, 
of om bondgenoten te maken. 

Nog meer vreemde verhoudingen 
Iets meer dan een eeuw daarvoor waren 
er al meer van dergelijke idiote huwelij-
ken gesloten. 

Keizer Maximiliaan  II  van Oosten-
rijk, zoon van Ferdinand 1 en kleinzoon 
van Philips 1 de Schone ( nog bekend uit 
onze eigen geschiedenis), trouwde zijn 
volle nicht, Maria van Spanje, dochter 
van Karel v. Bij zijn echtgenote verwek-
te hij een dochter, Anna van Oostenrijk, 
die trouwde met Filips  II  van Spanje, de 
broer van haar moeder, haar oom en 
zoon van Karel V.  

Hun zoon, Filips  iii  van Spanje, trouwde 
met Margaretha van Oostenrijk, klein-
dochtervan Ferdinand 1 van Oostenrijk. 
Uit dit huwelijk sproten o.a. Filips  IV  

en Maria Anna van Spanje, die op haar 
beurt later weer keizer Ferdinand  iii  
van Oostenrijk huwde, haar volle neef, 
omdat hij de zoon van de broer van haar 
moeder, Ferdinand  II,  was, en moeder 
van Leopoldi van Oostenrijk. 

Zoals u ziet: eenhele reeks huwelijken 
tussen oom en tantes, neven en nichten, 
zwagers en schoonzusters en wat voor 
combinaties dies meer zij. Waanzinnig-
heid zal altijd op de loer gelegen hebben, 
als het al niet a anwezig was in geno emde 
vorstenhuizen. 

Walgt u al een beetje? 
En... miljoenen Europeanen werden 
door deze mensen geregeerd! 

Zover is het in de dorpen van de Be-
tuwe gelukkig nooit gekomen! 

Zoals algemeen bekend hielden de 
vorsten (en vorstinnen) er ook hun min-
naressen en minnaars op na. Sommigen 
zijn bekend, sommigen niet. Het is dus 
niet geheel onmogelijk, dat een kamer-
heer, lakei of zelfs een goedgeschapen 
tuinman de natuurlijke vader van de vol-
gende vorst was. Zou dit zo zijn, worden 
dan de overgebleven Europese monar-
chieën geregeerd door nakomelingen 
van tuinlieden? Wie zal het zeggen of 
zelfs maar durven te beweren? 

Wel valt het op dat onder Europa's 
huidige troonopvolgers wel heel veel 
belangstelling is voor het milieu. 

Groene vingers? 	 • 

Bronnen 
1. Frans Roelvink. Pro-Gen bestand `Vorsten'. 
2. Monaldi en Sorti. Imprimatur. Uitg. Monda-

dori.  Verona,  2002. 
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Prenten en gravures 

 

Joke Honders  

 

I

Prenten en gravures 
die twijfel oproepen 

Door mijn publicatie over de Boelen-
ham in Tabula  iv  ben ik in contact geko-
men met de heer J. Harenberg, een van 
de auteurs van Middeleeuwse Kastelen 
in Gelderland, tevens eigenaar van een 
aantal oude prenten. Hij stuurde mij een 
kopie van een gravure met daarop de 
Boelenham afkomstig uit Meissner's 
Schatzkstlein. De tekenaar is Hans 
Meissner, zijn Meissner's Schatzkst-
lein verscheen tussen 1623 en 1631. Het 
viel mij op dat de prent die hij mij toe-
stuurde bijna exact dezelfde was als de 
prent uit Butkens, wiens boek in 1626 
verscheen. De enige uitzondering bij 
Meissner was een figuur op de voor-
grond en een spreuk aan de onderzijde. 
Ook kreeg ik van de heer Harenberg een 
kopie van een prent van Verhuisen (ook 
van Meissner) die weer bijna gelijk was 
aan die uit Butkens. Ook weer met een 
figuur op de voorgrond en een spreuk 
eronder. De vraag kwam toen bij mij op 
wie nou wie natekende en deze vraag 
heb ik heer Harenberg voorgelegd. 

Hij schreef mij onder andere het vol-
gende: 'Nemen we de gravures van de 
kastelen Hemmen en Lynden [Ter Lee 
JH] van Meissner. Ze zijn vrijwel iden-
tiek met die van de 18e eeuwse tekenaar 
Abraham Rademaker. Rademaker geeft 
aandathij (inbeidegevallen)detoestand 
van 1520 weergeeft. Werden er toen al 
topografische tekeningen gemaakt? Of 
bezaten de Van Lyndens al afbeeldingen  

van hun huizen? Hetzelfde geldt voor 
het kasteel Cronenburg bij Loenen aan 
de Vecht. Meissner heeft hier zeker een 
oudere afbeelding nagetekend. Zelfs 
de naam van het kasteel spelt hij fout 
(Loronenburg). Door het huwelijk van 
Clementia van Amstel van Mynden met 
Frans van Lynden in 1578 kwam Cronen-
burg aan de Van Lyndens, die het tot 1710 
bezaten. Mijn conclusie moet luiden dat 
de Van Lyndens tekeningen van de hun 
toebehorende kastelen bezeten moeten 
hebben en dat zowel Butkens als Meis-
sner en Rademaker er aftekeningen van 
hebben mogen maken.' 

Nog meer prenten 
De heer Harenberg stuurde mij nog 
meer kopiën uit Meissner die ik met die 
van Butkens kon vergelijken. Ze waren 
alle met bovengenoemde uitzondering 
identiek (Hemmen, Lynden, Cronen-
burg). 

Omdat beide boeken (Butkens en 
Meissner) uit ongeveer dezelfde tijd 
stammen, ben ik het met de heer Haren-
berg eens, dat ze beiden oudere prenten 
hebben nagetekend. Waar die zich ook 
bevonden mogen hebben. Des te meer 
omdat Rademaker zich op een situatie 
in 1520 beroept. 

Als dit inderdaad zo is, dan is de prent 
van Verhuizen (Vernehuse), een dorpje 
bij Lienden, misschien ook nagetekend 
van een oudere prent. We hebben al- 
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tijd aangenomen dat de prent de ruïne 
van de kapel van Verhuizen voorstelde, 
maar deze theorie kan wel eens onwaar 
zijn! 

De kapel van 
Vernehuse of Verhuizen. 
In Kruiend door de Betuwe schreef ik 
over het dorpje Verhuizen en over de ru-
ine van de kapel. In Lienden deed vroe-
ger het legendarische verhaal de ronde 
als zou de kapel door een dijkdoorbraak 
verzonken zijn in de to en ontstane kolk, 
die heden ten dage nog altijd de Klok-
kewaai heet. A.P. de Kleuver dikte het 
verhaal nog eens aan met de woorden: 
'op windstille zomeravonden kun je, ge-
zeten aan de oevers van de kolk, de klok 
nog horen luiden!' Omdat er in 1615 op 
de genoemde plaats inderdaad een dijk-
doorbraak was, en de kapel na die tijd 
nog genoemd wordt in oude bronnen, 
was het aannemelijk om te veronder-
stellen dat de prent de kapel voorstelde. 

Maar nu begin ik daar toch aan te 
twijfelen. Alle prenten van Butkens en 
Meissner stellen immers kastelen voor 
en geen kapellen. Als de aanname van 
de heerHarenberg juist is, dat de familie 
Van Lynden toenterijd (ca. 1620-1630) al 
een collectie oude prentenbezat, dan zal 

Afb. la Verhuizen volgens Butkens  

die van Verhuizen er misschien ook bij-
gezeten hebben. De familie heeft er vol-
gens Butkens ooit een kasteel bezeten. 
Dit hoeft natuurlijk niet de naam Asper-
mont gehad hebben, want Anspach stelt 
dat het tegenwoordige huis Aspermont 
pas bij de bouw in 1848 de naam gekre-
gen heeft. De kapel waarvan na 1650 nog 
steeds sprake is, heeft misschien tot het 
kasteel behoord. Behalve Butkens heb 
ik tot nu toe in geen enkele oude bron 
ooit van een kasteel te Verhuizen ver-
nomen. 

