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Dinsdag 21 september
Wapen van Andelst, lezing. 20.00 uur.
oktober
Zaterdag 9 oktober
Excursie 2004
Maandag ii oktober
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur.
Dinsdag 19 oktober
Wapen van Andelst, lezing. 20.00 uur.
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Za 6 november: Schoonmaak
Maandag 8 november
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur.
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Wapen van Andelst, 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)
TIEL

'n Goed boek
haal je bij
'n goede zaak

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Firma
S.A.H. van Binsbergen & Zn.
Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43

Gespecialiseerde
boek- en kantoorvakhandel

B. 0. S.
Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 45136o
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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

E

Aan het begin
van het winterseizoen

Het is alweer enige tijd geleden dat u van
ons wat vernam, maar nu de vakanties
erop zitten beginnen we weer met vereende krachten aan het winterseizoen,
met ondermeer de lezingen.
Tabula Jaarboek
Momenteel wordt er mede door verschillende van onze leden hard gewerkt
aan de Tabula, die ergens in november
gaat verschijnen en die u als lid thuisbezorgd krijgt. Het onderwerp dit jaar is
de Betuwe in de negentiende eeuw.
Wij worden nog steeds benaderd
door mensen die het vorige jaarboek
(kastelen) dolgraag in hun bezit zouden
krijgen. Als u het eventueel kwijt wilt
of wegdoet zouden wij het graag van u
terugkopen om een aantal mensen te
kunnen helpen!
Jonker van Duinenstein
Eveneens ergens in november zal de
herdruk verschijnen van De Jonker van
Duinenstein. Dit boek is van de hand
van J. A. Heuff (de auteur van Johannes de Speelman). In de 'Jonker', dat
oorspronkelijk in twee delen werd uitgegeven in 1898 bij Uitgeverij Elsevier
in Amsterdam, beschrijft Heuff, onder
het pseudomien 'Huf van Buren', het
leven op Teisterbant en omgeving. Het
gaat vooral ook over zijn eigen familie
die daar woonde in vroeger tijden. Het
is evenals 'Johannes' een sleutelroman,
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

die de toestand beschrijft in de jaren
1846/1847. Via de pers zal het verschijnen van het boek bekend worden gemaakt.
Monumentendag
In deze Nieuwsbrief ook informatie
over de Nationale Monumentendag die
wordt gehouden in het weekend van ii
en 12 oktober. Dit jaar staan verdedigings werken in de belangstelling. Meer
hierover in het artikel van de hand van
Mw. Roodbeen van de gemeente NederBetuwe.
Excursie 2004
Alle gegevens omtrent de excursie in
oktober zijn opgenomen in een artikel
van Chris de Bont en Kobus van Ingen.
Schoonmaak De halijaarlijkse schoonmaakbeurt van
het gebouw is gepland voor zaterdag 6
november. We hopen (en verwachten)
dat evenals vorige keren weer voldoende mensen komen opdagen zodat het
allemaal weer snel gebeurd is. Voor de
inwendige mens wordt gezorgd!
Collecties (Dossiers)
Momenteel worden de bestaande collecties gerubriceerd en beter toegankelijk gemaakt. In het decembernummer
zal een overzicht worden opgenomen
van alle toegankelijke collecties.
•
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Fa. GEBR.SPAAN
Landbouwmechanisatiebedrijf
Ook voor reparatie van uw machines
Nedereindsestraat 37 — Kesteren —(0488) 48 12 21
AANNEMERSBEDRIJF
EN
VASTGOEDADVISEUR
GARANT

Brederode 46
6669 SL Dodewaard
Tel.: (0488) 412665
Fax: (0488) 4128 04
Werkplaats:
Houtmanskampweg la
Dodewaard

J. H.HENDRIKSEN
Nieuwbouw- verbouw - restauratie

NVOB
Nederlands Verbond van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

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

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

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
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Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. (0488) 442906
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Lezingen
Peter Kegelaar
`Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27, Tel. (0488) 48 15 27

Maandag 13 SEPTEMBER
20.00 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'
11 Mw. M. Witteveen
Forten en Schansen tussen Maas en Waal
Omdat zaterdag ii september de open
monumentendag is met als thema Forten en Verdedigingswerken, gaat deze
lezing over Forten en Schansen in het
land van Maas en Waal.
Het is ruim vierhonderd jaar geleden
dat de Grote Opstand zich voor een
groot deel afspeelde in de Bommelerwaard. Omdat de rivieren de belangrijkste verkeerswegen waren, was het
bezit daarvan de verzekering voor een
ongehinderde doorvaart vanuit het zuiden en oosten naar de rijke Hollandse
gewesten die voor het Spaanse gezag
van doorslaggevend belang waren.
Prins Maurits had in 1588 een grote
schans aan laten leggen ten oosten van
Heerewaarden tussen Maas en Waal.
Tien jaar later bouwden de Spaansen
daar vlakbij zelf een schans. Beide partijen hebben zo geprobeerd de land-

na de Tweede Wereldoorlog. Het is inmiddels zeer verwaarloosd, maar het
ziet er naar uit dat een nieuwe toekomst
mogelijk is. Het hele gebied rond Heerewaarden ligt in het natuurontwikkelingsproject dat genoemd is naar fort
•
Sint-Andries.
Maandag 11 OKTOBER
20.00 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'

I

Mw. Monica Dtting
Archeologie in Medel

Het plangebied van het Bedrijvenpark
Medel bij Tiel wordt sinds 2002 archeologisch onderzocht.
Bedrijvenpark Medel heeft een archeologisch adviesbureau, Hazenberg
Archeologie Leiden, in de arm genomen
om de alles in goede banen te leiden. Monica Dtting van dit bureau zal in haar
lezing ingaan op de stand van zaken van
het archeologische onderzoek.
Medel blijkt in het verre verleden een
aantrekkelijke woonplaats te zijn geweest, getuige de nederzettingen uit de

engte bij Heerewaarden in hun macht te

Bronstijd en de Romeinse tijd.

krijgen, maar uiteindelijk was Maurits
de winnaar.
De schansen liggen er nog, min of
meer herkenbaar. Het punt is tussen
toen en nu strategisch belangrijk gebleven. Toen de oude forten niet meer
bruikbaar waren werd er een nieuw fort
gebouwd. Dat heeft dienst gedaan tot

De lezinggaat eerst in op de algemene
aanpak van het archeologische onderzoek in Medel. Daarna zullen de belangrijkste vindplaatsen en vondsten uit het
plangebied de revue passeren. Tenslotte
wordt kort het resterende archeologische programma voor 2004 en 2005 uit•
eengezet.

NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang nr. 3 - augustus 2004

7

VAN BREDA
-

,
,

L

—

...._.
__
Fietsenspeciaalzaak
én
Total
tankstation

Schoenen
—
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

.,

Arie de Bruijn
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Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 454508
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Ouderwets gezellig uit voor
een drankje. Vraag naar de
mogelijkheden.
Veerweg 1
4043 JV Opheusden
Tel. (0488) 44 12 07
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voorbeelden vanuit heel Europa die de
ontwikkeling van de kerkenbouw laten
zien. Speciale aandacht wil ik daarbij
geven aan (de bouwgeschiedenis van)
kerkgebouwen in een wijde kring rond
Hr. Jean Gardeniers
Kesteren waaraan de kenmerken van de
Geschiedenis van de kerkenbouw
verschillende bouwperiodes en stijlen
Haast ieder kerkgebouw is in zijn hui- nu nog afte lezen zijn. Zowel het exteridige gedaante de weerslag van een eur (het gebouw), als het interieur (deinlange historie. Zelfs bij vluchtige be- richting) van de kerken zullen aandacht
schouwing zijn de verschillende delen krijgen.
Aan de orde zullen komen de rol van de
van de kerk, zoals toren, schip en koor
vaak herkenbaar verschillend van stijl functie van het gebouw (parochiekerk,
en bouwmateriaal. Van beneden naar kloosterkerk, pelgrimskerk etc.), de rol
boven gaand zijn bij veel kerktorens het van het liturgisch gebruik (preekkerk,
verloop in (stijl)kenmerken en daarmee kapittelkerk), de rol van de denominade verschillende bouwperioden goed tie (katholieke kerk, reformatorische
zichtbaar. Ook de inrichting van ker- kerk), de rol van beschikbare bouwmaken weerspiegelt stilistisch de loop der terialen en de rol van stilistische 'modes'.
tijden en vooral de veranderingen in •
liturgische gebruiken. De groei van de
Romaanse bouwstijl
bevolking, de (verandering van)
status van een kerkgebouw en de
functie ervan, maar ook oorlog,
revolutie, calamiteiten, rijkdom
en armoede van de gelovigen en
omwentelingen in de kerkelijke
gemeenschappen hebben een rol
gespeeld bij het tot stand komen
van de huidige vorm.
De verschillende bouwperioden, romaans, gotiek, renaissance, barok etc., zijn vooral bekend
via beroemde voorbeelden elders,
Maandag 8 NOVEMBER
20.00 uur
Zalencentrum 'Johanna's Hof'

I

zoals de grote Franse romaanse

en gotische kathedralen. Minder
bekend is, dat we ook dichtbij het
hele scala aan bouwstijlen kunnen
terugvinden, van vroeg romaans
tot en met de wederopbouwkerken van na de oorlog, ook in de
kleine dorpskerken.
In de lezing wordt ingegaan van
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang
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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) 602792
Automatiseren is
maatwerk, vendee'
dat we in een persoon,
lijk gesprek gaarne
bereid zijn om de
werkwijze van Burn
Automatisering toe te
lichten. Semen met ti
kunnen we dan bekij,
ken wat we V001
elkaar kunnen
betekenen,

