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Van de voorzitter

<411Ik

IDe tijd vliegt, maar...
u zit zelf achter de stuurknuppel
Alweer een nieuwjaar
Mede namens het bestuur wil ik al onze
leden en hun familie een voorspoedig
2006 toewensen. We hopen dat we u
allen in goede gezondheid ook volgend
jaar weer mogen begroeten.

Lopende zaken
Het afgelopen jaar zijn we weer een aantal projecten aangevangen, die dit jaar
hun voltooiing zullen vinden.
Een van de hoofdzaken was echter
nog steeds de verwerking van de grote
nalatenschappen die de afgelopen jaren
Terugblik
tot ons zijn gekomen. In grote lijnen hebHet afgelopen jaar hebben we vrucht- ben we deze verwerkt, waarna het zoebaar kunnen afsluiten. Er is veel werk ken naar ruimte om het allemaal netjes
verzet, wat dit jaar tot uiting zal komen op te bergen een aanvang kan nemen.
in een aantal publikaties.
Financieel gezien hebben ook wij last Geurt Opperman
gehad van de depressie in de economie. Via zijn vrouw Carla en dochter Caro Bedrijven beperken hun uitgaven en het la mochten we de verzamelingen van
publiek koopt wat minder. Niettemin Geurt ontvangen. Wij zijn hiervoor
hebben we het jaar positief kunnen af- zeer dankbaar. Geurt had een goed
sluiten.
geordend genealogisch archief, maar
Door de herindelingen van de voor- vooral de enorme verzameling foto's
malige zeven gemeenten in ons werk- en negatieven zal ons de komende jaren
gebied, worden we geconfronteerd met nog bezighouden.
nieuwe keuzes die die nieuwe gemeenten maken, keuzes die voor ons niet in Verenigingsstructuur
alle gevallen positief uitvallen.
We zijn al enkele jaren bezig om de
structuur van de vereniging te veranderen, waarbij vooral de positie van het
Club van loo
We gaan begin januari bezien hoe we de Arend Datema Instituut wat nadrukkeClub van 10 o in een andere vorm kun- lijker dan in het verleden een onderdeel
nen gieten, waarbij de leden jaarlijks wordt van de Historische Kring. We
een blijk van waardering ontvangen. hebben geregeld dat er een klein beDe gedachte bestaat om de Club om te stuur is voor de Stichting Arend Datema
vormen tot 'Begunstigers van het Arend Instituut, waarvan Frans Nieuwenhof
Datema Instituut'. We zullen de leden in voorzitter is. Frans is tevens benoemd
de loop van januari schriftelijk benade- tot directeur van het Instituut.
Het geheel is gedefinieerd als een
ren en op de hoogte stellen.
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werkgroep van de Historische Kring,
met als hoofdtaak het verschaffen van
een onderkomen aan de vereniging.
Dit betekent in de praktijk het beheer
van het Stationsgebouw, het beheer
van alle 'hardware', die in eigendom is
overgedragen aan het instituut (kopieerapparaat, beamer, schermen, kasten
computers, enz.). Verder beheert het
instituut de collecties ('software'), die
eigendom blijven van de Historische
Kring, maar voor derden toegankelijk
blijven via het instituut. Het Arend Datema Instituuttreedt ook op als uitgever
voor de Historische Kring.
Met al deze wijzigingen in de structuur leven we nu een paar jaar tot tevredenheid, waardoor het noodzakelijk
wordt dit ook juridisch te laten vastleggen. Dat betekent dat de bestaande statuten gewijzigd moeten worden.
Momenteel wordt hieraan gewerkt
om dit in het voorjaar tot stand te brengen.

onze vereniging in het bestuur Ran
Martens als penningmeester en Chris
de Bont als lid.
Redactie Nieuwsbrief
In deze Nieuwsbrief zijn twee artikelen
opgenomen die geen plaats vonden in
het Tabula Jaarboek. Gerrit Hendriks
schreef over twee predikanten die beiden 5o jaar in Kesteren `stonden', terwijl
Ien Hittema het werk van Hendrik Pierson in Zetten belicht, de opvolger van ds.
Helding.
In de volgende Nieuwsbrief zullen
nog twee artikelen verschijnen die niet
in het Tabula Jaarboek konden worden
opgenomen.
Ook in deze Nieuwsbrief het inmiddels gebruikelijk excursieverslag van
Carola Opperman.
•
Nieuw van de pers!

Huis te Wiel
Via de nieuwe eigenaar van het Huis te
Wiel, zijn we betrokken geraakt bij het
archeologisch onderzoek dat plaatsvindt op deze lokatie door RAAP. Onze
werkgroep archeologie heeft daaraan
meegewerkt. In de volgende Nieuwsbrief zullen we een verslag van hun bevindingen opnemen.
Tabula Batavorum
Er heeft een kleine wijziging plaatsgevonden in de afvaardiging van onze vereniging in het bestuur van de Stichting
Tabula Batavorum. Joke heeft zich teruggetrokken uit het bestuur. De functie van secretaris is overgenomen door
Kobus van Ingen. Verder zitten namens
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e jaargang
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AANBIEDINGEN

BESTEL & INFORMATIELIJN

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.

/-'\--\

fj-2-IRE
Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 6024 00
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Lezingen
Peter Kegelaar
'Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27, Tel. (0488) 48 15 27

Maandag 9 JANUARI 2006

van de eeuwen werd het verdervergroot
en het kreeg in de 16e eeuw de vorm
Zalencentrum 'Johanna's Hof'
waarin we het vandaag nog kennen.
Na de pauze neemt G eertrudis het
programma over en hij zal een fraaie
Geertrudis v. Dijk/Kobus v. Ingen
Kasteel De Weijenburg
opname laten zien van het kasteel en
fruitbedrijfdoor de seizoenen heen. Op
Geertrudis van Dijk en Kobus van Ingen basis van historische gegevens trekken
zullen het een en ander vertellen en laten we rond dit boeiende object en maken
zien van dit bijzondere Betuwse kasteel. kennis met de specifieke werkzaamheVoor de pauze zal Kobus in het iets ver- den.
•
tellen over de gecompliceerde bouwgeschiedenis van het in fases opgetrokken
Maandag 13 FEBRUARI 2006
bouwwerk en tevens zal hij wat vertel20.00 uur
len over de eigenaren en bewoners. Al
Zalencentrum 'Johanna's Hof'
voor 1300 bestond er een adellijk huis
in het dorp `Egtelt' en zover de bronnen
Diu-. C. van Esterik
dit duidelijk maken was in die tijd de
... en alles liep anders.
adellijke familie Van Egtelt de eigenaar
van het huis en de omliggende landerij- Nietsvermoedend werkte de schrijver
en. Achtereenvolgens vererft het in de aan het boek over zijn geboortedorp in
geslachten Van Wije (Van Wijhe), Van de Betuwe. Hij hoopte op een paar posiWassenaer Catwijck en Van Balveren. tieve recensies in de regionale pers. HeiDe laatste particuliere eigenaar was ba- melijk droomde hij ervan dat de laatste
ron Van Verschuur. Hij kocht het uit de paar honderd exemplaren na anderhalf
nalatenschap van zijn tantes. Na de oor- jaar niet bij De Slegte zouden belanden.
log deed hij het vervallen kasteel van de
In oktober 2003 verscheen Een jongen
hand, voor het symbolische bedrag van van het dorp, Honderdjaar Ingen een dorp in
één gulden. De nieuwe eigenaar werd de Betuwe, en ... alles liep anders.
toen de Stichting Vrienden der GelderBinnen drie weken moest er al een
sche Kasteelen, deze stichting heeft het nieuwe druk komen, er verschenen
huis aan het einde van de jaren vijftig ge- recensies in landelijke dagbladen, TVrestaureerd en nu wordt het als horeca Gelderland zond een documentaire uit,
gelegenheid verhuurd. Zoals veel kaste- er kwamen brieven uit alle windstreken,
len in deze regio is ook de Wijeburg ont- de Ingenaren vertelden hem herinnestaan uit een alleenstaande woontoren ringen waar makkelijk een tweede boek
met een royale voorburcht. In de loop mee was te vullen.
20.00 uur
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Ouderwets gezellig uit voor
een drankje. Vraag naar de
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Tel. (0488) 44 12 07
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In mei 2004 won het boek zelfs een nationale prijs.
Overdonderd vroeg de schrijver zich
voor het eerst af: wat was de oorzaak
van het succes? Hoe kon het platteland,
altijd in het verdomhoekje, zo in de nationale aandacht komen?
Welke lessen vielen er wellicht voor
andere regionale geschiedschrijvers uit
te trekken? Het eerste deel van de lezing
houdt zich met die vragen bezig.
Het hoofdthema van de avond is ook
één van die volstrekt onverwachte
gevolgen van het boek: de nog ongeschreven geschiedenis van de Betuwse
dwangarbeiders, die tijdens de Tweede
Wereldoorlogindeoorlogsindustrievan
het Duitse Roergebied moesten werken.
Zijn tante, Bertha van Kalkeren-Donderwinkel, kwam met een historische
schat van grote waarde van haar zolder,
nog nooit door de buitenwereld gezien,
een juweel waar iedere geschiedschrijver op hoopt: tientallen brieven in een
oude sigarendoos, die zijn oom, Joop
van Kalkeren, ( hij was toen achttien)
vanaf de zomer van 1943 aan zijn ouderlijk huis in Lienden schreef. Het is
het verhaal van een Betuwse jongen die
moedig standhield temidden van een
gebrek aan eten, lijdend aan heimwee,
bombardementen, onzeker of hij Lienden ooit nog zou terugzien en levend
onder een bruut systeem van dwang en
onderdrukking.
Chris van Esterik zocht nog een Liendense en een Ommerense dwangarbeider op van dezelfde hoogoven. Zij vulden het dramatische verhaal in brieven
van zijn oom verder aan.
•