Abraham Rademaker 
Abraham Rademaker(1676-1737) was 
tekenaar, schilder, prenthandelaar en 
prentmaker, die een groot oeuvre aan 
tekeningen en prenten heeft nagelaten. 
Het grootste deel daarvan heeft topo-
grafie als onderwerp, een kleiner deel 
is landschappelijk ofarcadisch van aard. 
Zijn werk werd vooral in de 18e eeuw 
zeer gewaardeerd en vond gretig aftrek 
bij verzamelaars van stads- en dorps-
gezichten. Veel verzamelaars stelden 
atlassen van Nederland of delen van 
Nederland samen, bestaande uit kaar-
ten, plattegronden en bij dat gebied be-
horende prenten en tekeningen, welke 
soms zelfs op bestelling geleverd wer- 

Afb. ib. Verhuizen volgens Meissner 
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den doortopografische tekenaars. Deze 
samenhangende en kostbare collecties 
werden in de loop van de ie eeuwveelal 
weer ontmanteld en op de kunstmarkt 
gebracht. In de ie en 2oe eeuw namen 
openbare collecties — zoals gemeente-
archieven en musea — de verzamelende 
taak over. Als gevolg daarvan bevindt 
zich een groot aantal topografische te-
keningen en prenten van Rademaker in 
openbare collecties. Een deel is echter 
nog steeds in particuliere handen. De 
faam van Rademaker is sinds de 18e 
eeuw gedaald. In hedendaagse boeken 
over de 'mooiste' bladen uit gemeente-
lijke atlassen en andere collecties gaat de 
voorkeur van de samenstellers meestal 
uit naar tekenaars die werkzaam wa-
ren in het midden van de 18e eeuw. In 
het boek Kabinet van Nederlandsche out-
heden en Gezichten worden 300 platen 
van Rademaker getoond. Bij elke plaat 
wordt een korte beschrijving gegeven 
met een jaartal wanneer het getekende 
object er nog zo uitzag. Bij Lienden en 
Hemmen noemt hij het jaartal 1520. In 
1725 komt Ter Lee in 'een heel ander ge-
daente te voorschyn' schrijft hij. Ook 
Hemmen ziet er in 1750 heel anders uit 
volgens hem. 

Aft. 2a Boel enham volgens Butleens  

Ter illustratie 
De verschillende tekeningen betreffen-
de ons werkgebied heb ik naast elkaar 
gezet ter vergelijking. 

Tot slot 
Als je al deze gegevens bij elkaar zet, 
blijven we nog met de vraag zitten, wie 
wie natekende. Volgens mij zijn er twee 
mogelijkheden. Als Rademaker gelijk 
heeft, dan heeft hij in dit geval oude 
prenten met daarop de situatie uit ca. 
1520 nagetekend. Dit kan dan ook de 
bron van Butkens en Meissner geweest 
zijn. Een andere mogelijkheid is dat 
Rademaker en Meissner Butkens heb-
ben nagetekend, want die prenten zijn 
ongeveer het oudst van alle drie. Kort-
om geen van deze prenten zijn betrouw- 
baar! 	 • 

Bronnen 
1. Butkens, F. Christopher: Annales G enealo-

gigues de la maison De Lynden, Antwerpen, 
1626. 

2. Kabinet van Nederlandsche outheden. Am-
sterdam,1725. (Hierin 300 prenten van Abra-
ham Rademaker) 

3. Kruiend door de Betuwe, Kesteren,1997. 
4. Anspach, J. De Heerlijkheid Lienden in de 

Nederbetuwe, Nijmegen, 1897. 

Afb. 2b. Boelenham volgens Meissner. 
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Aft. 3a Lynden volgens Butkens. Aft. 3b. Lynden volgens Meissner. 

Aft. 4a Hemmen volgens Butkens. Aft. 4b. Hemmen volgens Meissner. 
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Biografie 

Johan Hendrik van Doorne jr. 

Imr. Johan Hendrik van Doorne, 
auteur van 'Achter den Waaldijk' 

Toen wij in 1997 het boek 'Kruiend door de 
Betuwe' publiceerden, was daarin een ver-
haal opgenomen van mr. J. H. van Doorne, 
met de mededeling dat er over deze auteur 
geen biografische gegevens gevonden waren. 

Eind vorig jaar kregen wij een brief van 
zijn zoon die dat had gelezen en die aanbood 
om alsnog over zijn vader een korte biografie 
te schrijven, die u hierbij aantreft. 

Naast deze aardige geste mochten wij de 
drukproeven van het boek in ontvangst ne-
men, alsmede de originele tekeningen van 
S. Kraaij. In het dossier zijn nog ongepubli-
ceerde verhalen opgenomen die Van Doorne 
als radiopraatjes heeft voorgelezen. 

Van de heer Van Doorne in Anna Paul  ow-
napolder kregen wij toestemming om hieruit 
in de toekomst tepubliceren alsmedemogelijk 
een herdruk van het boek 'Achter den Waal-
dijk' te verzorgen. Hiervoor willen wij de heer 
Van Doorne heel hartelijk dank zeggen. 

Johan Hendrik van Doorne werd op 6 
februari 1891 geboren te St. Michielsge-
stel als zoon van ds. Willem Gerrit van 
Doorne en Maria Francina Meerburg 
Snarenburg. Hij volgde lager onderwijs 
in Heinkenszand en in Drumpt, waarna 
hij in Zetten het gymnasium bezocht al-
waar hij in 1910 met succes eindexamen 
deed. Hierna studeerde hij rechten in 
Leiden. In zijn studententijd schreef hij 
liederen, toneelstukken en revues. 

Na de afronding van zijn studie in 
1916 is hij in 1917 getrouwd met Elise  

Henriëtte Varenbrink en verhuisd van 
Drumpt naar Leiden. Daar was hij tot 
1920 werkzaam als adjunct-inspecteur 
van de belastingen. In 1920 begon hij 
in Utrecht als zelfstandig advocaat en 
belastingconsulent zijn eigen praktijk, 
waarna hij zich defenitief vestigde in 
Soest, waar hij de rest van zijn leven 
heeft doorgebracht. Vi:56r 1930 was 
hij mede-oprichter en hoofdbestuurs-
lid van de A.V.R.O., alsmede oprichter 
van 'De Vrije Luistervink' met het pe-
riodiek 'Vrij Nederland'. Van Doorne 
was eveneens mede-oprichter van de 

'Vereniging van Belastingconsulenten', 
waarvoor hij de 'Erecode' ontwierp en 
schreef. Hij genoot landelijke bekend-
heid als autoriteit op fiscaal gebied en 
publiceerde tussen 1920 en 1940 in alle 
grote kranten en tijdschriften over zijn 
vakgebied. In Soest genoot hij algemene 
bekendheid als  Mr.  Jan. 

Tweede Wereldoorlog 
In de Tweede Wereldoorlog werd hij 
met 23 anderen opgepakt als Soester 
gijzelaar. Onder deze groep vielen drie 
doden en twee zwaargewonden. Via het 
concentratiekamp Amersfoort kwam 
hij terecht in kamp Vught. Speciaal ten 
behoeve van de nazaten van de mede-
gegijzelden is van zijn aantekeningen 
over die periode door zijn zoon het 
gedenkschrift 'Gijzelaars achter prik-
keldraad' samengesteld. In 1945 schreef 
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en componeerde Van Doorne een nieuw 
vrijheidslied 'De driekleur herrezen', 
dat op 6mei1945 officieel ter hand werd 
gesteld aan de burgemeester van Soest, 
als vertegenwoordiger van H.M. de Ko-
ningin. Het lied is opgedragen aan ons 
Vorstenhuis. 

Dialect 
Van Doorne was een liefhebber van het 
platteland en van het boerenleven. Dit 
verklaart ook zijn belangstelling voor 
het dialect in het algemeen. Deels ge-
baseerd op zijn jeugdherinneringen 
schreef hij 'Achter den Waaldijk', waar- 

van in 1939 de eerste druk verscheen. 
Het boek was zo'n succes, dat in 1947 de 
derde druk verscheen. De tekeningen 
in het boek zijn van S.Kraay. Behalve dit 
boek hield Van Doorne vele voordrach-
ten in het Betuws dialect voor de VARA 
radio. Ook hield hij zich bezig met het 
Gronings dialect. 

Johan Hendrik van Doorne overleed 
O p 4 augustus 1954 te Soest. 	• 

P.S. Naar de illustrator S. Kraaij wordt mo-
menteel nog onderzoek gedaan. Hoewel hij 
gemeenteambtenaar was in Soest, liggen zijn 
wortels wellicht eveneens in de Betuwe. 
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x Lienden 29 - 04- 1 82 5 x Buren 2 5-11-1825 x Lienden 05-06-1851 x Lienden 18-10-1855 

Gerrit 
VAN KALKEREN 

Luthera Johanna 
VAN HATTEM 

Willem 
DE HAAS  

Helena Samulina 
DE KOCK 

* Lienden 14-06-1837 
t Opheusd.22-02-1909 

x Lienden 

* Lienden 14-05-1844 
t Lienden 16-07-1904 
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Johannes VAN KALKEREN  

landbouwer 
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Gerrit 
* Lienden 

Betuwse kwartierstaat: 
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Alberdina Janna DONDERWINKEL 

* Lienden 25-07-1927 
05-10-I 950 

Dirkje Gijsbertha KOEMAN 
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t Kesteren 12-01-1996 

Jacobus  Adrianus DONDERWINKEL 
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Pieter 
KOEMAN 

landbouwer 

* Lienden 16-08-1859 
t Lienden 17-09-1908 

Wijndina Machieltje 
BERGHACKER 
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Jan Nicolaas 	Allberdina Janna 
DONDERWINKEL GAASBEEK 

bakker 

Gerrit van Kalkeren 

VAN KAL 
20-11-1951 

KEREN 

	

* geboren 	x gehuwd 

	

gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden (A) datum akte 
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Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 
en contactlenzenspecialist (ANVC) 

SUPER DE BOER  
ALTIJD OP ZOEK 
NAAR HET BESTE 

Peter Diepeveen 

Kwaliteit waar ik 
persoonlijk achter sta 

Dr. M. van Drielplein 1 
4051 AX OCHTEN 
TeL (0344) 641338  

Gratis oogdrukmeting! 
Gratis ogentest! 