Ambiance
i2 la carte restaurant.
Voor uw zakelijke
en familiegelegenheden.
Dennis en Chantal van Ralen
Tielsestraat 190 — Andelst
Telefoon: (0488) 45 16 88
10

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

NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang nr. 3 — augustus 2004

Excursie 2004

usx
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Chris de Bont en Kobus van Ingen

Van Isselburg naar Doesburg
Zaterdag 9 oktober 2004
Dit jaar brengt de excursie ons in het
gebied van de Gelderse IJssel. Een deel
van de provincie Gelderland waar veel
historie is bewaard gebleven. We vertrekken om half negen vanaf het Arend
Datema Instituut via de rijksweg Al2
naar het Duitse Isselburg. Hier rijden
we een stukje door het Duits-Nederlandse grensgebiednaar het oude stadje
Anholt.
Hier worden we omstreeks half tien
op de koffie verwacht in café Haus Onstein. Na de koffie pikt de bus van Hatro
Tours ons weer op en brengt ons bij het
voorplein van het 'Schloss Anholt'. Hier
bezoeken we de waterburcht waarvan
de oudste delen nog dateren uit de 12e
eeuw. Het is een enorm complex waaraan in de loop van de eeuwen veel is verbouwd, een kasteel met alure dat gedurende zijn hele bestaan altijd is vererft.
Veel Gelderse families hebben hier de
scepter gezwaaid en in de loop van de
tijd is het grondgebied rondom het kasteel enorm uitgebreid.
De eerste eignaren waren leden van

gen de grens over en volgen we de oude
IJsel naar het dorp Silvolde. Dit gebied
was door de eeuwen bekend vanwege
zijn ijzerindustrie. De ijzer werd gewonnen uit het ijzeroergesteente dat daar
gedolven kon worden. In Silvolde staat
nog een gave middeleeuwse kerk met
toren die is opgetrokken uit die bewuste
ijzeroerstenen. Hier gaan we een kijkje
nemen. Vlak naast deze kerk staat de
oude dorpsherberg Jan, daar zullen we
bij de familie Michelbrink de traditionele lunch gaan gebruiken. Na de lunch
Kasteel Anholt

het geslacht Van Suylen, vanuit welke

het vererfde op de familie Van Bronkhorst Batenburg en later komt het door
vererving in handen van de graven von
Salm (zu Salm). Leden van deze familie
zijn tot op de dag van vandaag eigenaar
gebleven. In het kasteel krijgen we een
rondleiding en dit belooft heel boeiend
te worden. Hierna gaan we bij GendrinNIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang nr.3 - augustus 2004
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RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN

MARK VAN WAMEL

Dorpsstraat
6672 LC Hemmen

INTERIEURBOUW
SCHEEPSBETIMMERING

Postbus 24
6670 AA
Zetten

Tel. (0488) 451312
Fax. (0488) 45 2621
E-mail: fvlynden@wxs.n1
•
•
•
•

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Houtmanskampweg
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

Gebr. Van Doorn
MOTOREN

rr
,;71
BOVAG
MOTOR
Keuze uit + 100 motoren

I Assurantieen financieringskantoor

re)

a. hommersom b.v.

Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 442144- Fax (0488) 44 28 97
12

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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Dorpsgezicht Laag-Keppel
trekken we verder langs de IJssel, we
laten Doetinchem 'rechts' liggen en via
Etten (Romaanse kerk) en het bijzonder
fraaie Laag-Keppel (kasteel en dorp)
gaan we naar de oude Hanzestad Doesburg. We verwachten hier omstreeks
drie uur aan te komen en wandelen dan
gezamelijk naar het streekmuseum 'De
Rode Toren'. Dit is een klein museum
met een erg leuke collectie, betrekking
hebbende op de Doesburgse geschiedenis. Na het museumbezoek hebben we
ook nog de mogelijkheid om onder begeleiding van een gids de middeleeuwse
Martini kerk te bezoeken. Deze kerk
ligt direct naast het museum waardoor
in een korte tijd beide bezienswaardigheden bekeken kunnen worden.
Omstreeks half vijf zoeken we de bus
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

weer op om huiswaarts te keren. We
verwachten omstreeks 18.00 uur weer
terug in Kesteren te zijn.
De kosten voor deze excursie bedragen € 25 per persoon, dit bedrag dient na
aanmelding overgemaakt te worden op
bankrekeningnummer 3319.57.183 of op
gironummer 3725054. Voor deelname
aan deze excursie kunt u zich opgeven
bij het Arend Datema Instituut. Dit is
telefonisch mogelijk op nummer 04.88482205. Zie in deze Nieuwsbrief voor
de tijden waarop men in het instituut
aanwezig is. Aanmelding is mogelijk tot
zaterdag 2 oktober aanstaande.
Evenals voorgaande jarenrekenen we
weer op een volle bus, wilt u zeker zijn
van een plaats, bel direct! Tot de 9e okto•
ber.
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H.D. Verwoert en Zn.
Cocotte*, 1,voti1og7ne1ckt1ng
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751

Rijnbandijk 16
4043 JL Opheusden
Telefoon (0488) 441298

BEKISTINGSSYSTEMEN

W. van HAL BV
Panhuizerweg 5 a/b
4041 CN KESTEREN
Tel. (0488) 48 20 62
Fax (0488) 48 32 58
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• buigwerk
• bouwstaalnetten
• geprefabriceerde
wapening en vlechtwerk
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De gebroeders Stam
Hannes van den Hatert

Een aparte familie
I

In Eldik, nabij de vroegere bezittingen
van De Appelenburg, lag het 'Roekenbos' Het dicht daarbij staande boerderijtje was van de familie Stam. De `Stemkes'
werd er altijd gezegd. Het gezin Stam
stond wijd en zijd bekend vanwege het
feit dat zij altijd overhoop lagen met de
geuniformeerde overheid.
Toen vader stierf en moeder alleen
met de drie jongens achterbleef had zij
er heel wat mee te stellen. Als ze in café
'De Tempel' kwamen zochten ze al gauw
ruzie. Het mes was d aarbij een beducht
wapen. De kastelein zag ze liever gaan
dan komen. Zo staken ze het mes in de
tafel of ze gooiden het vast in de zolder,
en wee diegeen die de moed had het mes
eruit te halen.
Toen moeder er opmerkingen over
maakte werden ze kwaad: ze grepen
het geweer en wilden moeder in haar
achterwerk schieten. Gelukkig greep
de oudste zoon Jan de loop vast waardoor de hagel in de balken van de zolder
kwam te zitten.
De lastigsten waren Samuel en Dirk.
Toen ze het in Eldik-Dodewaard niet

meer zagen zitten, pakten ze hun boeltje op, gingen naar Rotterdam en namen
de boot naar Amerika. Nooit heeft men
nog iets van hen vernomen. Toen moeder stierfbleefjan alleen achter. Tot zijn
dood is hij er blijven wonen.
Hij was een bijzonder mens die voor
de duivel niet bang was en geen blad
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

voor de mond nam. Door het alleen
wonen werd hij een beetje zonderling.
De wet betekende niets voor hem. Als
er veel gestroopt werd werd er direct
gezegd: daar heeft jan uit de dreef de
hand in gehad. Al wist hij nergens van:
hij kreeg toch de schuld.
Jan was ook niet te beroerd een boer
te helpen de oogst binnen te halen. Zo
hielp hij een boer die dicht bij zijn huis
bieten aan het rooien was. Bij Jan's huis
hoorden de mannen dat de geit van Jan
hevig bleef mekkeren. Het dier, dat eten
en drinken genoeg had, bleef maar door
mekkeren. Het begon een ieder danig
te irriteren.
`Daor zul de vanmiddag gin las' mir
van hebbe', zei hij toen hij naar huis ging
om te schaften. En inderdaad, toen ze
terugkwamen had Jan de geit opgehangen aan de-achterdeur. `Ik kom nog me
helpe, want ik mot jers de geit 't vel afdoen', zei hij, 'ik heb 'm soldaot gemakt'.
En wat doe je dan met het vlees; dat kun
je toch niet goed houden, werd er gevraagd. 'Gin probleem, ik doe de geit in
' zout en douw de stukke in een Keulse
pot. Ik kan d'r dan een poos lekker van
ète', was het antwoord.
Op een dag kwam de commies van de
belastingen de boel bij hem controleren. Na buiten alles te hebben bekeken,
vroeg hij of hij ook binnen mocht kijken
voor de personele belastingen. De commies vroeg hem of hij ook een vrouw
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had. Jan antwoordde: `Waor zedde gij
veur gekonune, um te schrijve of um te
...' De commies was zo weg. Jan is nooit
getrouwd geweest.
Toen er in de oorlog vlak bij zijn huis
een geallieerd vliegtuig brandend neerviel zei Jan: 'Wil de wel geleuve dá ik
doch dá Samuel uit Amerika terug gekomme waar'.
Totdat hij ouder werd bleef hij een
vrijbuiter, en wee diegeen die het waagde bij hem in de buurt te komen stropen.
Op het einde van zijn leven raakte hij
geestelijk op een dwaalspoor en was
hij aan het vechten met de brandende
potkachel. Met vereende krachten is
hij daarna naar de psychiatrische inrichting in Wolfheze gebracht, waar hij
twee dagen later overleed.
•

Ook voor bruiloften en partijen, o.a.
salades, bitterballe enz.

