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september
Maandag 12 september
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur.
Dinsdag 20 september
Wapen van Andelst, lezing. 20.00 uur.
oktober
Maandag io oktober
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur.
Dinsdag 18 oktober
Wapen van Andelst, lezing. 20.00 uur.
november
Maandag 14 november
Joh. Hof Kesteren, lezing. 20.00 uur.
Dinsdag is november
Wapen van Andelst, lezing. 20.00 uur.
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Het winterseizoen nadert

Overlijden
Eind mei overleed Geurt de Hartog, die
vele jaren, samen met Coby, deelgenomen heeft aan onze werkgroep Tweede
Wereldoorlog. Hij was tot het laatst
een geweldige vraagbaak voor zaken
betreffende de Tweede Wereldoorlog,
maar ook voor de streekgeschiedenis.
Aan de bundel verhalen die wij in mei
uitbrachten heeft hij nog enthousiast
meegewerkt. Het resultaat is hem op 5
mei in het ziekenhuis nog overhandigd.
Geurt was al langere tijd ziek, maar
een definitief afscheid komt toch altijd
nog onverwacht. De begrafenis vond
onder grote belangstelling plaats op 3
juni in Hemmen.
Wij wensen Coby en haar kinderen
veel sterkte bij het verwerken van dit
grote verlies.
Jaarvergadering
Het was een blamage voor de voorzitter
en de secretaris: beiden waren vergeten
dat aan de lezing van april de jaarvergadering vooraf gaat. Gelukkig kon in de
pauze alsnog de vergadering worden afgewikkeld. Welgemeende excuses zijn
echter op zijn plaats!

Daarnaast zijn we al behoorlijk gevorderd met de digitalisatie van de gehele
fotocollectie. Het resultaat is fraai en
ruimtebesparend. We zullen hiermee
zeker nog het gehele winterseizoen bezig zijn.
Lopende zaken
Publicaties
Zowel het voorgenomen boek van de
Werkgroep Steenovens als het Interviewboek II hebben vertraging opgelopen. Het is twijfelachtig of het dit jaar
nog lukt. Als we het niet halen zullen we
beide in het voorjaar van 2006 publiceren.
In ieder geval zal een bundel verhalen
over IJzendoorn verschijnen, geschreven door ons lid Bart van Lavieren.
KerkarchiefLienden
Door omstandigheden is de aanbieding
van het getranscribeerde kerkarchief
van Lienden wat vertraagd. Binnenkort
zal dit echter worden aangeboden aan
het kerkbestuur.

Redactie Nieuwsbrief
Wim van de Westeringh vervolgt zijn
serie 'Straatnamen in Heteren' met deel
Inventarisatie
iv. Evenals in de vorige aflevering heeft
De inventarisatie van alle tot ons ge- Ron van Maanen, streekarchivaris van
komen collecties is afgerond, zodat we West-Betuwe, enkele artikelen ingekunnen aanvangen met de detailbe- zonden over de land- en tuinbouw in
schrijving van deze collecties.
onze omgeving. Ditmaal over de boom-
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kwekerij in Opheusden in de jaren '3 o en
de poging tot de teelt van bloembollen in
Lienden en Kesteren, eveneens ± 1930.
Verder in dit nummer aandacht voor
de Open Monumentendag 2005.
Naast de gebruikelijke onderwerpen
(de historische foto moest door plaatsgebrek worden overgeslagen), een artikel over het reisdoel van onze jaarlijkse
excursie op zaterdag 8 oktober. De excursiecommissie is er weer in geslaagd
een mooi dagprogramma samen te stellen. U leest er alles over op pagina 40.

Schoonmaak
De jaarlijkse schoonmaakbeurt van
het gebouw is gepland voor zaterdag
5 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!

Tabula Batavorum
Een overzicht van de activiteiten van
de Stichting Tabula Batavorum, waarin
onze vereniging met drie mensen is
vertegenwoordigd, wordt gegeven op
pagina 47.
In verband met een wat langere planning, zijn de onderwerpen voor de komende twee jaar vastgelegd.
In november zal het Jaarboek 2005
verschijnen met als thema Religie.
Via de gebruikelijke kanalen zal het u
•
weer worden toegezonden.

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 3o 31 of bij het Arend Datema Instituut. Er kan een cursus voorbeginners en een cursus voor gevorderden
gevolgd worden.
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e

De lessenbestaanuit12 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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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 — HET EEK 1 4004 LM TEEL

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.

_WEIR

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 6024 00
6

Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. (0488) 4429 06
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Lezingen
Peter Kegelaar
'Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27, Tel. (0488) 48 15 27

I

Maandag12 SEPTEMBER 2005

Maandag 10 OKTOBER 2005

20.00 uur

20.00 uur

Zalencentrum 'Johanna's Hof

Zalencentrum 'Johanna's Hof'

Dhr. J. J. P. Gardeniers
Kerkarchitectuur in de 1.9e eeuw

Omdat het thema van de monumentendag religieus erfgoed is, is er in aansluiting op de monumentendag een lezing
over kerkarchitectuur. De heer Garde fliers is geen onbekende:vorigjaar heeft
hij de (kerk)architectuur vóór de 19e
eeuw besproken.
Ons zicht op de (kerk)architectuur
van de negentiende eeuw is sterk bepaald door een negatieve beeldvorming.
Begrippen als 'waterstaatskerk', `stucadoorsgotiek' en de diverse neo-stijlen
(neo-gotiek, neo-renaissance, neo-barok) roepen al snel de gedachte op van
`tweede rangs' en 'namaak'.
In de lezing zal de ontwikkeling en
de rijkdom van de kerkbouwkunst in
de 19e eeuw worden belicht. Daarbij
komen de grote politieke, maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen
in de 19e eeuw aan de orde. Denk aan:
Bataafse Republiek, gelijkberechtiging
van de godsdiensten, (Lodewijk) Napoleon, Willem I, Willem II, Afscheiding,
herstel bisschoppelijke hiërarchie en
Doleantie. Ook spelen verschillende architectuuropvattingen een rol.
De lezing zal geïllustreerd worden
met voorbeelden, waar mogelijk met
voorbeelden uit de eigen streek
•

I

Dhr. D. J. Thijsen
Buren Egmond en Oranje

De spreker is verbonden aan het Oranje
Museum in het stadje Buren. Hij zal aan
de hand van een diaserie het verband
tonen, dat vanaf de iGe eeuw Buren, Egmond en Oranje aan elkaar verbindt. •
Anna van Egmond, gravin van Buren, die
zich op 19 juni1550 verloofde met Willem
van Oranje. Ze trouwden - beiden waren 18
jaar-op 8 juli 1551 op het kasteel te Buren.

NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr.3 - augustus 2005

7

VAN BREDA
-

,
, ,.,..%. 5,, -A

,

....

,.

,---

Fietsenspeciaalzaak

Schoenen
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tankstation
Arie de Bruijn
Dalwagen 16
DODEWAARD
(0488) 41 13 16
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OCHTEN
Molendam 39
Tel. (0344) 641282
't Veerhuis
Opheusden
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REILIGEBRINK
()12
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1°
,if
Hoofdstraat i5 Zetten
Telefoon (0488) 454508
8

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

Veerweg 1
4043 JV Opheusden
Tel. (0488) 44 12 07
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Maandag 14 NOVEMBER 2005
20.00 uur

Zalencentrum `Johanna's Hof
Dhr. J. van Doesburg
Het Kromme Rijn9ebied:
I

een kastelenlandschap?

Wie kent niet de kastelen langs de Langbroekerwetering die als aan een snoer
geregen kralen in het landschap liggen.
Ze weerspiegelen bij uitstek de woonplaatsen van de middeleeuwse adel in
het Kromme Rijngebied. Niet alleen
hun uiterlijk, maar ook hun aantal is indrukwekkend. Toch vormen ze slechts
een beperkt de el van het aantal dat er in
de late Middeleeuwen in het gebied hebben gestaan.
Uit onderzoek blijkt dat het er meer
dan honderd moeten zijn geweest. In
de lezing zal aan de hand van een aantal
voorbeelden worden ingegaan op de opkomst van kastelen in het Kromme Rijngebied, hun bloei en neergang. Hierbij
zal gebruik worden gemaakt van oude
gegevens, maar ook van nieuwe gegevens verkregen uit recentere opgravin•
gen.
UTRECH
NIEUW
,AMELISWEERD
OUD AMELISW.

Het kasteel van Duurstede
aan het begin van de Kromme Rijn.
Kaartje van het Kromme Rijngehied.

ZEI T
PARRENH EUVEL

SCHERPENZE
RENSWOUDE

RH I JNAUWEN
CAM MINGA
BEVERWEERD •

SPARREK

SCHONAUWEN• STERKENBURG

HARDEN8ROEKs
WEERDESTEI
WALENBUR
R Li N ESTEI
SAN DEN BUR
GROENESTEI
WIJK BIJ
DuURSTED

DOORN
OERS BERGEN
EEUWENB ORO
I NDE RSTEI N
ONENB.ORG
ROEK HUIZEN
MERONGEN

ZUILESTEIN
NATEWISCH
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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 it
maatwerk, vandaar
dat we in een persoon
lijk gesprek gaarne
bereid zijn om de
werkwijze van Bunt
Automatisering too te
lichten. Semen met ti
kunnen we dan bekij•
ken wat we voor
elkaar kunnen
betekenen

Ambiance
Ia carte restaurant.
Voor uw zakelijke
en familiegelegenheden.