Prima brilmode advies 
1 jaar garantie op uw nieuwe bril 

Uitstekende service 

Hoofdstraat 28 
4041 AD Kesteren 

Telefoon (0488) 481305  
E-mail  info@damme.n1 

Spaan 
Ziekenvervoer voor o.a. 

Amicon, Univé e.a. 

Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69 
Vanaf mobiel (0488) 4809 59 

Stationsstraat I Kesteren 
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2003 
(éL`,1,2 ° 

Joke Honders, secretaris 

I

HKK&O in 2003 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

1. Algemene ledenvergadering op maan-
dag 14 april 2003, zie het verslag. 
2. De Historische Kring in 2003 
Het ledental van de HKK&O telde eind 
2003ca.494leden en huisgenootleden. 
Bestuur 
Het algemeen bestuur vergaderde in 
2002 vijfkeer. 
Lezingen 
In het verslagjaar werden wederom ne-
gen lezingen gehouden, die alle in het 
Dorpshuis te Kesteren plaatsvonden. 
Excursie 
De excursie voerde ons dit jaar naar de 
omgeving van Eindhoven. Ook dit jaar 
was de organisatie in handen van de he- 

ren K.v. Ingen en C. de Bont. 
Cursus Oud schrift 
Voor de cursus oudschrift gaven zich 
drie mensen op. 
Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verscheen driemaal. 
Tabula Batavorum 
Deze verscheen dit jaar voor de vierde 
maal als Jaarboek met als thema kas-
telen. De presentatie werd feestelijk 
gevierd op vrijdag 14 november in de 
trouwzaal van het gemeentehuis van de 
gemeente Neder-Betuwe te Opheus-
den. Mevrouw Roos Veldkamp kreeg 
het eerste exemplaar uit handen van 
wethouder Vreeswijk. 	 • 

Algemene Ledenvergadering 
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 19 april 2003, 
aanvang 19.30 in het Dorpshuis te Kesteren. 

Agenda 
1. Opening; 
2. Mededelingen; 
3. Jaarverslagen secr. en werkgroepen ( in deze Nieuwbrief opgenomen); 
4. Financieel jaarverslag 2003 en begroting 2004 

Deze stukken liggen een half uur voor aanvang ter inzage. 
5. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuw lid 

(aftredend is mevr. Huibers). 
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: 

H.Moorrees, K.v.Ingen.en J. Bosch. 
7. Rondvraag 
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re  
decoratief wonen 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

VOOR MEER DAN SFEER 

VOOR KLEURIG WONEN 

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

HOOFDSTRAAT 32 

6671 CD ZETTEN 

TEL. (0488) 420690 

FAX (0488) 420645 

Lid van " 

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 2685 (0488) 41 04 50 
E-mail: winkel@petersvanton.n1  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

30 	 NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang nr. 2 — april 2004 



 

Verslag Jaarvergadering 
2003 

 

Joke Honders, secretaris 

 

I Jaarvergadering 
I 14 april 2003 

Aanwezig: F. Schuurman, H. Moorrees, 
H. Gerritsen, H. v. d. Hatert en J. Hon-
ders. Afwezig met kennisgeving: C. de 
Bont, K. v. Ingen en J. Bosch. 

i.Opening 
• Overleden leden: Arend Datema, 

Wim Keuken en An Verwoert; 
• Lintje Jaap van Dam; 

Stilstaan bij afgelopenjaar 
• Ledenbestand groeit naar 5oo; 
• Boeken die verschenen zijn: 
- Interviewboek 
- Boek Molukkers 
- Boek Groothuis 
- Heruitgave Kesteren. 
-Tabula; 

• Negen lezingen; 
• Ontvangst groepen: scholen/fami-

lies/politieke partij; 
• Gebouw is Rijksmonument geworden 

/ problemen met NS die de huur wil 
opzeggen omdat het huurcontract is 
afgelopen. De gemeente heeft eenver-
lenging van twee jaar gekregen; 

• Schenkingen: Poelman (Tornga)/Van 
Onuneren/ Datema en enkele kleinere 
achieven en schenkingen. 

Vooruitblik 
• Project Steenfabrieken; 
• Wandelingen Heldring; 
• Manuscript Aart Bijl Rivierengebied; 
• Project Oud-Indiëgangers;  

• Interviewboek 2; 
• Jonker van Duinestein dat op Teister-

bant en Tiel betrekking heeft; 
• Nieuwe Monografiën - Kesteren/Op-

heusden/Tornga/Randwijk/Wolters. 

Bedankjes 
• Van de Brink / Peter Kegelaar voor de 

bemoeienissen gebouw i.v.m Rijks-
monument 

• Organisatie lezingen Peter Kegelaar 
• Excursiecommissie Kobus van Ingen 

en Chris de Bont 
• Transcribenten: Jan Jager en gebr. 

Spies 
• Cursusleiding oud-schrift Joke Hon-

ders 
• Auteurs Nieuwsbrief 
• Douwe  Elting  computernetwerk 
• Groep Genealogie m.n. Ab Franssen/ 

Geurt Opperman - invoeren bevol-
kingsregisters. 

• Technische Dienst Jaap van Dam en 
Wim v. d. Bosch 

• Bibliotheek Frans Nieuwenhof 
• Vaste medewerkers ADI o.a. beman-

ning 
• Onze adverteerders + Club van  loo  
• Directeur Frans Nieuwenhof en me-

dewerker Marlies van Oosten 

2. Mededelingen 
• Structuurverandering: De hardware 

(apparatuur e.d.) berust voortaan bij 
het ADI en de software zoals de collec- 
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VI 

..... 

ii 	t 	ii  
H.WEIJMAN 

Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestraat 7 - 4041 XE Hesteren 
Telefoon 0488 -482226 's maandags gesloten  

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
Fr-11 
L. 
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 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 

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 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f. 
II•ERE Ill 	II El IM 

• la ZEE IN 	Ill Ill El NI al 	II  
IE 	 II REM ERE I  
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Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

Telefoon (0344) 642491 
b.g.g. 642772 

ties  bij de HKK&O. Het ADI bestuur be-
staat nog maar uit drie leden, die zich 
met de facilitaire zaken bezighouden. 
F. Nieuwenhof is tot directeur be-
noemd. Verder bestaat het bestuur 
nog uit J. de Vries als penningmeester 
en D.J. Honders als secretaris. 

• Bedankt worden de bestuursleden 
van het Steunfonds (notaris Versluys, 
de heer Hoek, J. de Vries en H. Moor-
rees) 

• 2003 Jaar van de boerderij. We zullen 
hier een lezing aan wijden. 

3. Jaarverslagen secretariaat 
Notulen Jaarvergadering 8 april 2002 

Jaarverslag 2002. Secretaris bedankt. 

4. Financieel Jaarverslag 2002 

Penningmeester geeft een korte toe-
lichting op de rekening 2002 en de be-
groting 2003. 

Penningmeester en kassier bedankt 

5. Verslag kascontrolecommissie 
Mevr. G eurts en mevr. Huibers. De 
boeken werden in orde bevonden en 
de penningmeester wordt décharge 
verleend. Mevr. Geurts trad af en in 
haar plaats werd de heer R. Martens 
bereid gevonden. 

6. Bestuursverkiezing 
Aftredend is Hans van den Hatert. 
Bij acclamatie werd hij weer voor vier 
jaar benoemd. Met instemming van de 
vergadering werd Wim van den Bosch 
benoemd tot bestuurslid. 

7. Rondvraag 
• Een niet-lid vraagt zich af waarom wij 

geen entree vragen. Uitgelegd dat wij 
dit pas hebben afgeschaft, waarop de  

persoon spontaan lid is geworden. 
• De heer G. Nieuwenhuis wijst op de 

toekomstige waterschapbestuursver-
kiezingen waarvoor hij kandidaat is. 

8. Sluiting 	 • 

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

Ook voor bruiloften en partijen, o.a. 
salades, bitterballen enz. 
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2003 

 

Jaarverslag 

 

   

 

Henk Gerritsen en Kobus van Ingen  

I
ii  Werkgroep 

Archeologie 

 

Het was me het jaartje wel. We konden 
minder dan in voorgaande jaren het 
veld in gaan. Met name in de periode van 
november tot en met februari lieten de 
weersomstandigheden op de zaterdag-
middagen zeer te wensen over. 