Van Meegdenburg
Van Amersfoort
Telefoon (0344) 642491
b.g.g. 642772

PIET SPIES BV KESTEREN
Transport - Grondverzet - Machineverhuur
Zand- grind en grondhandel
- Straatsteen - Rode Split - Containerverhuur
Tevens voor alle sloopwerken

(0488) 48 15 20
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TANKSTATION BLANKESTIJN
Kesteren
Telefoon: (0488) 482090
Het adres voor:
Benzine en Diesel
Motorolie
Auto-onderhoudsmiddelen
Wegenkaarten

AREND DATEMA INSTITUUT

Archief- en informatiecentrum
voor de Betuwe

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

grootendorJt cBcittket
SPECIALIST IN
ROOMBOTERKOEKJES

Heuningstraat 23a
4051 CA OCHTEN
Tel. (0344) 64 16 86
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Straatnamen in Heteren
W. van de Westeringh

IDeel 1:
Bedrijventerreinen
nog geheel ofgedeeltelijk kalkhoudend
zijn. Zulke gronden zijn heel vaak tot
op vrij grote diepte bruin van kleur. Op
de oeverwallen werden de oude dorpen
gesticht, de verbindingswegen aangelegd en later de dijken gebouwd.
Verder van de rivier afwerd minder of
helemaal geen zand afgezet, terwijl het
Inleiding
weinige zanddat erkwamveelfljnerwas.
Heteren heeft twee bedrijventerreinen. Met het overstromingswater kwamen
Het nieuwe bedrijventerrein ligt er nog daar kleideeltjes tot bezinking. Door
le eg bij; slechts één pand is gerealiseerd. een dergelijk sedimentatiepatroon ontHet oude bedrijventerrein, oftewel de stonden er relatief hoog gelegen oeverPoort van Midden-Gelderland, is vol wallen en relatief laag gelegen kommen.
gebouwd. Ten zuiden van de provinci- Het nieuwe bedrijventerrein ligt op een
ale weg N837, die tevens dient als op- en plek welke heel lang steeds in een komafritten van de autosnelweg A5o, is dit situatie gelegen heeft.
nieuwe bedrijventerrein verrezen.
Natuurlijke begroeiing
In het natuurlijke = onbedijkte rivierkleii. Het nieuwe bedrijventerrein
landschap hadden de kommen een lage
Landschappelijke ligging
Dit nieuwe gebied ligt landschappelijk ligging. Dat wil dan zeggen: nat en regelver van het dorp af. Voordat dit gebied matig vol lopend met overstromingswaeen nieuwe bestemming kreeg, was het ter. D e grond b estonduit zware `komkler
een open landschap, met grasland, po- en was nog grotendeels of gedeeltelijk
pulieren of knotwilgen langs de wegen ongerijpt, wat wil zeggen: slap en zeer
en nauwelijks bebouwing. Dit had dui- waterrijk. Vandaar de straatnaam: Komdelijk een reden/oorzaak.
kleiland.
De grond daar bestaat zoals op boHet was een moerasgebied, waar
demkaarten te zien is, uit zware klei: biezen, riet, allerlei grassoorten en anzogenaamde komIdei. In het onbedijkte dere planten groeiden en voor zover er
rivierkleigebied ontstonden langs de ri- struiken of kleine bomen voorkwamen,
vierlopen, bijv. de Rijn, oeverwallen of stelde dat niet zo veel voor. Want in zo'n
stroomruggronden. Deze bestaan veel- situatie kunnen er geen echte, hoge boal uit lichte kleigronden die vaak ook men groeien. Die zouden bij zware wind

Voorwoord
In een aantal afleveringen zullen de
straatnamen in Heteren behandeld worden. Begonnen wordt met de meest recente straatnamen. Dat zijn de namen
die gegeven zijn aan de straten op het
nieuwe bedrijventerrein.
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AUTOBEDRIJF
ii

AZET
Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 642819
Telefax (0344) 64 3533
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

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Voor al uw:
*
*
*
*

Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair

* Electra

*
*
*
*

Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN
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Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren
Meubels

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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of storm omwaaien, omdat de slappe
ondergrond geen houvast aan de bomen gaf. Er was hoogstens kreupelhout.
Zulke moeras`bossen' werden 'broeken'
genoemd.
Het broek ten zuiden van Heteren
heette aan de oostkant: het Ressenerbroek, aan de westkant het Weerbroek.
Deze beide namen zijn heel oud. De
oorsprong is niet bekend. Zou het Ressenerbroek of Resnerbroek misschien
afgeleid zijn van Reesnerbroek, en daarmee van Rees bij Kleef? Een deel van het
Ressenerbroek was ooit een Kleefs leen.
Dan zou het gebied wel eens ontgonnen
kunnen zijn door mensen uit het nabije
Duitse Nederrijnse gebied. De naam
het Weerbroek hangt misschien samen
met oorlog of strijd. Het Weerbroek
stond ook wel als Striit-(= strijd)broek
bekend. Het Weerbroek had samen met
het er naast, westelijk, gelegen Rozenbroek binnen de dorpspolders eeneigen
geërfden-organisatie (buurt) voor specifieke zaken.
De twee rondgaande straten dragen
namen die hiernaar verwijzen, en die
ook liggen waar ze horen te liggen: Ressenerbroek en Weerbroek.
De vroegere doorgaande weg vanaf
de rotonde bij het dorp tot aan de Linge — de Polderstraat — is nu verdeeld in
de Polderstraat en de Muskeshouwsestraat. De oude Polderstraat liep eerst
noord-zuid en splitste zich later in een
westelijk en een oostelijk deel. Het oostelijke deel liep vervolgens, sinds de ruilverkaveling, na een haakse bocht bij de
voormalige boerderij 't Veld door naar
de Linge over Valburgs grondgebied.
Daar lag en ligt Muskeshouw (ook wel:
Muskushouw), evenals Ressenerbroek
en Weerbroek een heel oude naam.
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

Vandaar de straatnaam: Muskeshouwsestraat. Een verklaring van de naam
Muskeshouw zou zijn dat dit huis en/of
het omringend land voor een `muske'of
musje 'gehouwen' of gehouden mocht
worden. Het zou dan kunnen wijzen op
de geringe waarde ervan. Leuk bedacht,
maar erg waarschijnlijk lijkt mij deze
verklaring niet.
Het eerste gedeelte van de oorspronkelijke Polderstraat, dus het noord-zuid
lopende gedeelte ervan, heeft de naam:
Polderstraat behouden. Ook de naam:
Pollerstraat kwamvroegerwelvoor.Het
begrip 'polder' in deze straatnaamhangt
vermoedelijk niet samen met 'polder' of
bedijkt/bekaad gebied met waterbeheersing, maar met 'pa of plekje grond
dat iets hoger lag dan de omgeving. Een
straat naar of over zo'n 'pa heette dan:
'paler- of `pol'derstraat.
Agrarischgrondgebruik
Vooral na de bedijking van de Betuwe en
na het graven van de Rijn- en de Waalwetering, later Linge genoemd, met
een afwateringsstelsel van leigraven,
tochtsloten, zegen enz. werd de ontwateringstoestand van de kommen minder
slecht en konden toen ook door boeren
gebruiktworden.Het kreupelhout en de
natuurlijke begroeiing van de 'broeken'
maakten langzamerhand plaats voor
een andersoortige begroeiing. Namelijk voor 'gras', al was dat eeuwenlang
nog niet het gras zoals wij dat nu kennen.
Er kwamen nog heel veel onkruiden in
voor, soms zo veel dat ernauwelijks gras
kon groeien.
Het 'broek' was geen broek meer,
maar een meer open gebied of 'veld' geworden. Vandaar de straatnaam: 't Veld.
De boerderij die vroeger in de haakse
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het komkleigebied. Het is een typisch
overgangsgebied. Vóórdat de Rijn zijn
laatste, jongste oeverwal vormde - dat
is vóór de Middeleeuwen en de latere
bedijking - was er ooit een rivierloop
geweest die vanaf Homoet in noordwestelijke richting naar Heteren liep.
Dat was waar nu het oude bedrijventerrein en de sportvelden liggen. Op die
oude oeverwallen woonden mensen:
zogenaamde IJzertijd-bewoning of Romeins-inheemse bewoning. Vondsten
van aardwerk en o.a. plattegronden van
boerderijen hebben dit aan het licht gebracht. Deze oude rivierloop raakte in
onbruik en nieuwe rivierlopen werden
gevormd, zoals de Rijn. Het gebiedwerd
later weer overstroomd en grotendeels
bedekt met nieuwe afzettingen. Vandaar ook dat die oude bewoningsplekken niet aan de oppervlakte aangetroffen worden, maar zich in de ondergrond
bevinden.
Een oude veldnaam voor een deel van
Slotwoord
In de nadagen van de gemeente Hete- het oude bedrijventerreinwas: het `Lage
ren had men gekozen voor straatnamen, Land'. Toch lag dat land helemaal niet zo
eindigend op `waard'. Onbegrijpelijk laag. De naam is hoogstwaarschijnlijk
dat men voor straten in het binnendijks eenverbastering van het 'lege land'. Zou
gelegen `komkler-, 'broek'- of 'veld'-ge- dit `leeg' misschien nog terug gevoerd
bied namen koos die behoren bij buiten- kunnen worden op verlaten bewoning
en het daarbij behorende, in onbruik
dijks gelegen `uiterwaarden'.
De nieuwe gemeente Overbetuwe geraakte land?
nam evenwel het ooit aan de gemeente
Heteren uitgebrachte, maar niet over- Eerdere namen
genomen, advies wèl over. Voor enkele, Het oude bedrijventerrein ligt als het
later aangelegde straten, zijn toen na- ware om het sportcomplex heen. Het
men gekozen die pasten bij de eerder sportcomplex, bestaande uit voetbalvelden en tennisbanen, met de bijbegeadviseerde namen.
horende gebouwen, werd genoemd:
2. Het oude bedrijventerrein
het Lage Land. Het Lage Land was de
benaming van een aantal percelen daar.
Landschappelijke ligging
Het oude bedrijventerrein ligt tussen Hierboven is daar al iets over gezegd.
De eerste straten die aangelegd werhet dorp op de oeverwal van de Rijn en

bocht stond van wat nu de Muskeshouwsestraat heet, maar vroeger aan het eind
van de oostelijke tak van de vroegere
Polderstraat lag, droeg eveneens deze
naam. Ook in het spraakgebruikmerkte
men dat het gebied geen 'broek' meer
was, maar een 'veld' geworden was. Men
ging naar "t veld', ondanks het feit dat
het gebied er nog steeds het Ressener'broek' en het Weer'broek' heette.
Grasland is een algemene naam voor
land dat met gras begroeid is. In de landb ouwmaaktmen onderscheidwaarvoor
zulk grasland gebruikt wordt. Men kan
er vee weiden: 'weiland' of men kan er
wintervoer of hooi winnen: 'hooiland'.
Vandaar de straatnamen: Weiland en
Hooiland. Bewust is gekozen om met het
begrip 'land' de onderlinge verwantschap aan te geven: weiland en hooiland,
als vormen van agrarisch gebruik van
land op komklei: Komkleiland.

