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Van de voorzitter 

I
Uit de winterslaap 

Met het voorjaar zijn alle aktiviteiten 
binnen onze vereniging eveneens weer 
opgebloeid. Er lopen veel aktiviteiten 
die we dit jaar hopen af te ronden. 

Inventarisatie 
De inventarisatie van alle tot ons geko-
men collecties isvrijwelafgerond, zodat 
we kunnen aanvangen met de detailbe-
schrijving van deze bronnen. 

Daarnaast hebben we besloten de ge-
hele fotocollectie te digitaliseren. De 
benodigde techniek daarvoor wordt 
momenteel in orde gebracht, zodat vrij-
willigers elk moment aan de slag kun-
nen. 

Medewerkersbijeenkomst 
Afgelopen maand hebben we onze jaar-
lijkse medewerkersbijeenkomst gehou-
den met alle mensen die op een ofandere 
wijze bijdragen tot het functioneren van 
onze vereniging. Het was verrassend te 
constateren hoeveel mensen (meestal) 
op de achtergrond een rol spelen. De 
zaal was eigenlijk te klein voor deze 
bijeenkomst. We mogen ons gelukkig 
prijzen met zoveel medewerkers! 

Het resultaat van deze bijeenkomst 
is erg positief. Verschillende mensen 
hebben zich aangeboden om door het 
bestuur geformuleerde taken mede te 
gaan uitvoeren. 

Lopende zaken 
Oorlogsherdening 
Zoals al aangekondigd in de vorige 
Nieuwsbrief wordt een uitgave voor-
bereid ter gelegenheid van het Go-jarig 
bevrij dingsfeest. We mochten hiervoor 
gebruik maken van artikelen geschre-
ven door Dik Herberts uit Eist, die op 
zijn beurt rijkelijk kon putten uit zijn 
zeer grote archief van het voormalige 
weekblad 'De Betuwe'. Hans van den 
Hatert heeft een aantal artikelen ge-
schreven over de Neder-Betuwe,terwij1  
Bernier  Cornielje zich heeft bezigge-
houden met het lot van een aantalj oodse 
families in onze omgeving. In het boekje 
wordt ook opgenomen het dagboek van 
Teunis Blankenstein uit Maurik, waarin 
hij beschrijft wat het hoge water in 1944 
teweegbracht. 

Werkgroep steenovens 
Een werkgroep is al geruime tijd bezig 
met het onderzoek naar de steenfa-
brikage in onze omgeving. Dit project 
nadert zijn voltooiing en zal eveneens 
leiden tot een publikatie. 

Het Rivieren! and 
In samenwerking met dr. Aart Bijl wil-
len we dit jaar een boek uitgeven in full-
colour waarin het Rivierenland wordt 
beschreven in al zijn facetten. Aart Bijl 
heeft de tekst geschreven, terwijl we 
zelf een groot aantal foto's hebben ge- 
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maakt die in het boek als illustratie ge-
bruikt zullen worden. 

Interviewboek  II  
Afgelopen winter hebben we contact 
opgenomen met alle 'freelancers' die 
hebben meegeholpen aan het Interview-
boek dat we in 2002 hebben uitgebracht 
('Herinneringen aan drie eeuwen', ook 
wel aangeduid als 'Het Telefoonboek'). 
Er wordt momenteel al weer hard ge-
werkt door iedereen. 

Kerkarchief Lienden 
Het gehele kerkarchief van Lienden is 
getranscribeerd, met als resultaat 34 (!) 
bandjes met documenten. Binnenkort 
zal dit worden aangeboden aan het 
kerkbestuur. 

Jaarvergadering 
Voor de deur staat de jaarlijkse verant-
woording naar de leden op de komende 
jaarvergadering, waarvoor u hieronder  

de uitnodiging aantreft. We hopen dat 
deze vergadering druk bezocht zal wor-
den. In de vorige Nieuwsbrief hadden 
we een contributieverhoging niet uitge-
sloten. Na het afsluiten van de boeken 
hebben we echter besloten dat voor dit 
jaar dit niet aan de orde is, vandaar dat u 
dit punt niet op de agenda aantreft. 

Redactie Nieuwsbrief 
In deze aflevering de gebruikelijke ver-
slagen over het afgelopen jaar. Wim 
van de Westeringh vervolgt zijn serie 
'Straatnamen in Heteren'. 

Overlijden 
Juist voor het ter perse gaan van deze 
Nieuwsbrief ontvingen wij het over-
lijdensbericht van Evert van Kraaikamp. 
Hij was een trouwe bezoeker van onze 
bijeenkomsten. Wij wensen zijn vrouw 
Aly en de verdere familie sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 	• 

Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag  ii  april 2005, 
aanvang 19.30 in Johanna's Hof te Kesteren. 

Agenda 
1. Opening; 
2. Mededelingen; 
3. jaarverslagen secr. en werkgroepen ( in deze Nieuwbrief opgenomen); 
4. Financieel jaarverslag 2004 en begroting 2005. 

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

(aftredend is de heer  Ran  Martens). 
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: 

F. Schuurman en J. Honders. 
7. Rondvraag 
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www.vanhelden.n1 

DE NIEUWE •  

CATALOG  US 

REKLAMEARTIKELEN & 

RELATIEGESCHENKEN 

MET DUIZENDEN 

ARTIKELEN VOOR 

BEDRIJVEN, 

INSTELLINGEN & 
VERENIGINGEN 

MET VEEL SPECIALE 

AANBIEDINGEN 

0344 - 64 02 00  
BEZOEK ONZE SHOWROOM  —  HET EEK 1 4004  LM  TIEL 

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. 

_10  Rill  
Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Dorpsstraat 9a 
Tel. (0344) 602400 	 Tel. (0488) 442906 

6 	 NIEUWSBRIEF HKIC8c0 23e jaargang rir. 2 — april 2005 



I Bernier Cornielje 
Augustus 1939-mei  1940  

Maandag 9 MEI 2005 
20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 

Lezingen 

Peter Kegelaar 

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

il 

I

Maandag  ii  APRIL 2005 

19.30 uur JAARVERGADERING 
Zalencentrum `Johanna's Hof' 
20.15 uur 
John Mulder 
In de ban van de Opheusdense dijken 

In de winter van 2003 heeft Alterra 
Wageningen in opdracht van het water-
schap Rivierenland op vijf plekken de 
dijk van Opheusden onderzocht. Het 
dijklichaam werd deels afgegraven 
zodat inzicht kon worden gekregen in 
de Betuwse dijkenbouw. Verder is na-
gegaan of de Opheusdense dijk altijd 
daar heeft gelegen. In welk landschap 
is de bedijking begonnen en hoe heeft 
Opheusden zich in de loop der tijd ont-
wikkeld. 

Aan de orde komen in het kort de be-
woningsgeschiedenis van het dorp, met 
name die in de 16e, ve en 18e eeuw. Hoe 
zag het landschap er toen uit en welke 
rol speelde de dijk in het dagelijks ver-
keer. 

Opheusden was in de ie eeuw een 
belangrijk centrum voor de hopteelt. 
De hopstaken moeten boven de dijk 
uitgestoken hebben. Ook aan de boom-
teelt wordt aandacht aanbesteed. Aan 
de hand van oude kaarten zal ingegaan 
worden op de veranderingen van de 
Rijn bij Opheusden. 	 •  

28 augustus 1939 klinkt de alarmkreet 
van de mobilisatie over Nederland. On-
geveer 250.000 soldaten worden onder 
de wapenen geroepen. Vier dagen later 
breekt de Twee de Wereldoorlog uit met 
de Duitse aanval op Polen. Nederland 
koestert zich in een strikt nageleefde 
neutraliteit. Dit kan evenwel niet voor-
komen dat de oorlogstoestand vergaan-
de consequenties voor ons land heeft. 
De Nederlandse handelsvloot wordt 
ernstig gehinderd nu de vrijheid van de 
zee door geen der oorlogsvoerende par-
tijen nog wordt erkend. Ronddobberen-
de mijnen maken onder zeelieden veel 
slachtoffers. De voedselvoorziening is 
direct een voorname zorg van de rege-
ring, rantsoenering moet een ordente-
lijke verdeling garanderen. Schaarste 
aan arbeid dreigt in bepaalde streken 
nu zoveel mannen aan het economisch 
proces zijn ontrokken. 

De politiek getroost zich alle moeite 
om vooral aan Duitsland kenbaar te ma-
ken dat Nederland werkelijk neutraal is. 
Een en ander levert potsierlijke, ja zelfs 
smadelijke momenten op. Uiteindelijk 
blijkt het allemaal vergeefs als op io mei 
1940 de Duitse legers de Nederlandse 
grens overschrijden. 
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't Veerhuis 
Opheusden 

VAN BREDA 

- 
Fietsenspeciaalzaak 

én 
Total 
tankstation 

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

Schoenen 
Lederwaren 

Sportartikelen 
Schoenreparaties 

Sleutels 

OCHTEN 
Molendam 39 

Tel. (0344) 641282 

REMEBRINK 
jj icieM  

Hoofdstraat 15 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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De mobilisatieperiode en de gevechten 
in de meidagen van '40 zijn de onder-
werpen van de lezing van deze avond. 
Bij de bespreking van de oorlogshande-
lingen zal de Betuwe een centrale posi- 

I

tie innemen. 	 • 

Maandag13 JUNI 2005 

20.00 uur 
Zalencentrum `Johanna's Hof 

Koor `Valse smart' uit Wijchen 
Smartlappen en verhalen 

Als afsluiting van het winterseizoen 
heeft de Historische Kring Kesteren en 
Omstreken gemeend een avond te or-
ganiseren met een feestelijk tintje. Het 
smartlappenkoor Valse Smart uit Wij-
chen zal deze avond liederen ten gehore 
brengen, die door het koor zelf muzi-
kaal ondersteund worden. Tussen de 
liederen door, zal ons bestuurslid Hans 
van den Hatert enkele leuke verhalen 
voordragen uit eigen werk. 