De werkgroep bestaat uit de leden 
Roos Veldkamp-Jaspers, Henk Gerrit-
sen, Jaap van Dam, Rian Hofs, André 
Schaaij, Bram Biesheuvel en Kobus van 
Ingen. Op die verregende middagen 
werd er dan ook vaak voor gekozen om 
de omgeving wat nader 'historisch ge-
ografisch' te verkennen. De Neder-Be-
tuwe heeft nog een groot aantal plaat-
sen waar het landschap de sporen laat 
zien van de oude bewoningssituatie. Op 
deze wijze hebben we met name in Do-
dewaard, Echteld,  Eck  en Wiel en in De 
Mars rondgekeken. 

Veel aandacht werd besteed aan het 
dorp Zoelen. Hier bezochten we een 
aantal malen de oude restanten van 
het mottekasteel Den Aldenhaag, even 
noordelijk van het bestaande kasteel 
van Zoelen. Ondanks het feit dat de di-
recte omgeving van de ze motte zwaar is 
bebost, is de oude kasteelplaats en voor-
burcht nog goed te herkennen. De oor-
spronkelijke grachten zijn nog voor een 
deel gevuld met water en het kasteelei-
land was enkel over een boomstam be-
reikbaar. We hebben hartelijk kunnen 
lachen om het werkgroeplid dat zich bij 
de oversteek verstapte en tot zijn kniën  

in de modder wegzakte. Midden op het 
kasteeleiland is nog een 19e eeuws mau-
soleum waarin zich het graf van baron 
Verstolk van Soelen bevindt. 

Op de spaarzame zaterdagmiddagen 
dat het weer het toeliet konden we ons 
richten op het veldonderzoek, dit le-
verde een nieuwe vindplaats op aan de 
westelijke Kalkestraat bij Dodewaaard. 
Hier vonden we wat scherven uit de Ba-
taafs-Romeinse periode. Bij een veld-
verkenning in Echteld vonden we even 
ten zuiden van de oude hervormde kerk 
oude sporen in het bouwland. De scher-
ven die we  flier  vonden waren overwe-
gend inheems en dateren uit het begin 
van de jaartelling en later. 

In Wely werd in de afgelopen winter 
de oude boerderij De Toren gesloopt. 
Kort voor de sloop van deze deels nog 
18e eeuwse boerderij hebben we het ge-
bouw en details daarvan nog kunnen fo-
tograferen. Nadat het was gesloopt zijn 
we er nog terug geweest om te kijken 
of er nog archeologische sporen waren 
te vinden, dit viel echter ietwat tegen, 
omdat de bouwput reeds met zand was 
aangevuld. 

Omdat het thema van het Tabula Bata-
vorum jaarboek 2003 over de verdwe-
nen B etuwse kastelen handelde, hebben 
we veel voormalige kasteelplaatsen be-
zocht en daar de nodige naspeuringen 
gedaan. Bij die gelegenheid zijn veel fo-
to's gemaakt van de situatie ter plaatse. 
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Hierbij bezochten we ook het Lingege-
bied in de omgevingen van Kerk-Ave-
zaath, Kapel-Avezaath, Wadenoijen en 
Beesd. Tenslotte brachten we ook nog 
een bezoek aan de opgegraven funde-
ringen van het kasteel van Buren. 

De leden van de werkgroep waren 
zeer in hun nopjes dat mevr. Roos Veld-
kamp-Jaspers de eer te beurt viel om 
het eerste exemplaar van het Tabula 
Batavorum jaarboek nummer 4 in ont-
vangst te mogen nemen. Dit vond plaats  

in november en het werd haar in een ge-
zellig samenzijn overhandigd door de 
wethouder dhr. Henk Vreeswijk van de 
gemeente Neder-Betuwe en dhr. John 
Mulder van de stichting Tabula Batavo-
rum. Beide genoemde bestuurders pre-
zen Roos voor het vele werk dat zij heeft 
verrichtvoor de archeologiewerkgroep 
van onze vereniging. Al met al is het toch 
een leerzaam en vooral gezellig jaar ge- 
weest. 	 • 

Welkom aan het 500e lid 

Nadat de afgelopen jaren het ledental van de Historische Kring Kesteren en 
Omstreken gestaag gestegen was, kon in februari het 5ooe lid welkom wor-
den geheten. Uit de telling bij het versturen van de acceptgiro's naar de leden, 
bleken dat er precies 499 te zijn. De familie Van Dijk, bewoners van de Tekke-
lenburg te Echteld, was de eerste die zich aanmeldde nadat de acceptgiro's 
waren verstuurd. Zaterdagmiddag brachten enkele leden van het bestuur een• 
bezoek bij de familie Van Dijk, die niet geheel onbekend is met het werk van 
de Historische Kring. In de boekenkast prijkten vrijwel alle boeken die door de 
Kringzijn uitgegeven. Ook hetfeitdatdefa milie Van Dijkwoontin een historisch 
interessant pand heeft een rol gespeeld om zich als lid aan te melden, alsmede 
het feit dat de dochter des huizes al wat genealogisch onderzoek had verricht 
op het Arend Datenna Instituut. 	 • 

Folkert Schuurman 
overhandigt eenfles wijn aan 

de heer en mevrouw 
Van Dijk uit Echteld. 
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WG 
Zetten 

 

Jaarverslag 

   

 

B.T. Hof-Velde 

 

I Werkgroep 
Zetten 

Onderwerp Inleider 	 Aanwezig Datum 
Het Nederlandse  Atlantis  Chr. de Bont 	 20 18-03-2003 
De slag om de Grebbeberg B. Cornielje 34 15-04-2003 
Avondexcursie Arboretum (Belmonte) 11 20-05-2003 
Van Zee tot Zevenaar P. W. van de Bro  eke  15 21-10-2003 
De Betuwse Boerderij Frits Hoogveld e.a. 62 18-11-2003 
Gelders Depot &Kraniersgilde W. H. J. Cambier van Nooten 30 20-01-2004 
Riviervisserij C. J. J. van de Post 13 17-02-2004  

Dit lijstje is een hink-stap-sprong door 
de tijd en door de werkgroep. Het jaar-
verslag bepaalt het moment van de pre-
sentatie van het doen en laten van de 
werkgroep in het afgelopen jaar. 

Met De Bont gingen we naar de tijd 
voordat de Biesbosch ontstond; via 
huidige verkaveling en namen, een me-
thode in de geschiedeniswetenschap die 
verhelderend werkt. De vroegere oplei-
ding Bodemkunde in Wageningen van 
Edelman levert mensen als Poelman en 
De Bont. 

Twee keer over de Rijn met de Greb-
beberg en de Wageningse Berg. De eer-
ste was de slag bij de Greb, geplaatst in 
de tijd van Nederlands denken, meestal 
zuinig en met een grote moraal. Cor-
nielje vond het verdrietig dat de ver-
loren slag van de Greb vergeten wordt 
i.t.t. de slag om Arnhem. Ook zag hij in 
Sebrenica dezelfde opvatting van Ne-
derland terug. 

De Wageningse Berg zagen we met 
abominabel slecht weer, maar een rond-
leiding in het Arboretum, op de plaats  

van het vroegere bezit van de Van  Lyn-
den's,  was een bijzonder iets. Zeker nu 
we vanuit het hotel De Wageningse 
Berg onze Betuwe weer kunnen bekij-
ken en konden terugkijken op het afge-
lopen jaar. 

Van Zee naar Zevenaar gingen we 
terug naar oude tijden. Hoe vondsten 
in de archeologie aangeven hoe we leef-
den, hoe het zout werd geproduceerd 
(indampen van zeewater met als warm-
tebron het verbranden van turf) en hoe 
het werd vervoerd en gebruikt. 

De Riviervisserij van 800 to 1940 liet 
zien dat de vangst van zalm, paling en 
elft in de Betuwe in vele dorpen en ste-
den een bron van inkomsten was voor 
velen. Nu is dat voorbij. 

De Betuwse boerderij en het Gelders 
Depot bracht de boerderij als monu-
ment in beeld. De avond van de boerde-
rij was druk bezocht, omdat we ook alle 
bewoners van monumenten en boerde-
rijen hadden aangeschreven. Er waren 
meer mensen dan normaal De oor-
spronkelijke halleboerderij werd door 
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Tuinmeubelen van hout, 
metaal of aluminium? 

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, 
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier! 
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen. 

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

Hartman Mesch 

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

or 

Hoogveld aan de hand van muren en de 
constructie van balken op leeftijd ge-
schat. Daarna een tweetal verhalen van 
families die een boerderij bewonen. Zij 
vertelden over de bewoning en het on-
derhoud (Fam.  Hollinger  en fam. Tap). 

Bij de volgende lezing kwam Cambier 
met voorbeelden hoe je bij sloop onder-
delen van gebouwen kunt bewaren, op-
slaan en hergebruiken.Daarnaastkwam 
het Kraniersgilde naar voren. Hoe voor 
het stoomtijdperk de kraniermolen met 
menselijke kracht het lossen van sche- 

pen, bijvoorbeeld geladen met zware 
molenstenen, verzorgde. 