22

NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

nr.3-augustus 2004

den toen dit bedrijventerrein,
gelegen ten zuiden van de
Achterstraat en ten oosten
van het begin van de Polderstraat gerealiseerd werd,
werden genoemd naar twee
percelen: Rodenburgskamp
en Wortelenburg. Toen later
dit bedrijventerrein verder
uitgebreid werd, koos men
voor eenheid in de straatnamen. De oude hierboven genoemde straatnamen vervielen toen.
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Nieuwe namen
Het (oude) bedrijventerrein
werd Poort van Midden-Gelderland genoemd en de straten kregen een toevoeging,
namelijk van een `kleur'.
De straten die er nu liggen,
dragen de namen: Poort van
Midden-Gelderland - kortweg: P.v.m.G. - Blauw, Groen,
Geel, Oranje en Rood.
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Om onderscheid te maken
tussen de beide bedrijventerreinen heeft men het oude
bedrijventerrein: Poort van
Midden-Gelderland Noord
en het nieuwe bedrijventerrein: Poort van Midden-Gelderland Zuid genoemd. De
toegangsstraten zijn in het noorden de
Achterstraat, in het westen de Polderstraat en in het zuiden de Muskeshouw•
sestraat.
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Gerritje
ROODBEEN
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RO
Niesje
ODBEEN
4t • i-A.
A rnuelll
L
07- 12-1893/t Oph. 22-05-1967
•

r,
Is.
esteren 09-02- 1889/ tKoster. 05- 10-1982

O Gerrit Jan VAN KLEEF

*Dodew. 15-02-1873/ tOph. 02-09-1953

Adriana SPRONK

u pneusd. 16-08-1863 / tOph. 11-09-1916

Katrinus PETERS
t.7>

Arie
PETERS

Adolphina
VAN KLEEF
•

Hermanus
VAN VOORST

schapenhouder
„ ,

Mina VAN LEIJEN
14-09-1889 / t Oph. 30-07-1971

*Dodew. 11-08-1884 It Oph. 28-04-1943
tJ

Marinus R OODBEEN

Oaten 17-11-1869 / t Dodew. 28-10-1924
*

c..
I• JudithVERMEER

Hermanus VAN VOORST

rri

arbeider
*Dodew. 10-08-1871 / tDodew. 20-04-1931

Betuwse kwartierstaat

* Opheusd.02-05-1915 * Opheusd. 02-02-1920 * Opheusd. 26-09-1912 * Opheusd.23-05-1921
t Opheusd.16-11-1997 t Opheusd.04-09-200 1 t Utrecht 13-10-1978 t Bennek. 20-04-1996
x Kesteren 01-02-1946

x Kesteren 18-02-1938
Dirk Jan VAN VOORST

Katrina PETERS

chauffeur
* Opheusden 30-11-1948

* Kesteren 03-07-1952
x Kesteren 08-02-1974

Arwin Dirk Jan VAN V00 RST
boomkweker, magazijnbediende
* Opheusden 10-06-1974
x Opheusden
Dirk Jan
*Tiel
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Jan Dirk THSSEN

Clasina NEED
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Aalbert FRANSEN

Cornelia Catrina VAN DE WARDT

Gerrit Jan RO ELOFSEN
boomkweker

Dirk Jan van Voorst

x Kesteren 07-06-1935 x Kesteren 26-09-1930
Gerrit Jan
ROELOFSEN

Dirkje Stoffelina
BUDDING

boomkweker
* Opheusd.19-07-1938

x Opheusd. 29-07-1934
Albertus
FRANSEN

Anna Maria
TIJSSEN

elektromonteur
Opheusd.27-10-1939
t Opheusd. 15-04-1986

* Dodew. 15-06-1941

Opheusd. 27-02-1942
t Nijmegen 13-05-1999

x Opheusden 17-07-1959

x Opheusden 31-05-1961

Gerrit Jan ROELOFSEN

Cornelia FRANSEN

fabrieksarbeider, boomkweker,
magazijnbediende
Opheusden 25-04-1961

werkster, kantoorbediende
* Dodewaard 23-1. 1-1961

x Kesteren 20-03-1981
Anna Maria ROELOFSEN
* Opheusden 03-10-1983
03-02-2004

VAN VOORST
05-07-2004

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) 481305
E-mail info@damme.n1

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

Spaan
Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 480959
Stationsstraat 1 Kesteren
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Open Monumentendag
Mw. R. Roodbeen

2004

Gemeente Neder-Betuwe
11 en 12 september 2004
De achttiende Open Monumentendag
zal in het teken van verdediging staan.
De landelijke titel Merck toch hoe sterck
is afkomstig uit Valerius' Gedenckklanck
en refereert aan het taaie verzet van de
vesting Bergen op Zoom tegen de Spaensche scharen' in de Tachtigjarige Oorlog. Met dit thema zullen monumenten
van verdediging, zoals vestingsteden, linies, stellingen, forten, kazernes en kastelen, extra in de belangstelling staan.
Aanleiding voor het thema is de herdenking van het driehonderdste sterijaar
van de beroemde Nederlandse vestingbouwer Menno van Coehoorn dit jaar.

kers uit de Tweede Wereldoorlog en de
Koude Oorlog, schietbanen en speelforten in de programma's opgenomen.
In Groningen zullen schansen, bunkers,
steenhuizen, stadsmuren en kerktorens
met militaire functie uitgelicht worden
en Friesland gaat aan de slag met de Friese Wouden, de Tachtigjarige Oorlog en
Napoleon. In Noord-Brabant staan onder meer de vestingsteden en de forten
uit de Tachtigjarige Oorlog centraal en
is er aandacht voor de West-Brabantse
Waterlinie. Overijssel zal aandacht besteden aan schansen, de (Oude) Ijssellinie, de Venebruggerlinie en het veen
als natuurlijke verdedigingslinie. Wellicht kunnen de luchtmachtbases met
Nederland aan de slag
In veel plaatsen zal er op 11 en 12 sep- bunkers 'vermomd' als boerderijen, nog
tember aandacht zijn voor het thema te vinden op verschillende plaatsen in
en (voorlopige) programma's zijn in de Nederland, een rol spelen op de Open
maak. Zo zullen in Limburg bijvoor- Monumentendag. Meer informatie op
beeld stellingen, vestingwerken, bun- www.operunonumentendag.n1
kers en kazematten aan bod komen,
maar waarschijnlijk ook Keltische Open Monumentendag
vlucht burchten, hoogteburchten en in de gemeente Neder-Betuwe
versterkte hoeves. In Noord- en Zuid- ii september
Holland zijn er plannen om aandacht te

besteden aan de Atlantikwall, de Stelling van Amsterdam, de Stelling van
Den Helder en de Oude Hollandse Waterlinie. In Utrecht zullen de drie grote
waterlinies de Limes, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie een
centrale plaats innemen. In Gelderland
worden onder andere kazernes, bunNIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

In de gemeente Neder-Betuwe zijn op
deze dag (zaterdag 11 sept) 3 activiteiten.