Dennis en Chantal van Ralen
Tielsestraat 190 — Andelst
Telefoon: (0488) 451688
10

Bunt
Automatisering BV
Broekdijk 26
4041 CV Kesteren
tel: 0488-483669
fax: 0488-483772
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Monumentendag 20•5

Open 0.--br
Monumentendag

Kobus van ingen, lid Monumentencommissie
bouudonds

I

Gemeente Neder-Betuwe
'Kijk eens in de kerk van de buurman'

Op zaterdag io september is het weer
landelijke Monumentendag. Dit jaar
gaat de aandacht uit naar de kerken. Binnen de gemeente Neder-Betuwe zijn dat
met name de historische gebouwen, het
kerkelijk centrum De Voorhof in Kesteren en de kerkorgels die in deze gebouwen aanwezig zijn. Onze gemeente
is bijzonder rijk aan fraaie, merendeels
nog uit de Middeleeuwen daterende
kerken. Met uitzondering van de Hiense kerk, waar een zwaminfectie het gebouw teistert, zijn alle oude bouwwerken te bezoeken. Bij drie kerken zijn de
oude torens te beklimmen. Ook zal er in
alle opengestelde kerken orgelbespeling zijn door wisselende organisten die
allen afkomstig zijn uit onze gemeente.
Om 10 uur start de Monumentendag
in de kerk van Echteld. Direct na het
officieel van start gaan volgt er in de
kerk een reeks korte orgelbespelingen. Behalve de
kerk van Echteld (die enkel 's ochtends is geopend)
zijn er die dag de volgende
openstellingen:

De vrijwel originele monumentale kerkdeur van Echteld
en een detail van de
muurschildering
Sint Joris en de Draak.
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr.3— augustus 2005
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RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN
Dorpsstraat
6672 LC Hemmen

Postbus 24
667o AA
Zetten

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

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

MARK VAN WAMEL
INTERIEURBOUW
SCHEEPSBETIMMERING
Houtmanskampweg 9
6669 MZ Dodewaard
Tel. (0488) 48 22 48
Fax (0488) 41 20 81
Mobiel (o6) 53 38 82 74
E-mail: info@vanwamel.com
Internet: www.vanwamel.com

Toeleverancier
voor de jachtbouw

Gebr. Van Doorn
MOTOREN
ffl
Fr

BOVAG
MOTOR

Keuze uit ± 100 motoren
Assurantieen financieringskantoor

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
Nedercindsestraat 25 Kesteren
Tel. (0488) 48 12 00

NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr.3— augustus 2005

Ijzendoorn
Gedurende de morgenopenstelling van
de kerk, orgelbespeling en het beklimmen van de middeleeuwse toren.
Ochten
Openstelling van de naoorlogse kerk en
orgelbespeling.
Dodewaard
Openstelling van de kerk met orgelbespeling en het beklimmen van de middeleeuwse toren.
Opheusden
Boven: Ochten, de grafsteen van Hendrik
In de middagopenstelling van de oude
van Beynhem tegen de kerkmuur.
kerk en orgelbespeling door achtereenLinks: Kerkinterieur Uzendoorn
volgens vier organisten. Ook hier is de
vóór de Tweede Wereldoorlog
in de jaren vijftig herbouwde toren te
beklimmen.
Kesteren
Openstelling van de kerk en orgelbespeling.
Kerkelijk centrum De Voorhof
Aan de Nedereindsestraat bruist het
van de activiteiten. Het gebouw is te
bezichtigen en er wordt kerkelijke muziek gemaakt, ook zullen er wat kramen
staan van de bijbelstichting en de wereldwinkel.
In alle kerken zijn mensen aanwezig die
het een en ander over de historie kunnen
vertellen, bij veel kerken zijn er stencils,
waarin de beknopte geschiedenis van
het gebouw is beschreven.
Let op het nieuws in de plaatselijke
kranten, hierin worden de exacte openingstijdenendebijzonderhedenvanhet
dagprogramma aangegeven. De Monumentencie en de Historische Kring Kesteren en Omstreken rekenen op uw belangstelling.
•
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e

jaargang nr.3 — augustus 2005

13

-1
Le
d
COnCO

H.D. Verwoert en Zn.
anottete Imoning1orickt7n9
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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Barbecue
Redactie

Vaste medewerkers onder dak
1
INieuwe traditie geboren?
Enige tijd geleden opperden enkele medewerkers van de HKK&O het idee om
met alle vaste medewerkers een barbecue te organiseren.
Deze gedachte werd door de initiatiefnemers ook omgezet in daden en resulteerde in een zeer geslaagde bijeenkomst op zaterdag 2 juli, waaraan ca. 25
mensen deelnamen. Een kort regenbuitje noopte ertoe dat we de tafels onder
de fietsenstalling moesten zetten, wat
overigens een goede oplossing was.

NIEUWSBRIEF HKK&O 23e

Nadat de voorzitter (die wel een hapje
lust) alles had geproefd, hield hij een
korte toespraak, waarbij hij stil stond
bij het feit dat de vereniging leeft van
tradities, en dat het wellicht een goed
idee zou zijn de eerste zaterdag van juli
tot een 'nieuwe' traditie te verheffen.
Hij bedankte namens de aanwezigen
Annemarie Walravens en André Schaaij
voor hun intiatief, alsmede de heer Huibers, die het geheel voortreffelijk verzorgde.
•
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CARROSSERIEFABRIEK

WILLEMSEN BV

Woninginrichting
Texticlhandel

P. J. VAN DAM
( 1I I114
In._I1_

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 1313

\.

KESTEREN

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden
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Hoofdstraat 29 — Kesteren — Tel. (0488) 482001
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Straatnamen in Heteren
W. van de Westeringh

Deel 4
1
INa-oorlogs Heteren-Oost
1. Inleiding
In dit deel komen de straatnamen aan
de orde die gegeven zijn aan nieuwe
straten toen het dorp Heteren zich in
oostelijke richting uitbreidde. De namen van straten die er al vóór de oorlog
waren, zullen in de volgende aflevering
behandeld worden. Dat betreft: de Rijndijk-Kastanjelaan, Onze Lieve Vrouwestraat, Dorpsstraat, Flessestraat en
Achterstraat.
2. Eerste naoorlogse
nieuwbouwwijk: de Vogelbuurt.
In de grote behoefte aan nieuwe woningen na de oorlog werd op de percelen 'Het Hoekstuk' en 'De Klever(=
klaver)kamp' voor het eerst grootschalig gebouwd. De straten kregen namen
van vogels: nachtegaal, zwaluw, vink en
koekkoek.
Deze wijk of buurt met de straten
`Nachtegaalstraat', 'Zwaluwstraat',
`Vinkenstraat' en `Koekkoekstraat'
werd al vlug aangeduid als 'de vogelbuurt'. Heteren is met zo'n buurt niet
uniek. Ook Driel, toen eveneens behorende tot de gemeente Heteren, kreeg
een naoorlogse 'vogelbuurt', maar met
straatnamen die afgeleid waren van andere vogels, o.a. weidevogels.
Toen de Flessestraat iets naar het westen verlegd werd om van de driesprong
een kruispunt te kunnen maken, kreeg
dit stukje van de oude Flessestraat een

toepasselijke naam die aansloot bij de
bestaande namen van de vogelbuurt,
namelijk: `Leeuwerikstraat'.
3. Straten in het plan
'De Beemd' (met 'de Haantjes')
A. OUDE BOERDERIJNAMEN
De straten in het nieuwbouwplan 'De
Beemd' ten oosten van de Flessestraat
kregen namen die verwijzen naar verdwenen namen van boerderijen elders
in Heteren en naar percelen land die
volgebouwd werden of door de aanleg
van de autosnelweg A5o verdwenen. Op
de voor- en nadelen van de keuze voor
zulke straatnamen is in de vorige aflevering al ingegaan.
De naam 'De Beemd' voor dit nieuwbouwplan was eigenlijk niet zo gelukkig.
De nog bestaande (voormalige) boerderij 'De Beemd' behoorde niet tot het plan
en lag er net buiten, namelijk ten oosten
van 'De Haantjes'. Boerderij 'De Beemd'
is nog steeds bereikbaar via een uitweg
vanaf de Dorpsstraat en niet vanuit de
nieuwbouwwijk. Toepasselijker voor
het plan zou geweest zijn een naam
die verwijst naar de — verbouwde en
vernieuwde — boerderij 'De Fles'. Deze
boerderij aan de Flessestraat waarlangs
een nieuwe straat: de `Olieakkerstraat'
gelegd werd, viel wèl in dit plan.
Het winkelcentrum 'De Beemdhof
en de straat `Beemdhof hadden in dat
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Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 64 28 19
Telefax (0344) 64 35 33
Internet: www.hazet.n1
E-mail: info@hazet.n1

• APK-keuringsstation
• Levering alle merken nieuwe auto's
• Ruime sortering occasions
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw
• Moderne autowasserette
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.)
CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
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Voor al uw:
* Verf
* Verfmengen
* Behang
* Sanitair
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* Gereedschap
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Telefoon (0488)
(0488) 45 18 93
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* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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geval misschien 'Fles(se)hof genoemd
kunnen worden. Nu verwijst 'Beemdhof dus naar de nog bestaande, voormalige boerderij 'De Beemd'.
P.S.: In de komende jaren zal hier veel veranderen als het 'nieuwe hart' van Heteren verwezenlijktwordt: een dorpsplein met winkels
e.d.
De zojuist genoemde 'Olieakkerstraat'
herinnert aan een grote oude boerderij die onderaan de Drielse Rijndijk
lag, naast de in de vorige aflevering genoemde boerderij 'Prinsenhof. Deze
oude boerderij had een asymmetrisch
ingedeelde voorgevel van het voorhuis, zoals ook boerderij 'De Steeg' dat
heeft. De boerderij 'De Olieakker' had
vier zes-ruits schuiframen links van de
voordeur en twee ramen rechts ervan.

