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0 Historische Kring Kesteren en Omstreken
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
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Lezingen
Peter Kegelaar
Zalencentrum 'De Vicary' v.h. 'Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27

I

Maandag io APRIL 2006
20.00 uur
Zalencentrum 'De Vicary'

Maandag 8 MEI 2006
20.00 uur
Zalencentrum 'De Vicary'

Dhr. H. Dekker
Vissen in de Rijn bij Rhenen

Dhr. B. Cornielje
Nederland in de Eerste Wereldoorlog

N.B. Voorafgaande aan de lezing hou- In augustus 1914 gaat het oude Europa
den we onze ledenvergadering om19.30 zoals zich dat in de negentiende eeuw
heeft gevormd ten onder. In een tijdbeuur,
stek van 4 jaar houden drie keizerrijken
Vissenin de Rijnbij Rhenenis detitelvan op te bestaan, sneuvelen ruim acht mileen lezing die Hens Dekker op maandag joen mensen op de slagvelden van Eulo april zal houden over het vissen in de ropa en wordt het vooruitgangsgeloof
Rijn in vroegere tijden tot en met de verstikt in de gifgaswolken die over de
laatste riviervissers in de regio. Maar westhoek van België drijven. Nederhet gaat ook over de vissen: van een land hoort wel de storm van de oorlog
aantal verdwenen soorten, tot de huidi- langs haargrenzen razen maar weet zelf
ge visstand inclusief enige steeds meer buiten het conflict te blijven. Met Zwitvoorkomende exoten. De riviervisserij serland, de Scandinavische landen en
is voor Rhenen eeuwenlang belangrijk Spanje behoort ons land tot de beperkte
geweest. Weliswaar was slechts een club der neutralen. Maar aan de zijlijn
klein aantal gezinnen direct van de be- van de Wereldoorlog ontloopt Nederroepsvisserij afhankelijk maar vis uit de land zeker niet de gevolgen ervan. Al
rivier behoorde tot de bijna dagelijkse vrijwel direct overspoelen ongekende
kost totdat, door overbevissing en ver- aantallen vluchtelingen ons land. Het
vuiling van het water, de visstand sterk handhaven van de neutraliteit gaat geterug liep. Door het bouwen van stuwen paard met grote inspanningen: vier jaar
werd het voor trekvissen zoals zalm en lang lopen honderdduizenden soldaten
aal onmogelijk gemaakt de rivier op en wacht aan de grens, vier jaar lang proaf te zwemmen. Pas toen een aantal vis- beert de regering aan de belangen van
soorten niet meer in de Rijn voorkwam de oorlogvoerenden in gelijke mate tedrong het besef door dat maatregelen, gemoet te komen. De economie brokom van de Rijn weer een gezonde rivier kelt in die oorlogsjaren steeds meer af,
• de voedselvoorziening komt bij tijd en
te maken, noodzakelijk waren.
wijle in de knel en het moreel besef daalt
met de stijgende oorlogswinsten.
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e
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BIED VAN

Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 602792
Automatiseren is
maatwerk, vendee]
dat we in een persoon,
lijk gesprek gaarne
bereid zijn om de
werkwijze van Bunl
Automatisering toe le
lichten. Semen met 11
kunnen we dan bekij:
ken wat we vool
elkaar kunnen
betekenen.

Ambiance
à la carte restaurant.
Voor uw zakelijke
jamiliegelegenheden.

Dennis en Chantal van Ralen
Tielsestraat 190 — Andelst
Telefoon: (0488) 45 16 88
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Bunt
Automatisering BV
Hogeveldseweg 5
4041 CP Kesteren
tel: 0488-483669
e-mail: info©bunt.n1
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Arend Datema instituut
Frans Nieuwenhof, directeur