Om 10.00 uur zal door Weth. Vreeswijk
het startschot worden gegeven op het
monument de 'Fort de Spees' gelegen
aan de dijk tussen Opheusden en Kesteren. Daarnaast wordt er een lesbrief
samengesteld over o.a. ondergenoemde verdedigingswerken welke op alle
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VOOR MEER DAN SFEER
VOOR KLEURIG WONEN
* Woon- en projectstoffering
* Meubelstoffering
* Slaapcomfort
* Verf en behang
* Lijstenmakerij

re[I]

JI
á'42'2g

decoratief wonen

HOOFDSTRAAT 32
6671 CD ZETTEN
TEL. (0488) 42 06 go
FAX (0488) 42 06 45

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) 412685 (0488) 41 04 50
E-mail: winkel@petersvanton.n1
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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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13 in de gemeente aanwezige basisscholen (groepen 7 en 8) in de weken voorafgaande aan de Open Monumentendag
2004 in het lesprogramma zal worden
opgenomen. Hiermee proberen wij de
jeugd bij deze dag te betrekken.
1 - Verdedigingswerk De Spees
aan de Rijnbandijk in Opheusden
Waar de Betuwe op zijn smalst is en
de Rijn op het punt staat zich een weg
te banen tussen de Grebbeberg en de
Ambtse, ligt een markant overblijfsel
van de Spees, een fort als onderdeel van
een verdedigingslinie dwars door de
Betuwe, oorspronkelijk aansluitend op
de Grebbelinie.
Deze fortificatie, die ooit direct aan
de Rijn was gelegen, heeft thans een
binnendijks en eenbuitendijks deel. Het
binnendijkse deel is in woo gerestaureerd. Tij dens de restauratie is de gracht
weer op diepte gebracht en de kweldijk
is in ere hersteld, de bomen en struiken
die jarenlang de bunkers aan het oog
onttrokken zijn verwijderd.
Tijdens de Open Monumentendag
2004 zal in de kantine van de aangrenzende Camping De Linie BV aan de
Markstraat een expositie worden ingericht waarin de geschiedenis van De
Spees in beeld zal worden gebracht. Een
io-tal militaire voertuigen uit de periode 19944-45 van de vereniging 'Keep
them Roling' zullen op deze dag aanwezig zijn en rondrijden. Waarschijnlijk
zal er tevens op deze dag een koets met
paarden worden ingezet. Op vaste tijden (n.00,12.00,13.30,14.30 en15.30 uur)
zijn er rondleidingen.
Het boek'De Spees - een verdedigingswerk in de gemeente Kesteren' dat n.a.v.
deze restauratie in woo is samengesteld
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

zal in herdruk worden uitgegeven.
Voor het buitendijkse deel van dit
verdedigingswerk zijn plannen om in
het kader van de landschappelijke herinrichting van de uiterwaarden 'Maneswaard - De Spees' en 'Ruimte voor de
rivier' de grachten weer aan te leggen.
2-Kasteel De Wijenburg aan de
Voorstraat in Echteld, restanten
van De Tekkenburg en omgeving
Bij het kasteel De Wijenburg zijn op het
voorterrein, gelegen achter het kasteel,
nog onderdelen overgebleven van een
voorburcht. In de directe omgeving is
nog een stuk geschutswal aanwezig van
De Tekkenburg. Op vaste tijden (moo
en 14.30 zullen hier rondleidingen zijn.
Het kasteel De Wijenburg is op deze
dag niet te bezichtigen.
3- De Noodschuur (voormalig
dijkmagazijn) aan de Waalbandijk
te Dodewaard
De Noodschuur is een schitterend monumentaal pand dat in 1992 is gerestaureerd. Door de Stichting voor Kunst en
Cultuur Gelderland wordt op deze dag
in de Noodschuur een programma met
twee muziekcorpsen georganiseerd.
Hoewel wij bij de organisatie hiervan
geen actieve rol vervullen maken wij
hiervan wel melding in ons programma.
Als dijkmagazijn heeft het tenslotte
een rol gespeeld in de strijd (lees verdediging) tegen het water.
Deze dag wordt door de Historische
Kring Kesteren 8?.. Omstreken in samenspraak met de gemeente Neder-Betuwe
georganiseerd. Daarnaast worden verschillende andere organisatieshierbij betrokken.
•
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

odihdiula
Nedereindsestraat 7-4041 XE Ifesteren
Telefoon 0488 -482226
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LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
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ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
1F-1

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

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

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur
Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur
30
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De Luchtenburg te Rijswijk
Joke Honders

Een onbekend adellijk huis?
I

Naar aanleiding van de uitgave van De
Betuwe op Slot, met als thema kastelen
in het Rivierengebied, raakte ik in correspondentie met de heer Ed Bruinvis
uit Arnhem (die achteraf nog een vroegere klasgenoot van mij bleek te zijn).
Hij vroeg zich af of in de buurt van de
straat Luchtenburg onder Ingen vroeger een adellijk huis of iets dergelijks gestaan had. Zelfs de vermoedelijke plaats
kon hij mij aanwijzen. Ik heb dit mijns inziens redelijk kunnen weerleggen, door
er o.a. op te wijzen dat het vroeger op
kaarten ook wel Luchtenberg genoemd
werd. De naam zou dan meer op een
berg (een hoger gelegen perceel) slaan
en vlakbij ligt immers Klinkenberg. In
de oud-rechterlijke archieven van Ingen, die de periode 1650 tot 1811 beslaan,
kwam ik ook geen enkele aanwijzing
hieromtrent tegen. De naam werd zelfs
maar twee keer genoemd, de ene keer
als perceelsnaam in verband met grensbepalingen de andere keer sloeg het op
een Luchtenburg te Rijswijk! Dit laatste
gegeven echter wekte mijn nieuwsgierigheid! Driftig ging ik aan de slag om
hier meer over te weten te komen.

ligt aan de dijk ten westen van de afgang
naar de kerk). Het geheel wordt omschreven als 6 morgen bouwland met
rijs- en uiterweerden met de plantagie
op de ka. Eigenaren in dat jaar zijn capitain Ottho Caarl van Heerma en Maria
Agnes van Hoevel.
Jammer genoeg hebben wij geen
transcripties van de oud-rechterlijke
archieven van Rijswijk (in de zgn. Osenvorenreeks), maar gelukkig leverde de
verponding van Rijswijk van 1650 wel
het een en ander op.
De naam Luchtenburg wordt wederom genoemd: `Noch sijn edele [dit is
jonker Willem van Golstein J.H.] met
jonker Lodewijck van Wijnbergen de
hofstede Luchtenburch, is besonder
verpacht vanden dijck afftotte kille toe,
soo huijs, hoff, bouw- ende weijlandt in
eene massa voor tweehondert en tachtentich gulden, dit goet moet d'aerde
geven tot 83 1/2 roeden landtdijck. Het
ooftgewassch op de voorgeschreven
hoffstede is bijsonder verpacht jaerlicx
voor 120:
Wie zijn nu Willem van Golstein en

Lodewijck van Wijnbergen?
Jonker Willem van Golstein,is de bewoner van het Rijswijkse kasteel HoeDe Luchtenburg te Rijswijk
De vermelding in het oud-rechterlijk kenburg. Een van zijn zonen is Joost van
archief van Ingen betreft het jaar 1712 Golstein, waar over later meer.
Jonker Lodewijck van Wijnbergen,
en er wordt gesproken over de Luchtenborgh te Rijswijk waar oost de pastorie (t1648 te Montfoort), is gehuwd met
van Rijswijk ligt.(De huidige pastorie Hendrina van Lynden(t 1650. Dit echtNIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang
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paar heeft een dochter, Mechteld van
Wijnbergen.
Het bijzondere is dat deze Lodewijck
van Wijnbergen, zich Lodewijk van
Wijnbergen van Luchtenburg noemt!
(In een andere bron wordt hij daarentegen Lodewijck van Wijnbergen heer
van Oukoop en Lichtenberg genoemd).
Waarom heeft het goed nu twee eigenaren zult u zich afvragen? Dat zou door
vererving gebeurd kunnen zijn, maar
de enige link die ik heb kunnen leggen
is het geslacht Van Montfoort. Willem van Golstein was gehuwd met ene
Aleid van Montfoort en de moeder van
Lodewijck van Wijnbergen is Machteld
van Montfoort. Maar de familierelatie
tussen beiden vrouwen heb ik nog niet
kunnen leggen.
Een andere link is de volgende: zoon
Joost van Golstein trouwt met dochter
Mechteld van Wijnbergen. Is de hofstede dan bedoeld geweest als woonhuis voor het jonge echtpaar? Het was
immers geen gewone hofstede, want er
is sprake van een plantagie. Als Joost er
inderdaad gewoond heeft kunnen we
wel spreken van een adellijk huis, want
de bewoners zijn van adel. Joost wordt
immers in de Ridderschap van de Neder-Betuwe beschreven en is zelfs nog
plaatsvervangend ambtman van de
Neder-Betuwe geweest. In ieder geval
is door deze trouwpartij het goed in
handen van de familie van Golstein gekomen.
Het huwelijk is echter pas in 1659 en
Lodewijck van Wijnbergen wordt in
1650 al als eigenaargenoemd en laat zich
zelfs bij zijn huwelijk in 1619 al heer van
Luchtenburg noemen. Het is dus aannemelijk dat er eind i5oo/begin 1600 al
sprake was van de Luchtenburg.
32

Mijn vermoeden is dat het goed toen
in handen van een Willem van Montfoort was. Hij was immers in 1615 in een
proces gewikkeld met Dirk Houck over
het goed Vredestein te Ravenswaaij,
dat hij kreeg toegewezen. Dirk Houck
kwam op de Hoekenburg te Rijswijk
terecht en gaf het kasteel zijn naam:
Houckenburg. Waarmee algemeen aangenomen wordt dat hij de stichter van
de Hoekenburg was. Een verdere suggestie is dat de Luchtenburg ouder was
dan de Hoekenburg. De Van Monfoorts
hebben in ieder geval al lang voor i600
in Rijswijk gewoond, want een Willem
van Montfoort (drost te Hattem), die in
1581 samen met zijn vader Lodewijk wegens verraad te Arnhem onthoofd werd,
is in Rijswijk geboren.

Tot slot
In 1712 zijn Ottho Caarl Heerma en Maria Agnes van Hoevel de eigenaren van
Luchtenburg. Maria Agnes is de dochter van Hendrik Jacob van Hoevel (ook
wel als Hi5vel geschreven; bezitter van
Hienderoort te Hien) en Geertruid Maria van Golstein uit Ingen. Deze laatste
was verwant aan Joost van G olstein van
Hoekenburg en zo is de Luchtenburg in
handen van Maria Agnes van Hoevel
gekomen.
Hoe het verder is verlopen met dit
huis of deze hofstede is nog onduidelijk,
hopelijk kom ik hier in de toekomst wat
meer over te weten. Feit is wel dat de
naam Luchtenburg in Rijswijk helemaal
verdwenen is, op de perceelsnamenatlas
komt hij in ieder geval niet meer voor!
Met dit verhaal heb ik geprobeerd het
bijgevoegde kaartje in het kastelenboek
misschien nog wat verder aan te vullen.
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Bronnen
• Oud-rechterlijk archief van Ingen.
Osenvorenreeks.
• Verponding van Rijswijk 165o.
Osenvorenreeks.