Vanaf de dijk keek men op het voorhuis,
dat op het noorden gericht was. Het
voor- of woonhuis stond dwars op het
achterhuis of de deel: een boerderij van
het T-type.
De naam 'Olieakker' bestond al in de
ie eeuw, maar is vermoedelijk ouder.
De boerderij is eind 6o-er jaren (?) afgebroken i.v.m. de aanleg van de autosnelweg A5o en de bijbehorende brug, zoals
we dat ook gezien hebben met 'De Prinsenhof die er naast lag.
De straat met de naam 'De Haantjes'
ligt waar die hoort te liggen, namelijk
op het land van de aan woningbouw
opgeofferde tuinderij en kwekerij 'De
Haantjes'. Het bijbehorende huis `De
Haantjes', anno 1778, is gespaard gebleven. Het staat op de hoek van 'De Haantjes' en de Dorpsstraat.
De straatnaam `De Bouwert' houdt

De gesloopte boerderij De Olieakker aan de Riinhandijk

NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr.3 — augustus 2005
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TANKSTATION BLAN KESTIJ N
Kesteren
Telefoon: (0488) 482090
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AREND DATEMA INSTITUUT

Archief- en informatiecentrum
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geleden verdwenen boerderij op de uiterwaarden. Vroeger kwamen er meer
boerderijen voor op de buitendijkse
gronden. Kennelijk kon daar toen nog
land 'bebouwd' worden, d.w.z. dat daar
akkerbouw uitgeoefend kon worden
zonder al te veel risico (= hoog water,
ijs). Naar die agrarische gebruiksmogelijkheid verwijst de naam: 'Bouw-weerd'
(weerd=waard). In het Betuws dialect is
een (uiter)waard een 'wèrt'. Vandaar:
'Bou(w)-wèrt'.

ander deel van Heteren (Heteren-Oost),
terwijl de naam goed gekozen had kunnen worden voor het oostelijk deel van
de straat 'Hoenderkamp'.
De straatnaam `De Houtkamp' is afgeleid van een boerderij met dezelfde
naam die ook verdwijnen moest voor de
aanleg van de autosnelweg A5o met de
op- en afritten naar en van de Rijnbrug,
en het viaduct over de Achterstraat. De
boerderij lag aan de noordkant van de
Achterstraat.

Opmerking: De naam van deze straatwordt B. OUDE PERCEELSNAMEN
door bijna iedereen verkeerd uitgesproken, Een aantal straten in Heteren-Oost
namelijk als lou-wurr. Maar de uitspraak draagt namen die eindigen op `akmoet zijn: lou-wèrr. (Vergelijk de uitspraak ker': `Smidsakker', `Klaverakker' en
van de straatnaam `Vica-riè', behandeld in `Schaapsakker', toepasselijke namen bij
aflevering O.
de daar ook gekozen 'boerderiy-namen.
Het is niet helemaal duidelijk waarom
Ook de straat `Tullekenshof is ver- men juist voor deze (perceels)namen
noemd naar een verdwenen oude grote gekozen heeft.Het idee erachterwas dat
boerderij. De boerderij `Tullekenshof men vergelijkbare of 'verwante' namen
lag onderaan de dijk, ongeveer waar de wilde; in dit geval dus `akker'-namen.
Beginnen we met `Smidsakker'. Het
(lager gelegen) Kastanjelaan overgaat
in de (hoger gelegen) Randwijkse Rijn- perceel 'De Smidsakker' was een lang
perceel, gelegen aan de westkant van
dijk.
Ook deze boerderij had een asym- de Flessestraat, tussen de 0.L.Vroumetrisch ingedeelde voorgevel: twee westraat en daar waar de Hyacintenramen links van de voordeur en vier straat ongeveer begint. De Tulpenstraat
ramen rechts ervan. Bijzonder was dat loopt over de oorspronkelijke `Smidsaan beide kanten de buitenste twee akker'. De (nieuwe) straat `Smidsakker'
(schuif)ramen niet zes-ruits, maar vier- ligt dus niet waar het (oude) perceel
ruits waren, omdat daar een opkamer `Smidsakker' lag.
De naam van het perceel 'De Smidsakwas, met eronder een kelder. Het voorhuis van de boerderij was op het oosten ker' staat waarschijnlijk in verband met
gericht. De boerderij (woonhuis + deel) het land ofde `akker' van de `smid' op het
was van het T-type.
dorp. Of deze smid ook bij deze akker
De boerderij werd 'opgeheven', toen woonde, is niet bekend. Vermoedelijk
het plan 'De Hoenderkamp' verwezen- had de vroegere smederij, die net naast
lijkt werd. De boerderij kwam leeg te (= ten zuiden van) dit perceel lag, er
staan en is in 19.. door brand verwoest.
niets mee te maken. Aan de andere kant
Nu ligt de straat `Tullekenshof dus in ervan, de noordzijde, dus aan de O.L.
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr. 3- augustus 2005
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Vrouwestraat, werd in 1862 de christelijke school of Koningin Julianaschool
gebouwd. In het kader van de plannen
voor een nieuw dorpshart en -plein zal
deze school deze historische plek moeten verlaten.
De `Klaverakker' was ten tijde dat
deze straatnaam gekozen werd, nog
een bestaand perceel behorend tot de
boerderij 'De Steeg'. Pas met de realisatie van het plan 'De Melkweide' is deze
perceelsnaam verloren gegaan. Wel
kwamen twee percelen met de naam
`Klaver'- of `Klever'-kamp (of ook: -akker?) voor aan de oostkant van de Flessestraat. Waarschijnlijk heeft men deze
percelen voor ogen gehad, waarbij niet
het begrip 'kamp', maar `akker' gekozen
werd.
De straatnaam `Schaapsakker' verwijst naar een perceel naast oftewel
westelijk van de zojuist behandelde verdwenen boerderij 'De Houtkamp'. Dus
ook deze 'akker' is verdwenen in verband met de aanleg van de autosnelweg
A5o, het viaduct over de Achterstraat en
de op- en afritten naar en van de Rijnbrug.
4. Folkloristische straatnaam
De straatnaam 'Tuin van de Burgemeester' is een duidelijk voorbeeld hoe een
stuk land in de volksmond genoemd
werd, en een andere dan de oorspronkelijke naam kreeg. Toen de (voormalige) gemeente Heteren een nieuw gemeentehuis kreeg (nu: hoofdkantoor
van de Rabobank Betuwe, straks: brede
school e.d.) was het plan om daarachter
huizen te bouwen. In feite om de open
ruimte tussen de oude 'Vogelbuurt' en
de nieuwbouw van het plan 'De Beemd'
op te vullen.
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e

Maar de nabij en hoog gelegen autosnelweg A5o gooide roet in het eten.
Op grond van geluidsnormen mocht er
niet gebouwd worden. En daar, achter
het gemeentehuis, bleef dat stuk land
maar liggen. In het gemeentehuis zetelt de burgemeester. Dat stuk land lag
als het ware in de achter-`tuin' van het
(gemeente)huis van de 'burgemeester'.
Zie hier: de volksmondtypeerde dit stuk
land als de 'Tuin van de Burgemeester'.
Toeneruiteindelijknahetplaatsenvan
geluidsschermen langs de A5o wèl gebouwd mocht worden, hebben de nieuwe bewoners van deze straat zelf deze
naam aangedragen. Als de gemeente
voor een historische naam gekozen zou
hebben, zou `Nieuwlandsbouwing' de
meest toepasselijke naam geweest zijn.
De afgebroken `Mariahoeve' was de opvolgster van 'De Nieuwlandsbouwing'.
Deze naam verwees naar de `bouwing'
of boerderij van het adellijke geslacht
Ingen Nulandt (Nuland = Nieuwland).
Het geslacht Ingen Nulandt, met aanverwante families, was lange tijd eigenaar van het `Adellijke goed De Fles' met
een erbij gelegen boerderij, de latere
`Nieuwlandsbouwing'.
5. Nawoord
Op de bijgevoegde plattegrond met
straatnamen in het dorp Heteren staat
een zijstraat van de Dorpsstraat aangegeven met de naam 'De Beemd'. Onder
3a: Oude boerderijnamen is de (voormalige) boerderij 'De Beemd' uitgebreid
aan de orde geweest.
Een straat met de naam 'De Beemd'
bestaat dus niet. De bewoners van 'De
Beemd' hebben een huisnummer van de
Dorpsstraat.
•
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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

paan
Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 4809 59
Stationsstraat 1 Kesteren
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Baukje T. Hof-Velde
Wapen van Andelst te Andelst,
Tielsestraat 190, Tel. (0488) 45 16 88

Lezingen najaar 2005

I

Dinsdag 20 SEPTEMBER 2005
20.00 uur
Wapen van Andelst

Dinsdag 18 OKTOBER 2005
20.00 uur
Wapen van Andelst

De heer C. de Hoog uit Randwijk
Gezinnen, gezinsvorming en de huishouding in historisch perspectief

De heer H. de Regt uit Ede.
1.Het leven op de boerderij in de jaren
2.Nieuws over middeleeuwse Herveld.