De smartlap 
De oerversie van de smartlap stamt uit 
de Middeleeuwen. Het was een lap tex-
tiel waarop een smartelijk verhaal in 
plaatjes stond afgebeeld. Straatzangers 
zongen de bijbehorende tekst en wezen 
met een stok aan hoe ver ze waren ge-
vorderd. 

In het boek 'Huilen is voor jou te 
laat...' noemt Jacques Kliiters dit ech-
ter onzin. Hij zegt dat `smartlap' een 
omstreeks 1960 bedacht woord is dat in 
zwang kwam als aanduiding voor een 
sentimenteel lied, geschreven door en 
voor mensen met weinig literaire ont-
wikkeling. Liedjes in kromme taal, vol 
vals sentiment en met veel opgebakken  

narigheid. Dat vonden althans de tegen-
standers.Het wonderlijke is dat die lied-
jes momenteel weer ontzettend gewaar-
deerd worden, ook door mensen voor 
wie ze eigenlijk niet geschreven zijn. Zo 
is de beledigende term `smartlap' eigen-
lijk een aanbeveling geworden, een aan-
wijzing voor de kwaliteit van het opge-
roepen sentiment. 

Maar welke visie men ook heeft, het 
gaat in de eerste plaats natuurlijk om 
het plezier dat men beleeft aan het luis-
teren naar, dan wel het zingen van de 
smartlap. 

Een greep uit het repertoire dat ten 
gehore zal worden gebracht: Ach, va-
derlief toe drink niet meer, Achter 
in het stille klooster, Al mot ik krupe 
(Nijmeegs dialect), Als de klok van Ar-
nemuiden, Blauwe korenbloemen, Daar 
bij die molen, Daar was laatst een meisje 
loos, Dans je de hele nacht met mij, De 
dievenwagen, De heilsoldaat, Het zijn 
de kleine dingen die het doen, De oude 
Jacob, De postkoets, De smokkelaar, 
De vlieger, Die goeie ouwe tijd, Dokter 
Bernhard, Droomland, Een roosje mijn 
roosje, Het kleine café aan de haven, 
Hoor je het ruisen der golven,  Lily  Mar-
leen, Mag ik van u een lift meneer, M'n 
wieggie was een stijfselkissie, Zuider- 
zeeballade. 	 • 
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RK 
BIED VAN 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

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 i$ 

maatwerk, vandaal 
dat we in een persoon,  

lijk gesprek gaarnt 
bereid zijn am d 

werkwijze van  Bum  
Automatisering toe te 
lichten. Samen met I, 
kunnen we dan hekij,  

ken wat we voce 
elkaar kunnen 

betekenen  

"Nomaass"W"' 
PFSTAUHAN,  

Ambiance 
la carte restaurant. 

Voor uw zakelijke 
en familiegelegenheden. 

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

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

 

   

 

Frans Nieuwenhof, directeur 

lArend Datema 
Instituut 2004 

 

De terugblik op het afgelopenjaarwordt 
overschaduwd door het overlijden van 
Geurt Opperman. Hoewel wij door zijn 
lange strijd tegen de steeds ernstiger 
gezondheidsproblemen al wisten dat 
hij moeilijk te missen zou zijn, blijkt dat 
nu des te meer. De overige vrijwilligers 
van ons Arend Datema Instituut krijgen 
nu een deel van zijn werk op hun bord-
je. Positief is dat er nog steeds nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers bijkomen, 
met frisse ideeën en werklust. Daar-
door kunnen we toch stellen dat over 
het geheel genomen 2004 een zeer po-
sitiefjaar is geweest. 

Het aantal bezoekers blijft licht stij-
gen. De vele succesvolle publicaties van 
de laatste tijd bezorgden ons weer het 
nodige werk. De vele uitverkochte uit-
gaven bewijzen het succes, ook finan-
cieel. Het is dus prettig om te zien dat 
weer enkele nieuwe uitgaven in de maak 
zijn. De 'winsten' van de uitgaven zijn 
namelijk niet alleen nodig om nieuwe 
uitgaven te financieren — soms ook niet-
commerciële — maar ze vormen ook een 
deel van de inkomsten van ons instituut. 
Hierdoor was het onder andere moge-
lijk om verder te investeren in automa-
tisering. 

Het ontvangen van groepen bezoe-
kers wordt meestal gedaan door Henk 
Gerritsen, Roos Veldkamp, en Joke 
Honders, die met name is gespeciali-
seerd in het geven van diapresentaties  

over de diverse dorpen in ons werkge-
bied. Dit doet ze overigens dikwijls op 
locatie samen met andere leden als die 
plaatselijk beter zijn ingevoerd, zoals 
Hans van de Hatert. Deze activiteiten 
liggen natuurlijk ook op het terrein 
van de Historische Kring Kesteren en 
Omstreken. Een duidelijke scheiding is 
moeilijk te maken en dat is gelukkig ook 
niet nodig. 

In het lopende jaar heeft Joke Hon-
ders weer een cursus oud-schrift kun-
nen geven. 

De op de valreep van 2003 aangeschaf-
te beamer met laptop wordt vrijwel we-
kelijks gebruikt en er zit nog steeds een 
stijgende lijn in. Over de wijze van op-
slaan en toegankelijk maken van de fo-
toverzameling (waarschijnlijk digitaal) 
is afgelopen jaar regelmatig gesproken 
en het ziet ernaar uit dat 2005 het jaar 
gaat worden van de realisatie. Dit wordt 
mede mogelijk gemaakt doordat ons 
computernetwerk gemoderniseerd 
is. Het is (weer) volledig operationeel 
geworden dankzij de hulp van Gerrit 
van Druten. Door de snelle technische 
ontwikkelingen zijn er nu ook voor het 
Arend Datema Instituut dingen moge-
lijk die tot voor kort (financieel) onhaal-
baar waren. Onze centrale computer 
heeft zoveel opslagcapaciteit gekregen 
dat alle foto's, maar ook allerlei digitale 
tekst- en databestanden opgeslagen en 
vanaf iedere computer in de studiezaal 
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MARK VAN WAMEL 

1F-91 

BOVAG 
MOTOR 

RENTMEESTERSKANTOOR 

VAN LYNDEN 

Postbus 24 
667o AA 

Zetten 

Dorpsstraatl 
6672 LC  Hemmen  

Tel. (0488) 451312 
Fax. (0488) 4526 21 

E-mail: fvlynden@wxs.n1  

• Beheer en taxaties 
• Onteigening en planschade 
• Grond en pachtzaken 
• Schaderegelingen 

INTERIEURBOUW 

SCHEEPSBETIMMERING 

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 

eigen soU‘s1 

i-loronnerrsovn U 
zoekt sarnen 'met  

roes de beste 

bypoth
ee101  

leiding 
Gratis begetaris. 

tot bij de no 

Gebr. Van Doorn 
MOTOREN 

Keuze uit ± 100 motoren 

Motoren en bromfietsen:  
Honda  /  Suzuki  /  Kawasaki  / Yahama 

en andere merken 
Inruil en financiering mogelijk 
Nedereindsestraat 25 Kesteren 

Tel. (0488) 48 12 00 

I

ty

Assurantie- 
en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

Burg. Lodderstraat 15 
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN -  
Tel. (0488) 442144- Fax (0488) 44 28 97 
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bekeken kunnen worden. Voor een deel 
is dat al gerealiseerd. Ook internet is 
toegankelijk geworden vanaf iedere 
werkplek. 

Onze website is onlangs door Ton 
Meijering geheel gerenoveerd, maar 
het blijft natuurlijk nodig dat de leden 
en vrijwilligers de inhoud leveren en 
bijhouden. 

De genealogische bezoekers worden 
vooral door Ap Fransen geholpen, hoe-
wel er gelukkig op dit gebied nog wel 
meer deskundigen zijn die regelmatig 
een handje helpenbij het beantwoorden 
van de vele vragen die vooral per  e-mail  
binnenkomen. Gemiddeld enkele per 
'werkdag'. Hij heeft deze gegevens ge-
lukkig niet alleen in zijn hoofd maar hij 
werkt samen met Marlies van Oosten 
aan de steeds groeiende rij familiedos-
siers. 

Marlies van Oosten werkt gelukkig 
nog steeds bij ons en heeft ook dit jaar 

'geruisloos' de dagelijkse gang van zaken 
geregeld, zodat anderen tijd hebben om 
bijvoorbeeld bezoekers te ontvangen. 

Het onderhoud van het oude stations-
gebouw is een dagelijks weerkerende 
zorg. Maar vele handen maken licht 
werk. De Technische Dienst (met de 
heren Jaap van Dam en Wim van den 
Bosch) speelt hierbij weer een belang-
rijke rol. Dit jaar zijn bijvoorbeeld in 
verband met de veiligheid twee deuren 
die waren dichtgespijkerd, weer open 
gemaakt om als vluchtroute te kun-
nen dienen. Tweemaal is er een grote 
schoonmaak geweest waarbij vele vrij-
willigers zich ingezet hebben voor de 
inderdaad niet altijd even leuke taak 
van schoonmaken en opruimen. 

Peter Gerritsen is ook dit jaar door-
gegaan met het indexeren van de Be- 

volkingsregisters van Kesteren, Op-
heusden en Leede en Oudewaard. De 
omvang van het karwei valt tegen, maar 
Hennie Slotboom is komen helpen. 

Dit jaar zijn er ook weer wat aanvul-
lingen geweest van onze indexen van 
genealogische bestanden. Zo heeft Wil-
lem Ruisch de gegevens van de gemeen-
te Valburg onlangs aangevuld. 

Wim van de Bosch is druk bezig met 
het aanleggen van een collectie brief-
hoofden van oude rekeningen en ook 
wordt gewerkt aan het ordenen en 
toegankelijk maken van oude kranten-
knipsels. De krantenknipsels en andere 
documenten betreffende de Tweede 
Wereldoorlog worden op dezelfde 
wijze door Hans Brons en  Bernier  Cor-
nielj e bewerkt. 