Dit jaar zijn we met de werkgroep 
teruggegaan naar 'het Wapen van An-
delst'. 'De Oude School' in Hemmen 
was een goed alternatief. Wat we in de 
toekomst zullen doen hangt af van de 
wensen van de leden. Ik hoop dat we 
het komend jaar weer met plezier in het 
verleden zullen duiken en elkaar op de 
avonden van de Werkgroep zullen ont- 
moeten. 	 • 

Lezingen 
voorjaar 2004 

Dinsdag 20 april 2004 

20.00 uur. 
Het Wapen van Andelst te Andelst. 

Mevr. Fleur Kemmers 
Van Lollius tot Domitianus, Romeinse munt- 
vondsten uit Nijmegen en omgeving. 

Tijdens de lezing zal de spreekster in-
gaan op het onderwerp van haar pro-
motie-onderzoek, de Romeinse munt-
vondsten uit Nijmegen. Het zal blijken 
dat met munten veel meer te doen valt 
dan alleen maar determineren en cata-
logiseren. Uit de muntvondsten valt bij-
voorbeeld het tijdstip van de vroegste 
aanwezigheid van de Romeinen in het 
Rivierengebied af te leiden. Daarnaast 
geven de Romeinse munten inzicht in de 
Romeinse financiële politiek en zal blij-
ken, dat ons gebiedje in een uithoek van 
het Romeinse rijkbij tijd en wijle sterk in  

de belangstelling van de Romeinse over- 
heid stond. 	 • 
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OCHTEN 
offset & digitale druk 
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VOOR WELKE VORM 

VAN RECLAME U OOK KIEST, 

van Dorland Multi-Mediaservice 

Jasmijnstraat  12 
6666 XH Heteren 

Tel.: (026) 4742685 
Fax: (026) 4722948 

E-mail: vdmm@wxs.n1  

ook als u zakelijk op 
internet wilt adverteren 

privé: (026) 4723603 
mobiel: (06) 51294301 

 

www.vanhelden.n1 

 

DE NIEUWE 

CATALOGUS 

REKLAMEARTIKELEN & 

RELATIEGESCHENKEN 

MET DUIZENDEN 

ARTIKELEN VOOR 

BEDRIJVEN, 

INSTELLINGEN & 

VERENIGINGEN 

MET VEEL SPECIALE 

AANBIEDINGEN 

0344 - 64 02 00  BESTEL & INFORMATIELIJN 

BEZOEK ONZE SHOWROOM - Franklinstraat 4 TIEL 
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Jaarverslag 

Kobus van Ingen  

Werkgroep 
Steenovens 

Deze werkgroep is in het afgelopen jaar 
van start gegaan. Zij stelt zich ten doel 
de bestaande en verdwenen steenfabrie-
ken in het centrale deel van de Betuwe te 
beschrijven en te komen tot e en gedegen 
publicatie. Hiermee wordt gepoogd een 
beeld te geven van de voorgeschiedenis, 
de ligging en grondwinning, de vakin-
houdelijke zaken, het sociale verhaal en 
de nodige interviews met mensen die dit 
allemaal nog hebben meegemaakt. 

Er wordt onderzoek gedaan naar de 
situatie in het gebied langs de Rijn tus-
sen Driel en Ravenswaay en langs de 
Waal tussen Dodewaard en  Tie!.  Ook 
de vaak binnendijks gelegen pannenfa-
brieken zullen de nodige aandacht krij-
gen. Veel nadruk zal worden gelegd op 
de menselijke factor in deze industrie-
tak, die voor dit gebied van groot belang 
is geweest. Vaak zijn het de 19e eeuwse 
stukken die veel vertellen over de ar-
beidsomstandigheden, de bedrijfsom-
yang, kinderarbeid en transportmoge-
lijkheden. 

De groep is reeds een jaar bezig en het 
is verwonderlijk te zien hoeveel bron-
nenmateriaal er voorhanden is. Binnen 
de werkgroep heeft een ieder zijn eigen 
taakgebied en een tweetal redacteuren 
zien er op toe dat alle artikelen goed op 
elkaar aansluiten. Het gebied bij Driel 
is beschreven door Theo Essers, de si-
tuatie in Heteren en Randwijk worden 
beschreven door Henk Moorrees, Op- 

2003 

heusden door Peter Kegelaar en Rob 
Vermeulen, Lienden door Kobus van 
Ingen, Ingen door Joke Honders,  Mau-
rik tot Ravenswaay door Wébé Dressel-
huys, Dodewaard door Peter Kegelaar, 
Ochten / Druten door Hans van den Ha-
tert, Uzendoorn en Echteld door Jaque-
line van Rijn en Hans van den Hatert. 
De historische inleiding wordt gemaakt 
door  Ran  Martens en de historisch-ge-
ografische beschrijving door Jaqueline 
van Rijn. De eindredactie is in handen 
van Henk Moorrees en Jaqueline van 
Rijn. We streven er naar het boek in 
2005 uit te geven. 

Voor inlichtingen kunt u bellen met 
Kobus van Ingen (o488)-44 17 41 of E- 
mail: kobusendanja@freeler.n1 	• 

Steenfabriek Gebr. Van OlstDriel ± 1910 
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Jaarverslag 

 

    

 

Frans Nieuwenhof 

  

I
Arend Datema Instituut 

Het afgelopen jaar is voor het Arend 
Datema Instituut over het geheel geno-
men een zeer positief jaar geweest. Het 
aantal bezoekers blijft stijgen en dat 
heeft zeker bijgedragen tot de stijging 
van het aantal leden van de Historische 
Kring Kesteren en Omstreken. Een deel 
van de stijgende belangstelling kan ver-
klaard worden door de vele succesvolle 
publicaties van de laatste tij d. Het Arend 
Datema Instituut is namelijk belast met 
de verzorging van de bezorging, ver-
zending, verkoop en facturering. Dat 
de publicaties succesvol zijn blijkt uit 
de vele keren dat wij nee moeten verko-
pen, omdat de gevraagde uitgave uitver-
kocht is. Het jaar is helaas ook geken-
merkt door langdurige ziekte van onze 
vrijwilligers Henk Gerritsen en Geurt 
Opperman. Gelukkig zijn beiden weer 
present. 

De meeste bezoekers komen indivi-
dueel, hooguit met enkele bekenden, 
maar traditioneel zijn er ook weer wat 
groepen en groepjes ontvangen, meest 
schoolkinderen. 

Het ontvangen, toespreken en geven 
van uitleg wordt meestal gedaan door 
Henk Gerritsen en Roos Veldkamp, 
en Joke Honders is gespecialiseerd in 
het geven van diapresentaties over de 
diverse dorpen in ons werkgebied. Dit 
doet ze overigens dikwijls op locatie sa-
men met andere leden als die plaatselijk 
beter zijn ingevoerd.  

In het lopende jaar heeft Joke Honders 
weer een cursus oud-schrift kunnen ge-
ven. 

Om de kwaliteit van de presentaties 
nog verder te verbeteren, maar ook om 
de voorbereiding te vereenvoudigen is 
nog net op de valreep van 2003 een be-
amer met laptop aangeschaft. Een eer-
ste kennismaking heeft al laten zien dat 
hierdoor veel dingen mogelijk worden, 
die tot nu toe ondenkbaar waren. De fo-
toverzameling zou bijvoorbeeld anders 
opgeslagen kunnen worden en toch be-
ter en makkelijker toegankelijk zijn. 

De genealogische bezoekers worden 
vooral door Ap Fransen en Geurt Op-
perman geholpen, hoewel er gelukkig 
op dit gebied nog wel meer deskundigen 
zijn die regelmatig eenhandje helpenbij 
het beantwoorden van de vele vragen 
die vooral per  E-mail  binnenkomen. 

Deze e-mailtjes zijn vaak het gevolg 
van bezoeken aan onze website, die 
helaas de laatste tijd niet zo goed bijge-
houden is. Hierin is gelukkig ook veran-
dering gekomen. Ons lid Ton Meijering 
is bereid gevonden deze taak op zich te 
nemen. 

Zoals vorig jaar al gemeld hebben wij 
een vrijwilligster (Marlies van Oosten) 
die in het kader van reïntegratiepogin-
gentijdelijkbij ons werkte. Jammervoor 
haar is dat mislukt, maar gelukkig voor 
ons heeft ze toestemming gekregen om 
met behoud van uitkering bij ons vrij- 
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willigerswerk te blijven doen. Eerlijk 
gezegd is ze al bijna onmisbaar gewor-
den. Ze regelt geruisloos de dagelijkse 
gang van zaken, zodat anderen tijd heb-
ben ombezoekers te ontvangen. Ze do et 
dit overigens met merkbaar plezier en 
komt daarvoor driemaal per week met 
de trein uit Tiel. 