Zetten komt ook aan de orde, namelijk
de Christine Hermineschool, vroeger de protestant-christelijke poot
van het landbouwhuishoudonderwijs
in Nederland. Een neveneffect van de
Heldringstichtingen komt waarschijnlijk ook aan de orde.

De heer De Regt woonde destijds op 't
Slob en is één van de Betuwnaren die
naar elders vertrok, maar nog zeer betrokken is bij de Betuwe (lezingen vorig
seizoen!)
Dinsdag 15 NOVEMBER 2005
20.00 uur
Wapen van Andelst
J.Th.W.M. (Jan) Groos
De Vikingen in de Betuwe
I 400
en 800 na Chr.

Fa. GEBR.SPAAN
Landbouwmechanisatiebedrijf
Ook voor reparatie van uw machines
Nedereindsestraat 37 — Kesteren — (0488) 48 12 21
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-, Ochten 14-04-1765 /t Oph. 04-02- 1820

Aartje PALME RS

* Dodew. 18-03- 1764 /t Oph. 10-09-1831

Geurt GEURTS

.
- Dodew. 0 1-12-1754

x Dodew. 08-10-1779

x Dodew. 01-08-178,

Cornelia
VAN INGEN

Jacobus Antonij
ZEG VELD

Elisabeth
GEURTSEN

* Ochten 11-03-1770
t Oph. 14-01-1838

* Dodew. 28-08-1782
t Oph. 09-07-1836

* Oph. 03-02-1787
t Oph. 14-12-1829

x Oph. 20-01-1765
Pel
VAN DE BIJL

Anna Margreta VAN WELIJ

Peter ZEGVELD

Metje GERRITz EN (GERTSEN)

----.Rand. 06-09-1744/t Oph. begr. 19-0 1-1805

Gerrit Pelgroms VAN DE BIJL

Betuwse kwartierstaat:

arbeider
* Oph. 15-10-1768
t Oph. 02-01-1841

X

x Opheusden 12-08-1798

?

Anna Margrita ZEGVELD

Derk VAN DE BIJL
arbeider, knecht
* Opheusden 06-04-1807
t Opheusden 29-05-1888

* Opheusden 26-04-1811
t Opheusden 27-06-1877
x Kesteren 08-05-1835
Pel VAN DE BIJL

arbeider
* Opheusden 14-02-1846 tOpheusden 07-06-1931
x Kesteren
Dientje VAN
spoorwachteres
* Opheusden 27-09-1877
x Kesteren 27-09-1900 Johan VERMEER
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Maatje VAN DORLAND
o
•1746/tOKesteren 05-11-1820
*Oph. 30-01-

Oph. 16-06-03-1748/t Oph. 28- 10-1828

*Oph. 22-01-174.7/t Oph. 18-08- 1823

Maaijtje Jurriens VANDRUMPT

x Gijsbert Cornelissen WINKELMAN
arbeider

2

t.J

x Gerrit V E RWO ERT
schipper
P"*ca. 1725 /t Oph. C. 1795

:1

t<1794

Seijtje Gertsen VAN SETTEN

i
VAN SETTEN
1 Klaas Hendr ksen
-2
F' • Oph. ca. 1737
/t> 1787< 1794

Dientje VAN DE BIJL

Aalbertje
VERWOERT

Maria
WINKELMAN

* Oph. 31-03-1774
t Oph. 16-11-1832

* Oph. 14-08-1776
t Kesteren 12-1 I - I 823

* Oph. 02-02-1787
t Oph. 12-10-1824
•O

Steven
VAN SE'TTEN

x Opheusden 05-07-1801
KIaasVAN SETTEN

Jantje WINKELMAN

arbeider

arbeidster

* Opheusden 05-03-1803
t Opheusden 09-07-1882

* Opheusden 17-08-1813
t Opheusden 20-02-1881
x Kesteren 21-01-1832

Maartje VAN SETTEN
* Opheusden 27-11-1843 t Opheusden 08-01-1917
06-05-1870
DE BIJL
t 12-01-19410pheusden
* Opheusden 22-7-1876/ t Opheusden 08-11-1960
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Boomkwekers Opheusden
Ron van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe

De sombere jaren 1932-1941
I

Over de Opheusdense boomkwekers
is al veel geschreven. Aan de hand van
de jaarlijkse rapporten door de burgemeesters in Zuid-Gelderland ingediend
bij Gedeputeerde Staten kunnen we ons
een beeld vormen hoe een bestuurder
dacht, althans zich naar buiten toe uitte,
over de toestand waarin de land- en tuinbouw en veeteelt binnen zijn gemeente
verkeerde. Zo ontstaat een chronologisch beeld hoe de agrarische sector de
jaren dertig doorkwam. Aan de hand
van gegevens over crisissteun, aangevuld met genealogische informatie, kan
aan datzelfde beeld ook een individueel
menselijk gezicht worden gegeven. Dat
laatste heb ik hier nagelaten, mijn bijdrage is meer bedoeld als 'kapstok' voor
verder onderzoek.
1932
Met het boomkwekersbedrijf was het
in 1932 treurig gesteld. Vele producten
bleken onverkoopbaar, terwijl andere
maarY3tot1/4opbrachtentenopzichtevan
de prijzen in normale jaren. Volgens de
burgemeester was er dan ook sprake van
een noodtoestand. Vele kwekers waren
de ondergang nabij en waren aangewezen op (overheids)steun. Medewerking
van Gedeputeerde Staten hierin zou
dan ook deze 'nijvere bevolkingsgroep'
van een totale ondergang kunnen redden. De nood onder de kwekers was zo
hoog opgelopen dat een aantal van hen
28

besloot tot actie over te gaan. Een van
hen was het raadslid Jan van Doesburg
die burgemeester Lodder en gemeentesecretaris Brakel om advies en steun
vroeg. Beiden waren hiertoe genegen op
voorwaarde dat de kwekers de handen
ineensloegen. Op 13 december werd als
gevolg hiervan in Opheusden de 'Vereeniging van Boomkweekers, gevestigd
te Opheusden, genaamd 'Boomkweekersbelang' opgericht. Voorzitter en
secretaris van de vereniging werden
respectievelijk de burgemeester en de
gemeentesecretaris.
1933

Voor dat jaar daarop klonken de geluiden niet anders. Nog steeds was er
sprake van een noodtoestand en als
de Rijksoverheid niet met ingrijpende
maatregelen zou komen, zou het einde
voor deze bedrijfstak nabij zijn. Overigens was het met alle facetten van het
landbouwbedrijf in de gemeente slecht
gesteld.
1934
Op io december 1934 belicht de burge-

meester het afgelopen jaar. Opnieuw
bleek dat bij de boomkwekers van verbetering geen sprake was. Weliswaar was
de afzet voldoende, maar de prijzen waren door een 'moordende' concurrentie
dermate laag dat er met verlies werd gewerkt. Men moest op een gegeven mo-
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ment wel verkopen daar de bomen anders te oud en dus waardeloos werden.
De fruitkwekers profiteerden van deze
prijzenslag. De kosten voor de aanleg
van nieuwe boomgaarden speelden
geen rol van betekenis meer. De maatregelen genomen door de rijksoverheid
bestaande uit kredietverstrekking boden geen soelaas. De bijkomende kosten bestaande uit rente, hypotheek en
boekhouding liepen op tot 8 a ii% van
het verstrekte krediet. 'Een percentage
dat door geen enkel bedrijf te dragen
is', aldus de burgemeester. Daarnaast
speelde de administratieve rompslomp
om een krediet te krijgen en te behouden een dermate negatieve rol die 'den
menschen iedere neiging om crediet
aan te vragen doet voorkomen'. Toch
er was ook nog enig positief nieuws te
melden. Aan de Nederlandse Sierteeltcentral& was tegen redelijke prijzeneen
belangrijke hoeveelheid laanbomen
verkocht, waardoor voor deze soorten
ook de particuliere handel betere resultaten opleverde.
Wat in het verslag niet aan de orde
kwam, stond wel vermeld in Van Boomkwekersvereniging tot Kring Opheusden
van de Nederlandse Bond van Boomkwekers
1932-1982. Daarin werd geschreven dat
dat jaar Opheusden bijna boomkwekerscentrum af was. In principe werden teeltvergunningen namelijk alleen
verstrekt aan kwekers. Het probleem in
Opheusden was dat hier alleen gemengde bedrijven bestonden en men dus niet
specifiek een boomkwekerij bezat.