NIEUWSBRIEF HKK&O 24e

Maandag13 MAART 2006
20.00 uur
Zalencentrum `Johanna's Hof'
Ronald de Graaf
I De Betuwe in de Tachtigjarige Oorlog.
In het begin van de Tachtigjarige Oorlog hadden de Spanjaarden de macht
in Nijmegen. Toen Prins Maurits na de
dood van zijn vader Willem van Oranje
benoemd werd tot hoogste legeraanvoerder in dienst van de Staten-Generaal, besloot hij na 1590 om de stad aan
de Waal terug te veroveren. Hiertoe
bedacht hij een plan: hij zou de loop
van de rivier omleiden! Eerst kreeg de
ambtman van de Neder-Betuwe Dirk
Vijgh de opdracht om de boerente pressen te komen graven voor de aanleg van
een dijk over land tussen Dodewaard en
Opheusden... en wel zo dat de dorpen
er veilig achter kwamen te liggen als de
Waalbandijken oostelijk van de Dwarsdijk zouden worden doorgestoken! Een
merkwaardige vorm van oorlogvoeren.
Ons is altijd geleerd dat Prins Maurits
zo'n slimme generaal was... Hoe dit
afliep, wordt u verteld door Ronald de
Graaf. Ook zal hij iets over de rol van de
calvinisten in de oorlog zeggen en over
de onveiligheid op het Betuwse platte land.
Van 1985 tot eind jaren '90 gaf dr. Ronald de Graaf (1961) uit Veenendaal geschiedenis en godsdienst op de Christelijke MAVO De Poort. In 2004 verscheen
` 0 orlog, mijn arme schapen. Een andere
kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 15651648'. Momenteel is hij verbonden aan
de Christelijke Hogeschool in Ede. •
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Ambiance
la carte restaurant.
Voor uw zakelijke
en familiegelegenheden.

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

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

Willemstad
en Oudenbosch
Om half negen vertrokken we richting
Zevenbergen om daar een kopje koffie
te drinken bij restaurant het Peronneke.
Dat was reuze gezellig. Na de koffie gingen we richting Willemstad. De stad is
genoemd naar Willem de Zwijger (Willem van Oranje). Na zijn dood heeft
Prins Maurits, zijn zoon, het roer overgenomen.
In Willemstad hebben we het Mauritshuis en de koepelkerk bezichtigd.
De koepelkerk stamt uit 16o7 en is een
heel mooie kerk die nog steeds wordt
gebruikt als protestantse kerk. Het
Mauritshuis is in opdracht van Prins
Maurits in1623 gebouwd. Nog altijd zijn
er banden met het koningshuis, want
koningin Beatrix draagt de titel `vrouwe
van Willemstad'. Er hangen beneden in
een kamer allemaal schilderijen van de
Oranjes en bij de trap hangt een schilderij van het vroegere Mauritshuis. Boven

waren allerlei oude spullen die te maken
hadden met oude gebruiken en beroepen, er was zelfs een klein winkeltje ingericht en een woonhuis. Ook stond er
een oude brandweerwagen. Die is naar
binnengekomen door het dak en kan
nooit meer naar buiten.
Toen we dit alles bezocht hadden, gingen we weer terug naar de bus om naar
Oudenbosch te rijden. De familie Bunt
was verkeerd gelopen; de gids van het
Mauritshuis heeft hen met de auto naar
Oudenbosch gebracht. Toen we in Oudenbosch aankwamen gingen we eten
bij Restaurant Chi, waar we konden kiezen uit nasi of bami met babi pangang,
loempia met twee stokjes saté, foe yong
hai of kip met nasi of bami. Het smaakte
voortreffelijk! Het is voor herhaling vatbaar.
Na het eten zat iedereen te wachten tot
de heer Bunt naar voren zou treden, en

Het weeldige interieur van de basiliek.

NIEUWSBRIEF HKK&O 24e jaargang
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Salades,
Warme en koude buffetten en hapjes,
Belegde broodjes, Barbecuepartijen,
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Voor bedrijven enparticulieren
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Schaderegelingen
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ook dit jaar droeg hij weer een komisch op 12 december 1884. De lengte (uitwenstukje voor (zie verderop). Daarna gin- dig) van de kerk is 81 meter, de breedte
gen we naar de basiliek H.H Agatha en (uitwendig) 55 meter en het hoogste
Barbara, die tegenover het restaurant punt van de koepel is 63 meter. Hij is geChi staat. Pastoor Willem Hellemons bouwd met de Sint Pieterskerk in Rome
was de stichter van de basiliek. Hij was als voorbeeld, die zestien maal groter
geboren te Roosendaal op 17 april 181o. is dan de basiliek van Oudenbosch. De
De kerk is ini88 o gebouwd. Op 23 maart kerk is in fases gebouwd. Het is een heel
1833 is Hellemons tot priester gewijd in mooie kerk om te zien.
de basiliek St. Jan van Lateranen. Op 5
Nadat we de kerk hadden bezocht
maart 1842 werd hij pastoor van de kerk gingen we naar de bus en reden we naar
in Oudenbosch, eerst van de oude kerk Hank om daar het traditionele afzaken later van de basiliek. Hij is overleden kertje te gebruiken bij Café De Steek
van de Keizer. Dat was gezellig, net als
altijd. Vandaaruit gingen we terug naar
Kesteren, waar we om half zeven aankwamen.
Het was jammer dat Chris de Bont niet
mee kon. We hopen dat hij er volgend
jaar weer bij is.
•
De leraar Nederlands vraagt zijn leerlingen wat spreekwoorden op te noemen. 'Na regen komt zonneschijn', steektJaap van
wal. Vitstekend',prijst deleraarhem en geeft de beurt aan een ander. 'Gedeelde smart
is halve smart', weet Kees.
Dan krijgt Gerrit, de grootste belhamel van de klas, de beurt. 'Een gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden', dreunt hij op. Enigszins beduusd
vraagt de leraar Gerrit of hij misschien nog een ander spreekwoord kent. la hoor',
antwoordt Gerrit olijk. Wie de schoen past, trekke hem aan'. De leraar wordt boos en
roept tegen de jongen: 'En nu nog een! Maar pas op of ik haal de directeur erbij'.
Gerrit vervolgt: 'Veel geschreeuw maar weinig wol'. De maat is vol en kwaad rent de
leraar de klas uit om de directeur te halen. Gerrit gaat echter onverstoorbaar verder.
`Als de kat vanhuis is dansen de muizen op tcfel'. De hele klas barst in lachen uit. Even
later stappen de directeur en de leraar de klas binnen. 'Het hinkendepaard komt achteraan', mompelt Gerrit, net luid genoeg om het voor iedereen hoorbaar te laten zijn.
Zo jongeman, jij kent van die mooie spreekwoorden', zegt de directeur tegen Gerrit.
Tacit mij er dan ook eens één horen'.
'Een ongeluk komt zelden alleen', begint Gerrit. Verder komt hij niet want hij wordt
terstond de schoolbank uit gesleurd. Hij roept nog: 'Bezint eer gij begint...', maar
dat mag niet meer baten. Gerrit krijgt erflink van langs en huilend weet hij nog uit te
brengen: Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet'.
Dan stuurt de directeur de jongen naar huis. Op de drempel van de school kijkt Gerrit
nog één keer om en schreeuwt hard: 'Oost west, thuis best'.
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e
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• buigwerk
• bouwstaalnetten
• geprefabriceerde
wapening en vlechtwerk
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Het beet van de lauw
Redactie

E Nieuwe bundel verhalen
1van Bart van Lavieren, ditmaal over Lizendoorn
Bart van Lavieren is geboren in IJzendoorn in Wachtpost 24, aan de spoorlijn midden in het Uzendoornse Veld.
Hij studeerde Tropische Bosbouw en
Natuurbeheer in Wageningen en werkte
daarna in bijna alle werelddelen. Na zijn
pensionering schreef hij 'Ryder', het relaas van zijn belevenissen in Zambia.
In deze tweede bundel vertelt hij over
zijn jeugd in Uzendoorn en over zijn
reizen over de wereld.