De overlijdensadvertenties en ander 
familiedrukwerk worden door velen 
verzameld en door Gerard van Kleef 
netjes gesorteerd en opgeslagen in de 
goed toegankelijke collectie. 

Omdat een deel van het werk van 
vrijwilligers zich thuis afspeelt wil het 
weleens aan de aandacht ontsnappen tot 
het eindresultaat zichtbaar wordt. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de verschillen-
de transcribenten van het oud-rechter-
lijk archief en oude kerkboeken. Deze 
nijvere mieren worden uiteraard ook 
hartelijk bedankt. 

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 
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14  NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr. 2 - april 2005 



instanties die hier meer aan hebben. 
Het onderhoud van de buitenkant van 

het stationsgebouw blijft zorgen baren. 
Wij hopen dat we in 2004 de voor-

zieningen getroffen hebben voor, en de 
hulp gegeven aan de bezoekers en leden 
van onze Historische Kring Kesteren 
en Omstreken, 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. 

Hoewel er ditmaal heel veel namen 
zijn genoemd moet ik toch weer beslui-
ten met: ook de vele niet-genoemde vrij- 
willigers hartelijk dank. 	• 

Jonker van Duinenstein 
Nog niet in het bezit van deze voortreffelijke streekroman? 

Hoefunctioneerde in de Betuwe het  locale  bestuur met aan het hoofd van de 
gemeente een van de meest welgestelde boeren uit het dorp? 

Lees het in:  Verkrijgbaar bij: 

Boekhandel Arentsen in Tiel; 
Bruna in Tiel; 
Bruna in Geldermalsen; 
Boekhandel Van der Meijden Kesteren; 
Boekhandel B.O.S. in Zetten; 
Boekhandel Herberts in Elst; 
Supermarkt Keij in Kerk-Avezaath; 
Van Beusichem in Lienden; 
Supermarkt Zoelen; 
De Spar Ingen; 
Super de Boer  Eck  en Wiel;  
Budding  Postkantoor Echteld; 
Blitterswijk Dodewaard. 

Leden die niet in de buurt wonen en het 
boek willen hebben kunnen het even-
eens voor € 16,- (inclusief verzendkos-
ten!) bestellen bij ons:  
E-mail:  info@aic-betuwe.n1  
Tel. (0488) 482205 (tijdens openingsuren). 
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Straatnamen in Heteren 

W. van de Westering h  

Deel 3: 
Na-oorlogs Heteren-West 

1. Rectificatie 
In het vorige nummer van de Nieuws-
brief is bij de bespreking van straatna-
men die behoren bij de beide laatste 
grote uitbreidingen van Heteren helaas 
op blz. 22 een verkeerd kaartje opgeno-
men. Met dien verstande, dat de daarop 
vermelde straat: Heetveld nooit gerea-
liseerd is. 

De naam `Heetveld' was wèl voorge-
steld, namelijk voor de Steenovenlaan. 
Want deze lange, noord-zuid lopende 
straat, is aangelegd op een van de per-
celen die met de naam `Heetveld' aange-
duid werden. 

De Kamperfoeliestraat is doorge-
trokken tot aan de Steenovenlaan, ter-
wijl een zijstraat van De Dries er niet 
gekomen is. Het afgedrukte kaartje 
geeft wèl goed weer dat er vier hofjes 
of woonerven liggen aan de oostkant 
van de Kerklaan. Deze woonerven zijn 
gerekend te behoren tot de Bretagne-
singel. 

2. Inleiding 
Door een aantal uitbreidingsplannen 
veranderde het dorp Heteren na de 
oorlog van een klein, langgerekt, bin-
nendijks gelegen dorp in een groot dorp 
met nieuwbouwwijken en woningen, 
kenmerkend voor de tijd waarin ze ge-
bouwd werden. 

In deze aflevering worden de 'nieu-
we' straatnamen behandeld, die geko- 

zen zijn toen er in de verschillende na-
oorlogse uitbreidingen nieuwe straten 
kwamen. De 'oude' straten die er al wa-
ren vóór de oorlog, zullen nog niet be-
handeldworden. Dit betreft: de Rijndijk 
en Kastanjelaan, O.L. Vrouwestraat en 
Kerkplein, Flessestraat, Julianaweg en 
Boterhoeksestraat. Deze straatnamen 
zullen in de laatste aflevering aan de 
orde komen. 

3. Straatnamen, 
genoemd naar bollen en knollen 
Zoals in veel andere dorpen heeft ook 
Heteren na de oorlog bij verschillende 
uitbreidingen een `bloemen'buurt ge-
kregen. Namelijk: 

a. straten, genoemd naar bloembollen: 
Tulpenstraat, Hyancintenstraat, Nar-
cissenstraat en Crocusstraat. 

b. straten, genoemd naar knollen: 
Leliestraat, Irisstraat, Anemoonstraat 
en Dahliastraat. 

4. Straatnamen, genoemd naar 
al dan niet bloeiende struiken of 
kleine bomen 
Ligusterstraat, Meidoornstraat, Brem-
straat, Jasmijnstraat en Lijsterbesstraat. 
Verder noemen we hierbij de Kamper-
foeliestraat, naar een bloeiende geuren-
de klimplant, en het Rozenpad, naar de 
alom bekende, kleurrijke, al dan niet 
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geurende, lage of hoge dan wel klim- ligt wel op een historische plek. Zie 
mende rozen. 	 hieronder. 

5. Straatnamen, 
genoemd naar bloeiende planten 
Zonnelumidstraat, Akeleistraat en Ra-
nonkelstraat. 'Akelei' en 'Ranonkel' zijn 
mooie kleurrijke tuinplanten, maar ook 
wilde planten. Wat men voor ogen had 
toen men koos voor `Zonnekruid' als 
straatnaam, is niet duidelijk. Er bestaat 
een plantenfamilie der `Zonnekruidach-
tigen', maar de enige vertegenwoordi-
ger daarin is het `Zonneroosje'. 

6. Straatnamen, genoemd 
naar verdwenen boerderijen 
Op zeker moment koos men voor straat-
namen die de herinnering levend moes-
ten houden aan verdwenen boerderijen. 
Zoiets kan dan wel tot gevolg hebben 
dat zo'n straat niet ligt waar de verdwe-
nen boerderij lag. 

'Prinsenhof' verwijst naar een boer-
derij die opgeofferd werd voor de aan-
leg van de snelweg A5o en de Rijnbrug. 
De boerderij met deze naam lag aan de 
Drielse Rijndijk. Derhalve: de straat 

'Prinsenhof' ligt dus niet op de plek waar 
de voormalige boerderij met die naam 
lag. 

De 'Bretagnesingel' ontleend zijn 
naam aan een verdwenen boerderij, 
die lag ten oosten van de snelweg A50 
aan het stukje landweg dat begint bij 
het oorlogsmonument. De boerderij 

'Bretagne' of 'Brittanje' lag ongeveer in 
de hoek waar het laatste, noord-zuid 
lopende stuk van deze landweg begint. 

Evenals 'Prinsenhof' ligt de 'Bretag-
nesingel' dus niet op de plaats waar de 
gelijknamige boerderij lag. 

Een andere straat — `de Rauwendaal'- 

7. Historische straatnamen 
'De Rauwendaal' is een naam die herin-
nert aan de gelijknamige boerderij die 
aan de 0 .L. Vrouwestraat lag, terplekke 
waar het dorpshuis en de sporthal, ge-
naamd `de Rauwendaal', verwezenlijkt 
werden. Nu heet dit zalencomplex 'De 
B ongerd'. 

De straten 'Hoenderkamp' en `Schou-
tenkamp' hebben ook een historische 
achtergrond. Aan de O.L. Vrouwestraat 
staat nog steeds de niet meer in gebruik 
zijnde boerderij 'Hoenderkamp'. Deze 
boerderijnaam is al eeuwenoud. Het 
westelijke stuk van de straat met deze 
naam ligt voor een deel op land dat 
oorspronkelijk tot deze boerderij be-
hoorde. 

De naam Schoutenkamp' werd geko-
zen om de nieuwbouw ten westen van 
de 'Hoenderkamp' een toepasselijke 
historische naam te geven. Enkele per-
celen ten westen van de Bretagnesingel 
bij de R.K. Kerk en tussen het kerkhof 
en de boerderij 'De Steeg' met de hoge 
schuur ofvloedschuur droegen de naam 

Schoutenkamp'. Deze `kamp' of dit blok 
percelen is oorspronkelijk waarschijn-
lijk in bezit geweest van de `schout' van 
Heteren. Een schout was vroeger de 
belangrijkste overheidsdienaar en be-
stuurder van het dorp. 

Hoewel de naam dus verwijst naar een 
naastliggend stuk grond, is deze keuze 
voor het zuid-noord lopende gedeelte 
van deze straat ten koste gegaan van het 
historische verloop van de 0.L.Vrou-
westraat. Hierover meer in de laatste 
aflevering over straatnamen. 	• 
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Ds. A. van  Herwaarden 
Redactie 

I 
Getroffen door de bliksem 

1 op 29 juli 1855 te Opheusden 

In onze archieven troffen we een brief 
aan die het overlijden van ds. Adrianus 
van Herwaarden beschrijft. De her-
komst, evenals de schrijver is onbekend. 
De vermoedelijke schrijver is B. Maarle-
veld, een zwager van Adrianus Koppe-
laar. Dit kunnen we afleiden uit enkele 
begeleidende genealogische aanteke-
ningen. Een Petronella Maria Adriana 
Koppelaar is op 30 juli 1924 te Rotter-
dam gehuwd met Hendik Aart Broek-
huizen (* Wageningen, 17 jan.189 6). 
Wellicht dat met behulp van deze gege-
vens iemand ons over de mogelijke her-
komst kan inlichten. 

Inhoudelijk zijn er geen nieuwe feiten 
dan reeds vermeld in het boekje dat over 
deze gebeurtenis is verschenen. 