Natuurlijk is het onderhoud van het 
oude stationsgebouw een dagelijks 
weerkerende zorg. Het werk varieert 
van stofzuigen, wc-schoonmaken en 
boeken op zijn plaats zetten tot repa-
raties en schilderwerk. Er zijn ook ver-
schillende voorzieningen in het gebouw 
getroffen om het beter toegankelijk te 
maken voor rolstoelen en mensen die 
wat minder goed ter been zijn. Hierin 
speelt de Technische Dienst (met de he-
ren Jaap van Dam en Wim v. d. Bosch) 
weer een belangrijke rol, maar ook An-
dré Schaaij heeft zich niet onbetuigd ge-
laten. Tweemaal is er een grote schoon-
maak geweest waarbij vele vrijwilligers 
zich ingezet hebben voor de inderdaad 
niet altijd even leuke taak van schoon-
maken en opruimen. 

Peter Gerritsen is al een heel eind 
gevorderd met het indexeren van de 
Bevolkingsregisters van Kesteren, Op-
heusden en Leede en Oudewaard. Dit 
blijkt nu al een belangrijke bron voor 
genealogen en historici te zijn.  

Vooral Folkert Schuurman is iedere 
keer weer druk met het opruimen en or-
denen van de vele dozen met documen-
ten en aantekeningen die wij regelmatig 
krijgen. Uiteraard ontvangen wij dat 
graag, maar het betekent meestal vrij 
veel werk om deze collecties toegan-
kelijk en dus bruikbaar te maken. Door 
ruimtegebrek moeten wij in overleg met 
de gevers soms dingen doorsturen naar 
instanties die hier meer aan hebben. 

Door financiële problemen bij de ver-
schillende gemeentes in ons werkgebied 
dreigt het onderhoud van de buitenkant 
van het stationsgebouw achter te raken. 
Ook de subsidies gaan teruglopen. 

Het fotokopieerapparaat is inmiddels 
vervangen door een nieuwe. Deze werkt 
tot volle tevredenheid. 

Wij hopen dat we de voorzieningen 
getroffen hebben voor en de hulp gege-
ven aan de bezoekers en leden van onze 
Historische Kring Kesteren en Om-
streken, waardoor iedereen zich thuis 
voelt in ons gebouw, er kan vinden wat 
hij zoekt en de hulp krijgt die nodig is. 
We beseffen dat het nog beter kan. Daar 
willen wij volgend jaar weer volop aan 
werken. Maar zonder uw hulp gaat het 
niet. 

Ook de vele niet-genoemde vrijwilli- 
gers hartelijk dank. 	 • 
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De verdwenen dominee 

 

Johan Hendrik van Doorne 

 

I
Een wonderlijke 
geschiedenis  

Ds.  Willem Gerrit van Doorne is in 1885 
predikant geweest in Ingen en van 1902 tot 

1917 predikant te Drumpt, waarna hij werd 
beroepen in Veldhoven. Daar overleed hij in 
1935. Hij werd begraven op het kerkhof te 
Veldhoven bij zijn eerder overleden vrouw en 
een kleinkind dat op jonge leeftijd was ge-
storven. 

Omdat het kerkhof was vervallen en niet 
meer onderhouden werd was besloten tot 
ruiming. De schrijver van dit artikel, dat is 
overgenomen uit zijn familiegeschiedenis, 
was juist was begonnen met familie-onder-
zoek, en wilde bij de ruiming aanwezig zijn 
om ondermeer de ringen van de overledenen 
te verkrijgen. (N.B. s.d.=schrijver dezes) 

Het 'Oude Kerkhof' stond op die mor-
gen in oktober 1992 zeer in de belang-
stelling van de omwonenden. Er was een 
drukte van belang, maar er viel niet veel 
te beleven. Het hek erom heen was 'dra-
ger' geworden van vele meters doek, die 
de belangstellenden de inkijk moesten 
belemmeren. Een politieagent contro-
leerde iedereen die de begraafplaats 
wilde betreden en buiten de werklieden, 
een student en s.d. werd niemand toe-
gelaten. Die student zei een bottendes-
kundige te (willen) zijn. Aan de hand 
van de opgegraven knekels probeerde 
hij de leeftijd te bepalen die betreffende 
overledenen had bereikt. Maar laten wij 
ons eerst eens verdiepen, hoe de begra-
vingen destijds plaats vonden. 

Aan zo'n dorpskerkhof was een vaste 
grafdelver verbonden (een boeren-
knecht of een tuinman)die er voor 
zorgde, dat er een kuil werd gegraven, 
voldoende diep om de kist te omvatten. 
Bij dat graafwerk kwam hij natuurlijk 
een aantal oude botten tegen van doden 
die daar eerder begraven waren, maar 
waarvan niemand meer wist aan wie 
die knekels ooit hadden toebehoord. 
Kwam hij een compleet geraamte tegen, 
dan zal er wel ergens een massagraf zijn 
geweest, waar dergelijke stoffelijke res-
ten een vaste plaats kregen, maar soms 
kwam zo'n grafdelver slechts zwerf-
botten tegen en wat moest hij daarmee? 
Geen nood.Werd er een nieuw graf ge-
dolven en kwamen er zwerfbotten te 
voorschijn, dan werden die botten een 
beetje ter zijde gelegd, buiten het ge-
zichtsveld van de bezoekers. Was een-
maal de begrafenisplechtigheid achter 
de rug en de treurenden vertrokken, 
dan werd de kuil soms na uren, soms 
direct, dichtgemaakt. De eerder gevon-
den botten werden bovenop de kist ge-
deponeerd en mede begraven, waarmee 
het probleem van de zwerfbotten was 
opgelost. Misschien vraagt de lezer zich 
af, waarom s.d. dat onsmakelijke ver-
haal van die zwerfbotten zonodig moet 
vermelden. Wel, die botten komen we 
in de loop van dit verhaal nog een keer 
tegen en dan behoeft daarover verder 
geen uitleg te worden gegeven. 
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Intussen wordt er een praatje gemaakt 
met de uitvoerder van de ontruiming. 
Hij wil weten waarom s.d. hier aanwezig 
is. Het komt meer voor, zegt hij , dat na-
bestaanden bij zo'n ruiming aanwezig 
willen zijn en iedereen heeft daarvoor 
weer een ander motief. Hij waarschuwt 
wel dat zo'n ruiming geen verheffend 
schouwspel biedt en hij raadt iedereen 
aan zichtweemaalte bedenken om daar-
bij aanwezig te zijn. En dan wil hij het 
motief van s.d. weten. S.d vertelt hem 
van de trouwring en van de loden kist. 
Het resultaat is een ongelovig gezicht. 
Jawel, hij kent die verhalen. Meestal 
zijn de doden met een kostbaar sieraad 
ter aarde besteld, een gouden ketting of 
soms wel met een kroontje of een dia-
deem. Larie, vindt hij. In zijn vele jaren 
praktijk kwam er nooit iets van beteke-
nis te voorschijn en dat is logisch. Men 
stopt geen lijk in de grond met kostbaar-
heden, die toch in het algemeen zo voor 
eeuwig verloren gaan. En met die ringen 
moet s.d. zich ook maar niets voorstel-
len. Maar hij zal zijn best doen. In ieder 
geval weet hij waarnaar hij zoeken moet 
en waar. Dat kan niet missen. Kom, laat 
hij eens gaan kijken of de machinist 
klaar is om met de graverij te beginnen. 
De machinist is inderdaad klaar en heeft 
zijn graafmachine al strategisch opge-
steld en wacht op een seintje van de baas. 
Dat krijgt hij en rijdt op het te openen 
graf af. Besloten is, eerst het meest link-
se graf te nemen, n.l. dat van de echtge-
note van de predikant, Maria Francina 
van Doorne-Meerburg Snarenberg , die 
in 1931 aldaar ter aarde werd besteld. De 
marmeren zerk aan het hoofdeinde is 
inmiddels verwijderd. 

Voozichtig wordt er een laagje aarde 
weggeschraapt, en nog één en nog één.  

Een huiveringwekkend geknars laat 
zich horen, waarmee is aangetoond dat 
de bovenkant van de kist is bereikt. Nog 
iets dieper en het deksel van de kist moet 
het afleggen tegen de graafmachine. 

Er komt behalve de houten bovenkant 
inderdaad een stuk metaal vrij en nu 
blijkt dat er geen lood is gebruikt (om 
de kist destijds te beschermen tegen 
binnendringende wormen) maar zink. 
Achteraf moet geconstateerd worden 
dat lood een veel te zwaar metaal voor 
dit doel zou zijn geweest, want daarmee 
was de kist niet te transporteren voor de 
dragers. Dus: het familieverhaal klopt, 
zij het dan dat er een ander soort metaal 
is gebruikt. Weet die familie véél! 