NIEUWSBRIEF HKK&O 24e

Onze kring heeft de verhalen gebundeld in een boekje van bijna 300 bladzijden. Het eerste exemplaar werd onlangs
door Joke Honders aan de auteur aangeboden. Het boek is maar in een beperkte
oplage aanwezig en voorlopig alleen te
koop bij het Arend Datema Instituut. De
prijs is €7,50.
•
Joke Handers overhandigt
het eerste exemplaar aan de auteur.

jaargang nr. i -januari 2006
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Hendrik Pierson (1834-1923)
K.(Ien)Hittema-Brunink

IOpvolger

van ds. 0.G.Heldring

Dominee Hendrik Pierson is de opvolger van ds.O.G. Heldring, stichter der
Heldringgestichten te Zetten. Beiden
zijn mannen van het Reveil, die praktisch evangelie belijden. De uitwendige
zending waar Heldring vanuit ging - de
inwendige zending die het geworden is.
Hendrik Pierson, geboren to juni 1834
te Amsterdam, studeerde in Utrecht,
was predikant te Heumenoord en
Den Bosch eer hij begin 1877 het ambt
aanvaarde als predikant van de door
Heldring in 1870 gebouwde gestichtskerk te Zetten. De bevestiging vond
plaats door Nicolaas Beets.
Daarnaast werd hij directeur van de
drie door Heldring gebouwde gestichten plus de Normaalschool. Pierson
zou er in de tachtiger jaren nog vier inrichtingen aan toevoegen. In deze tijd
begon hij ook een maandblad: 'De Bode
der Heldringgestichten'. De bedoeling
was hiermede het werk in Zetten landelijk bekendheid te geven en zodoende
gelden ter ondersteuning in te zamelen.
Onder redactie van Pierson, die tevens
de geestelijke overdenking schreef,
maakte zijn secretaresse, de schrijfster
W.M. Maclaine Pont, er een interessant
blad van.

eenlopende groepen te boeien. Ook de
zogenaamde verpleegden en de kinderen van Talitha. De studenten van het
gymnasium in Zetten bezochten de
Vluchtheuvelkerk graag (de aanblik van
de meisjes van de kweekschool was overigens geen geringe bijkomstigheid). In
de steden waar hij preekte trok Pierson
volle kerken.Ook gaf hij boeiende lezingen waar men nog lang over sprak.

De winteravondlezingen
Iedere woensdagavond in de winter
werden in de Normaalschool lezingen
gehouden over literaire onderwerpen
voor directrices en assistentes van de
huizen, leerlingen van de scholen en
verdere geïnteresseerden.
Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod en werden besproken.
Wanneer er veel klassieken op de agenda staan komen leraren van het gymnasium binnenvallen met de studenten
in hun kielzog. Die trachtten zoveel
mogelijk op te vangen van de zorgvuldig achter palmen en groen verborgen
kwekelingen.
Een greep uit de onderwerpen: Homerus, Vergilius, Dante, Goethe, Shakespeare, Cats, Vondel, enzovoort. Ook
over landen en volken, over Pompei
De predikant
en Herculanum. Grappig is om in 1932
Pierson is de redenaar, de man van de - Pierson is er dan al niet meer - op de
boeiende preken. Hij maakte daar veel agenda De Forsyte Saga aan te treffen.
werk van, vond het belangrijk om uitNIEUWSBRIEF HKK&O 24e
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Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 642819
Telefax (0344) 64 3533
Internet: www.hazet.n1
E-mail: info@hazet.n1

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

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Voor al uw:
* Verf
* Verfmengen
* Behang
* Sanitair
* Electra
* Verlichting
* Gereedschap
* IJzerwaren
* Meubels
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Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN
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* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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Pierson en de gestichten
Door Heldring waren gesticht: 1. Steenbeek - kort gezegd: gevallen vrouwen.
2.Talitha - verwaarloosde kinderen van
4 tot 16 jaar uit slechte milieus; 3. Bethel
- idem van 16 tot 23 jaar. Daarnaast een
kweekschool voor Chr. Onderwijzeressen met internaat. Pierson zou, ondanks
veel tegenwerking,1 nog bouwen het
Magdalenahuis voor ongehuwde moeders en het Kinderhuis, voor kinderen
waar de moeder niet voor kon zorgen.
Ook twee internaten de z.g. Opleidingshuizen voor kinderen uit gezinnen van
zendelingen, zeevarenden, of moederloze gezinnen die thuis geen goede opleiding konden krijgen. Hiervoor kon
dan in bescheiden mate meestal betaald
worden.

Pierson en de directrices
Het streven was de directrices van de
huizen zoveel mogelijk zelfstandig te
laten functioneren. Pierson wordt wel
geconsulteerd bij allerlei moeilijkheden en gebeurtenissen. Wanneer regentessen uit den Haag, die in het bestuur
van Talitha zitten, de dienst uit willen
maken en de directrice ondergeschikt
en naar hun hand willen zetten, ontslaat
Pierson de directrice die onder hun invloed staat en stelt in dat de directrices
- indien zij dat wensen - kerkelijk worden bevestigd zoals een predikant, maar
dan volgens aangepast formulier. Deze
vorm geeft de directrices een stevige
eigen plaats.
In de tijd dat de leiding van het Weeshuis Neerbosch landelijk in opspraak
raakt - ik begrijp een rommelige geld-

Het opleidingshuis Hosa Semna.
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administratie en strengheid met losse
handenbij de opvoeding, ook werkdruk
- neemt Pierson het voor ze op door te
zeggen dat ze er alleen voor staan: `Ik
heb zeven directrices naast mij die mij
bijstaan en het onaangenaamste deel
van den arbeid van mij afnemen. Hiermede kom ik vanzelf op het straffen
in het algemeen. Wij staan in Zetten
anders tegenover deze kwestie dan op
Neerbosch. Daarmee bedoel ik niet dat
wij hier alleen met meisjes te doen hebben, omtrent welke zich heeren allicht
voorstellen, dat zij altijd met zachtheid
te leiden zijn. Een meisje of vrouw kan
sarren, zoals geen enkele jongen het
kan, en er is heel wat Christelijk geduld voor nodig om dan kalm te blijven.
Brutaliteit bereikt bij meisjes soms een
toppunt, als knapen en mannen zelden
vertonen. Toen ik in 1877 Heldrings taak
aanvaardde, wist ik niet dat zulke toestanden bestonden'
Zijn strijd tegen de
gereglementeerde prostitutie
Pierson heeft vanaf het begin in Zetten de strijd aangebonden tegen de van
overheidswege gereglementeerde en
toegestane prostitutie. De ellende die
hieruit voortkwam voor o.a. de veelal
onwettig geboren kinderen was schrijnend. Het was een internationaal pro bleem. In Engeland was het mevrouw
Butler die een beweging in gang zette.
In diverse steden in Europa werden
conferenties gehouden om de strijd aan
te gaan tegen dit onbestrafte kwaad
met het doel een wettelijk verbod te bewerkstelligen. Pierson sloot zich hierbij
aan, bezocht deze bijeenkomsten en
speelde hierin een belangrijke rol. Zijn
talenkennis - zijn perfecte Frans, veelal
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e jaargang

de voertaal en de taal der beter gesitueerde families in die tijd - kwam hem
goed van pas. In Nederland werd dan
eindelijk in 1911 een wet aangenomen
die de prostitutiepraktijken wettelijk
verbood en strafbaar stelde. Op de foto
uit 1911 bekijken Pierson en zijn vrouw
een aangeboden album met felicitaties
en adhesiebetuigingen.
De Middernachtzending
De Middernachtzending werd opgericht door Van de Steur, die door zijn
zondagschoolwerk in Haarlem in aanraking kwam met totaal verpauperde
gezinnen. En dat niet zozeer door armoede; de man verdiende een behoorlijk loon, maar doordat de mannen hun
geld brachten naar kroegen en huizen
van ontucht dompelden ze daardoor
hun gezinnen in armoede: 'Terneder gedrukt door zooveel ellende' (Bode aug.
1889), schreven Van de Scheur en zijn
trouwe vriend Veldhuijsen aan Pierson.
Die wees hen op de Middernachtzending, die in Denemarken was gestart en
die daar aanvankelijk 'zoo rijkgezegend
was'. Verder: 'Aanvankelijk durfden zij
niet, want niet alleen de werkende klasse maakte zich aan die vreselijke zonde
schuldig, het waren bovenal de hogere
standen waartegenover zij handelend
moesten optreden. Zouden zij daartoe
de moed vinden? Nochtans in de kracht
des Heeren zou het beproefd worden.'
Men begon er aan. Er was inderdaad
moed voor nodig de mannen aan te
spreken. Zomaar op straat aan de deuren van de huizen van ontucht en plezier. Men kreeg van alles over zich heen,
soms heel letterlijk ook slagen en stompen met daarbij gemene taal. Zij kregen
echter hulp van jongelings- en geheel-

nr.i-januari 2006
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Hendrik Pierson bekijkt samen met zijn echtgenote de steunbetuigingen (1911).
onthoudersverenigingen. Nadat zij in
Haarlem steun kregen van een commissaris van politie breidde deze zending
zich langzamerhand uit tot andere steden. Enkele predikanten sloten zich aan.
Ook Pierson hielp. Bij de jaarvergaderingen der Heldringgestichten, waar de
besturen samenkomen, komen ook de
Middernachtzendelingen hun verhalen vertellen. Zij zijn de werkers in het
veld die de mannen aanspreken en wier
arbeid zich steeds verder uitbreidt naar
andere steden. Zij brengen tussendoor
verslag uit aan Pierson, waarvan dan in
de Bode gewag wordt gemaakt. Daarbij
wordt ook actie ondernomen om de wet
van Napoleon, die onderzoek naar het
vaderschap nog steeds verbiedt, ongedaan te maken.

22

Pierson en de kinderbescherming

Tot ongeveer 1905 konden ouders of
voogden de kinderen op elk moment ophalen, wanneer ze ergens voor konden
dienen. De kinderen die, opgeknapt,
gewend aan regelmaat en bescherming,
helemaal niet weg wilden, moesten tegen hun zin meegegeven worden. Vanuit Talitha was al lange tijd geijverd om
dit wettelijk onmogelijk te maken, wat
uiteindelijk resulteerde in de Wet op
de Kinderbescherming. Het belang van
het kind kwam nu op de eerste plaats.
Een bijkomstigheid was dat de overheid
meer te zeggen kreeg, maar daartegenover stond dat er nu aan de verzorging
bijgedragen werd, wat zeer welkom
was.