'De indrukwekkende gebeurtenis te 
Opheusden op den 29 juli 1855 of het 
plotseling afsterven van  Ds.  Adrianus 
van Herwaarden. 

Zoo waakt dan want 
geweet den dag nog 

de Ure niet, waar in de Zoon 
des Menschen komen zal.  

Math.  25:13 

Het bedehuis te Opheusden was in den 
namiddag van 29 juli 1855 getuige ee-
ner gebeurtenis, zoo indrukwekkend  

en ontroerend dat zij waardig is om 
ernstig te worden bepeinsd. Leeraar en 
gemeente tezamen opgekomen om ver-
sterkt te worden in het aller heiligstge-
loofaan onzen God en Vader in Christus 
onzen dierbaren Heiland, was er onder 
de schare zeker niemand die het einde 
van hun Godsdienstig zamen zijn zich 
zoo gedacht had, de schapen in Vrede 
en beeving het huis des gebeds ontvlie-
dende: en de Herder opgenomen in de 
Eeuwige Tabernakelen. De Godsdienst-
oefening daarbinnen is aangevangen ... 
daarbuiten zag men de lugt betrokken 
en eene bui uit het Zuiden opdrijven-
de, terwijl eene andere uit het Westen 
door het Noorden kwam opzetten, men 
hoorde spoedig het klateren en rollen 
van den Donder, terwijl de slagen die het 
kerkgebouw deden dreunen, elkander 
steeds sneller en heviger volgden. Ont-
zettinghad de schare bevangen, enreeds 
waren er die in angstigen haast den tem-
pel verlieten, de vrouwen weenden, de 
sterkste mannen beefden, en de Leer-
aar door het geween en gejammer in zijn 
rede gestoord zweeg een wijle ...Daar 
op sprak de Herder tot zijne angstige 
kudde terwijl de bliksem flikkerde en 
de Donder steeds heviger ratelde, deze 
woorden van troost en vermaning, de 
laatste die op aarde door hem zouden 
gesproken worden. 
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"Vrienden beseft toch dat wij ons overal 
en altijd in de handen Gods bevinden, 
Hij kan ons immers hier in zijnen tem-
pel ook behoeden even als elders, Hij 
is almachtig en geducht, maar hij is 
ook lankmoedig en groot van goeder-
tierenheid, laten wij uit het voorbeeld 
van David leeren God in alzijne werken 
te bewonderen. 0: in een der Psalmen 
herinnert hij ons zoo treffend dat ook 
dit ontzaggelijk natuurverschijnsel in 's 
hoogten magt staat als hij zegt de God 
der eere Donderd ... Mocht ook deze 
stem der Almacht in ons  alien  opwekken 
de begeerten om steeds zoo te mogen le-
ven dat wij ieder oogenblik gereed kon-
den zijn om door den Heere van leven en 
Dood opgeroepen te worden." 

... en Ziet: weinige seconden later riep 
hem de Heere van Dood en leven.... de 
uitbarstingen van het onweder sche-
nen eer toe dan af te nemen en terwijl 
de Leeraar eenige oogenblikken als in 
gepeins verzonken daar stond, slaat met 
ijzingwekkende snelheid een vonk van 
het vuur des Hemels hem op het voor-
hoofd, en de leeme hutte zijner in wo-
ning op aarde storte ineen, de Heere van 
leven en Dood wenkte: en de Ziel steeg 
ten Hemel om te worden opgenomen in 
het vele woningen hebbende Vaderhuis. 
Hoe ontzettend nu die gebeurtenis ook 
in de oogen der Wereld ook schijnen 
moge, in de oogen der vromen is zij ja-
wel diep treffend maar  tog  ook niet min-
der hart verheffent ... Zalig zeggen zij 
met den Heere Jezus die dienstknegt de 
Heere vond hem wakende en bereid ... 
Zijne gemeente getuigde van hem, het 
leven was hem Christus en het sterven 
hem gewin.' 	 • 

Adianus van Herwaarden, geboren op 26 
september 1815 te Gorinchem. Jongste zoon 
van Gerrit van Herwaarden en Dirkje Ver-
heij. Studeerde theologie aan de Hoogeschool 
te Utrecht. Twee jaar predikant te Waarder 
en achtjaar in Fijnaart. In 1854 predikant in 
Opheusden. Hij is tweemaalgehuwdgeweest. 
Zijn eerste vrouw was Sya Maria Visser. Uit 
dit huwelijk een zoon: Gerrit. Uit zijn tweede 
huwelijk met Jennigje van Dis zijn twee kin-
deren geboren: Maria en Dirk. 
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Spaan 

Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 
en contactlenzenspecialist (ANVC) 

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 

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  

Ziekenvervoer voor o.a. 
Amicon, Univé e.a. 

Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69 
Vanaf mobiel (0488) 480959 

Stationsstraat 1 Kesteren 

24  NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr. 2 - april  zoos  



N
IE

U
W

S
B

R
IE

F
  H

K
K

&
O

  23
e jaa rgan g

 nr.2
 -
  april  200 5 
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* Wagen. 18-11-1822 	Ochten 11-03-1820 
t Ochten 11-09-1897 	t Ochten 23- 0- I 905 

x Echteld 23-06-1853 

Betuwse kwartierstaat: 
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Stevanus 
STAAL 

arbeider 

* Ochten 30-04-1807 
t Echteld 	16-04-1853 

x Echteld 

Christina 
VAN KLEEF 

* Ochten 01-10-1815 
t Ochten 31-01-1887 

16-01-1835 

Peternella 
VAN INGEN 

* Ochten 07-03-1823 
t Echteld 03-07-1886 

Stinus STAAL 

arbeider 

* Echteld 25-12-1838 
',. Echteld 26-09-1913 

x Echteld 

Peternella VAN INGEN 

* Ochten 08-09-1846 
t Echteld 26-11-1925 

21-5-1879 

Anna STAAL 

* Ochten 27-12-1886 t Ochten 04-03-1953 

23-05-1912 

DEN HATERT 
beambte 
27-09-1922 
* Rhenen 25-10-1924 t Echteld 25-08-1997 

* geboren 	x gehuwd 
--: gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden 	(A) datum akte 
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Een Ford bij smederij Rothoff(± 1925) 
< 	....\ ‘,.. 

Tentoonsteiling Zetten 
Baukje T. Hof-Velde 

1 'Zetten Toen' groot succes 
I Veel belangstelling voor oude foto's 

We zullen het komen en gaan van Zet-
tenaren missen op de tentoonstelling in 
de Openbare Bilbliotheek.Wat was het 
een goede plek om daar een tentoonstel-
ling te houden en we zijn de bibliotheek 
en de dames zeer erkentelijk voor hun 
gastvrijheid. De tijd is omgevlogen.Vele 
bezoekers hebben 'aanvullingen' gege-
ven op fototeksten  etc.  en om kopieën 
van foto's gevraagd. 

Terugkijkend willen we iets vertellen 
over het ontstaan van deze tentoonstel-
ling. Allereerst het feit 'Zetten  woo'.  
De 'Werkgroep Zetten' van de HKK&O 

kreeg het verzoek om mee te werken 
aan een presentatie over het verleden 
van Zetten. Gelukkig hadden we een ge-
weldig vijftal. Henk Moorrees had nog 
een draaiboek van een tentoonstelling 
in Heteren, en Kesteren had presenta-
tieborden. En bovenal kon Henk via de 
computer ons in toom houden bij het 
verzamelen en rubriceren van de foto's. 

Verder hadden we het geluk twee 
mensen in onze groep te hebben die 
met hun hobbies een basis gaven aan de 
tentoonstelling. Wouter van den Brand-
hof, met zijn archeologische vondsten 
en met voorwerpen uit latere tijden, gaf 
kleur aan het vroege verleden van Zet-
ten.Daaruit blijkt dat deze streek open 
lag naar de zee.Legioenen Romeinen 
trokken door de Betuwe. Fransen, Duit-
sers en Amerikanen verloren, net als de 
Betuwenaren zelf, diverse zaken.  

De motor van gedegen onderzoek is Elly 
Janssen-van der Nat. Ze heeft een grote 
kennis van kadasterkaarten en is thuis 
in de archieven.Ook heeft ze vele foto's 
van het oude Zetten. Maar zonder Ien 
Hittema en de familie Geurt en Coby de 
Hartog waren we nergens geweest.We 
mochten uit hun archieven kopieën ma-
ken van foto's e.d. En natuurlijk was hun 
kennis onontbeerlijk. Daarnaast heb-
ben vele Zettenaren ons aan gegevens 
geholpen. 
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De kadastrale kaart met defoto's van de boerderijen trekt veel belangstelling 
Jaap Maats en ik waren goed in het ru-
briceren van al deze zaken en met z'n 
allen hebben we keuzes gemaakt. 

Resultaten 
Er ontstond een afdeling met kaarten 
'van 1543 tot nu'. 

In het centrum van de tentoonstelling 
lag een ingekleurde kadasterkaart van 
1832, gelardeerd met foto's van boer-
derijen. Op een paneel de schadekaart 
van 1945 met foto's van verwoestingen. 
Verder nog kaarten van Gelderland, de 
Over-Betuwe, de perceelsnamenkaart 
van de Dorpspolder Zetten en de ver-
pondingskaart van 181o. 

De fotocollectie was in rubrieken 
ingedeeld. Op twee borden hebben we 
de straten geplaatst, op drie borden de 
Heldringstichtingen, op twee borden 
de Middenstand en voor de Scholen, 
de Horeca, het Vervoer,de Dienstverle- 

ning en de Sociaal/Culturele aspecten 
elk één bord. 

Gelukkig was er ook nog plaats voor 
'cijfers' over het aantal inwoners, am-
bachten enz. in de laatste 200 jaar. 

Keuzes maken betekent dat je niet al-
les kunt laten zien.Keuzes in de tijd, keu-
zes in huizen en gebouwen,vóór en na de 
oorlog. Velen misten hun eigen huis of 
stukje straat ofhunberoep(bijvoorbeeld 
in de landbouw). Ondanks dat zijn we 
trots op het resultaat. De essentie van 
Zetten is weergegeven. 