AD

111 Jaarverslag 2005
Terugkijkend op het vorige jaar mogen
we vaststellen dat het over het algemeen
voor ons instituut een vruchtbaar jaar
is geweest. De activiteiten lagen op hetzelfde niveau als, of iets hoger niveau
dan het voorafgaande jaar. De stroom
bezoekers blijft gewoon doorgaan
(ruim 2500 bezoekers-dagdelen) en het
aantal vragen daalt niet, integendeel.
Bij een instelling als het Arend Datema Instituut zijn de meeste activiteiten jarenlang hetzelfde en dat zal
wel zo blijven zolang de doelstellingen
niet wijzigen. Uiteraard wordt hier regelmatig kritisch naar gekeken, maar
voorlopig zijn kleine koerswijzigingen
voldoende.
In de groep van medewerkers zijn
nauwelijks veranderingen opgetreden.
De technische dienst heeft weer veel
werk gehad aan onderhoud en reparaties van het stationsgebouw.
Marlies van Oosten heeft weer veel
kopieerwerk verzorgd, de telefoon beantwoord, e-mails gelezen en gezorgd
dat ze beantwoord werden door de juiste persoon. En toch ook erg belangrijk,
veel koffie gezet.
Het positieve verhaal over ons netwerk uit het vorige jaarverslag, moet
helaas dit jaar wat afgezwakt worden.
In de loop van het jaar zijn ernstige storingen geweest, waardoor het netwerk
regelmatig niet functioneerde. Dit is
pas begin 2006 opgelost. Hopelijk voorgoed.
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e

Het scannen van de foto's van onze collectie is gestaag doorgegaan, maar ook
hier hebben we ons wat verkeken op de
omvang van het project. Hopelijk gaat
het dit jaar tot een afronding komen.
Omdat het met de gezondheid van
Peter Gerritsen voortdurend achteruit
ging moest hij stoppen met de indexering van de Bevolkingsregisters van
Resteren, Opheusden en Leede en Oudewaard. Zondernieuwe hulp schiet het
niet erg op.
In de loop van 2005 is de transcriptie
van het kerkelijk archief van de Nederlands Hervormde Kerk van Lienden
gereedgekomen (ruim 3000 pagina's
geprint), evenals enkele andere inventarisnummers uit het oud-rechterlijk
archief van Echteld, Lienden en Meerten &. Aalst. Dit is allemaal gedaan door
de gebroeders Spies. Als zij zo doorgaan
kunnen we in dit jaar nog veel meer verwachten ter aanvulling van de Osenvorenreeks.
Financieel is het Arend Datema Instituut grotendeels afhankelijk van
inbreng van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. En dat hangt weer
af van de vaak incidentele opbrengsten
van goedlopende uitgaven. Gelukkig
was dat in 2005 weer het geval. Toch
blijft het nodig om voortdurend naar
andere inkomstenbronnen te zoeken,
zoals subsidies van gemeentes, donaties van leden, en bijdragen van de Club
van loo (die daarom omgezet is in een
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Salades,
Warme en koude buffetten en hapjes,
Belegde broodjes, Barbecuepartijen,
Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz.

Voor bedrijven enparticulieren

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Bonegraafseweg 13 - 4051 CG Ochten
Tel.: (0344) 645590

E-mail: info@huiberscatering.n1

www.huiberscatering.n1

Gebr. Van Doorn
MOTOREN

pora
e't1 e'v
tkoornerl,en
joewt 52' beste ie,r1
u....\10'(" •
naaC de
°thee
Irtyp
leiding
Gratis b.eg notaris*
tot IA de
l
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en andere merken

Inruil en financiering mogelijk
Nedereindsestraat 25 Kesteren
Tel. (0488) 48 12 00
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'Vrienden van het Arend Datema Instituut').
Zonder deze bijdragen en uiteraard
de inzet van de vele vrijwilligers zou
ons Arend Datema Instituut niet kunnen bestaan. Dit keer heb ik doelbewust
weinig namen genoemd. Hier mag geen
verkeerde conclusie uit worden getrokken. Temeer daar een ander aspect van
het Arend Datema Instituut de sociale

functie is. Gezelligheid is volgens mij
een belangrijke drijfveer voor veel vrijwilligers voor het enthousiast meewerken aan ons werk. En dat willen wij zo
houden.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor
uw kleine of grote inzet. Alles is waar•
devol.

Verkeer en Vervoer
Redactie

IOns lid Aart Bijl schrijft boek
over Verkeer en vervoer in de Betuwe
In mei verschijnt bij Uitgeverij Matrijs
het boek Verkeer en vervoer in de Betuwe 1800-2000 door Aart Bijl.
De Betuwe en de Tielerwaard kennen
van oudsher een fijnmazig net van lokale en interlokale wegen. Lange tijd fungeerdenderivierdijkenalsbelangrijkste
landroutes. Maar het merendeel van het
vervoer vond via de rivieren plaats. Het
goederen- en reizigersvervoer op de
noord-zuid routes kon gebruikmaken
van de vele overzetveren over de Lek,
Neder-Rijn, Linge en Waal. Thans is het
gebied een belangrijke Europese transportcorridor in het verkeer tussen Rotterdam en het Duitse achterland. Met de
opening van de Betuwespoorlijn zal dat
alleen nog maar intenser worden.
VerkeerenvervoerindeBetuwei800-2000
beschrijft de infrastructuur in de negentiende en twintigste eeuw. Alle aspecten
komen aan bod; zowel de scheepvaart,
het wegennet als het verkeer per spoor.
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e