NIEUWSBRIEF HKK&O 24e jaargang nr.1- januari 2006

Pierson en de muse
Op de huizen en in de gestichtskerk
werdveel gezongen. Toen mevr. De Mol
in Zetten kwam, eerst als directrice van
Hosa Euphema ( in 1923 zou zij hier het
landhuis De Til bouwen), speelde zij
orgel in de Vluchtheuvelkerk. Zij was
zeer muzikaal, had een zangopleiding
genoten bij Clara Schumann en zij begon gezangen, waar ds. Pierson de tekst
voor schreef, op muziek te zetten, veelal
gebruik makend van mooie klassieke
melodieën, Dit resulteerde in november
1904 in de uitgave van de Vluchtheuvelzangen. Deze bundel werd verkocht ten
bate van de gestichten en beleefde nog
drie drukken. Ze bevatten 200 liederen.
Twee ervan zijn opgenomen in de gezangenbundel van de N.H.Kerk en bekend
geworden: God is getrouw zijn plannenjalen niet en Houdt Gij mijnhanden beide met
kracht omvat.
De Talitha-deuntjes waren al eerder
ontstaan, frisse vrolijke liedjes die de
kinderen met plezier zongen. Soms
hield Pierson een wedstrijdje wie de
tekst kon vervolgen, nadat hij de eerste regel voorgezegd had. Dat was niet
moeilijk voor hen en ze werden uiteindelijkfeestelijk onthaaldenbeloondmet
een feestje op de Vluchtheuvel. Touwen
werden aan de bomen gebonden voor
een schommel, er werden spelletjes gedaan en er werd getrakteerd. Tot slot als
het donkerwerd werd vo or het naarhuis
gaan een griezelverhaal verteld. Talitha
was Piersons dierbaarste gesticht, hij
kwam er graag. Er werd door de kinderen altijd uitgezien naar zijn verhalen.
Ook het Kinderhuis zag hem graag. De
kleintjes waren helemaal niet bang voor
die deftige mijnheer. Ze hingen aan zijn

armen en klommen op hem alsof het
hun opa was.
Pierson en het dorp
In 1902, bij het zilveren jubileum van de
Heldringgestichten in Zetten, vlagt het
hele dorp mee. Bij de feestelijkheden
op de Normaalschool komen alle leden
van het Patrimonium hun ere-voorzitter toespreken en een cadeau aanbieden.
En als ze de school verlaten worden ze
via een omweg onder erepoorten door
naar huis geleid, waarna hen nog een
heilwens wordt toegezongen.
Wanneer Pierson in 1914, bij zijn vertrek uit Zetten, een gebrandschilderd
raam voor de Vluchtheuvelkerk wordt
aangeboden, heeft het dorp ook bijgedragen aan het geschenk. Er wordt gezegd: aan alles wat hier werd opgericht
heeft Pierson zijn steun verleend. Patrimonium, muziekkorps, straatverlichting. Ook heeft mevrouw Pierson velen
geholpen. Onder de vele sprekers was
ook ds. Bieshaar van de dorpskerk.
Dit zijn dan enige aspecten van een veel-

zijdig predikant, door mij ontleend aan
het maandblad 'De Bode der Heldringgestichten' 1884-1941. Het boek getiteld
'Hendrik Pierson, een hoofdstuk uit de
geschiedenis der inwendige zending'
door dr. P. L.Schram geeft in ruim 300
blz. een uitvoerig overzicht van zijn le•
ven en werken.
Noten
1.Zie ook Tabula Jaarboek 2(2001).
2.De Bode Mrt. 1894 uitgebreid.
Dit artikel is een door de redactie van de
Nieuwsbrief bewerkte bijdrage, die niet kon
worden geplaats in het Tabula Jaarboek 2005.
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Peter Diepeveen
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Hoofdstraat 28
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4051 AX OCHTEN
Tel. (0344) 641338
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Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
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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 voorjaar 2006

I

Dinsdag 21 FEBRUARI 2006
20.00 uur
Wapen van Andelst

Dinsdag 21 MAART 2006
20.00 uur
Wapen van Andelst

John Mulder
Ontstaan van bewoning langs de Rijn,
vanaf Lobith tot Kesteren.

Folkert Schuurman
'Het vuur of een toekomst'.
Energie in perspectief

Aandacht wordt besteed aan de loop van
de Rijn vóór het begin van de jaartelling
en de ontwikkelingen daarna. Verder
over de nederzettingen en de dijken
langs de Rijn zoals van Doornenburg,
Angeren, Malburgen, Heteren, Randwijk en Opheusden. Aan de hand van
oude kaarten zullen de veranderingen
in het landschap langs de Rijn na de
Middeleeuwen aan bod komen, zoals
een aantal dijkdoorbraken, de teelt
van hop in Opheusden, de 18e eeuwse
herberg langs de Angerense dijk van
Jacobus Lange, de teloorgang van kas•
teel Malburgen enzovoort.

VOORAANKONDIGING

I

De beschikbaarheid van energie speelt
in de Westerse maatschappij een elementaire rol: zonder energie functioneert er weinig. Niet altijd zijn we ons
hiervan bewust. Zoals met vele andere
zaken ontwaakt het bewustzijn met het
stijgen van de prijzen. De laatste jaren
zien we de prijs van aardolie enorm stijgen, wat nietverwonderlijk is, omdat we
op het hoogtepunt van de gemakkelijk
te winnen olie zijn aangeland, terwijl
aan de vraagzijde zich ontwikkelende
landen zoals India en China zich aandienen als mede-consumenten.
Hoe lang kunnen we hiermee nog
doorgaan? Zijn er andere energiebronnen en kunnen die een grotere rol spelen? Is kernenergie een alternatief? Allemaal vragen die in deze lezing aan de
orde komen.
•

Dinsdag 18 APRIL 2006
20.00 uur

Wapen van Andelst
John Thoben uit 's-Heerenberg
Tjeidden,Hannekemaaiers en Kiepkerels
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Fenneke Geurtse VAN BRINK
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Johannis VAN LEIJEN
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Maria VAN DER HORST
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Christiaan VAN DE KOLK
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Oph. 3 1-01-1745/tOph. 30-12-1823

Betuwse kwartierstaat:

x Oph.(K) 29-04-1770

x Oph.(K) 29-05-1774

x Dodew. 01-08-1784

Hendrik
VERWOERT

Maria
VAN LEIJEN

Geurt
VAN DE KOLK

Johanna
VAN LEIJEN

arbeider, boerenknecht

arbeidster

boomkweker, tabakker

* Oph. 07-06-1788
t Oph. 10-11-1867

* Oph. 14-11-1787
t Oph. 16-06-1875

* Oph. 25-05-1792
t Oph. 20-03-1864

x Opheusden 14-08-1815

x Opheusde n

Klaas VERWOERT

* Oph. 01-09-1792
t Oph. 10-04-1879
•

Oph. 05-06-1787

02-03-1816

Fenneke van de KOLK

boerenknecht
* Opheusden 21-09-1822
t Opheusden 11-03-1897

* Opheusden 30-01-1822
t Opheusden 12-12-1896
x Kesteren

06-02-1846

Marinus VERWOERT
arbeider
* Opheusden 05-11-1858

tOpheusden 03-09-1937
x Kesteren
Klaas
* Opheusden
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*Oph. 23-05- 1777 /t Oph. 10-04-1831

Aalbertje WILLEMSEN

t Dodewaard 24-12-1778/ Dod. 25-08-1812

Johanna CATERS

*Oph. 17-10-1772/ t Dod. 22-07-1820

Arie Peterse JORDENS

Klaas VERWOERT

x Oph. 15-05-.1803

x Oph. to-11-1814

Peter
PETERSE

Gerritje
VAN DODEWEERD

Jan Willem
ROELOFSEN

Maria
VERWOERT

boomkweker

dienstbaar

arbeider

werkster

* Dod. 10-11-1807
t Oph. 05-01-1892

* Oph. 23-07-1815
t Gelderm. 27-01-1895

*Oph 31-12-1819
t Oph. 02-02-1876

* Oph. 29-09-1820
t Oph. 08-03-1889

x

4-07-I 800

Kesteren 06-05-1842

x Kesteren 02-07-1840

Ariën PETERSE

Aalbertje ROELOFSEN

arbeider, boomkweker

dienstmeid

* Opheusden 07-02-1843
t Opheusden 03-09-1921

* Opheusden 05-09-1843
t Opheusden 02-05-1920
x Kesteren 22-05-1868
Gerritje PETERSE
dienstmeid

* Opheusden 29-01-1866

t Opheusden 05-02-1942

08-08-1888
VERWOERT
07-07-1905
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x gehuwd (K[erk])
* geboren
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Tweemaal een halve eeuw
Gerrit D. Hendriks

Twee predikanten,
1 beiden 50 jaar in Kesteren

I

Niet in elke kerkelijke gemeente zal het
voorgekomen zijn dat twee predikanten
beiden 50 jaar lang de gemeente hebben
gediend. Het is de aanleiding voor dit
artikel en interessant genoeg om onder
de aandacht te brengen.
Het was op 24 oktober 1745 dat ds.
Henricus Wilbrenninck de kerkelijke
gemeente Kesteren verliet, doordat hij
het beroep op hem uitgebracht aannam
naar het nabij gelegen dorp Maurik. In
de vacature die ontstaan was werd kandidaat Jacobus van Geelkerken beroepen. Hij werd op 13 februari 1746 als pre-

dikant bevestigd door zijn oom ds. Joh.
Brouwer (een broer van zijn moeder) uit
Schelluinen.
Jacobus van Geelkerken werd in 1719
in Tiel geboren als zoon van Gerhardus
van Geelkerken en Angenita Brouwer.
Jacobus trouwde met G eertruyd Camerling uit Amsterdam. Zij kregen vijf
kinderen: drie zoons en twee dochters.
Zoon G erhardus treedt in het voetspoorvan zijn vader en wordt predikant
in Overlangbroek. Eén van de dochters
huwtmetHenricusVossius,predikantin
Lienden. Dit huwelijk duurt slechts van