drijfstak het zeer slecht had gedaan. De
prijzen waren inmiddels zo gezakt dat
de opbrengsten niet eens de landpacht
dekten, terwijl productiekosten als arbeidloon en bemesting 'totaal verloren'
waren. Opnieuw was de Sierteeltcentrale van groot belang, zij het dat de afgenomen hoeveelheid laan- en sierbomen
te gering van omvang was om de situatie
ten goede te keren. Aan de prijzen lag
het niet, die waren bevredigend te noemen. Dat lag anders bij de vruchtbomen.
De aankoop door de Sierteeltcentrale
hiervan mislukte totaal. De prijzen waren dermate laag, dan daarvoor niet geweekt kon worden.
Door de rijkstuinbouwconsulent te
Nijmegen werd in een apart rapport aan
Gedeputeerde Staten ingegaan op de
boomkwekerijen in Zuid-Gelderland.
Het ging inderdaad zeer slecht met deze
bedrijfstak, niet alleen in het centrum
Opheusden-Kesteren maar ook elders.
In sommige gevallen lagen de prijzen
nog lager dan in 1934. Dit gold voorbijna alle laanbomen als iep, linde, plataan,
eik en beuk die zeer lage prijzen noteerden. Voor geen van deze bomen was de
teelt lonend. Dit klopt dus met datgene
wat de burgemeester had geschreven.
Voor wat betreft de afname door de
Sierteeltcentrale maakte de consulent
de opmerking dat de zwaardere maten
onder de laanbomen redelijke prijzen
hadden gemaakt.
De meeste boomkwekers in de regio
waren verre van enthousiast over de regeringsmaatregelen. Tijdens een vergadering te Opheusden had het overgrote
1935
deel van de kwekers zich uitgesproken
De misère zette zich in 1935 gewoon voor directe intrekking van de maatrevoort. Ook nu luidde het weer dat deze gelen met uitzondering van het boomvoor de gemeente zo belangrijke be- kwekerskrediet. Dit functioneerde ook
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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, bitterballen enz.

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

Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
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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niet, maar directe intrekking hiervan
zouden degenen die het wel gekregen
hadden duperen.
Ook de vruchtbomensoorten maakten over het algemeen geen lonende
prijzen en de voorraden bleven bestaan.
Uitzonderingen waren de Walnoot en
de Paradijsappel. Hier was veel vraag
naar, zodat de voorraad werd uitverkocht tegen goede prijzen. Alleen van
enkele veelgevraagde perenrassen als
Légipont bleek de voorraad onvoldoende. In de afgelopen jaren waren perenbomen aangeplant zodat de voorraden
groot waren dus het aanbod de vraag
oversteeg met als gevolg lagere prijzen. Het slechts verkoopbaar bleken de
zwarte bessenstruiken, terwijl ook kersenbomen en rode bessenstruiken nauwelijks gevraagd werden. Overigens
had de aankoop van kersenbomen door
de Sierteeltcentrale de resultaten nog
enigszins gunstigbeïnvloed. De geleverde bomen werden overigens vernietigd.
De consulent constateerde een geleidelijke inkrimping van de omvang van
de kwekerijen in Opheusden-Kesteren
en sprak van een 'natuurlijke
saneering'. De burgemeester
daarentegen vermeldde deze
inkrimping niet.
Wat de burgemeester ook
niet schreef was de grootschalige aanplant van vrucht-

jonge vruchtbomen aangeplant. Als redenen voor deze aanplant werden opgegeven de lage prijzen van vruchtbomen,
het nog enigszins lonend zijn van de
fruitteelt, lage pacht- en grondprijzen
en geldbelegging door particulieren in
de fruitteelt. Zo waren vooral appel- en
perenstruiken veel gevraagd. Duitsland
en België waren vroeger belangrijke
afzetgebieden geweest. Dat jaar vond
nauwelijks nog export plaats, uitgezonderd walnoten en jonge laanbomen naar
Duitsland. De Opheusdense boomkwekers hadden als het ging om de verkoop
van appelbomen veel last van de concurrentie door Limburgse kwekers. Veel
gevraagde appelrassen waren toen onder meer Goudreinette, President van
Engeland en de Keuleman (de laatste
met name in de Tielerwaard).Bij perenbomen ging het naast Légipont om bijvoorbeeld de Gieser Wildeman, Winterjan en Zwijndrechtse Wijnpeer en
bij pruimen om Reine Claude d'Oullins,
Wijnpruim en Eldense Blauwe. Naar het
laatste ras nam de vraag sinds jaren weer
wat toe.
Boomkwekers laden hun 'handel' op een
spoorwagon in Kesteren (±1935)

bomen in Nederland. Na het

teruglopen van de export waren de kwekers op de binnenlandse markt aangewezen.
Volgens de consulent waren
in 1935, vooral in de Betuwe,
in iets mindere mate in het
land van Maas en Waal maar
ook elders in ons land, vele
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr.3 - augustus 2005
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VOOR MEER DAN SFEER
VOOR KLEURIG WONEN
* Woon- en projectstoffering
* Meubelstoffering
* Slaapcomfort
* Verf en behang
* Lijstenmakerij

remdJ

decoratief wonen

HOOFDSTRAAT 32
6671 CD ZETTEN
TEL. (0488) 42 06 90
FAX (0488) 42 06 45

icono vakzaak

Piet van Walsem

Peters van Ton
Elektrotechniek
Bonegraafseweg 14
6669 MH Dodewaard
© (0488) 41 12 14 a (0488) 41 21 93
E-mail: elektro@petersvanton.n1
www.petersvanton.n1
Elektrowinkel
Kalkestraat 3
6669 CK Dodewaard
© (0488) 412685 L°3 (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

NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang

nr. 3 - augustus 2005

De arbeidslonen bleven in dat jaar op
hetzelfde niveau als in 1934 en bedroegen tussen de f1,50 f 2,— per dag of
fe,- áf12,- per week. In het winterhalfjaar werd van licht tot donker en in het
zomerhalfjaar tussen de negen en tien
uur per dag gewerkt. Globaal was per
hectare een arbeidskracht vereist.
Het rapport werd beëindigd met een
zinsnede over de kwekers zelf: 'De levensstandaard van de Zuid-G eldersche
boomkweekers, vooral in het centrum
Opheusden-Kesteren is over het algemeen zeer bescheiden en waar mogelijk
wordt met eigen kinderen gewerkt. De
levensstandaard is de laatste jaren nog
iets verminderd en is de kleeding en
voeding armoediger geworden.'

dat de verkoopprijzen de productiekosten niet dekten. Nog altijd vond er nauwelijks export van laanbomen plaats,
terwijl dit juist altijd van groot belang
was geweest. De voorraden waren, met
een ongekendlaag prijsniveau, eigenlijk
af te schrijven.
Toch kon de burgemeester nog iets
positiefs vermelden. In tegenstelling
tot andere plaatsen bestond er binnen
de boomkwekers een voortdurende
behoefte aan uitbreiding van de vakkennis. De georganiseerde algemene
tuinbouwcursussen werden met veel
animo door ruim 20 leerlingen bezocht.
Bovendien bestonden er dankzij de Vereniging Boomkwekersbelang plannen
in een vergevorderd stadium om een
boomkwekerijproeftuinbedrijf op te
1936
richten. Naast financiële toezeggingen
In 1936 wordt opgemerkt dat er geen ex- van de gemeente en de Veiling Kesteport had plaatsgevonden met als gevolg ren en Omstreken was van particuliere
dat met name de prijzen van de laanbo- boomkwekerszijde een jaarlijkse bijmen zo slecht waren dat deze beneden drage f 400,- toegezegd.
de productiekosten lagen.
Devereniging`Boomkweekersbelang' 1938
nam dat jaar met een gezamenlijke in- Met nagenoeg dezelfde bewoordinzending laan- en vruchtbomen deel aan gen als in 1935 kwam de situatie van de
een fruittentoonstelling in Kesteren.
boomkwekerijen aan de orde. De prijzen waren dermate laag dat alleen al de
1937
landpachtennietkondenwordengedekt
Hetjaar daarop kwam geenverandering uit de inkomsten. De Sierteeltcentrale
in de situatie. Ook de fruitteelt kampte zorgde door haar afname voor 'een dam
nog steeds met een stagnerende eco- in de markt'. En dit alleen maar omdat de
nomie maar boekte ondanks tegenval- prijzen betaald door particulieren nog
lende prijzen bevredigende resultaten lager lagen. Er was geen verbetering te
dankzij uitzonderlijke goede oogsten. constateren zolang men bleef aangeweHierdoor werd het de fruitteler moge- zen op de binnenlandse markt en de exlijk weer vruchtbomen aan te kopen. port van laanbomen zich niet herstelde.
Voor de boomkwekers betekende dit Het boomkwekersproefbedrijf werd
in principe goed nieuws. Maar net als in egzien als een middel om én de vakken1934 zorgden de grote voorraden, met nis te vergroten én nieuwe wegen in te
als gevolg hevige concurrentie, ervoor slaan.
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