Maar wat nu? Velen hebben gevraagd: 
'kunnen jullie niet een boekje maken!' 
We gaan 't proberen. Maar in een boekje 
kan waarschijnlijk niet alles weergege-
ven worden. Dus tot ziens! 

Henk Moorrees, Wouter van den Brandhof, 
Elly Janssen van der Nat, Jaap Maats en 
Baukje T. Hof-Velde (23 maart 2005). 
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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. 

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

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

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. (0.488) 44 1220 
Internet: www.vdgarde.n1  

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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Jaarverslag 

Joke Honders, secretaris 

I

HKK&O in 2004 

1. Algemene ledenvergadering 
op maandag 19 april 2004 (zie het ver- 
slag op pag. 33). 

2. De Historische Kring in 2004 
Het ledental van de I-m(8a) telde eind 
2004 ca.520 leden en huisgenootleden. 

Bestuur 
Het algemeen bestuur vergaderde in 
2004 vier keer. 

Lezingen 
In het verslagjaar werden wederom ne-
gen lezingen gehouden, die alle in Jo-
hanna's Hof te Kesteren plaatsvonden. 
Een aantal van onze mensen gaf lezin-
gen in de regio: Hans van den Hatert gaf 
namens onze vereniging ca. 7 lezingen, 
Kobus van Ingen 8 lezingen en Joke 
Honders 5 lezingen. 

Verder zijn we behulpzaam geweest 
bij de Open Monumentendag in sep-
tember, met behulp van van een door-
lopende multimediapresentatie en een 
fototentoonstelling in de kantine van 
Camping de Linie (bij de Spees in Op-
heusden) en rondleidingen bij de Spees 
en kasteel Echteld. 

In april hebben we met een stand 
gestaan in Kerk-Avezaath op de his-
torische dag waar alle historische ver-
enigingen uit de omtrek zich konden 
presenteren. 

2004  

Excursie 
De excursie voerde ons dit jaar naar An-
holt, Silvolde en Doesburg. Ook dit jaar 
was de organisatie in handen van de he-
ren Kobus van Ingen en Chris de Bont. 

Oud-schrift 
Voor de cursussen oud-schrift gaven 
zich acht mensen op. 

Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar drie- 
maal. 

De Tabula Batavorum 
Deze verscheen dit jaar voor de vijfde 
maal als jaarboek met als thema de Be-
tuwe in de 19e eeuw. De presentatie 
vond plaats op donderdag 18 november 
in de raadszaal van het gemeentehuis te 
G eldermalsen. De heer Rochus Timmer 
kreeg het eerste exemplaar uit handen 
van burgemeester Van Schaijck. 	a 
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Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

VOOR MEER DAN SFEER 

VOOR KLEURIG WONEN 

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

ee 

HOOFDSTRAAT 32 

6671 CD ZETTEN 

TEL. (0488) 42 o6 go 
FAX (0488) 42 0645 

omi

ti 

da"%%412'  
decoratief wonen 

Lid van 

Otte° 

Peters van Ton  
Elektrotechniek  
Bonegraafseweg 14 
6669 MH Dodewaard 
(t (0488) 41 12 14 	(0488) 41 21 93 
E-mail: elektro@petersvanton.n1  
www.petersvanton.n1  

Elektrowinkel  
Kalkestraat 3 
6669 CK Dodewaard 
e (0488) 412685 	(0488) 41 04 50 
E-mail: winkel@petersvanton.n1  

Piet van Walsem  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 
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Notulen 
Joke Honders, secretaris 

I

Notulen Jaarvergadering 
19 april 2004 

2004  

Afwezige bestuursleden: J. Bosch en C. de 
Bont. Afmelding lid: A. Bijl 

Opening 
De voorzitter opent om half acht de 
vergadering en memoreert de leden die 
ons het afgelopen jaar ontvallen zijn: G. 
van Sijl, mevr. Van  Lent.  Ook een aantal 
mensen uit het interviewboek zijn over-
leden: mevr. Van Merksestein, H. v. In-
gen, G. v. Eist en Mars van de Berg. 

Terugblik 
• Het 5ooe lid is ingeschreven; 
• We hebben meegeholpen aan de ver-

koop van het boek 'Een jongen van het 
dorp' van C. v. Esterik. Wij verzorgden 
de verkoop in Ingen en Lienden; 

• Tabula Jaarboek nr.  iv  is verschenen en 
is op het gemeentehuis van Opheusden 
aan Roos Veldkamp aangeboden; 

• We hebben een meeting gehad met een 
aantal andere verenigingen, waaruit 
bleek dat het er elders niet altijd even 
rooskleurig uitziet. Voor ons zal het in 
de toekomst ook minder worden door 
het weggevallen van de gemeente-
lijke subsidies (Over-Betuwe heeft al 
te kennen gegeven de kraan dicht te 
draaien); 

• Verder zijn er dit jaar weer lezingen 
elders gegeven door H. v. d.Hatert, K. 
van Ingen en J. Honders; 

• We hebben weer scholen op bezoek 
gehad die door H. Gerritsen en R. 

Veldkamp ontvangen zijn; 
• We kregen een aantal collecties ge-
schonken o.a. van mevr. Datema; 

• We hebben een beamer en laptop aan-
geschaft. 

Vooruitblik 
De volgende boeken staan op de rails 
• A. Bijl over het Rivierengebied; 
• Project steenfabrieken; 
• Jonker van Duinestein; 
• Interviewboek  II;  
• Boek Nederlandse SS -er uit Middel-
burg. Hoe denken de leden hierover? 
De meningen waren verdeeld, de ene 
groep vond dat we het niet moesten 
uitgeven, omdat het teveel emoties 
zou oproepen, de andere groep vond 
dat het voor de geschiedschrijving po-
sitief is als ook de andere kant belicht 
wordt; 

• Ook dit jaar zullen i.v.m.veiligheidsei-
sen wat aanpassingen aan het gebouw 
gedaan moeten worden. 

Bedankt werden 
• V. d. Brink/Peter Kegelaar voor de 

zorg voor het gebouw; 
• Peter Kegelaar voor het organiseren 

van de lezingen; 
• De excursiecommissie K. v. Ingen en 

Chr. de Bont; 
• Jan Jager, de transcribenten en de gebr. 

Spies. 
• De adverteerders en Club van  loo;  
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I 	I 	II  ELWEIJMAN  

Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestrant 7-4041 XE &storm 
Telefoon 0408 - 43 2226 's maandags gesloten 

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
Fr-1 

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. • 
• MI II Ill El REM IIII II ENE E 

II NI II 1111 1111 111 III II II IN 	IE 	IIII 
I NI IIII 	 II 1111 	II 	11111  
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• De cursusleidster Oud Schrift Joke 
Honders; 

• Auteurs Nieuwsbrief; 
• Douwe  Elting:  computernetwerk; 
• Groep genealogie: Ab Fransen en 
Geurt Opperman; 

• Peter Gerritsen vo or het inbrengen 
van de gegevens BR; 

• De technische dienst o.l.v. Wim v. d. 
Bosch en Jaap van Dam; 

• Frans Nieuwenhof voor het verzorgen 
van de bibliotheek; 

• De vaste medemerkers van het ADI 
voor het bemannen van het gebouw; 

• Directeur Frans Nieuwenhof en Mar-
lies van Oosten; 

• Bestuursleden Steunfonds (de heer 
Hoek en notaris Versluis). 

Mededelingen 
• Binnen het bestuur is Kobus van Ingen 
benoemd tot vice-voorzitter en Wim 
van de Bosch tot 2e secretaris. 

• Aan het vroegtijdig opgeven voor de 
excursie (sommigen visten achter het 
net) kunnen we helaas weinig doen. 
We doen ons best om de Nieuwsbrief 
van sept. wat eerder te versturen. 

Jaarverslagen secretariaat 
Is opgenomen in de Nieuwsbrief van  

april 2004 waar ook de notulen van de 
jaarvergadering 2003 zijn te lezen. 

Financieel jaarverslag 2003 
Zoals gewoonlijk lagen de stukken voor 
de aanvang van de vergadering ter in-
zage. De penningmeester heeft een 
korte toelichting gegeven en de kas-
controlecommissie bestaande uit mevr. 
Huibers en de heer R. Martens gaven 
aan dat de stukken in orde bevonden 
waren. Onder dankzegging werd de 
penningmeester décharge verleend. De 
kascontrolecommissie bestaat volgend 
jaar uit R. Martens en de heer T.  Bunt.  
(mevr. Huibers was aftredend). 

Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar waren H. 
Moorrees, J. Bosch en K. v. Ingen. Aan-
gezien er geen tegenkandidaten waren, 
zullen zij weer doorgaan. 

Rondvraag 
De heer Buurman uit Echteld wil graag 
een kopie van de statuten en het huis-
houdelijk reglement. 

Sluiting 
Om acht uur sluit de voorzitter de ver- 
gadering. 	 Ill  

Fa. GEBR.SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Nedereindsestraat 37 — Kesteren — (0488) 48 12 21  
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Roelofsen 

ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE 

Een complete supermarkt 
voor al uw levensmiddelen! 

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

Drogisterij Roelofsen 

Ct 0 S  
Dorpsstraat 7 

Opheusden Tel. (0488) 44 21 86 

Vco S'etyteit 
4e(re 
40444,« 

A. 1.1.1.  
BOUWMAN 
slijterij 
en wijnhandel 
Hoofdstraat 58 
6671  CG  Zetten 
Telefoon (0488) 45 12 75 

Voor binnen en buiten 

Vraag trrifhlifventi 
infortnatie over de 

Itieuzve collectie 

zonwering 
Brockciijk, 44) - 4041 CY'v KCSteïen,., 

I. (04$848::20 08 •:fax (0038' 
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Jaarverslag 

Kobus van Ingen 

I 
Werkgroep 

1 Archeologie 

In het afgelopen jaar is de werkgroep 
weer regelmatig op onderzoek uit-
geweest. In principe doen we dit elke 
zaterdagmiddag, mits de weersom-
standigheden dit maar even toelaten. 
Veelal bezoeken we bekende vindplaat-
sen en kijken we met belangstelling naar 
plaatsen waar om een of andere reden 
gegraven wordt. Deze laatste mogelijk-
heid doet zich echter niet zo vaak meer 
voor, omdat de aannemers meestal al 
snel de bouwput afvullen met zand. 