De vooroorlogse kerk van Kesteren met de pastorie.
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februari 1750 tot begin 1751. Ds. Vossius
overlijdt en de weduwe hertrouwt op 31
mei 1751 met Dirk van Eldick, rentmeester en dijkschout van het Ambt NederBetuwe, in Dodewaard woonachtig.
Jacobus van Geelkerken zal gedurende 50 jaar de gemeente Kesteren dienen, een periode waarin hij veel meegemaakt heeft.
In 1773 werd een nieuwe Psalmberijming ingevoerd, die we tot op heden
kennen en in vele kerken nog in gebruik
is.
Hij zal de ruïne van het kasteel Ter
Lede gezien hebben, waarop de familie
Van Brake11 woonde. Een herinnering
aan deze familie is de grafzerk van Floris van Brake11 in de Hervormde Kerk.
Ook in zijn tijd werd bij G oejanverwellesluis in juni 1787 Wilhelmina staande gehouden, terwijl op 10 januari 1795
de Fransen de Waal overstaken.
De armenrekening
De huidige diaconie werd vroeger 'Van
de armen' genoemd. Oudere inwoners
weten nog te vertellen van 'de armenmeesters'. Wat lezen we daar in die
tijd (1744)? Een kleine opsomming: Gegeven aan een vrouw die het huijs was
afgebrand 2 stuijver; Gegeven bij een
begrafenis van een volwassene een half
vat bier; Gegeven bij een begrafenis van
een kind 7 bolle bier; Gegeven aan een
vrouw die het gebrek had 6 stuijver; Gegeven aan 2 gevlugte vrouwen 4 stuijver;
Gegeven aan een Turk die gevange was
6 stuijver; Gegeven aan de Turk die gevange was geweest i gulden.
De armenmeesters hadden toen oog
voor de minder bedeelden, zelfs voor
hen die over de grens kwamen.
In het jaar 1796 loopt het 50-jarig preNIEUWSBRIEF HKK&O 24e

dikantsschap van Van Geelkerken ten
einde. Op 13 november 1796 overlijdt
hij, 77 jaar oud. Of hij in het kerkgebouw begraven is - dat was nog de gewoonte in die tijd - is mij niet bekend.
Op 20 november houdt de consulent ds.
D. Schoonderbeek een `lijkrede', een
rouwdienst ter nagedachtenis aan de
overleden predikant. De bijbeltekst die
hij hiervoor nam was uit psalm 73 vers
26: Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is
God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel
in Eeuwigheid.
Een zichtbare herinnering aan ds. Van
Geelkerken is de koperen lezenaar aan
de preekstoel. Zijn paraaf zoals hij die
noteerde in de notulen van de kerkenraadsvergadering: J.V.G., is hierin aangebracht.
De onstane vacature werd na zes maal
'beloond' doordat ds. L. Bakker uit Otterlo het beroep aannam, nadat eerst
was geprobeerd de zoon van Jacobus,
G erhardus, uit Overlangbroek naar Kesteren te krijgen.

De lezenaar met de intitialen JVG.
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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, bitterballer7 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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De Napoleontische tijd
In de `predikantenwereld' is het altijd
een komen en gaan geweest. Ds. Bakker
neemt een beroep aan naar het dorp
Meeuwen in het Brabantse.
Het was op 13 maart 1803 dat Kesteren weer een eigen predikant had. Jan
Hendrik Lammers werd bevestigd door
de vorige predikant, ds. Bakker, met de
woorden uit het bijbelboek Handelingen17 vers 3ob en 31. Wie was hij?
In de domstad Utrecht zag hij het levenslicht op 11 september 1780 in het gezin van Lambertus Lammers en Dorothea Visser. Hij trouwt op 7 februaril8 03
met Jacoba Petronella Staleman. Dit
huwelijk werd gesloten in de stad Delft.
De bruidwerdgeboren op 11 april1782 in
Den Brie!. Zij was een dochter van Jacob
Staleman en Angenita Blaauw.
Het waren roerige tijden. Napoleon
liet van zich horen, greep de macht in
Frankrijk en werd een machtig heerser.
De gebeurtenissen zullen ook aan de
kerkelijke gemeente en haar dominee
niet voorbij zijn gegaan. Haast wel zeker zal hij in de kerkdiensten er iets van
gezegdhebben.
Het jaar 1806 brengt onrust in de
landelijke kerk. Door de synode wordt
voorgeschreven dat in de diensten minstens één gezang moet worden gezongen. Het wordt door velen niet aanvaard
wegens de remonstrantse inhoud van

ternauwernood het brandende huis
ontvluchten dat daarna instortte en als
een puinhoop achterbleef. Het boerderijtje stond aan de Nedereindsestraat.
Nu staat er het huis bewoond door de
fam. Tijssen-van Baaren. Oudere dorpsbewoners vertelden mij dat het 'De
Vluchtheuvel' genoemd werd.

De huiselijke kring
Het gezin van Jan Hendrik Lammers
werd zorgen en verdriet niet gespaard.
Op i februari 1820 overlijdt een dochtertje, slechts vier maanden oud. Droefheid en verdriet waren er weer op 3 november 1821. Een huisgenote sterft op
de leeftijd van 74 jaar. Het was een tante
van mevr. Lammers, een zuster van haar
moeder en weduwe van Michiel van
Kuik. Zeven jaar later is er weer een
overlij den te melden van de dienstbode
Maria Christina Middelkoop. Ze werd
maar 38 jaar en was geboren in Amsterdam. Deze vrouw had een goede relatie
met de familie, wat blijkt uit het feit dat
ze bij de doop van één van de kinderen
'doophefster' was. Een lege plaats in de
pastorie door haar heengaan.
Het verdriet en de droefenis ebt langzaam weg, zes maanden later overleed
Elizabeth Tap, slechts 31 jaar oud, volgens de akte was ze dienstmeid bij de
pastoriebewoners.
In het jaar 1844 verschijnt op 28 mei
diverse gezangen.
de predikant op het gemeentehuis om
De jaren gaan voort, kerkelijke ge- bij burgemeester Willem Pieter van der
meenten gaan breuken en scheuren Zande aangifte te doen van het overlijvertonen, hierdoor komen er kleine den van zijn vrouw, die op 62-jarige leefafgescheiden groepen in huizen bijeen. tijd is overleden. Mevr. Lammers werd
In Kesteren houdt Ariën van de Waard naast het kerkgebouw begraven. De
bijeenkomsten in zijn huis. Het huis grafzerk is nog steeds aanwezig.
wordt op 29 maart 1837 in brand gestoken tijdens een bijeenkomst. Men kon
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e
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VOOR MEER DAN SFEER
VOOR KLEURIG WONEN
* Woon- en projectstoffering
* Meubelstoffering
* Slaapcomfort
* Verf en behang
* Lijstenmakerij

reE gs-"2

decoratief won en

HOOFDSTRAAT 32
6671 CD ZETTEN
TEL. (0488) 42 o6 90
FAX (0488) 42 0645

icon° 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 E3 (0488) 41 04 50
E-mail: winkel@petersvanton.n1
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Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:
Piet van Walsem
Opheusden
Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17
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Een opmerkelijke gift
In hetzelfde jaari844werd de gemeente
verrast door de schenking van een kerkorgel. In het Tiels Weekblad lazen we
dat het was geschonken door ene mej.
Dreijer. Het orgel heeft dienst gedaan
tot aan de oorlogsjaren. Door de verwoesting van het kerkgebouw in de
Tweede Wereldoorlog ging het verloren. Bekend is dat het familiewapen
Dreijer op het orgel was aangebracht,
twee hoefijzers, gouden sterren en twee
gekruiste strijdknotsen. Het orgel is er
niet meer, maar wel haar grafzerk naast
het kerkgebouw. De aanhef op de steen
luidt 'Rust na Strijd'. Slechts drie woorden met een veelzeggende betekenis!

Met de dienstmeid en huisgenote erbij
wordt het zestien.Erwarentien dochters
en twee zonen. Wat voor een toekomst
was bereid? Eén van de dochters huwde
met Willem Post, geboren in Tiel, later
notaris in Eck en Wiel. Dochter Catharina huwde met Teunis Franken, eveneens uit Tiel en dochter Henriëtte met
Johannes Voermans, rijkscontroleur in
Bedum (Fr.).