Nedereindsestraat 7 - 4041 XE lfesteren
Telefoon 0488 - 48 2226

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

VAKGARAGE
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:
BOVAG
• nieuwe auto's
• occasions
• onderhoud en APK-keuring
• roetmeting
• accessoires
• gecertificeerde alanninbouw

• 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
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1939
Binnenlandse handel van geen betekenis en export nihil luidde het. De aankoop door de Sierteeltcentrale was
vrijwel de enige afzet. De inundatie van
vele percelen had voor een 'totale verwoesting' van de bedrijven gezorgd, temeer omdat er opi3 september1940 nog
steeds geen schadevergoedingen waren
uitgekeerd.

school lag dat anders, vermoedelijk omdat het 'nieuw' onderwijs was. Overigens wezen de donaties van de kwekers
erwel op dat de oudere generatie achter
de school stond. Rijkstuinbouwconsulent Johan Bos vulde het verslag van de
burgemeester op een aantal punten aan
of beter gezegd verduidelijkte het. Volgens hem werd op io mei 1940 het bestaande stichtingsgebouw, met daarin
de fruitteeltschool, door Nederlandse
militairen in brand gestoken. Aan het
eind van het jaar werd de nieuwbouw
aanbesteed. Met de fruitteeltschool
was inmiddels begonnen in een lokaal
van de veiling. Er waren 20 aanmeldingen geweest, waarvan 15 leerlingen aangenomen konden worden. De proeftuin
voor de fruitteelt en de boomkwekerij
was eind1940 gedeeltelijk beplant. •

1940
Het oorlogsjaar 1940 had zeer slecht
uitgepakt. Niet alleen de inundatie had
voor zware verliezen gezorgd, ook de
verkoop van bomen en bijbehorende
prijzen was bijzonder slecht gebleken.
In de gemeente Kesteren was toen
513 ha tuinbouw in gebruik, te verdelen
in bijna loo ha boomkwekerij en 412
ha fruitteelt. De boomkwekerij kon in
twee afzonderlijke producten worden Noot
gesplitst, te weten 57,5 ha aan vruchtbo- 1. De Nederlandse Sierteeltcentrale speelde
in de crisisjaren een belangrijke rol door het
men en 39 ha aan laanbomen.
1941
De gevolgen van de inundatie, waarbij
vele percelen verwoest waren, waren
nog steeds merkbaar. Percelen die in
eerste instantie goed leken te zijn, gingen in de zomer van 1941 alsnog dood.
En was het jaar in jaar uit slecht gesteld
met de prijzen, nu waren deze best tot
hoog te noemen maar kon men er nauwelijks van profiteren bij gebrek aan
voorraden.
In oktober 1940 werd de fruitteeltschool annex fruit- en boomkwekerij
van de stichting 'Boom en Vrucht' geopend en dat met succes. Het maximum
aantal leerlingen van 15 dat toegelaten
kon worden tot de fruitteeltschool was
zo bereikt, voor de boomkwekerij-

opkopen van bomen en planten waardoor de
kwekers in staat waren hun bedrijf te laten
voortbestaan. De aangekochte planten en
bomen werden gratis beschikbaar gesteld
aan gemeenten voor de aanplant van nieuwe
openbare parken.

Bronnen
• www.library-wur.n1
• Archief Gedeputeerde Staten inv.nrs. 1184711850 (Gelders Archief te Arnhem).
• J. Veel. `Opheusden als centrum van fruitbomenteelt' in Pomopost, zomer 1997.
• Van Boomkwekersvereniging tot Kring Opheusden
van de Nederlandse Bond van Boomkwekers 19321982.
• Presentatie Magazine Gemeente Kesteren
thema: boomkwekerij.
• Bilmkes aon 't spoor. Sporen uit de geschiedenis van Kesteren. Kesteren, 2001.
• Betuwsch Tuinbouwblad, 4e jaargang, nr. 8, zaterdag 15 juni 1946.
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Roelofsen

21,0. Skeet
4,ejs
J-fi,ta‘eft
eft dtee.

SUPER DE BOER
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Een complete supermarkt
voor al uw levensmiddelen!

A.I.M.
BOUWMAN

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

Drogisterij Roelofsen

slijterij
en wijnhandel

tOS

Dorpsstraat 7
Opheusden Tel. (0488) 44 21 86

Bezoek on ze s towroont!
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Hoofdstraat 58
6671 CG Zetten
Telefoon (0488) 45 12 75

Vraag vrijblijvend
informatie over de
nielave collectie
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Bollen
Ron van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe
iBloembollen

uit
Ill Lienden en Kesteren 1928-1931
Vroeger leerden we dat bloembollen uit
de Bollenstreek (Lisse, Sassenheim en
Hillegom) vandaan kwamen en heeft
menigeen een schoolreisje gemaakt
naar de Keukenhof. Toch zijn ook in het
Hollands-Gelderse Rivierengebied pogingen gedaan om de bloembollenteelt
van de grond te krijgen. Aan het eind
van de jaren twintig van de twintigste
eeuw kwam de Nederlandse landbouwer in zwaar water terecht. Traditioneel
verbouwde handelsgewassen als granen
en aardappelen brachten dermate weinig op, dat het bedrijf op zijn best kostendekkend was, of erger nog verliesgevend. Landbouwers zochten daarom
ten dele hun heil in andere gewassen in
de hoop een fatsoenlijk bestaan te verwerven. Dat het zich massaal op een ander product toeleggen weer overcapaciteit en dus lagere prijzen meebracht,
realiseerde men zich niet direct. In deze
jaren floreerde de bloembollenexport,
reden dus om over te gaan naar deze
bedrijfstak.
Op 5 mei 193o schreef R. van der Veen,

Uit de brief van Van der Veen blijkt dat
op dat moment al zo'n vier jaar lang in
Zuid-Gelderland bloembollen geteeld
werden, onder meer in de dorpen Lienden, Opheusden en met name in Ommeren en verder in het Bommelerwaardse
Brake1.1 Het was overigens een assortiment dat over het algemeen beperkt
bleef tot tulpen, narcissen en gladiolen.
Van der Veen meende dat tegen een
geleidelijk doorvoeren van deze teelt
in Zuid-Gelderland geen bezwaar bestond. Maar wel met enige restricties.
Zo vond hij dat eigenlijk alleen kapitaalkrachtige personen zich hiermee
moesten gaan bezighouden. Deze konden het zich veroorloven de bollen niet
direct te verkopen, maar een goede prijs
afte wachten, ook al zou dat een jaar duren. Bloembollen waren en zijn sterker
afhankelijk van de markt van vraag en
aanbod, dan bijvoorbeeld andere gewassen. Men is afhankelijk van wat 'in
de mode' is bij de consument. Ook het
vinden van de geschiktste soorten en
rassen voor de teelt ter plaatse was van

rijkstuinbouwconsulent en tevens di-

groot belang. Het heeft geen zin te kiezen voor een bepaald ras als dat alleen

recteur van de rij kstuinbouwwinterschool te Hees (Nijmegen) aan Gedeputeerde Staten van Gelderland over
zijn bevindingen met betrekking tot de
bloembollenteelt in Zuid-Gelderland.
Hij was hiertoe uitgenodigd, nadat de
burgemeester van Vuren hierover in
zijn landbouwverslag had geschreven.

met zeer grote inspanning wil gedijen.
Van der Veen vond het met name voor
de kleinere kwekers verstandig om op
bescheiden schaal te starten en zo geleidelijk ervaring en kennis op te doen en
minder risico te lopen. In de gemeente
Vuren was men namelijk al gestart om
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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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voor f Go 000,- bloembollen te poten!
Iets wat door hem aan de hoge kant werd
gevonden.
Wat is nu verder nog bekend over de
Liendense en Kesterse bloembollen?
In de beide Tielse couranten en de De
Geldermalser uit die periode heb ik nog
geen bericht hierover aangetroffen. De
enige bron die wel iets heeft opgeleverd zijn de jaarlijkse verslagen door de
burgemeesters aan Gedeputeerde Staten tussen circa 1927-1943 ingezonden,
waarin zij de toestand van de land- en
tuinbouw en veeteelt in hun gemeente
belichten. Deze verslagen moeten niet
verward worden met de sinds de negentiende eeuw jaarlijks verschenen gemeentelijke Landbouwverslagen.
Lienden
Op 22 november 1930 werd vanuit Lien-

dat de uitkomsten over 1931 zo onzeker
waren geweest, dat van uitbreiding geen
sprake zou zijn. Vermoedelijk is ernooit
meer dan ééntelerhiergeweest die rond
1931 gestopt is met zijn activiteiten. Op
dat moment verkeerde de Nederlandse
bloembollensector al in problemen en
bleek uiteindelijk overheidssteun en
vergaande sanering noodzakelijk. •
Noot
1. Uit mijn onderzoek blijkt dat ten minste
Be esd (Mariënwaard),Buurmalsen,Meteren
en Nederhemert ook in dit rijtje thuishoren.
Bronnen
• Archief gemeente Vuren 1920-1940 inv.nr.
15 (Streekarchivariaat West-Betuwe locatie
Asperen).
• Archief Gedeputeerde Staten inv.nrs. 118471185o (Gelders Archief te Arnhem).
• Archief gemeente Lienden 1928-1969 inv.nr.
61(RAR locatie Buren).

den geschreven dat de bloembollentelers ter plaatse steeds met lage prijzen
waren geconfronteerd en een eventuele
uitbreiding niet verwacht werd. In het
verslag over 1931 werd niet meer gerept
van de bloembollenteelt. Met deze karige informatie moeten we het doen.