• Genealogische bladen 1915.
• Ridderschap en Jonkers.
• Ablaing van Giessenburg, W.J.: De Ridderschap van Veluwe. 's Gravenhage,1869.

Wie een kuil graaft..
I

Het gebeurde rond de vorige eeuwwisseling. In de buurtschap Eldik speelde
zich in die tijd een familiedrama af, dat door de afloop in de vergetelheid is
geraakt.
Dicht bij de kolk aan de dijk woonden daar Karel van de Stille met zijn
vrouw Marie en kinderen. Het echtpaar lag vaak met elkaar overhoop. Als ze
in deze tijd hadden geleefd zouden ze al lang gescheiden zijn.
Bij de kolk hadden ze een 'stap' (vlonder) gemaakt. Daarop staande konden
ze schoon helder water uit de kolk halen. Dat werd ook als drinkwater gebruikt. Verder werd er vanaf de stap de was gespoeld en werden de groenten
voor de inmaak schoon gemaakt.
Op een dinsdag, toen Marie de was aan het spoelen was, kreeg het echtpaar
weer woorden. De ruzie liep hoog op. Het werd zo erg dat Karel luid schreeuwend en scheldend op Marie afkwam en haar te lijf ging. Bij de worsteling
die ontstond geraakten beiden te water. Marie kon, in het water liggend, nog
een boven de kolk hangende wilgentak vastpakken, maar Karel, die niet kon
zwemmen, had dat geluk niet. Hij ging kopje onder en verdronk. De kolk was
(en is) dicht bij de kant al meters diep.
Door de politie werd een onderzoek ingesteld. Toen ze aan Marie vroegen

of Karel om hulp had geroepen zei Marie: 'het enige dat ik hoorde was blub,
blub...'
Het spreekwoord 'Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in' is hier
•
wel heel erg van toepassing.
(I.v.m. privacybescherming zijn de namen in dit waar gebeurde verhaal gefingeerd.)
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www.vanhelden.n1
DE NIEUWE •
CATALOG US

\\/
REKLAMEARTIKELEN &
RELATIEGESCHENKEN
MET DUIZENDEN

ARTIKELEN VOOR
BEDRIJVEN,
INSTELLINGEN &
VERENIGINGEN
MET VEEL SPECIALE
AANBIEDINGEN

BESTEL & INFORMATIELIJN
0344 -64 02 00*
BEZOEK ONZE SHOWROOM - Franklinstraat 4 TIEL
VOOR WELKE VORM
VAN RECLAME U OOK KIEST,

van Dorland Multi-Mediaservice

OCHTEN
3

1.0*

Jasmijnstraat 12
6666 XH Heteren
Tel.: (026) 4742685
Fax: (026) 4722948

offset & digitale druk

E-mail: vdmm@wxs.nl
ook als u zakelijk op
internet wilt adverteren

E

privé: (026) 4723603
mobiel: (06) 51 294301
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Baukje Hof-Velde

I

Najaarsprogramma

De data voor de lezingen zijn vastgelegd, alsmede de locatie in het Wapen
van Andelst. De onderwerpen zullen in
de uitnodigingen vroegtijdig worden
bekendgemaakt.

Het plan is om op dinsdag 7 september
a.s. een excursietocht te houden. Ook
hierover krijgt u nog nader bericht. •

Reg. Archief Rivierenland
Paul Huismans

I

RAR

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

Expositie
Vanaf dinsdag 13 juli is er in de expositieruimte van het Stadsarchief Tiel
weer een prachtige tentoonstelling te
zien. De titel van deze tentoonstelling
is: Vlaamse Gevels en Italiaans Palazzo: de
wederopbouwarchitectuur in Tiel.
Veel beeldmateriaal van een twintigtal panden uit de binnenstad van Tiel is
te zien, besproken in een uitvoerige catalogus die gratis verkrijgbaar is.
Geopend:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur.
Toegang gratis
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

Locatie CULEMBORG
Achterstraat 38
TIJDELIJK GESLOTEN
Locatie BUREN
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
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ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Een complete supermarkt
voor al uw levensmiddelen!
Burg. Lodderstraat 50
Opheusden Tel. (0488) 44 13 24

Skreit
4-ej-t
degaii..e«
4t-i4

TTj

A. J.M.
BOUWMAN
slijterij
en wijnhandel

Dorpsstraat 7
Opheusden Tel. (0488) 44 21 86

Bezoek onze showroom!

•
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Hoofdstraat 58
6671 CG Zetten
Telefoon (0488) 45 12 75

Vraag vrijblijvend
informatie Over de
nientoe collectie

on wenn
4()

tel. (04$3') e
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Henk Gerritsen

Pastoriegoederen
Elden en Driel 1754
Lijst van de goederen en de revenues
behorende tot de pastorije der gecombineerde plaatsen van Elden ende Driel
1754, op order van de Eerwaarde classis
van Nijmegen exactelijck opgegeven
van den tegenwoordigen predikant
Everhard Kerkhoff.
Tot Elden zijn behorende
1.Negen mergen land beginnende aan
den Mooijweg en eindigende aan de Elder zeeg, waarvan de vier eerste mergens aan de Mooijweg recht op gelegen
bouwland, en de vijf mergen daarvan
liggende een dries, en de viier voldgende mergend weiland zijn zijnde de drie
laatste mergens in jaare 1746 gebouwt
geweest, en toen door proces aan 't Hoff
door Dominee Everhaard Kerkhof van
tiend vrij gepleit volgens sententie van
de Hoove op datum ii augustus 1747
schoon 't sedert 1751 weer tot weiland •
gebruikt.
2.Nog twee mergen en twee hond bouwland aan de Griftdijk in "t Westerveld',
waarvan vijf hond in erfpacht heeft Jan

nee Kerkhoff verzamelde liefdegaven
grootelijks verbeetert en vernieuwt.
5.De pastorijen tiend gaande nu maar
over 30 mergen, maar anders volgens 't
oude legerboek straks ook nader aantekenen wel over 58 mergen moetende
gaen.
6. Een rente uijt overhagen te Velp van
tien gulden 13 stuijver, waarvan de kerk
2 gulden io en koster 2 gulden 6 stuijver
zoals 't nu in gebruik bevonden hebbe,
trekt dog waarvan die beijde volgens
een oud legerboek van Roomse tijden
her hier berusten, elk maar i gulden eigentlijk trekken moeste.
7.15 stuyver uijt een hofstede die onlangs van Wessel Hendrixss aan eenen
N.N. Daane is verkogt, staande aanden
dijk naar Huissen.
8.15 stuivers uijt eene hofstede aan de
Grifdijk digt bijTappenbrug toebehorende Cornelis van Heumen dog welke
anders volgens dat oude legerboek beide eens zoveel betaalen moesten.
9.1 gulden tien stuijver uijt "t Doelkempken' in de Klapstraat, thans toebehoren-

Koster tzedert 1743 alree.

de Hermen Borgers op de praast.

3.Vier hond weijland op "t Griet', onder
't land van de BorgerWeesen van Arnhem liggende, en van die ook betaalt
wordende door derselver rentmeester.
4.De weem of 't pastorijen huis met tuyn
en bogaart een halve morgen zijnde, 't
pastorijen huis dat zeer vervallen was,
nu dit jaar 1754 uijt daartoe door domi-

10.6 stuijver uijt Sint Pieters Gasthuijs.
11. 10 stuijver uijt 't huijs, dat onlangs
Hendrik Slinknan heeft gekocht, staande terzijde van de Weem naast 't kosters
huijs, 't welk ik wederom van nieuws in
gebruijk hebbe gebracht, is van de vicarije goederen die voor deesen ofhierzijn
geweest word thans niets getrokken.
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
e-mail notaris©soons.knb.n1
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Tot Driel zijn behorende,
1. 7 morgen bouwland 'Het Hogenveld'
genaamt.
2. 8 mergen 'Den Slikkenburg' genaamt.
3.1,5 of1,4 mergen "t Fortuijn' genaamt,
onlangs door Dominee Kerkhoff met
approbatie van de Landschap in erfpacht uijtgedaan aan Jan Hendrix.
4. Het Weemhuijs 'Den Hoogen Hoff
genaamt, thans in een zeer vervallen
staat, en hieruit gaat jaarlijks 20 gulden
aan den predikant van Oosterbeek.
5.0,5 of3/4 mergen "t Hoofken of Kempken' genaamt aan de bandijk.
6.0,5 Mergen "t Hemelrijk' genaamt.
7.5stuijverja arlijks uit de hofstedethans
Albert Verheij den toebehorende.
8. 4 gulden uit 't land of de hofstede,
daar thans Jan Seegers woont, zijnde vicarijen goed, waaruit de koster ook zo
veel trekt 't welk anders de predikant
als een tweede sesde part volgens Lands
resolutie, mijnes oordeels ook trekken
moeste.