Een stap terug in de tijd
Tijdens een bezoek aan het Gelders Archief in Arnhem ontdekte we in een notarisarchief iets over 'onze' predikant.
Een prachtig met de hand geschreven
en in kleur versierd gedicht, gemaakt
ter gelegenheid van het huwelijk van
het predikantenechtpaar op 7 februari
De kinderschaar Lammers
Het gezin telde in totaal veertien per- 1803. In onze tijd worden er bij feestesonen, twaalf kinderen en twee ouders. lijkheden wel gedichten voorgedragen,
in1803 was dat ook al zo.
Voorblad van het gedicht.
Familiewapen van Dreijer uit Amsterdam.
A.P
VAN
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Het kerkinterieur voor de Tweede Wereldoorlog.
De dominee wordt oud en zwak
Na vele jaren worden de krachten minder, er wordt wel eens gesproken: dominee wordt oud, de leeftijd gaat spreken of het
gaat niet meer zoals het eerder ging.
In het jaar 1851 wordt ds. Lammers
ziek en krijgt een beroerte; hij kan zijn
ambt niet meer naar behoren vervullen.
Het classicaal bestuur van de Ned. Herv.
Kerk in Tiel geeft approbatie (toestemming) om Lambertus de Visser als hulpprediker aan te stellen voor de tijd van
zes maanden. De termijn verstrijkt. Een
volgende aanvraag wordt gedaan, de
lichaamskrachten zijn niet verbeterd,
eerder verslechterd. Ds. Lammers zelf
ziet het goed: hij vraagt het emeritaat
aan. Dit wordt hem verleend op 12 no34

vember 1852. Na een opname in het ziekenhuis in Tiel overlijdt hij op 27 augustus 1853, 72 jaar oud.
In een kerkdienst de andere dag vertelt de consulent ds. J.W. Felix dat de
herder en leraar is overleden. Het ambtelijk werk had hij getrouw verricht,
van de preekstoel, bij de ziekbedden en
in de woningen van de bedroefden gaf
hij raad, hulp, troost en toonde hij hoezeer hij het geestelijke en het tijdelijke
belang van de gemeente met liefde op
het hart droeg. Op zijn eigen verzoek
werd hij op het kerkhof naast het kerkgebouw begraven. Ook zijn grafzerk is
nog aanwezig. Hierdoor hebben we nog
een zichtbare herinnering aan ds. Lammers.

NIEUWSBRIEF HKK&O 24e
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Kerkelijke ambten
Een kleine opsomming van hen die in
de jaren van deze voorgangers ouderling, diaken of kerkvoogd waren past
hier ook wel. Nee, geen droge of dorre
naamlijsten, alleen enige namen wie er
toen hun taak hebben waargenomen en
hun krachten gaven aan de kerkelijke
gemeente van Kesteren.
We lezen dan als volgt: Van Versendaal, Kraaijkamp, Van Gijtenbeek, Van
Grootvelt, De Haas, Van Doorn en Den
Hartog. De familienamen komen ons
ook nu nog bekend voor.
Een persoon met meerdere functies
willen we er nog uitlichten: Willem
Pieter van der Zande. Hij was ouderling,
vele jaren kerkvoogd en notabel, naast
zijn dagelijkse functie als burgemeester.
Een bijzondere overeenkomst is, dat
hij net als de twee predikanten 50
jaar burgervader is geweest. In 1882
overleed hij.Hij werdnaast ds. Lammers
begraven.
We besluiten met drie namen van
de kosters uit die tijd. Dat was tot 1831
Franois Everhard Cornille Pierre
Kirchner, en na hem Jacob Cornelis
De grafzerk van ds. Jan Hendrik Lammers.

van Wijk tot 1872. In dat jaar werd
deze taak overgenomen door Wessel
Jan Nijveldt tot 1910. Alle drie waren
ze schoolonderwijzer in de school die
achter de kerk stond langs de dijk. Nu is
er het verenigingsgebouw 'Eben Haëzer' gevestigd. Het huis in de hoek aan
de dijk was het schoolmeestershuis,
hoogstwaarschijnlijk 150 jaar oud!
Onze beschouwing begon 250 jaar
geleden. Hier en daar stonden we even
stil en gingen verder om in de jaren rond
188o te eindigen.
We sluiten af. Velen gingen heen. Een
bekend gezegde luidt: Het ene geslacht
gaat en het andere komt. Een gezegde
dat een ieder maar voor zich zelf moet
overdenken.
We eindigen met een vers mede
met betrekking tot de predikanten in
Kesteren en elders:
Dat wij ons ambt enplicht o Heer'
Getrouw verrichten tot Uw eer
Dat Uwe gunst ons werk bekroon'
Uw Geest ons leid' en in ons woon'
Morgenzang vers 3

•
Bronnen
• Algra, A en H. Algra:`DispereertnieV.Twintig eeuwen historie van de Nederlanden.
• Voorden, A. van: Herdenk de Trouw. loo
Jaar kerkgeschiedenis van Opheusden.
• Smits, C.: De afscheiding van 1834. Deel 5.
• Gemeentearchief Kesteren.
• Kerkarchief Hervormde Gemeente Kesteren.
• Alphen, Van: Kerkelijk Handboek.
• Gelders Archief Arnhem.
Dit artikel is een door de redactie van de
Nieuwsbrief bewerkte bijdrage, die niet kon
worden geplaats in het Tabula Jaarboek 2005.
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Tuinbouw Kesteren
Ron van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe

IDe NV Tuinbouwonderneming
'Hoogewer te Kesteren 1925-1931 (1947)
Oprichting bedrijf
Op 16 juli 1925 werd voor notaris Arie
Harp te Opheusden besloten de onderneming op te richten. Doelstelling was
'de bevordering en beoefening van de
land- en tuinbouw en de handel in de
voortbrengselen daarvan alles in de
ruimste zin'. Hiertoe moesten proefvelden worden aangelegd, groenten, fruit
en land- en tuinbouwproducten worden
geteeld, bomen geweekt en in dit alles
handel worden gedreven. Ook aan de
financiering was gedacht. Men wilde
starten met een bedrijfskapitaal van
100.000,- verdeeld over loo aandelen en waarvan bij de oprichting al
Go.000,- was gestort.

wonende te Kesteren;
6. Nicolaas Lodder, architect, wonende te Kesteren;
7. Adrianus van Hattem, slager, wonende te Kesteren;
8. Dirk Locas Booy, kassier van de Boerenleenbank, wonende te Ochten;
9. Marius van Klinkenberg, grondeigenaar, wonende te Ochten;
10.Christoffel Johannes van Aken,
schilder, wonende te Lienden.
De bedrijfsnaam `Hoogewer was afkomstig van een perceel dat de onderneming bezat.

Aandeelhouders
1. Johannes Budding en Robyn Feenstra, kooplieden, beiden wonende te
Kesteren en handelende in hun hoedanigheid als directeuren van de nv Betuwsche Handelsvereeniging. Zij namen voorf 30.000,- aan aandelen af;

Relaties tot andere Kesterense
land- en tuinbouworganisaties
In december 1929 blijkt dat door 4/5 was
deelgenomen door A. Booy, N. Lodder,
T. van Craaikamp, J. van Blyderveen en
de Betuwse Handelsvereniging, respectievelijk de voorzitter, secretaris, veilingmeester, keurmeester en directie
van de veilingvereniging `Kesteren en

2. Teunis van Craaikamp, koopman,

Omstreken'. Er was dus overduidelijk

wonende te Kesteren, ƒ15.000,- aan
aandelen;
3. Johannes van Blyderveen, koopman,
wonende te Kesteren, ƒ15.000,- aan
aandelen;
4. Adrianus Booy, grondeigenaar, wonende te Ochten;
5. Cornelis van der Schantz, koopman,

een relatie met de Betuwse Handelsvereniging en met de Veilingvereniging
Kesteren en Omstreken. Op io december 19 29 schreef deze laatste vereniging
tegelijkertijd met de N.V. Tuinbouwonderneming een brief aan de Kesterense
burgemeester. Hierin kunnen we lezen
dat men gelet op de ervaringen die de n.v.
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had, zich concentreerde op het rendabel
maken van de fruitteelt: 'Een onzer andere combinaties, de in 1927 opgerichte
firma "Fruitteelt" te Kesteren.' Hieruit blijkt dus dat de veilingvereniging
meerdere combinaties was aangegaan.
De brieven van de tuinbouwonderneming en de Veilingvereniging werden
door een en dezelfde persoon ondertekend. De firma 'Fruitteelt' exploiteerde
9 hectare goudreinetten en had voorjaar
1929 een bezoek aan het Elbegebied in
Duitsland gebracht, waar op dat moment 240 met regeringssteun aangekochte motorspuiten werden ingezet
voor het bespuiten van de boomgaarden.
Het gevolg was dat de firma en de heer
Booy elk een Bean motorspuit hadden
aangekocht. De f 2.000,- aanschafkosten waren door de firma ruimschoots
terugverdiend met de kwantitatief en
kwalitatief goede oogst. De elektrische
sorteermachine van de veiling bracht
zijn geld nog niet op, daar er onvoldoende mooi fruit werd aangevoerd: er werd
te weinig gespoten.
De veilingvereniging was op 11 januari
19 11 opgericht. In het voorlopige bestuur
zaten onder meer gemeenteontvanger
Teunis van Craaikamp, Adrianus Booij
als ondervoorzitter en architect Nicolaas Lodder als secretaris. Datzelfde
jaar ging de feitelijke exploitatie van de
veiling over aan de in 1911, door onder
meer J. Buddingh en R. Feenstra, opgerichte N.V. Betuwsche Handelsvereniging.' Pas in 1944 kwam aan deze combinatie een eind. In de overeenkomst uit
1911 werd ondermeer vastgelegd dat de
keurmeester door de veilingvereniging
werd benoemd om onafhankelijkheid
van de handelsvereniging te garanderen. Dat laatste is een farce, veilingver-