Ook dit jaar hebben we toch weer wat 
nieuwe vindplaatsen ontdekt. Bij Ech-
teld vonden we in een boomkwekerij 
bij toevalwat Romeinse scherven, nader 
onderzoek gaf aan dat hier sprake was 
van een relatief kleine nederzetting uit 
de Romeins-Bataafse periode waarin 
juist het Romeinse materiaal dominant 
aanwezig bleek te zijn. We vonden on-
der ander behoorlijk veel zogenaamde 
Terra Sigilata potscherven, dit wijst op 
een rijke bewoning. 

Ook waren we een aantal zaterdagen 
op de Tekkenburg in Echteld. Direct 
naast de oude boerderij stond ooit een 
relatief klein kasteel dat al in het begin 
van de 1.5e eeuw wordt genoemd. We 
hebben op het terrein grondig geboord 
met de Edelmanboor en de prikboor om 
na te gaan waar ooit de fundamenten la-
gen. Hierin slaagden we slechts ten dele; 
we konden wel de grove kontouren te-
rugvinden, maar vast muurwerk trof- 

2004  

fen  we niet aan. Wel vonden we de oude 
gedempte grachtbedding terug. Het 
schervenmateriaal dat we bij het graven 
van een proefsleuf konden bergen was 
nihil. Wel beek dat de kasteelplaats rijk 
is aan steenpuin uit meerdere tijdsperi-
oden en als bewijs van de sloopactivitei-
ten vonden we op het diepste punt veel 
kalkafslagen (voegen). We hebben weer 
veel geleerd bij dit onderzoek, vooral 
dat het bijzonder moeilijk is om op puin-
rijke plaatsen conclusies te verbinden 
aan de ligging van oude fundamenten. 
Het moet gezegd worden dat we het bij 
de eigenaren van de Tekkenburg, de 
familie Van Dijk, goed hadden. Naast 
de potscherven hebben we ook de no-
dige stoofperen 'kunnen bergen', en die 
smaakten prima! 

In Ingen bezochten we een reeds lang 
uit het oog verloren vindplaats, er was 
echter nog nauwelijks iets van archeo-
logische waarde te vinden. Aan de 
Kalkestraat in Dodewaard vonden we 
op een plaats waar een boomkwekerij 
was ingeplant behoorlijk veel zoge-
naamd inheems aardewerk. Omdat er 
ook wel wat Romeinse scherven tussen 
zaten kunnen we de vindplaats dateren 
uit omstreeks de 2e eeuw na Chr. In het 
komende jaar zullen we deze vindplaats 
nogmaals gaan bezoeken om vast te stel-
len hoe groot de oppervlakte hiervan is. 

Ook werd het woerdengebied bij 
Herveld bezocht. Hier konden we veel 
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scherven bergen uit de late IJzertijd en 
Romeinse tijd. We verwonderen ons 
iedere keer weer over het bijzondere 
landschap van Herveld. Nergens in de 
Betuwe zijn de oude woerden zo goed 
bewaard gebleven. 

Door de weersomstandigheden in de 
periode december tot maart hebben we 
in die periode nauwelijks wat kunnen 
doen. Het was te nat, of er kwam vorst 
uit de grond, of er lag sneeuw. Deze 

'verloren' zaterdagmiddagen hebben we 
benut om historisch intressante plaat-
sen te bezoeken. Zo bezochten we de 
oude N-H kerk van Ravenswaay, het 
koetshuis van het kasteel van Echteld, 
de Aalsdijk bij Buren, Aspermont bij 
Lienden, de herstelde kerktoren in Af-
ferden, de oude N-H kerk van Ingen en 
een officiële opgraving in het dorpscen-
trum van Erichem.  

In het afgelopen jaar mochten we 
een nieuw werkgroeplid verwelkomen: 
Annemarie Walravens uit Lienden. De 
werkgroep bestaat verder nog uit Henk 
Gerritsen, Jaap van Dam, Roos Veld-
kamp, Rian Hofs, André Schaaij, Bram 
Biesheuvel en Kobus van Ingen. 

Mocht u belangstelling hebben in 
onze activiteiten dan kunt u contact 
opnemen met een van de leden of met 
ondergetekende. 

Het was weer een boeiend en vooral 
genoeglijk archeologisch jaar, natuur-
lijk staat het ontdekken en vinden voor 
ons voorop, maar ook het gezelligheids-
aspect wordt zeker niet uit het oog ver-
loren! 

Namens de werkgroep Archeologie 
Kobusvan Ingen, secretaris 
0488-441741 

Aspremont te Lienden 
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Fruitteeit in de Betuwe 

 

Ron van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe 

 

I Een frambozenproefveld 
In Ochten in 1952-1954 

 

In de regionale dagbladen zijn sinds 2003 be-
richten verschenen over deframbozenteelt in 
de Betuwe. Deze zou weer nieuw leven inge-
blazen moeten worden. Maar hoe zit het dan 
met het verleden. Is daar wat over bekend?Bij 
een onderzoek naar de tuinbouwgeschiede-
nis van Geldermalsen, Neerijnen en Buren 
heb ik onder meer gebruik gemaakt van het 
Betuws Tuinbouwblad. In enkele afleverin-
gen staan wat opmerkingen over deframbo-
zenteelt in Ochten. Misschien is aan de hand 
van het navolgende mogelijk wat meer over 
deze teelt in de regio terug te vinden? 

De teelt van frambozen speelde zich 
voornamelijk rond Breda en in mindere 
mate in Zeeland af en slechts op heel ge-
ringe schaal in de Betuwe. In 1953 wordt 
wel verwezen naar Driel in de Over-Be-
tuwe als zijnde een oud centrum voor 
deze vrucht. In 1941 schreef men dat de 
frambozencultuur meestal onderdeel 
was van het bedrijf. Dit werd met name 
veroorzaakt doordat de pluk enkele 
weken duurde waardoor de plukkos-
ten opliepen. De cultuur was dan ook 
het beste geschikt als nevencultuur en 
vooral daar waar veel kinderen waren 
en de kosten dus gering. In de omgeving 
van Driel en Heteren op de kleigrond 
was de  Hornet  nog steeds het meest 
gekweekte ras met vrij hoge opbrengs-
ten. Hierbij moest gedacht worden 
aan een bekend geval waarbij per are  

_1.62,- werd ontvangen bij een kiloprijs 
van 25-40 cent als consumptieframboos. 
Bij een fambozenkweker in Hien, ook 
op kleigrond, gaf de  Hornet  in 1940 een 
opbrengst van 90,2 kilo, de Lloyd George 
42,6 kilo en de Superlatief 33,3 kilo per 
are. Alle struiken waren in 1936 aan-
geplant. Een andere Hiense kweker 
die Red  Crosse  had aangeplant, raadde 
deze af vanwege een slechte dracht. In 
het verleden was her en der ook de Gele 
van Chili aangeplant. Voor de fabriek 
werden de vruchten zonder dop, onge-
sorteerd geplukt in vaten,  tubs  of door 
de fabriek (Over-Betuwe) beschikbaar 
gestelde glazen potten. 

Proefveld Ochten 
Op 17 juli 1954 wordt verhaald van een 
proefveld aangelegd bij A. G.Buijs aan 
de Bonegraafseweg 12 te Ochten. Er wa-
ren 16 frambozenrassen uitgeplant in 
het kader van de landelijke rassenproef 
van het Instituut voor de Bewaring en 
Verwerking van Tuinbouwproducten te 
Wageningen. Nu was de oogsttijd aan-
gebroken ententij de van het berichtnog 
in volle gang. Belangstellenden konden 
in de daaropvolgende week tussen 19 en 
24 juli een kijkje komen nemen. Van de 
16 rassen waren er elf in drie rijen op 
het veld verspreid. Voor elke rij met een 
lengte van 5 meter was een etiket met 
daarop de naam van het ras aangebracht. 
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Tussen de rijen was steeds een strook 
van 2 meter breedte vrijgehouden. De 
frambozen waren op 20 december 1952 
uitgeplant. 

Enige tijd later werden in het blad op 
4 september de resultaten behandeld. 
In een tabel werden de resultaten vast-
gelegd. Hierbij werd een globale op-
brengst per are berekend. 

Opbrengst per are in kilo 
1 	Aantal rij en uitgeplant 

	i 	1 
120 	3 
112 	3 
110 	3 
97 	3 
92 	2 
91 	3 
87 	3 
86 	3 
81 	3 
78 	3 
77 	2 
63 	2 

57 	3 
5o 	3 
36 	2 
31 	2 

Nu zegt een kwantitatieve opbrengst 
nog niet alles. Over de smaak deed men 
geen uitspraken, want daar waren vol-
gens A. Schalk van het Rijkstuinbouw-
consulentschap te Kesteren vooral bij 
frambozen veel meningsverschillen 
over. Mailing  Jewel  bijvoorbeeld had al 
enkele jaren bijzonder slecht smakende 
vruchten opgeleverd, maar was dit jaar 
stukken beter van smaak. En met Ger-
trudis was het net andersom. Ook de 
vruchtgrootte kwam aan de orde. Mal- 

ling Promise  en Mailing Exploit gaven de 
grootste vruchten,  Durham  en Ottawa 
daarentegen zeer kleine. 