9 Een sesde part uijt een vicarij en weide

te Heteren de Toelinx camp' geheeten.
10.Een sesde part uijt "s Graauwen land'
ook vicarij onder Doornik of Randwijk
gelegen, van welke beide laatste stukken de Koster ook al dog te onrechte 't
anderen sesde part is trekkende.
11.3 Mergen 'Het Vlot' genaamt, 't zedert 1718 bij Jan Rutjes in erfpacht gebruijkt.
12.Supplement 275 gulden.
Everhard Kerkhoff
H.T Eeclesiastes in Elden et Driel.
En ben hier ondergetekende op en van
deese eerwaarde classis in September
1745Op die wij ze als in de actenvan datum
voornoemd kan gezien worden op deese combinatie plaats tot predikant be•
roepen.
• Dominee Everhard Kerkhoff deed dienst
van 1745 tot 1777.
• Oud-archief classis Nijmegen deel II. Rijksarchief Arnhem Cat. nummer 38.
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Uit de oude doos
H.K.Budding
3e jrg. 1970 no.1

IDe Betuwe in het begin van de vorige eeuw
Het Betuwse dialect, zeden en gewoonten waren in het begin van de vorige
eeuw vrijwel nog niet aangetast door invloeden van buitenaf, wat zijn oorzaak
vond in het feit, dat de Betuwe eeuwen
lang als eiland afgezonderd lag tussen
de grote rivieren en slechts een paar
gierponten een losse verbinding vormden met de rest van ons vaderland.
In ieder dorp werd een andere omgangstaal gesproken, een taal die grote
gelijkenis had met de spreekwijze uit
andere dorpen, doch goed te onderscheiden was.
Zo hoorde men vroeger wel;eens zeggen: 'Als een Liendense kraai over Opheusden vliegt, is het heus geen ekster'.
Elke schooljuffrouw of meester, die
ooit in de Betuwe voor de klas heeft
gestaan, kan bevestigen hoe de meeste
kinderen, die voor het eerst naar school
kwamen, de grootste moeite hadden
om zich aan te passen, vooral wat de
Nederlandse taal betrof, die toch maar
alleen in de meer deftige gezinnen, zoals bij de burgemeester, de dokter en de
meester(en dan nog als dit geen Betuwnaars waren) werd gesproken.
Geen dorpeling die het waagde Nederlands te spreken, de eer van de voorvaderen werd er immers door aangetast
en grootsheid (grátshed) was hem een
doorn in het oog, hij was en bleef een
eenvoudig mens.
Het oude dialect heeft de laatste hon40

derd jaar al menige verandering ondergaan, waardoor vele woorden al zijn
verdwenen of hard op weg zijn om te•
verdwijnen.
Denk maar eens aan moeders schállek(schort), aan meuj (tante), aan het
woord'om'achterdevoornaam,hetgeen
oombetekende,b.v, G artom,Janom enz.,
aan poelke(kind) en déél(achterhuis).
Te zijnertijd wil ik gaarne nog eens op
de schrijfwijze van het Betuws dialect
terugkomen, gebundeld in oude yolksverhalen.
Zoals ik al eerder in mijn betoog
schreef, is de Betuwe eeuwenlang een
afgezonderd land geweest en het is
zonder meer duidelijk, dat daar een gesloten volk uitgroeide, een volk, dat op
zichzelf leefde en beslist geen inmenging van anderen duldde.
De ouderen onder ons zullen zeker
nog weten, hoe moeilijk het was om zich
in een Betuws dorp in te burgeren. Men
was een vreemde(vremde) soms generaties lang, zelfs tot lang na 1900.
Reeds in het begin van de vorige eeuw
had de Betuwe al grote bekendheid, zelfs
tot diep in Duitsland, niet alleen om zijn
uitnemende produkten en overbekende
fruitplukkers, doch ook om zijn gras en
korenmaaiers.
En vooral ook was bekend de Betuwse
boer met zijn enorme grote boerderijen.
Een geheel apart volk zijn de Betuwse
boeren. Zij waren daar niet alleen heer-

NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang

nr.3-augustus 2004

ser over de ontelbare bunders land en
over het vee dat op hun uitgebreide weilanden graasde, zij waren ook meester
over de mens en hun wil geschiedde. De
rijke boer werd beschouwd als een bijzonder soort heilige, wat geen wonder
was, iedereen was van hem afhankelijk
en als de boer zijn vinger naar de straat
of dijk priemde, sloop een verschrikkelijke armoe de lage huisjes binnen.
Nu had buiten de boeren weliswaar
niemand het breed, zelfs de dominees
niet, die op zeker gebied ook wel wat in
de melk te brokkelen hadden, zij verdienden nog geen twee gulden daags en
hier was het gras en wilgenhout langs
de polderwegen, wat een of tweemaal
per jaar ter hunner bate werd verkocht,
zelfs bij inbegrepen.
Op de marktdagen in Kesteren was
de dominee er zelfs kastelein bij (Ik zie
ze tegenwoordig al achter de tapkast
staan).
Maar in de winter, als er bijna in elk gezin een varken werd geslacht was het zo
Een gelukkig niet alledaagsche, maar tijdelijke primitieve verblijfplaats als woning
voor het gezin C. Briene te Ingen. (De vader
is een ziekelijk, werkloos arbeider, wegens
huurschuld op straat gezet.)

goed als plicht dat de dominee een hutspot kreeg, zodat hij in de winter aardig
wat vlees in de kuip had (een hutspot
was een gift van allerhande vlees). Het
was ook de gewoonte, dat men daar een
groot gedeelte van de familie van voorzag, zodat er voor het gezin, waar het
varken was geslacht, slechts de spekdelen overbleven.
Doch er was een troost, zodra het andere familelid slachtte, kreeg men weer
een hutspot terug. (Het was uiteraard
een vorm van hulp in nood).
Wie in die dagen schoolmeester was
kon de pret wel op en zeer zeker het
loon, dat hij verdiende, daar dit verbonden was aan het aantal kinderen dat hij
onderwijs gaf en dat waren in die dagen
in Kesteren met Lede en Oudewaard
beslist geen dertig kinderen. Alles wat
benen had en lopen kon moest mee naar
het land, of naar de steenovens langs de
rivierdijken, wat beslist noodzakelijk
was om het gezin op de been te houden
(Kesteren bezat geen steenovens).
De meester had in Kesteren ontelbare
nevenfunkties om zijn gezin te onderhouden, waarvan we de voornaamste
zullen noemen n.l.: barbier, schrijver
van brieven en stukken, hij was chirurgijn en landmeter voor de boeren, genas
zieke koeien en paarden, of hielp een
kalije of veulen ter wereld brengen in de
allergrootste nood (1800).
En waarom zouden de mensen hun

kinderen naar school sturen, ten eerste konden ze daar niet het werken
leren, ten tweede was tellen al voldoende, daar de hoogst behaalbare functie
bouwmeester(ploeger) of steenovenbaas was.
Het lagere volk kwam nergens voor in
aanmerking, dominee of burgemeester
NIEUWSBRIEF HKK&O 22e jaargang nr. 3

- augustus 2004

41

werden alleen de kinderen van het rijke
volk, zelfs in de gemeenteraad of kerkeraad werden zij niet toegelaten.
Een heel goede werkman verdiende
derdehalve gulden per week (f2,50) en
aan huur voor een eenkamerwoning
werd dertig tot zeventig cent per week
betaald (hierbij was geen water, doch
wel stank inbegrepen). De eenkamerwoning, een hokje van vijfbij vier meter
met een open schouw, (tegenwoordig
weer modern, maar was vroeger een
grote ellende), bevatte meestal twee
bedsteden, er werd in gekookt en gewoond.
Een zwarte moor en een grote ijzeren pot hingen vrijwel constant boven
het houtvuur. Het drinkwater was een
groot probleem, putten waren er heel
weinig, dus men was genoodzaakt het
Een eigen waterput was een luxe
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water uit de Oude Rijn, destijds nog
stromend en zeer goed water, of uit de
sloten en oude rivierlopen langs de dijken halen. In Kesteren stonden aan de
zuidzijde van de dijk slechts een paar
putten (in 1930 was er in Achterdorp nog
een gemeenschappelijke pomp en naar
ik meen in Opheusden ook een).
Vrijwel elk arbeidersgezin bezat een
een of meer geiten, waarvoor de ouden
van dagen en de kleine kinderen gras
(grès) moesten snijden langs de straten
en dijken.
Stro kwam er bijna nooit in de dierehokken, dit was meestal een of ander gedroogd plantenmateriaal uit de sloten,
wat weinig of niets kostte.
Ook in de oogsttijd waren de ouderen
en de kinderen druk in de weer op het
land achtergebleven aren en aardappelkriel te zoeken als aanvulling van de
wintervoorraad, of ze sleepten hout uit
de passen en boomgaarden, dit laatste
natuurlijk als de boer het goed vond. En
omdat het mansvolk van licht tot donker in de zomer zijn dagtaak had, was
het werk op hun eigen stukje land voor
de vrouw, en zij hielp ook wel bij het binden en opzetten van de garven op het
land, wat beloond werd met een stooter
per dag (12 tot 13 cent). Vrouwen hadden
toen een zware taak, behalve het grootbrengen van een meestal groot aantal
kinderen moesten ze 's zomers weken
achtereen op het land werken.
Te Opheusden, Ochten en Lienden
werkten de vrouwen zelfs op de steenovens, waar ze de ganse dag zwaar manswerk deden.
De kersentijd was een feest in de Betuwe, het was een uitzicht op verademing, de mannen, die de plukkunst goed
verstonden, konden dan tot vier gulden
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in de week verdienen, de vrouwen met
het uitzoeken van de kersen en sjouwen
der manden zelfs derdehalve gulden en
de kinderen met het kersenkeren (lees:
spreeuwenjagen) achttotnegenstuivers.
Men moest dan ook des zondags werken. De werkdagen liepen van vijfuur in
de morgen tot zeven uur in de avond. Alles wat lopen kon was in de kersentijd in
de weer om de opgelopen betaalschuld
van de winter teniet te doen, daar er in
de winter schrikbarende armoede werd
geleden en er bijna geen werk was. De
werkgevers hielden dan nog meer de
hand op de knip dan in de zomer. Als de
nood erg hoog was mochten de mensen
bij de armenmeester der kerk aankloppen voor een broodje of een paar klompen, doch de trots weerhield menige
Betuwenaar er van om de vernederende
bedelgang te maken. Aan deze bedelgang was ook nog de verplichte kerkgang verbonden, waarbij deze mensen
verplicht waren in de armenbanken te
gaan zitten. Amenbanken waren vrijgesteld van huurkoop, dat wel gold vo or de
banken van de boeren en vo or die van de
beter gesitueerden.
En de boer, die tevens de werkgunst op
zijn bedrijf aan de verplichte kerkgang
had verbonden, kon vanaf de hoge banken naast de preekstoel in zijn funktie
van ouderling, diaken of armenmeester wie er wel en wie er niet in de kerk