eniging en handelsvereniging waren
innig verbonden gelet op de bestuursleden c.q. aandeelhouders. De tuinbouwonderneming is vermoedelijk naast de
firma 'Fruitteelt' een van de combinaties
waarop in december 1929 werd gedoeld.
Als we de notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de leden erop na slaan, komt de tuinbouwonderneming echter nauwelijks ter sprake.
Op 29 mei 1925 sprak de voorzitter van
de veiling de leden toe en meende dat
men zich moest gaan toeleggen op andere culturen, net zoals de 'N.V. de Hooge
weide' nu beproeft. Er werd met name
aan aardbeien gedacht.
Op 16 mei 1930 werd op een vraag van
een lid geantwoord dat die vraag daar
niet thuishoorde, `daar de Veiling geheel buiten de Hooge wei staat'. Zolang
het archief van de N.V. Betuwsche Handelsvereniging niet voor onderzoek beschikbaar is, zal ernooit helderheid over
de relatie met de veiling en de diverse
nevenactiviteiten komen.
Bedrijfsresultaten
Op io december 1929 gaf de Tuinbouwonderneming aan burgemeester T. Lodder inzicht in de bedrijfsresultaten over
1928. Er staan in de brief enkele opmerkingen die de aandacht verdienen. Zo
schreef men dat glasteelt lonend leek,
maar rekening houdende met afschrijving etc. was het rendement onvoldoende met het oog op de risico's die men in
deze sector kon verwachten. Nergens
waren betrouwbare exploitatiecijfers
verkrijgbaar die een verantwoorde
keuze — of verwarming in het warenhuis rendabel zou zijn — mogelijk maakte. Opmerkelijker nog was de volgende
zinsnede: 'Ons is, zelfs bij onderzoek
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in het Westland gebleken, dat men afschryving niet kent, uitbreidt op schynwinsten, zoodat 3/4 dervoorspoedaldaar
gebaseerd is op geleend geld, meest van
Boerenleenbanken. Op het gevaarlyke
daarvan wordt herhaalde malen gewezen, doch tevergeefsch.'
De eindconclusie was duidelijk. In de
Betuwe moest de voorkeur worden gegeven aan fruitteelt en boomkwekerij
boven groenteteelt. Waar dat niet mogelijk was, was groenteteelt wel aan te
raden, daar het nog altijd meer opbracht
dan landbouw en veeteelt. Deze conclusie werd helaas in de daaropvolgende
jaren bewaarheid, althans voor zover
het de fruitteelt betreft. De prijzen van
de groenteteelt zakten in de jaren dertig
dermate in dat jaarlijks grote hoeveelheden groenten werden doorgedraaid
en vernietigd omdat zelfs de wettelijke
minimumprijzen niet werden gehaald.
Alleenfinanciëleoverheidssteunzorgde
er voor dat de tuinders het hoofd enigszins boven water konden houden.
Uit de balans, opgemaakt per 31-121928, blijkt om welke aanzienlijke bedragen het ging die de onderneming had
geïnvesteerd. Op dat moment sprakmen
over een totaalbedrag van _1'29.795,76,
waarop f2.818,02 werd afgeschreven.
Het warenhuis had _1'13.646,53 en het
platglas (2.562 ramen!)ƒ7.833,17 gekost.
In 1931 bleek dat 1930 een zeer slecht
jaar voor de onderneming was geworden. Dermate slecht dat het bedrijf
moest inkrimpen en overging tot de
fruitteelt. Dat laatste betekende opnieuw een investering die pas na enkele
jaren resultaten opleverde. De glastuinbouw werd volledig aan de kant geschoven en de vrijkomende grond bestemd
vo or de fruitteelt. Burgemeester Lodder,
40

die aanvankelijk hoge verwachtingen
had gekoesterd van de groenteteelt, al
dan niet onderglas, schreef aan Gedeputeerde Staten terughoudend te zijn om
de groenteteelt binnen zijn gemeente
aan te moedigen. Volgens de landelijke
telling van het grondgebruik beschik-te
de onderneming toen over 2.451 zogenaamde eenruiters (= platglas) en 2.570
m2 onverwarmd staand glas (= het warenhuis). Ook het daaropvolgende jaar
(1931)verwees hij opnieuw naar de onderneming die alleen maar verlies had
opgeleverd. Het was dan ook maar beter geen propaganda voor groenteteelt
te maken, want het enige dat zeker was,
was dat men verlies zou lijden.
Ook elders ging het met de glastuinbouw zeer slecht. Het glastuinbouwbedrijf 'De Wingerd' te Drumpt van Formijne draaide in de jaren dertig alleen
maar met verlies, maar werd feitelijk
alleen uit het oogpunt van werkgelegenheid gaande gehouden.
De Tuinbouwonderneming heeft
in ieder geval de jaren dertig en de
daaropvolgende oorlogsjaren doorstaan getuige een advertentie van
maart 1947. Hierin werden twee bekwame arbeiders gevraagd voor het
`boomgaardbedrijf.' Op dat moment
bestond dit uit 9 hectare struiken en 6
•
hectare hoogstam.
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io 6 (Regionaal Archief Rivierenland locatie
Opheusden).
—Archief Directie van de Landbouw: Economische Aangelegenheden 1813-1945 inv.nr. 159
(Nationaal Archief te 's-Gravenhage).
— De Tielsche Courant (Regionaal Archief Rivierenland locatie Tiel).
— De Nieuwe Tielsche Courant (Regionaal Archief
Rivierenland locatie Tiel).
Bronnen
— Betuwsch Tuinbouwblad (Streekarchivariaat
—Dossier NV 31885 (Nationaal Archief te 'sWest-Betuwe locatie Geldermalsen).
Gravenhage).
—Redactie Roodbeen-Heenck e.a. Bfilnkes aon 't
—Archief Gedeputeerde Staten 11847-11850
spoor. Sporen uit de geschiedenis van de gemeente
(Gelders Archief te Arnhem).
Kesteren, (Kesteren 2001).
—Archief Veiling Kesteren inv.nrs. 8-9,18-19 en

No ot

1. De Handelsvereniging kocht zelf ook fruit
aan, gelet op de aankoop in juni 1922 van de
gehele kruisbessenoogst te Amerongen voor
19 cent de kilo. Of deze kruisbessen weer in
Kesteren werden geveild of elders verkocht
werd in het krantenbericht niet vermeld.

Historische foto's
Redactie

Van deze foto zouden we graag willen weten bij welke
gelegenheid hij is gemaakt. We herkennen links
I Pieter van Westrenen en in het midden Houtkoper.
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Tabula Batavorum
Kobus van ingen, secretaris

Aanbieding Jaarboek 2005
IThema jaarboek 2006
Inmiddels heeft u allen het zesde jaarboek van de stichting ontvangen. Ons
inziens ziethet er ook dit keerweer fraai
uit en is het een verzameling van boeiende artikelen over het geloven tussen
de grote rivieren geworden. Lof aan de
eindredactie en onze nieuwe vormgever de heer Junus Tahitu uit Eist.
Heteerste exemplaaris op nnovember
j.l. overhandigd aan de heer Herman de
Regt uit Ede. Hij heeft in de loop van de
afgelopen zes jaar vele boeiende artikeGer Mentink bespreekt het Jaarboek.
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len over allerlei onderwerpen geleverd
voor onze jaarboeken. De overhandiging die dit jaar weer eens plaatsvond in
het Heusdense veerhuis werd verricht
door de heer Ger Mentink, de voormalige rijksarchivaris van het G elders
Archief in Arnhem. Evenals in de voorgaande jaren waren alle betrokken historische verenigingen met een afvaardiging hierbij aanwezig. De stemming was
opperbest en er kon naar hartelust over
het boek worden nagepraat.
Herman de Regt spreekt een dankwoord.
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De scheidende secretaris Joke Honders krijgt een bloemetje van voorzitter John Mulder.
Thema 2006

In het komende jaar zal het jaarboekthema 'verenigingen' zijn. In ons gebied
zijn veel verenigingen werkzaam, sommigen nog kort maar enkele verenigingen bestaan inmiddels al heel veel jaren.
Het leek ons leuk om dit keer een jaarboek te maken waarin een aantal van
deze verenigingen worden beschreven.
Juist in deze tijd waarin veel verenigingen moeite hebben om hun hoofd financieel boven water te houden en het vaak
enorm moeilijk blijkt te zijn hiervoor
gedreven bestuurders te vinden, willen
we aan het fenomeen 'vereniging' wat
extra historische aandacht besteden.
Ten aanzien van de vereniging soorten
stellen we hieraan geen beperking. Het
mogen nog bestaande verenigingen
zijn, maar ook verenigingen die inmiddels al lang ter ziele zijn. Sport, toneel,
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e

muziek, belangen, branche, buurt, politiek en noem maar op, komen in aanmerkingen.
Omdat we verwachten dat er zich veel
potentiële auteurs zullenmeldenvragen
wij u omtijdigcontactmet de redactie op
te nemen. Op woensdag i februari aanstaande is er een auteursbijeenkomst in
het Arend Datema Instituut in Kesteren.
Een ieder die denkt een artikel te kunnen/willen leveren wordt op deze avond
uitgenodigd. De aanvang van deze bijeenkomst is om halfacht. Wij nodigen u
van harte uit!
•
Namens de Stichting Tabula Batavorum,
de nieuwe secretaris,
Kobus van Ingen (0488) 441741
E-mail: kobusendanja@freeler.n1
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Steenovenwerkg roep
Kobus van Ingen

11
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De ovens waren in de dorpen
de voornaamste economische activiteit

Het werk nadert zijn voltooiing. Na
een aantal jaren van gedegen studie en
veel onderling overleg komt het eindresultaat van de werkgroep in zicht.
Onze doelstelling, het beschrijven van
de steenovens tussen Driel en Rijswijk
langs Rijn en Lek, en tussen Slijk-Ewijk
en Tiel aan de Waal, is grotendeels verwezenlijkt. De voorhanden zijnde bronnen hebben we zoveel mogelijk bestudeerd, veel mensen zijn geïnterviewd en
er zijn veel foto's en kaarten verzameld.