HUMERI
CATERISG

Kesteren

Wat betreft Kesteren is de hoeveelheid
informatie nauwelijks groter. In 1929
werd door de burgemeester geschreven dat de bloembollenteelt in opkomst
was, Ter plaatse was een landbouwer

begonnen die zeer tevreden was over
de resultaten. De vakkennis kwam van
een familielid, een bloembollenkweker
uit Lisse, die verantwoordelijk was voor
de teelt. Bleek een en ander levensvatbaar te zijn, dan zou uitbreiding kunnen
worden aangemoedigd. Het werd echter geen succes. Op 7 januari 1932 bleek
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e

Salades,
Warme en koude buffetten en hapjes,
Belegde broodjes, Barbecuepartij en,
Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz.

Voor bedrijven en particulieren
Bonegraafseweg 13-4051 CG Ochten
Tel.: (0344) 64 55 go
E-mail: info@huiberscatering.n1

www.huiberscatering.n1
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Excursie 2005

49rva
,

Kobus van I ngen en Chris de Bont

E

Zaterdag 8 oktober 2005:
Op zoek naar de wortels van de suikerbiet

Op zaterdag 8 oktober hebben we weer
de jaarlijkse excursie van de HKK&O.
Wederom is het de firma Hatro Tours
uit Ochten die ons naar een bijzonder
plekje in Nederland zal brengen. De
bestemming is dit jaar West-Brabant,
om precies te zijn: we gaan 's ochtends
naar Oudenbosch en in de middag naar
de vesting Willemstad. Deze bestemming hebben we eigenlijk al jaren op ons
verlanglijstje staan; het moest er nu dus
echt een keer van komen.
Zoals gewoonlijk vertrekken we om
half negen vanaf het Arend Datema Instituut en nemen dan direct de snelweg
richting Den Bosch-Waalwijk. Na zeker
vijf kwartier rijden verlaten we de snelweg bij de afslag Zevenbergsenhoek.
Hiervandaan rijden we langs de randen
van het polderlandschap naar de centrumplaats Zevenbergen, het dorp waar
in 1852 de suikerindustrie van de grond
kwam.
Midden in dit uit de kluiten gewassen
dorp worden we op de koffie verwacht
in het oude NS station. Dit station, waarvan de uitbater zegt dat dit het oudste
van Nederland is, heet tegenwoordig
Restaurant 'Het Peronneke'.
Na de koffie rijden we via een landelijke route naar Oudenbosch. Hier worden we verwacht in de ie eeuwse Basiliek van de heiligen Agatha & Barbara,
waarvan wel eens wordt gezegd dat het
40

de mooiste 'relatief moderne' kerk van
Nederland is. Bouwpastoor Willem
Hellemonds was de motor achter de
bouw van deze kolossale basiliek. Het
door P.J.H.Cuypers ontworpen gebouw
is een kopie van de St.Pieter in Vaticaanstad. De wat afwijkende voorgevel is
een ontwerp van G.J.van Swaay. In het
jaar 1912 kreeg de kerk de (geestelijke)
rang van basiliek. We gaan de basiliek
bezoeken en een gids zal ons verder in
detail vertellen over de bouw, de rol van
het Zouaven centrum Oudenbosch en
de vele bijzonderheden die in deze kerk
zijn te zien. De rondleiding zal maximaal anderhalf uur duren.
Omstreeks kwart over twaalf worden we verwacht in Restaurant Chi. We
kunnen daar de keuze maken uit verschillende Chinese lunchgerechten en
voor de vasthoudende Nederlander is er
eventueel ook wel iets 'herkenbaars' te
kiezen. De lunch, de toegang tot de basiliek en de koffie bij het Peronneke zijn
zoals gewoonlijk bij de prijs inbegrepen.
We rekenen er op om zo tussen kwart
over een en halftwee Oudenbosch weer
te verlaten en op weg te gaan naar het
vestingstadje Wilemstad.

Rechts Wim van den Bosch,
Hans van den Hatert en Jaap van Dam
voor de basiliek van Oudenbosch.
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Om daar te komen rijden we via allerlei voormalige dijken en polderwegen
in de richting van het Haringvliet, de
oude zeemonding naar Rotterdam. Bij
aankomst zal de bus een `halfrondje' om
de oude vesting rijden om bij de haven
uit te stappen. Na een korte wandeling
door het vroeg zeventiende-eeuwse
stadje komen we bij de gouverneurswoning Het Mauritshuis, oorspronkelijk
het Prinsenhof genoemd. Hier worden
we verwelkomd door een tweetal gidsen, die ons een anderhalf uur durende
rondleiding zullen geven door het Mau42

Het Mauritshuis, de gouverneurswoning
ritshuis en daaropvolgend de bijzondere Koepelkerk. Deze laatste kerk werd
in gebruik genomen in 1607 en was de
eerste kerk die in deze typische protestante (ronde) vorm werd gebouwd.
De gemeente schaarde zich in dit type
kerk 'rondom het woord'. Na deze korte
stadswandeling kan een ieder nog wat
verder rondkijken in dit bijzondere
vestingstadje. Omstreeks kwart over
vier pikt de bus ons dan weer op bij de
haven.
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Via de snelweg rijden we terug naar
Raamsdonkveer en daar gaan we de
brug over naar Hank.We worden daar
omstreeks vijf uur verwacht bij café
'De Steek van de Keizer', waar we het
traditionele afzakkertje nemen. Zoals
gewoonlijk zijn de consumpties hier
voor eigen rekening. Omstreeks zes uur
verwachten we weer terug te zijn in Kesteren.
Voor deelname kunt u zich opgeven
bij Kobus van Ingen tel. (0488) 44 17 41
(graag bellen tussen 17.00 en19.00 uur)
of tijdens openingsuren bij het Arend

NIEUWSBRIEF HKK&O 23e

Datema Instituut (dhr. Henk Gerritsen)
te Kesteren tel. (0488) 48 22 05.
De kosten voor deze dag bedragen 25
Euro per persoon. Dit bedrag dient u
voor 1 oktober over te maken op bankrekeningnummer 3319 57183 (giro
3725054) t.n.v. Historische Kring Kesteren 81 Omstreken onder vermelding van
'Excursie 2005'.

Wij rekenen ook dit jaar weer op een
volle bus en wensen u alvast een hele
•
fijne dag toe.
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Een onbewoond eiland

AD

Redactie

Bundeling artikelen
over de Tweede Wereldoorlog in de Betuwe
Ter gelegenheid van de Go-jarige herdenking van de Tweede Wereldoorlog
in 2005 hadden we besloten een bundeling te maken van artikelen die in kranten verschenen waren, aangevuld met
enkele originele verhalen.
Donderdag 5 mei was het zover. De
bundel, die als titel meekreeg 'Een onbewoond eiland', kon worden aangeboden.
Hiervoor was als locatie het gemeentehuis in Opheusden gekozen, omdat juist
op die dag twee groepen Belgische veteranen van de brigade Piron hier aanwezig zouden zijn voor een korte herdenkingsplechtigheid.
Het eerste exemplaar zou worden
worden aangeboden aan mevr. Coby

de Hartog, die mede namens haar man
Geurt het boek in ontvangst zou nemen.
Korte tijd hiervoor echter kregen wij
bericht dat het minder goed ging met
Geurt, en Coby vanzelfsprekend niet
kon komen.
Voorzitter Folkert Schuurman heeft
het boek toen overhandigd aan de auteurs, te beginnen met de oudste: Hans
van den Hatert. Na een dankwoord aan
het Comité 4 en 5 mei dat we even mochten inbreken in het programma, werd
buiten bij het monument de plechtige
herdenking gehouden.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels en bij het Arend Datema Instituut.
,
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Wethouder mevr. J.Talman spreekt de veteranen toe.
Naast haar de heer C. van Eck, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei.
NIEUWSBRIEF HKK&O 23e
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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

n B. o. 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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Tabula Batavorum
Kobus van ingen