De kist was dus geopend en de stof-
felijke resten van deze voormoeder 
kwamen vrij. De kist bleek nog in een 
uitstekende staat. Deze was nauwelijks 
aangetast. De eeuwenoude beuken had-
den al het water in de omgeving wegge-
zogen en zodoende waren kist en stof-
felijk overschot goed bewaard gebleven 
in de droge zandgrond. 

De uitvoerder duikt het ontstane gat 
in en slaat de plaid open, waarin het li-
chaam is gewikkeld. Er komen spelden 
vrij en een stuk elastiek. De handen, of 
wat daar van over is, liggen tegen el-
kaar op buikhoogte en al gauw komt 

— ja hoor! - de trouwring te voorschijn, 
die s.d. wordt aangereikt. Om niet met 
vergane stoffen in aanraking te komen, 
heeft s.d. zich uitgerust met rubberen 
handschoenen, waarmee de ring wordt 
aangepakt en voorlopig in een envelop-
pe wordt opgeborgen. Een deel van de 
missie is voltooid. De inscriptie van de 
ring luidt: `W.G.v.D.11 april, 1885' (ver-
lovingsdatum). 

Deze ring werd later keurig gearchi- 
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veerd en opgenomen in het familiear-
chief. 

Van gemeentewege was s.d. verzekerd 
dat met het grootste respect met de stof-
felijke resten zou worden omgegaan. 
Was dat zo? Oordeel zelf. Naast het ge-
opende graf stond een spaanplaten kist 
opgesteld, bestemd om de opgegraven 
stoffelijke resten daarin te deponeren. 
Of dat met de nodige piëteit geschiedde, 
kan men zich afvragen, maar die lijkkist 
moest leeg. Een der werklieden had een 
grote bats, van het formaat sneeuwrui-
mer, in de hand en schepte daarmee 
met enkele halen de kist leeg en vulde 
daarmee de spaanplaten kist. De restan-
ten van de kist werden met de graafma-
chine uit de grond getrokken, waarmee 
de werkzaamheden aan dat graf waren 
voltooid. 

Besloten werd om het kindergrafje nu 
eerst te openen. Hierin lag het toen 9-
jarige zoontje van Leo (Willem Gerrit 
[Willempje] van Doorne, geboren op 6 
juni 1934 en overleden op 25 febr. 1944) 
begraven.Ook dit grafbleek nauwelijks 
aangetast in de droge aarde: ook dit 
kistje bleek na een halve eeuw nog vol-
ledig intakt. De stoffelijke resten wer-
den in de verzamelkist van spaanplaat 
overgebracht om des middags in een 
graf te worden bijgezet op de Nieuwe 
Begraafplaats. Zowel bij de opening 
van het ene graf als het andere kwamen 
zwerfbotten tevoorschijn, die door de 
deskundige als véél ouder dan een eeuw 
werden getaxeerd, maar die later toch 
maar in de spaanplaten kist werden 
meebegraven. 

Ten slotte — althans voor s.d. — restte 
nog slechts één graf en dat was van Wil-
lem Gerrit, die aldaar in 1935 ter aarde 
was besteld. Wederom werd de graaf- 

machine in stelling gebracht en met de 
grootste omzichtigheid werd er een 
dun laagje aarde verwijderd. En nog een 
laagje en nog een laagje. Het wachten 
was op het geknars en geschuur dat zou 
ontstaan als de grijper zich over de bo-
venkant van de kist zou bewegen. Maar 
dat geluid bleef uit! Intussen moest het 
bovengedeelte van de kist van Willem 
Gerrit al bereikt zijn, maar mogelijk lag 
deze kist wat dieper. Een fikse laag werd 
er nu afgeschept en nog steeds niets. De 
dragline-machinist werd ongeduldig 
en liet de grijper een flink stuk zak-
ken en... nog steeds niets. De machine 
werd stopgezet en de machinist kwam 
nu zelf kijken. Waren we wel aan het 
goede 'adres'? Op een paar zwerfbotten 
na was daar tot op heden niets aange-
troffen wat op een lijkkist leek. En uit de 
vorige geopende graven was toch dui-
delijk gebleken dat de lijkkisten toch in 
een uitzonderlijke gave toestand waren 
aangetroffen! De machinist ging terug 
naar zijn graafwerktuig en zette diep in. 
Vijfentwintig centimeter en nóg eens en 
nog eens. 

Nu was er een diepte bereikt waarop 
de aarde niet meer was verstoord, dus 
dieper graven had geen zin. Men krabte 
zich maar eens op het hoofd en niemand 
snapte daar een biet van. 

Dit was toch — potdome — het goede 
graf? Jazeker, precies het stuk grond dat 
aangegeven was in de koopakte was nu 
omgewoeld en als daar zo'n 57 jaar ge-
leden de teraardebestelling had plaats-
gevonden van W.G. dan had dat toen en 
daar moeten blijken! 

Het raadsel kon toen en op die plek 
niet worden opgelost. Immers, delen 
van de kist en de resten van het lichaam 
hadden tevoorschijn moeten komen als 
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daar ooit iemand begraven was geweest. 
De schaarse opgegraven resten konden, 
gezien de ouderdom en de verwering 
die inmiddels was opgetreden, nooit 
hebben toebehoord aan W.G., aldus de 
bottendeskundige. Besloten werd de 
werkzaamheden voor die middag te 
beëindigen en over te gaan tot de we-
derbegraving van de aan geen twijfel 
onderhevige opgegraven restanten. 

De spaanplaten kist werd gesloten en 
de auto zette koers naar de Nieuwe Be-
graafplaats, wat voor deze resten echt 
de laatste rit zou worden. 

Intussen was op eigen kosten gezorgd 
voor een nieuwe zerk, die ook de naam 
van Willem Gerrit vermeldt, al weten 
wij met grote stelligheid dat zijn ge-
beente daar niet aanwezig is en met een 
vraagteken is verdwenen in de onein-
digheid van de historie. 

Nabeschouwing 
Natuurlijk dringt een dergelijk verhaal 
als de 'Verdwenen dominee' vragen 
op in de trant van: Waar is dat stoffe-
lijk overschot dan wél? en: Hoe kan dat 
zomaar verdwenen zijn? Wie kan ons 
daarvan méér vertellen? Het antwoord 
moet zijn: niemand weet het! 

Maar men kan om deze vragen heen 
toch wel een aantal — zij het theoretische 

— multiple choise-antwoorden formule-
ren en daaruit een keuze maken, al zal 
niemand met zekerheid kunnen bewe-
ren dat nu juist dat ene antwoord het 
goedeis. 

Laten we eens een poging wagen en 
ons eerst verplaatsen in de tijd (1935) 
dat die ter aardebestelling heeft (of zou 
hebben) plaatsgehad en verlaten met de 
familieleden en de enkele belangstel-
lenden de begraafplaats.  

De grafdelver zal de teraardebestel-
ling voltooien door eerst de eventuele 
bloemstukken opzij te zetten, de zwerf-
botten in het open grafte hebben gewor-
pen om voorts de kist met het nodige 
zand te bedekken. Daarna schikt hij de 
bloemstukken, waarmee hij zijn werk 
heeft voltooid en gaat naar huis. 

Maar zo is het beslist niet gegaan! De 
grafdelver had alle tijd, moest nog een 
en ander in zijn eigen tuin in orde maken 
en ging eerst daarna — laat ons zeggen 

— een uurtje later of misschien wel enige 
uren later eens kijken op het kerkhof 
om zijn karwei te gaan afmaken. 

Wat ziet hij, daar aangekomen? Het 
graf is leeg! 

Twee mogelijkheden: hij schrikt zich 
wezenloos of... hij schrikt zichhelemaal 
niet wezenloos, want hij weet er van! 

De eerste mogelijkheid 
Verbijsterd staart hij in het lege graf en 
beraadt zich wat hij moet doen. Mis-
baar maken? De politie waarschuwen 
en natuurlijk ook de voorzitter van het 
Kerkbestuur?Als hij dat doet, komt uit 
dat het open graf al die tijd tussen het 
vertrek der begrafenisgangers en zijn 
ontdekking, zonder bewaking, zonder 
toeziend oog, is geweest en dat kan 
hij zich niet permitteren. Onderzoek 
van de politie, onderzoek van van het 
Kerkbestuur, gedonder met de familie-
leden van de dode, stukken in de krant, 
kortom een stoet van ellende, die hij kan 
missen als onkruid in zijn moestuintje! 
Hij denkt na en komt tot de conclusie 
dat onverlaten in die spanne tijds het 
kist met inhoud uit het graf hebben ge-
licht, waarschijnlijk in een kleine per-
sonenauto hebben gezet en ongezien 
zijn weggereden. De begraafplaats ligt 
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temidden van akkerland, ver van de be-
woonde wereld, ge en boer te zien, zodat 
een dergelijk mis drij  fin  alle anonimiteit 
kan plaatsvinden. 