Het resultaat zal worden 'verpakt' in
een boek dat we in het voorjaar willen
gaan uitgeven. Momenteel zijn alle artikelen binnen en de eindredactie is reeds
een aantal maanden bezig de artikelen
te redigeren.
De informatie die verwerkt is in de
respectievelijke artikelen is merendeels authentiek, door gesprekken met
oud-werknemers en het ter beschikking gestelde fotomateriaal, is het een
bijzonder uniek document geworden.

Plaat waarop veel activiteiten op een 1.9e eeuwse 'oven' zichtbaar zijn gemaakt.
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Waalwaard Dodewaard: kolen voor de oven.
Het onderwerp wordt via verschillende
invalshoeken beschreven: het fabricageproces, de eigenaren, de arbeiders,
het transport, de sociale toestanden en
de kleiwinning in het landschap aan de
rivier. Kortom, mens en werk staan centraal. We hebben getracht om met name
door beeldmateriaal de verhalen aan te
kleden en we stonden er soms versteld
van hoeveel foto's er bij de geïnterviewden uit `de lade' kwamen. Voor velen in

De `steenovensbonken' hadden niet
altijd zo'n goede naam, ze waren vaak
kerkelijk niet zo meelevend en er werd
nogal eens geklaagd over het overmatig
drankgebruik. Die geïsoleerd gelegen
fabrieken in de uiterwaarden waren in
veel gevallen op zichzelf staande gemeenschappen. Maar, en daar wordt
nog wel eens aan voorbij gegaan, deze
mensen zorgden er voor dat ons land
kon 'verstenen', een economisch proces

onze streek zullen er heel wat bekenden

van onschatbare waarde.

op die foto's te zien zijn.
De baksteenfabricage was lange tijd
voor het Rivierengebied een van de belangrijkste bronnen van het sociaal en
economisch leven, in sommige dorpen
werkten meer dan 40% van de arbeidsbevolking (mannen, vrouwen en kinderen...) op de steenovens.

Soms sprak er ook wel eens wat waardering als een steenovenarbeider na 50
jaartrouwe dienst werd geridderd met ...
brons. Meer was die arbeider niet waard.
En de plaatselijke notabel ... voor hem
was er zilver...
•
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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

B. 0. S.
Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 451360
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Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Archiefvondst

RAR

Website Regionaal Archief Riviereniand

Dodewaardse notulenboeken
komen boven water in Opheusden
Alle registratie van en zorgvuldigheid
met archieven ten spijt valt er in een
archiefdepot nog wel eens wat te ontdekken. Onlangs troffen Rachel Siauta
en Thea van den Berg van de gemeente
Neder-Betuwe in het archiefdepot in
Opheusden een stapel met losse spullen aan. Daarin zaten twee verloren
gewaande notulenboeken van de voormalige gemeente Dodewaard, namelijk
dat van de gemeenteraad (1859-1873)
en van het college van burgemeester en
wethouders (1851-1880). De boeken zijn
niet beschreven in de inventaris van het
archiefvan de gemeente over de periode
1811-1940, die in 1997 is opgemaakt door
drs. W.P.M. Ahoud. Ze moeten dus al
geruime tijd "gezworven" hebben. Zelfs
bij de verhuizing van de Dodewaardse

archieven van het vroegere gemeentehuis aan de Pluimenburgsestraat in
Dodewaard naar het gemeentehuis in
Opheusden zijn zij in het verborgene
gebleven.
De banden zullen worden hersteld in
de boekbinderij van het Regionaal Archief Rivierenland en daarna aan het
archief worden toegevoegd.

Briefhoofd
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Boeken, bij bels
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Nedereindsestraat 7 - 4041 XE Kesteren
Telefoon OM - 482226
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CD's
Kado-artikelen
Speelgoed
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LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

VAKGARAGE

ZAAYER

v.o.f.

el
IE":111
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES

r-1

L.

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

A
A
7 \

• 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
48
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Reg, Archief Rivierenland
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
Edelvrouwen en Goudsmidsdochters
Negentiende-eeuwse kruissteekpatronen
naar contemporaine schilderijen en prenten
Periode: 20-12-2005 t/111 28-02-2006.
Opening: di t/m vr 9.00-16.3o uur.
Het thema van deze tentoonstelling is de
navolging van schilderijen en prenten
door ingekleurde kruissteekpatronen
die in de negentiende eeuw werden vervaardigd. De expositie laat afbeeldingen van schilderijen en prenten zien die
in de negentiende eeuw als voorbeeld
zijn gebruikt, in combinatie met de originele patronen uit de Tielse collectie
Landwehr-Vogels. Veel schilderijen
en prenten dienden als voorbeeld voor
deze patronen. Soms werd het geheel
overgenomen, soms een deel en op een
ander moment ging het slechts om het
thema en kreeg het patroon een geheel
andere compositie. Veel gebruikte onderwerpen waren: historische gebeurtenissen, het volksleven, visserstafere-

YAM 20 DECEMIER 200%

EDEIVROUWEN EN
"CLUD$MIDSDOCN -ERB
„
** • .......
••d1(

04.
OPENINGSTIJOE, OINSDAG
VRIJDA0 S.00 14.10 OUR
REGIONAAt ARCHIES RIVIEREHLAND EINT•AGHICTENSTRAAT
TIEL

Locatie CULEMBORG
Markt 5
Dinsdag ná tel. afspraak
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur

len en het kinderleven.

Locatie BUREN

In de uitgebreide catalogus wordt
uitgelegd hoe deze borduurpatronen
tot stand kwamen, welke schilderijen
en prenten men graag navolgde en hoe
de beoordeling van die reproducties in
kruissteek in de negentiende eeuw veranderde.

Achterbonenburg 6
Woensdag ná tel. afspraak
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
Locatie NEDER-BETUWE
Burg. Lodderstraat 20
Donderdag ná tel. afspraak
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
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Korte berichten
Redactie

Naor de stad
Hent den Berger uit Uzendoorn zat in
zak en as. De miens wies me gin raod.
Toen hij 's middags ut de ploegediens'
thuis kwam, was z'n vrouw Marieke
nie thuis. En dá was in hullies trouwdag nooit irder gebeurd.
Nao drie uurekes zitte te wachte,
was ze er nog nie. Hent haolde zich
van alles in de kop. 'Ze zal er toch the
vandeur zijn', mompelde hij, want
ze hadde daags te veure goeie heisa
gehad. 't Gong over 't ète. Hent há
gezeed dat de jerpels krek ketsballe
weure, want ze weure zo hard as
een mostertbal. `Marre', zei hij in
z'n eige, `dá hemme we 's aovens op
bed wir goed uitgepraot'. Wá was hij
opgeloch' toen Marieke tigge zesse
den hof kwam opgereeje.
Veurzichtig vroeg Hent: `Waor
hedde gij toch al die tijd gezeute?'.
Och, ik ben effekes naor Tiel gewies',
zee Marieke. `Nuumde gij dá effekes?
Miens, miens, wá zij ik ongerus' gewies. Marre, wá zedde gij in de stad
eigelijk wiese doen?'. `Ik zij naor
de schoonheidsspecialiste gewies,
veinde gij dá zo erg?'
`Neeje', zee Hent, 'erg vein ik dá
the, mar dá'de daor zo lang het motte
wachte en the aon de beurt zij gewies,
dá's wel erg...'
Nao deze uitspraakweure de raape
•
pas ech' gaor...
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LI1 Nijmegen,
oudste stad van Nederland
Een paradijs voor archeologen wordt
Nijmegen wel genoemd. Inwoners zijn
er mee vertrouwd dat in de stad voortdurend wordt gezocht naar sporen van
het verleden. Nijmegen was niet alleen
de eerste Romeinse stad in Nederland,
maar ook verreweg de belangrijkste.
Met de tentoonstelling 'Nijmegen,
oudste stad van Nederland' laat Museum Het Valkhof bezoekers op aansprekende wijze kennis maken met dit
roemrijke verleden. Het museum laat
de hoogtepunten zien van wat er de afgelopen 25 jaar bij archeologisch onderzoek is gevonden.
Spectaculair onderdeel van de presentatie is het gereconstrueerde gezicht
van een rijke vrouw uit de 4de eeuw, van
wie het skelet in 2001 werd aangetroffen
in een loden sarcofaag in de Nijmeegse
binnenstad. Die ontdekking zorgde
voor een heuse mediahype in Nederland.
De tentoonstelling, die tot stand
kwam in samenwerking met het Bureau
Archeologie van de Gemeente Nijmegen, is te zien van io december 2005 t/m
7 mei 2006 in Museum Het Valkhof en
vormt het feestelijke sluitstuk van de
viering van het 2000-jarig bestaan van
•
Nijmegen.
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes,
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz.

Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en
huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.
Full-colour drukwerk, o.a. brochures.
Eigen ontwerpstudio.
Kleurenkopieën, A4 en A3 formaat,
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit!
Klaar terwijl u wacht.

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

Drukkerij Ochten

OCHTEN
offset & digitale druk

E
N

E

E

Mercuriusweg 5
4051 CV Ochten
Industrieterrein 'De Heuning'
Tel. (0344) 64 41 62
Fax (0344) 64 38 69
E-mail: druk.ochten@ciceronet.n1