van de kerkmeesters werden nauwelijks
of in het geheel niet bijgehouden. Wel
weten we, dat de ontwikkeling op een
zeer laag pitje stond, ook bij de boeren
die een of andere funktie vervulden.
Zo slecht werd in Kesteren de administratie van de kerk bijgehouden, dat het
niet meer bekend is welke dominees er
in de achttiende eeuw in Kesteren hebben gestaan. Met het gemeentebestuur
lag de zaak anders, dat had een schrijver in dienst, die de belangrijke zaken
nauwkeurig bijhield. Helaas is een groot
gedeelte van het gemeentelijk archief
in de oorlog van 40-45 verloren gegaan.
Ook vele prenten, die zeer oud waren
en waaraan de Betuwnaar zo bijzonder
gehecht was gingen in laatstgenoemde
oorlog verloren. Het jaar 1874 (het jaar
van het kinderwetje van minister van
Houten, waarin arbeid van kinderen
beneden de twaalfjaar verboden werd)
had voor de Betuwnaar in de praktijk
geen betekenis. Er kwamen geen verbeteringen en alles werd in het werk gezet
om de wet van van Houten te ontduiken,
zelfs de veldwachters kregen van hun
werkgevers, de boeren, die in de gemeenteraad zaten, *de opdracht de andere kant op te kijken als ze een kind
beneden de 12 jaar bij een boer of op een
steenoven zagen werken.
Doch zo zal elk deel van ons land wel
zijn eigenaardigheden gehad hebben.

was, hij kende immers iedereen. Bij het

In elk geval was de Betuwnaar zeer ver-

verkopen of verpachten van kerkgoed
kwam geen arbeider aan te pas, dat was
alleen voor de welgestelden, omdat zij
alleen de lasten van de kerk opbrachten.
Zeer zelden kwam een buitenstaander te weten wat het kerkgoed had opgebracht, notulen van de vergaderingen

knocht aan zijn geboortegrond, zelden
zou hij zijn streek verlaten en als hij
het deed duurde het lang eer hij in dan
vreemde kon wennen.
Een bijzonder voorval uit de vorige
eeuw, dat mij ter ore is gekomen, zal ik
in een volgend artikel in het Betuws dialect publiceren.
•
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Historische foto's
Geurt Opperman

Op de foto's uit de vorige Nieuwsbrief
zijn verschillende reacties binnengekomen. De meest volledige van de heer
Piet van Dijk vindt u hieronder. Ook is
er nog een reactie ontvangen op de foto
in de Nieuwsbrief van januari.
Van de foto hiernaast kennen we de
namen niet. Wie helpt?
•
Hierbij mijn reactie op de foto in de
Nieuwsbrief HKK nr.2 april 'o4: Deze
foto is genomen voor de westgevel van
de St. Annakerk te Eck en Wiel, voor
de toren. In de consistorie kamer van
onze kerk hangt precies dezelfde foto.
Achter op deze foto zijn namen geschreven. Het is het (m.i.) het handschrift van
een vrouw. Als volgt is haar vermelding
van links naar rechts: 'Bakker Verbrugh,
H.(of J.) Peters, J.D. Spies, Ruth Hol, Ds.
Petri, Vader en G ert den Hollander.'
Verder zijn vermeld de jaartallen
'1920-1923'. Als de schrijfster `vader'
noemt dan is de schrijfster Nel Verbrugh die later met C. (Kees) van der
Pol is getrouwd en aan de Coenestraat
in Amerongen heeft gewoond.Wij houden het er op dat naar alle waarschijnlijkheid hier met `vader' Dirk ( D.A.G.)
Verbrugh wordt bedoeld. Deze Dirk
Verbrugh is geboren rond het jaar 1884,
hetzelfde jaar als mijn grootmoeder
Antonia Faken ten Kate-Vonk. Ze zaten
in dezelfde klas op de lagere school.
Van Dirk Verbrugh is bekend dat hij
Diaken was. En van Gert den Hollander
dat hij Ouderling was. Logisch gevolg:
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de staande mannen zijn Diakenen en de
zittende mannen Ouderlingen en Predikant.
De namen
Van links naar rechts: Bakker Verbrugh,
bakker van beroep en woonde op het
huidige adres Pr. Beatrixstraat 23; H.
of J. Peters, was notarisklerk bij waarschijnlijk notaris J.Heuff, huidig adres
Burg. Verbrughweg 34-36; Jan Derk
(Dirk) Spies, beroep smid, huidig adres
van de toenmalige smederij ongeveer
Pr. Beatrixstraat 42 (volgens mijn moeder, mevr. A. van Dijk ten Kate, 94 jaar);
Ruth Hol, herenboer voor gemengd bedrijf, huidig adres 't SeereBeenVeerweg
3 ( vroeger Steeg); Ds. Petri predikant te
Eek en Wie11920-1923, vertrokken naar
Dordrecht; Wader' D.A.G. Verbrugh,
herenboer gemengd bedrijf `Smisgedoe', huidig adres Veerweg 10; Gert den
Hollander, officiële naam G. van Doorn
Was een broer van Benje van Doorn en
van Jan van Doorn (bijgenaamd Jan de
Klomp). In zijn jonge jaren vertrok hij
naar Zuid-Holland en deed daar ook
een vrouw op met wie hij trouwde. Na
jaren kwam hij weer terug naar Eck en
Wiel en woonde en boerde op de boerderij 't Spijkerhof gelegen aan het vroegere Kerkpad. 't Spijkerhof is helaas
gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor
bejaardenwoningen aan de huidige Spiraeastraat. G.van Doorn werd ook wel
genoemd 'De Hollandse Boer'
Hartelijke groet van Piet van Dijk
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Reactie op een foto uit de
Nieuwsbrief van jan 2004:
De heer J. Maats uit Zetten heeft op de
foto rechtsboven herkend: de heer en
mevrouw De Hullu-Blom met hun kin-

deren Arjaan en Mia de Hullu. Dokter
De Hullu is in 1927 begonnen als huisarts
te Zetten en was tevens verbonden aan
de Heldringstichtingen.
•

Cursus Oud Schrift
Dit najaar gaan we - bij voldoende
deelnemers - weer van start met de
cursus oud-schrift. Mensen die graag
watmeerbedrevenheidwillenkrijgen
in het lezen van oud schrift kunnen
zich opgeven bij de cursusbegeleidster Joke Honders, telefoon (0488)
41 30 31 of bij het Arend Datema Instituut. Er kan een cursus voor beginners en een cursus voor gevorderden
gevolgd worden.
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De lessenbestaan uit 12 cursussenvan
ongeveer een uur die eenmaal in de
veertien dagen op woensdagavond in
het Arend Datema Instituut gehouden worden. De prijs bedraagt € 39,
inclusief cursusmateriaal en koffie.
We starten in oktober en de tijden
zijn in overleg.
•
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Joke Honders
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Korte berichten
Redactie

Rommelmart
Begin zomer is de tijd van de rommelmarte. De te koop aon te bieje
spullekes worre dan uit de opslagruimtes gehaold.
Zo ok bij Jan van Steenis in Liende. Die há daorveur zijn koelhuis
beschikbaor gesteld. ik eiges zij
in Ommere wieze marte. Jan liep
daor ok te schuume. Hij zoch tuinmeubelkes. Er was niks vur hum
bij.
Er was wel een mooi stelleke gewies, mar dá was 's merges vroeg
al aon buitelanders verkoch. Die
zijn d'r altij 't jeste bij.
Jan há wel een mooi Hartman
tuinstelleke gehad. Mar toen hij
d'r mit mooi wèèr mit zijn Annie
van zou gaon geniete, was 't uit de
schuur verdwene. Jan was er vast
van overtuigd dá hij 't in de schuur
há opgeslage. Toe bij hum de rommelmartmiense kwame vraoge of
ze hullies spullekes konde ophaole,
zee Jan: 'Al wá in 't koelhuis staot
is van jullie. Ge kun alles wá daor
staot mee neme'.
't Zou me niks verwondere as vakantiegangers Jan van de zomer in Turkije op een rommelmart tegekomme!

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

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 „garde
Dalwagenseweg 17 - OPI-IEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
Internet: www.vdQarde.n1
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• paptervernietigers
• rnoTeie telefonie

MUM
tieuningstraat 29 - 4051 CA. Ochten - Telefoon 0344-647050 - Telefax 0344-644109
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Uri eljwtrleF avtomatisertriv en tarttoovetlicie"ntiel

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