Lichtgekleurde frambozen 
De toenmalige interesse van de handel 
naar lichtgekleurde frambozen begon 
steeds meer toe te nemen. Zowel voor 
de verse consumptie als voor de ver-
werking in de fabriek waren donkere 
vruchten niet gewenst. Het vermoeden 
werd uitgesproken dat donkergekleur-
de vruchten een te rijpe indruk gaven 
en `zonodig kan de fabrikant bijkleuren 
als dat gewenst wordt.' Toch vond men 
de stevigheid belangrijker dan de kleur. 
De voorkeur ging uit naar een stevige 
framboos, grofvan stuk en zoals gezegd 
niet de donker van kleur. Met deze eisen 
was het ras Mailing Landmark dan ook uit 
de markt geprijsd. Weliswaar verkreeg 
men hiermee een hoge kilo-opbrengst, 
maar de vruchten waren gewoonweg 
week en allesbehalve stevig te noemen. 

Een ander criterium dat een rol speel-
de bij het kiezen voor een bepaald ras, 
was de inrichting van het bedrijf zelf, 
wanneer daar ook andere gewassen op 
geteeld werden. De oogsttijd is dan van 
groot belang. In 1954 konden de meeste 
rassen tussen 5 juli en 29 augustus ge-
oogst worden. Dat was zo'n week later 
dan eerdere jaren. De eerste oogst van 
het proefveld vond plaats op 1 juli, na-
melijk Mailing  Promise.  Op 3 juli waren 
daarnaast ook Gertrudis, Lloyd George, 
Mailing Exploit, Paul Camenzind, Mailing  
Jewel  en Ottawa rijp voor de pluk. Dat 
gold niet voor  Deutschland  en  Rote  Wit-
denswiller. Van het laatste ras waren pas 
op 19 juli de eerste vruchten rijp en de 
pluk pas op 12 augustus afgelopen. Voor 
alle andere rassen was dat 2 augustus. 

Ras  

Maling  Landmark 
Lloyd George 
Mailing Promise 
Gertrudis 
Mailing Jewel 
Paul Camenzind 
Preussen 
Mailing Enterprise 
Malling Notable 
Radboud 
Geneva 17861 
Mailing Exploit 
Rote M.denswiller 
Deutschland 
Ottawa 383 
Durham  
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Historische foto's 
Redactie 

I Wie weet waar dit is? 
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De eindconclusie luidde dat meerdere 
rassen geschikt waren. 

Boom en Vrucht 
Op de proeftuin Boom en Vrucht te 
Kesteren werden al jaren proefnemin-
gen gedaan met frambozenrassen. In 
1953 blijkt dat er een  so-tal rassen waren 
beproefd, zij het voor een deel op kleine 
schaal. Maar liefst een veertigtal hier-
van werd als ongeschikt gekwalificeerd. 
Ook was gebleken dat een bepaald ras 
in het ene centrum in de Betuwe het 
beter deed dan bij een ander centrum. 
Als rassen raadde men aan (zolang er er 
geen betere voorhanden waren):  Preus-
sen  (vroeg),  Deutschland  (laat), Gertrudis  

(vroeg), Radboud (laat) en Mailing  Promi-
se  (laat). Voor een goede arbeidsverde-
ling op het bedrijfkon men bij de aanleg 
beter twee rassen nemen, een vroegrij-
pend en een laatrijpend ras. 

Gertrudis was een ras alleen gangbaar 
in de Betuwe, maar nog steeds een ras 
van de bovenste plank. De donkere ste-
vige vrucht was goed van smaak en ge-
makkelijk plukbaar. Het werd ook als 
het meest geschikte ras voor inblikken 
en diepvriezen aangemerkt. 	• 

Bron: 
Archief Proeftuin Geldermalsen (Streekarchi-
variaat West-Betuwe locatie Geldermalsen). 
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Van de heer Henk Stolker uit Driebergen verkregen we deze oorkonde, 
die ah dank aan de Hervorrtule Gemeente in Driebergen is geschonken. 
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Jaarversiag 
Kobus van Ingen 

I Werkgroep 
Steenovens in de Midden-Betuwe 

2004  

In deze werkgroep wordt gewerkt, dit 
moest me even van het hart. Nu inmid-
dels al weer twee jaar komen we op ge-
zette tij den in het ADI bijeen en geven de 
individuele leden van de werkgroep uit-
sluitsel ten aanzien van hun onderzoe-
kingen. We zien dit echt groeien. Toen 
we van start gingen was er een beetje het 
idee dat alles wat we wilden gaan onder-
zoeken inmiddels al wel ergens bekend 
zou zijn. Niets bleek minder waar. Het 
is best wel bijzonder te constateren dat 
veel van de te onderzoeken objecten en 
onderwerpen nog veel onverwachte 
historische informatie prijsgeven. 

Ieder individueel werkgroeplid doet 
zijn eigen onderzoek en uit het totaal 
willen we mogelijk nog dit jaar een 
boek uitgeven. Binnen de werkgroep 
worden de meest belangrijke aspecten 
van de baksteenindustrie in onze regio 
onderzocht. De voorgeschiedenis van 
het stenenbakken, de opkomst van de 
grote fabrieken na 1850 en daarmee sa-
menhangend de verdergaande automa-
tisering en sanering. Het aspect van de 
kleiwinning, de uiterwaarden, de plaat-
sen waar de fabrieken werden gebouwd 
en de vraag wie de eigenaren c.q. onder-
nemers waren. Natuurlijk komen ook 
de met de bedrijfstak samenhangende 
sociale aspecten ruimschoots aan bod. 
Inkomsten, diaconie, armenmeesters 
en huisvesting. 

Per regio wordt onderzoek gedaan  

naar de daar ooit bestaan hebbende fa-
brieken. Dit gebeurdvoor de regio Driel, 
Heteren, Opheusden (met de Blauwe 
Kamer), Lienden Ingen en Maurik en 
aan de Waalkant voor de regio's Hien-
Dodewaard, Ochten (pendelarbeid op 
de Drutense fabrieken), Uzendoorn en 
Echteld. 

De huidige overblijfselen in het land-
schap nemen bij het onderzoek een 
voorname plaats in. Onderzoek aan de 
hand van oud kaartenmateriaal van dit 
gebied leverde reeds een schat aan in-
formatie. Kortom we plegen ons onder-
zoek in het kerngebied van de Histori-
sche Kring Kesteren 8_ Omstreken. 

Op dit moment bekijken we de moge-
lijkheid samen met het boek een DVD uit 
te geven. Hierop zouden we oud film-
materiaal kunnen uitbrengen en tevens 
biedt die techniek mogelijkheden om 
kaarten eenvoudiger raadpleegbaar te 
maken. Een en ander hangt natuurlijk 
samen met de hieraan verbonden kos-
ten. 

We zijn in het afgelopen jaar zes keer 
in vergadering bijeen geweest en hier-
van worden steeds notulen gemaakt. De 
uitwisseling van informatie verloopt 
buitengewoon goed, waardoor we geza-
melijk het kennisniveau behoorlijk we-
ten op te krikken. Op dit moment zijn de 
artikelen over het ontstaan, de industri-
alisatie, de regio 0 chten, Ingen en Driel 
al klaar. Ook de publikatie over steenfa- 
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% 	 
Voor aan IJEd. eindant geleverd. van J. D. GEURTS. 

II  

briek de Manuswaard en een interview 
met betrekking tot deze fabriek zijn 
reeds klaar. Er wordt nog gewerkt aan 
het algehele verhaal van de uiterwaar-
den, kleiwinning en eigenaren, de regi-
onale verhalen over Maurik en Lienden 
en ook de gebieden Hien-Dodewaard 
en Echteld en Uzendoorn moeten nog 
verder afgewerkt worden. Kortom; we 
zijn heel ver, maar het boek is zeker nog 
niet af. De werkgroep bestaat uit de vol-
gende deelnemers: Peter Kegelaar,  Ran  

Martens, Wébé Dresselhuys, Theo Es-
sers, Hens Dekker, Hans van den Ha-
tert, Henk Moorrees, Rob Vermeulen 
en Jaqueline van Rijn. Deze laatste drie 
vormen tevens de eindredactie. Onder-
getekende vervult de taak van voorzit- 
ter/secretaris. 	 • 

Namens de Werkgroep Steenovens 

Kobus van Ingen 
0488-441741  

Briefhoofd 
Redactie 

FoZ 

HANDEL 
in 	 .›4‘eeed ehn, n 	  

GRANEN, HOOI, 
11=00 en • 
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B. 0. S.  n 

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 

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 

rT 
Uw adres voor: 

• Tuinbloemen, landbouwzaden 
en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 
planten en meststoffen. 
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We gaan digitaal! 
Gerrit Jan van Druten 

I 
Aanvullingen voor 

i de collecties gevraagd 

Hé eindelijk, zullen velen van ons zeg-
gen. Werd tijd dat we digitaal gaan. 
Maar ja, zo makkelijk ging dat niet. 

Eigenlijk is het niet helemaal juist. Er 
was al een netwerk en de basis was al 
gelegd. Maar door persoonlijke om-
standigheden en door de razendsnelle 
ontwikkeling van de techniek (u koopt 
vandaag het nieuwste van het nieuwste 
en morgen is het al weer verouderd) was 
het systeem een beetje in de 'versukke-
ling' geraakt. Gelukkig is er een nieuwe 
start gemaakt. 

Er zijn ons een paar  Pentium III  com-
puters geschonken. Het bestaande net-
werk is aangepast voor alle Pc's. Het 
netwerk was herboren. In de studiezaal 
staan nu drie computers met netwerk-
en internetaansluiting. 

Maar ja, wel computers en een net-
werk met internetverbinding maar nog 
te weinig genealogische computerbe-
standen. Dus zijn wij druk bezig om 
genealogische bestanden op de centrale 
computer te zetten. Zo zijn er nu meer 
dan 20 CD-rom's met historisch-genea-
logische tijdschriften overal raadpleeg-
baar. 

De hoeveelheid genealogische be-
standen die we hebben is helaas nooit 
groot genoeg. Daarom vraag ik alle le-
den en niet-leden of men genealogische 
bestanden ter beschikking wil stellen 
aan het Arend Datema Instituut. 