INieuws
Thema's jaarboek 2006 en 2007
Op dit moment wordt er weer met
voortvarendheid gewerkt aan ons jaarboek nummer 6. Deze uitgave uit de
Terugblikreeks staat in het teken van
'Geloven tussen de Rivieren'. In deze
uitgave wordt aandacht besteed aan
een groot aantal kerken en kerkelijke
wetenswaardigheden in het gebied tussen Gendt en Vuren. Zoals gewoonlijk
hopen we het uit te geven in de loop van
november dit jaar.
Zowel de katholieke, de protestantse
en de joodse aspecten zullen in dit jaar-

boek wat nader worden beschreven.
Met name 'onze Betuwe' wordt gekenmerkt door zijn vele middeleeuwse
kerkgebouwen, die zonder uitzondering oorspronkelijk voor de katholieke
eredienst werden gebouwd. In onze
eigen omgeving kent een ieder natuurlijk de fraaie kerken van Dodewaard,
Echteld, Lienden, Ingen, Opheusden
en Uzendoorn. Ook aspecten zoals bijgeloof, vicariegoederen, rouwborden,
grafsteden en bijzondere predikanten
en gebruiken zullen onder de aandacht

Thema 2006: Vervoer. Hier de eerstenbus in Rijswijk in 1934 (Coll. An Paap Rijswijk).
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worden gebracht. Momenteel legt de
eindredactie de laatste hand aan de artikelen en de `zetter' maakt er een leesbaar (en fraai) boek van. Vijf jaar lang
heeft Folkert Schuurman deze taak
voor zijn rekening genomen. Hierin
heeft hij vorm gegeven aan vijf prachtige uitgaven. Vorig jaar gaf Folkert
echter te kennen dat een ander het nu
wel van hem over mocht nemen. De redactie heeft na lang zoeken de heer Junus Tahitu uit Eist bereid gevonden deze
taak van Folkert over te nemen. Met het
volste vertrouwen zien we uit naar 'zijn'
eerste jaarboek!
Inmiddels is het samenwerkingsverband van de Stichting Tabula Batauitgebreid met de Historische
Vereniging Pasqualini uit Buren, De
Historische Vereniging Vuren en de
Historische Kring West-Betuwe. Met
de Historische Vereniging Den Ouden
Dijk' uit Herwijnen is een nauw samenwerkingsverband aangegaan.
De redactie van de stichting is daarom uitgebreid met de heren Arthur

Hanselman, Ron van Maanen en Aart
Bijl. Sedert kort is het penningmeesterschap van de stichting in handen van
ons HKK&O lid Ran Martens. Verder
bestaat het bestuur/redactie uit John
Mulder (voorzitter), Joke Honders (secretaris), René Hartman, Geert Visser,
Chris de Bont en Kobus van Ingen (redactieadres). Voor déze uitgave bestaat
de eindredactie uit René Hartman, Ron
van Maanen en Arthur Hanselman.
Achter de schermen wordt al weer
voorzichtig gedacht over de uitgaven
voor de jaren 2006 en 2007. De thema's
voor deze jaarboeken hebben we inmiddelsvastgelegd. zoo6 zal in het teken van
verkeer en vervoer staan en 2007 zal het
verenigingleven in het Rivierengebied
nader aan de orde komen.
Mensen die zich nu reeds geroepen
voelen over deze onderwerpen iets te
schrijven, kunnen contact opnemenmet
een van de redactieleden. Bijdragen uit
deeigenwoonomgevingwordeni.v.m.de
geografische spreiding zeer op prijs ge•
steld.

Brief hoofd
Redactie

10

f_9
,064

E. W. JAGER.
,j(
‘4,,Are,ezkest.
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Reg. Arc lef iviereniand
Paul Huismans

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel-Telefoon (0344) 6122 30

E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
I Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
Dienstverlening archief gemeten
Nieuwe toegangen
Het archief heeft deelgenomen aan de • Zoekwijzer bevolkingsregisters gelandelijke Kwaliteitsmonitor Dienst- meente Uzendoorn 1829-1880 (Zoekwijverlening 2004. De publiekswaarde- zer.
nr.11)
ring scoort ongeveer gemiddeld. Goed • Zoekwijzer bevolkingsregisters gegewaardeerd werd de inzet van het meente Maurik 1829-1939 (Zoekwijzer
studiezaalpersoneel. Suggesties voor nr. 12)
verbeteringen zullen zoveel mogelijk • Gemeente Kesteren: Inventaris van het
worden geimplementeerd.
archief (1882)(1917-) (1938-1964) (1984).
• Opheusden: Inventaris van het archief
Archief Culemborg weer open
van het Woningbedrijfvan de gemeente
•
De archieven en collecties van het door Kesteren,1956-1976.
schimmel geteisterde archief in Culemborg zijn eind vorig jaar geplaatst in het
nieuwe, voorlopige, archiefdepot aan
Locatie CULEMBORG
de Markt. De genomen maatregelen zijn
Markt 5
afdoende geweest, zo blijkt uit metinDinsdag ná tel. afspraak
gen van het aantal schimmelsporen. De
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
leeszaalis weer als vanouds opengesteld.
In de tussentijd is het archief in CulemLocatie BUREN
borg weer als vanouds opengesteld. U
Achterbonenburg
bent welkom op dinsdag van 9.00 uur
Woensdag ná tel. afspraak
tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30
9.00-12.30 uur en13.30-16.30 uur
uur. Het nieuwe bezoekadres is: Markt
5 Culemborg. U vindt dit in het gangeLocatie NEDER-BETUWE
tje naast het oude raadhuis. In verband
Burg. Lodderstraat 20
met de beperkte ruimte in de leeszaal is
Donderdag ná tel. afspraak
het zeer gewenst een afspraak te maken
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
voor uw bezoek. U kunt bellen met het
hoofdkantoor in Tiel (0344-612230).
In het kader van Monumentendag heeft het RAR i.s.m. Monumentenzorg van de gemeente Tiel een tentoonstelling ingericht, die op vrijdag 9 september zal worden
geopend: 13iddenstebuiten', religieus erfgoed in Tiel.
NIEUWSBRIEF HKK&O

23e jaargang nr.3 — augustus 2005

49

Korte berichten
Redactie

Hannes

Statenbijbel
't Is al wir innige tijd geleje, dá Jan
van Lent uit Ochte de naold in 't dak
stoak. Jan, ok wel Boertje genuumd,
was een bizonder miens. Lang zat
hij vur de P.v.d.A. in de raod. Mar, zo
hij mij vertelde, hij stemde nooit op
z'n eige, már op zijn vroegere vrind
Wim Keuken van de S.G.P. Toen zijn
vrouw stierf zoch' ik hum gedurig
op. Hullie hadde bij mij in de buurt
gewond. Jan was een boekewurm.
Hij há honderde boeke en dá weure
gin romannekes. En 't weirelds mist
verkochte boek kende hij van binne
en buite. Eiges had hij er tientalle van
ligge. Die koch' hij op rommelmarte
in 't laand van Maos en Waol. Nou há
Jan aon de ginnekaant in Batenburg
twee aauwe staotenbijbels op de kop
getikt. Er zeute van die mooie plaote
in en ze weure geschreve mit van die
aauwerwetse letters. Toen hij zag dá
ik ze mooi von' zei Jan: 'As ik ernie mir
zij, dankreg de gij en Wim allebei zun
bijbel.Ik zal d'r eenbriefke inlegge en
't tigge de jonges zegge. Kort naodat
hij dà há gezeed stierf hij. Pimke, een
zoon van hum, regelde alles. Wá laoter vroeg ik of hij 't briefke in die
aauwe bijbel gevonde há. Ja, dá há hij,
marhij há den bij bel mit al die aandere
boeke aon z'n bruur meegegeve. Mar
die hed me beloofd, dá wanneer hij de
bijbel uit há, deze aon jou zou geeve...
Dá is nou al jaore geleeje en hij het 't
boek der boeke nog the uit!
•
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D._.1 Genealogische Contactdag
Op zaterdag 17 september 2005 wordt
in Groenlo de we Oost-Gelderse Contactdag voor Genealogie, Boerderij- en
Streekgeschiedenis gehouden. Voor
inlichtingen over deze Oost-G elderse Contactdag kunt u terecht bij de
voorzitter van de Werkgroep Jos M. G.
Lankveld, tel. (0481) 373478 (e-mail:
lankveld.josmg@planet.n1) of Johan
Hiddink, tel. (0318) 618618 (e-mail:
•
jenghiddink@hetnet.n1).

ILI Open Dag Bibliotheek Tiel
Op zaterdag 4 september is er van 12.0016.00 uur Open Dag in de Bibliotheek
Tie!. Verschillende verenigingen zullen zich presenteren. HKK810 en het
Arend Datema Instituut zijn deze mid•
dag eveneens vertegenwoordigd.

Ni

Gelders Archief: Open Dag
Op zaterdag 29 oktober organiseert
het GA een open dag in het kader van
de Landelijke Archievendag op de eerste dag van de Week van de Geschiedenis. Er zijn die dag tal van speciale
activiteiten. Bezoekers kunnen ook een
kijkje nemen achter de schermen. Meer
informatie: Elio Pelzers, GA, tel. (026)
3521600. Zie ook www.archievendag.n1
en www.weekvandegeschiedenis.n1 •
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes,
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz.
Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en
huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.
Full-colour drukwerk, o. a. brochures.
Eigen ontwerpstudio.
kleurenkopieën, A4 en A3 formaat,
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit!
Klaar terwijl u wacht.

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

OCHTEN
offset & digitale druk

3
E

E
E

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.n1