Lijkenroof dus. Is dat geloofwaardig? 
Ja, want de tijden waren slecht en aan 
stoffelijke overschotten (België) was ze-
ker behoefte. Dat een lijk wordt gesto-
len om niet op de snijtafel van de proffen 
en de studenten terecht te komen, is niet 
denkbaar, dat kan het enige doel zijn om 
een lijk te verdonkeremanen. Hoe dan 
ook, het doel van deze roof staat voor 
s.d. in ieder geval vast. 

Tweede mogelijkheid 
Terug naar de grafdelver: hij besluit niks 
te zeggen, zijn leven lang zijn mond te 
houden, het graf gewoon op de ouder-
wetse manier te dichten en letterlijk... 
zand erover! Want wie zal ooit achter 
zijn geheim komen? In graven wordt 
niet 'gespit' om te zien of het lijk nog 
wel aanwezig is en als het grafooit wordt 
geruimd dan is dat vele tientallen jaren 
later en dan is hij al lang uit dit aardse 
tranendal verdwenen! Hij vindt dat een 
goede en acceptabele oplossing en nie-
mand zal ooit weten dat hij zijn plicht 
heeft verzaakt door dat graf niet direkt, 
maar eerst later te hebben gedicht. 

Derde mogelijkheid 
Hij schrikt dus helemaal niet, want hij 
weet er van! Hij heeft 'gemene zaak' 
met lijkenrovers gemaakt en tegen een 
geldbedrag (de tijden waren slecht!) de 
afspraak gemaakt om eerst later dat 
graf te komen dichten als de rovers al 
vertrokken waren. Iedereen is tevre-
den: de familie, want die weet niet be-
ter of de overledene ligt daar begraven; 
de lijkenrovers, want die verkopen hun  

'handel' met een flinke winst in het bui-
tenland (dat vlakbij is) en de grafdelver 
vanwege de 'beloning' voor zijn mede-
werking. Immers, te voren heeft hij al 
lang, samen met de rovers, uitgemaakt 
dat de ontdekking van de verdwijning 
bijzonder klein, om niet te zeggen nihil 
zou zijn. En daarmee hadden zij gelijk! 

Een vierde mogelijkheid zou nog 
kunnen zijn dat de kist later zou zijn 
opgegraven, maar dat ligt niet voor de 
hand. Er heeft dan ontbinding plaats-
gevonden en wordt het een vies karwei. 
Bovendien zou dat sporen hebben na-
gelaten en worden gesignaleerd. Nee 
hoor, met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid heeft die roof op 
dezelfde dag van de begrafenis achter 
de ruggen van de familieleden, plaats-
gevonden en gezien de omstandigheden 
zou dus die roofnimmer zijn ontdekt als 
een nakomeling van de overledene niet 
betrokken had willen zijn bij de ruiming 
van die familiegraven. En de grafdelver 
heeft er vast van geweten! 

Onwaarschijnlijke mogelijkheden 
Er is nog een andere mogelijkheid, die 
niet onbesproken mag blijven ook al is 
deze nog zo onwaarschijnlijk: Men zou 
van de gedachte kunnen uitgaan, dat 
het de wens van de overledene zou zijn 
geweest zijn stoffelijk overschot `ter be-
schikking van de wetenschap' te stellen, 
zoals dat zo mooi heet. Men moet daar-
bij dan in aanmerking nemen dat het 
hoogst ongebruikelijk, zo niet volstrekt 
ongebruikelijk is, dat zulks voorafgaat 
aan een begrafenisceremonieel met al-
les erop en eraan. Gebruikelijk is dat 
het stoffelijk overschot vóórdien wordt 
opgehaald door de betreffende instan-
tie, meestal zo spoedig mogelijk na het 
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overlijden, buiten de aanwezigheid van 
de familie. Dat regelt de begrafenison-
dernemer, die al of niet voor het vervoer 
naar het laboratorium zorgt. In dat ge-
val wordt dat meestal in de overlijdens-
aankondiging vermeld, zodat iedereen 
weet dat er geen teraardebestelling of 
crematie zal plaatsvinden. 

Zo is het hier in ieder geval niet ge-
gaan.Het is denkbaar dat de overledene 
dat geheim heeft willen houden voor de  
famine.  W.G. was immers een man, die 
niet graag te koop liep met zijn gevoe-
lens. Het is denkbaar dat slechts Oom 
Leo (jongste zo  on  van overledenWillem 
Gerrit en zijn vertrouweling) er van ge-
weten heeft en het stoffelijk overschot 
in overleg met de grafdelver is wegge- 

haald. Maar zou het dan geheim zijn 
gebleven? Mag ik dat betwijfelen? En is 
dit zo op een wettige manier te regelen? 
Mag ik dat  óók  betwijfelen? 

Als s.d. het zeggen mag, voelt hij 
het meest voor één van de eerste twee 
genoemde mogelijkheden. Maar mis-
schien weet een van U nog een betere op-
lossing voor deze rare familiegeschiede-
nis, die eerst nabijna 6o jaar aan het licht 
kwam, maarwaarvan de juiste to e dracht 
zeer waarschijnlijk eeuwig verborgen 
zal blijven. 	 • 

Overgenomen uit: J.H.van Doorne: De dominee 
die verdween... (In eigen beheer uitgegeven). 
Anna Paulowna, 2003. 

Briefhoofd 
Redactie 
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* 	HOEF-, GROF- EN KACHELSMEDERIJ 	::::::: 

REKENING VOOR  

• 

9.% ,f —  VAN H. GRIFFIOEN - HIEN 

48 NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang nr. 2 — april 2004 



Historische foto's 
Geurt Opperman 

Op de foto's uit de vorige Nieuwsbrief vrouw Van de Pol, die op het Veerhuis in 
zijn geen reacties binnengekomen. 	Eck  en Wiel heeft gewoond. Als uperso- 
Deze keer een foto afkomstig van me- nen herkent laat het ons dan weten. •  

Reg.  Archief  Rivierenland 

Paul Huismans 

I
Postbus 169 4000 AD Tiel — Telefoon (0344) 6122 30  

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

Schatgraven 

Korte berichten 

   

Redactie 

  

   

Jaore lang  há  't schilderijtje bij Hent 
en Mien van den Berg in Ochte aon 
de muur gehonge. 't Was een boer 
die oan de taofel in het boek der 
boeke zatte lèze. Volgens Hent was 
't heel en heel oud. 

Vandaor da hij er van overtuigd 
waar da 't veul geld zou opbrenge. 
'Witte wa ge doen mot', zee Mien, 
'ge mot 't is een kirtje laote schat-
te'. 

Daor kwam niks van, totdá Schat-
graven van tillevisie Gelderland in 
Tiel in de schouwburg kwam. Mit 't 
schilderijtje in een doek gonge Hent 
en Mien op hel aon. 't Was in de Ag-
nietehof hartstikke druk. Toen Hent 
aon de burt waar vroeg de schat-
ter: 'Meneer hoe kom je hier aan?'. 
'Da wit ik nie', zeej Hent, "t hong 
bij mijn vaoder en moeder. ik heb 't 
geërve. 't Is iesend oud.' 

De deskundige bekeek 't van alle 
kaante. Hent wier dr zenuwechtig 
van. Toen de kjal van Schatgraven 
't schilderijtje weg lee, glimlachte 
hij. 'En', zee Hent, 'is 't veul werd?' 
'Nou', zeedeschatter,'as je een schil-
derijtje van je eigen op zou hangen 
zou dat meer waard zijn dan deze 
prent...  

Wá  zal Hent ongelukkig gekeke 
hemme. 	 • 

De twee cd-roms met vijf regionaal-
historische tijdschriften is nog steeds 
te koop bij onze vereniging of via Joke 
Honders (0488) 413o 31. 	 • 

re_ 
Shinkichi Tajiri. Snelheid, erotiek en 

geweld. Museum Het Valkhof Nijme-
gen, 7 dec t/m 4 apr 2004. Shinkichi Ta-
jiri 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 fo-
to's. Zijn inspiratie is ontleend aan de 
gebeurtenissen in de Tweede Wereld-
oorlog die hij aan het front doorbracht. 
Informatie: 

www.museumhetvalkhof.n1 	• 

Op zaterdag 24 april wordt in Kerk-Ave-
zaath een grote Genealogische en His-
torische markt gehouden. Deelnemen-
de organisaties zijn o.a. archiefdiensten, 
historische verenigingen en de Neder-
landse Genealogische Vereniging. De 
markt wordt gehouden in dorpshuis 
De Avezathen en is geopend van io.00- 
16.00 uur. 	 • 
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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: 

OCHTEN 
offset & digitale druk  

II 	E 	E 
E 

I 	II ;iJ 
E 

II  

Drukkerij Ochten 
Mercuriusweg 5 
4051 CV Ochten 
Industrieterrein 'De Heuning' 
Tel (0344) 64 41 62 
Fax (0344) 64 38 69  
E-mail:  drulcochten@ciceronetni  
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