Het mogen ook heraldische bestanden 
zijn, kaarten, (genealogische) woor-
denboeken, of andere bestanden die 
voor de vereniging interessant zijn. 

De bestanden kunnen als Word-doc, 
PDF-file of andere bestandsvormen 
worden aangeleverd. 

Naast de genealogisch interessante 
bestanden gaan we bijvoorbeeld ook 
foto's digitaal opslaan, maar dat is weer 
een apart verhaal. 

Helaas hebben we ook nog niet vol-
doende PC's. 

Kobus van Ingen werkt bijvoorbeeld 
op zijn kaartenafdeling nog met een 
hele oude 286 PC, die daarom niet in het 
netwerk zit. 

De bibliotheek heeft ook een antieke 
PC (type valt niet meer te achterhalen) 
en bij de diaverzameling staat ook iets 
curieus. 

Dus als iemand nog één of meer  Pen-
tium III  computers (of nieuwer) over 
heeft dan horen we dit graag. 

De bestanden kunnen afgegeven 
worden bij het Arend Datema Instituut 
of via  e-mail  worden opgestuurd naar 
info@aic-betuwe.n1 onder vermelding 
van: digitaal bestand. Wij zijn u bij voor- 
baat dankbaar. 	 • 
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Jaarversiag 

Baukje T. Hof-Velde  

II  Werkgroep Zetten in 2004 

WZ 

Programma 2004/2005 
16-03-2004 Een zwak voor zuivel Jos Lankveld 

20-04-2004 Van Lollus tot Domitianus Fleur Kemmers 
07-09-2004 Zorgmuseum en Museum P. H. van der Mark (Excursie) 
21-09-2004 Boomteelt in Opheusden M. H. van Eldik 
19-10-2004 Bataven en hun voorgangers in de Waalsprong Peter van de Broeke 
16-11-2004 Betekenis van Plaatsnamen J. A. J. Vervloet 
15-02-2005 Betuwnaar op pelgrimstochten Albert Mathijssen 
15-03-2005  Uitleg en presentatie film 'De Betuwelijn' Jenne Sipman 

Geschiedschrijving wordt op verschil-
lende manieren bedreven. Jos Lankveld 
heeft via advertenties, reclame en pers-
berichten uit 'De Betuwe' een prachtig 
overzicht gegeven van de zuivelindu-
strie in de Betuwe, zowel het slagen als 
wel het falen in deze streek. 

Het andere landbouwonderwerp van 
deze cyclus was de boomteelt in Op-
heusden. Al vanaf 160o gebeurt dit. De 
heer Van Eldik, zelf bomenteler, ver-
telde in woord en daad, van deze flore-
rende teelt. 

Drie lezingen komen uit de hoek 
van de Waalsprong. Peter van de Broe-
ke over de opgravingen in  Lent.  Fleur 
Kemmers over de interpretatie van het 
voorkomen van Romeinse munten en 
Vervloet beschreef de ontwikkelingvan 
plaatsnamen in de loop der tijden. 

Daarna op zoek naar mensen, die in 
hun jeugd, de Betuwe hebben verlaten 
en nu iets bijzonders kunnen vertellen: 

Albert Mathijssen op de fiets naar 
Jordanie (5200 km in 54 dagen op een 
leeftijd van 63 jaar) en de pelgrimstoch- 

ten, eveneens op de fiets, naar Rome en 
Santiago. 

De volgende telg uit de Betuwe was 
Jenne Sipman met haar film over de 
reacties op de aanleg van de Betuwe-
lijn. Gelukkig kon een achtjarige neef 
van Jenne een goede oplossing vinden 
tussen een laptop, een beamer, muziek 
op DVD afkomstig van een  Apple  com-
puter, weer te geven via een Windows 
computer. De werkgroep Zetten gaat 
op zoek naar jeugdleden! 

De excursie ging dit jaar naar de mu-
sea in eigen dorp. Het zorgmuseum in 
het Witte Huis en de werktuigen van 
de heer Van de Mark werden op de fiets 
bezocht. 

De heer Juup Bosch is dit jaar afgetre-
den als voorzitter a.i. Hij zou tijdelijk 
waarnemen, maar heeft ons jaren geleid. 
Daan Tap is nu onze voorzitter. 

Tot slot waren vele activiteiten van de 
Werkgroep gericht op de tentoonstel-
ling 'Zetten toen'. Elders in dit blad een 
verslag (pag. 28/29). 	 • 
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RAR 
Reg.  Archief  Riviereniand 

Paul Huismans 

I

Postbus 169 4000 AD Tiel — Telefoon (0344) 612230  
E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 — Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

Archief Culemborg weer open 
De archieven en collecties van het door 
schimmel geteisterde archief in Culem-
borg zijn eind vorig jaar geplaatst in het 
nieuwe, voorlopige, archiefdepot aan 
de Markt. De genomen maatregelen zijn 
afdoende geweest, zo blijkt uit metin-
gen van het aantal schimmelsporen. De 
leeszaal is ingericht, maar moet nog wel 
enigszins worden opgeknapt. In de tus-
sentijd is het archief in Culemborg weer 
alsvanoudsopengesteld.Ubentwelkom 
op dinsdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en 
van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het nieuwe 
bezoekadres is: Markt 1 Culemborg. U 
vindt dit in het gangetje naast het oude 
raadhuis. In verband met de beperkte 
ruimte in de leeszaal is het zeer gewenst 
een afspraak te maken voor uw bezoek. 
U kunt bellen met het hoofdkantoor in 
Tiel (o344-61223o). 

Microfiches Culemborgse 
Courant tijdelijk in studiezaal  
Tie!  raadpleegbaar 
De microfiches van de Culemborgse 
Courant 1861-1990 momenteel nog te 
raadplegen in de studiezaal te Tiel. U 
dient er echter rekening mee te houden 
dat ze binnenkort verplaatst worden 
naar de onlangs geopende studiezaal in 
Culemborg. 

Nieuwe toegangen 
• Zoekwijzer bevolkingsregisters ge-
meente Uzendoorn 1829-1880 (Zoekwij-
zer nr.11) 

• Zoekwijzer bevolkingsregisters ge-
meente Maurik 1829-1939 (Zoekwijzer 
nr. 12) 

• Opheusden: Inventaris van het archief 
van het Woningbedrijfvan de gemeente 
Kesteren, 1956-1976. 	 • 

Locatie CULEMBORG 
Markt 1 
9.00-12.30 uur en13.30-16.30 uur 

Locatie BUREN 
Achterbonenburg 6 
Woensdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en13.30-16.30 uur 

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

Op donderdag 5 mei 
en vrijdag 6 mei 

zijn de studiezalen gesloten. 
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Korte berichten 

Kan geroe 
in Kestere 

Van de wèèk gong ik een eindje fietse. 
Ik doch bij mijn eige: laot ik is naor 
die nije weg gaon kijke die ze aonge-
leed hemme van Echeld naor Medel. 
Onderweg zag ik een paor kjals be-
zig, die een kuil aon 't grave weure. 
Ze hadde van die rood-witte lijnte 
urn 't gat gebonde. 't Weure vrémde 
kjals, die naor oudhede aon 't zuuke 
weure.  

miens  moes ik denke aon wasse 
onderjaors in Kestere vonde. Jaap 
van Dam gong daor kijke. Bij 't gat 
gekomme zag Jaap een stuk bot. Hij 
rukte d'r aon en zag da 't een stuk 
been van een of aander klein pjerdje 
was. Toen hij wijer keek zag hij ok 't 
aandere peutje. Hij  nom  allebei de 
stukke már mee. 

's Aanderdaags kwame de echte 
gravers. Die vonde 't gebeente van 
een vrémd dier: een dier met twee 
poote! Ze brooke zich de kop over 
wa'ze gevonde hadde. Umstaanders 
die kwame kijke wieste 't ok nie. 
Kwanshuis ging ik  ók  kijke en zei: "t 
Is  vas  een kangeroe gewies, want die 
loope d'r hier in Kestere'. De gravers 
besloote er een veearts bij te hoale. 

Jaap en ik hemme dieje mins nie af-
gewach.Wa hemme we gelache toe in 
de kraant 't  bench  stong da'ze in Kes-
tere een onbekend dier hadde opge-
grave  dá  op een kangoeroe geleek. 't 
Kan verkeere, wa zedde gij? 	•  

Redactie  

IL  De dubbele cd-rom met vijf regio-
naal-historische tijdschriften is nog 
steeds te koop bij onze vereniging of via 
Joke Honders (0488) 413o 31. 	• 

110,_ 
Gebrek aan lijf en leden 

Mevr. Ludmilla van Santen, die op zoek 
was naar de lichaamsgebreken bij een 
militaire keuring geconstateerd, maak-
te ons attent op de volgende web-site, 
waarop het in de akten genoemde ge-
brek ('Gebrek 17') is terug te voeren tot 
de medische omschrijving: 
littp://home-r.worldonline.n1/-liak/  

Mill  8711 trn 	 • 

Il Expositie 
'Vergeten cultuurdragers' 

In de Tielse vestiging van het Regionaal 
Archief Rivierenland is vanaf 7 maart 
tot en met 8 april de tentoonstelling 
'Vergeten Cultuurdragers', De Tielse 
uitgeversfamilie Campagne 1819-1969 
te bezichtigen. De expositie is de tegen-
hanger van de tentoonstelling in Streek-
museum De Groote Sociëteit, waar mo-
menteel kinderboeken van de uitgeverij 
te bezichtigen zijn.D etentoonstellingin 
het archieftoont onder andere aspecten 
van het bedrijf en verder kranten, offi-
ciële publicaties en- al dan niet literaire 

- werken voor volwassenen. 	• 
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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 

E 	
E 

N  

Drukkerij Ochten 
Mercuriusweg 5 
4051 CV Ochten 
Industrieterrein 'De Heuning' 

Tel. (0344) 64 41 62 
Fax (0344) 64 38 69  
E-mail:  drulcochten@ciceronet.n1  
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