Ook besteedt de auteur aandacht aan
het gebruik van havens, veren en bruggen. Het boek is rijk geïllustreerd met
uniek beeldmateriaal waaronder kleurenfoto's uit de jaren vijftig. Deze fraai
gebonden boekuitgave is verkrijgbaar
voor € 29,95 via de boekhandel en via
Uitgeverij Matrijs.
Indien u het boek bestelt via de website
van Matrijs krijgt u het boek gedurende
de introductieperiode voor € 24,95 en
zonder verzendkosten thuisgestuurd.
UITGEVERIJ

www.matrijs.com
Kijk ook eens op de website van Matrijs.
U vindt daar een grote variëteit aan boeken over geschiedenis!
•
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H.D. Verwoert en Zn.
Cotottele kwoinginricktIng
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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Werkgroep Archeologie
Kobus van Ingen
iJaarverslag

2005

In het afgelopen jaar hebben we nogal
veel regendagen gehad, hierdoor was
het niet altijd mogelijk om op de zaterdagmiddagen eropuit te trekken voor
veldwerk. Zoals gebruikelijk bezoeken
we met enige regelmaat de ons bekende
archeologische vindplaatsen. Nadat
akkers zijn geploegd en door regen en
vorst uitgespoeld, vinden we vaak weer
interessante potscherven en gebruiksvoorwerpen. Als het weer het maar
toelaat hoeven we eigenlijk nooit stil
te zitten, we kunnen altijd wel 'ergens'
terecht.
Aan het begin van het jaar hebben we
weer eens het gebied rondom Herveld
bezocht en in een boomkwekerij vonden we een grote hoeveelheid scherven uit de IJzertijd en de Romeinse tijd.
Het centrum van Andelst was ook weer
eens aan de beurt en ook daar werd
fraai laat IJzertijd materiaal gevonden.
Hokkerden, gelegen tussen Opheusden
en Randwijk, is altijd de moeite waard
om te bezoeken. De bewoning van dat
gebied gaat erg ver terug en we komen
er graag omdat daar nogal eens Latène
glas aan de oppervlakte komt. Deze
glazen sierraad fragmenten, meestal
in fraaie blauwe met geel en in groene
kleurschakeringen, waren ooit de armbanden en ringen van de bevolking in dit
gebied in de late IJzertijd. Het materiaal
vind zijn oorspronkelijke herkomst in
het Belgische Latène gebied.
Op de herontdekte vindplaats bij de
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e

Spijksestraat in Echteld hebben we een
aantal malen gezocht. De geborgen potscherven zijn hoofdzakelijk uit de Romeinse tijd en bevinden zich op een heel
klein stuk van de boomkwekerij. We
kregen de indruk dat we hier misschien
niet te maken hadden met een vroegere
woonplaats of nederzetting, maar dat
hier sprake zou kunnen zijn van opgebrachte, dus van elders aangevoerde
grond. In de toekomst dienen we door
middel van grondboringen eens kijken
wat de ondergrond op dit perceel verraad.
Verder bezochten we in Echteld een
akker aan de Ooysestraat die in de toekomst voor woningbouw zal worden
ingericht. Ook hier scherven uit de
Romeins Inheemse periode, geen grote
hoeveelheden maar toch wel iets om in
de gaten te houden voor het moment
waarop daar gebouwd gaat worden.
In de laatste maanden van het jaar
werd de voormalige kasteelplaats van
het huis Wiel bij Eck en Wiel actueel.
Zoals in voorgaande verslagen vermeld
hebben we reeds lang contact met de
eigenaren. Dit jaar is in de gemeente
Buren de beslissing genomen dat het
gebied bij huis Wiel de status van een
landschapspark krijgt en dat er op het
terrein enige woningen bijgebouwd
mogen gaan worden. De uit omstreeks
1840 daterende boerderij wordt gerestaureerd en voor bewoning geschikt gemaakt, ook de grachten mochten wor-
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den uitgediept en schoongemaakt. Op
verzoek van de eigenaren hebben we bij
deze laatste activiteit een handje mogen
helpen. Samen met de vakarcheologen
van de Grondmij hebben we onder barre omstandigheden het uitgraven bijgewoond en daar waar mogelijk het uitgekomen slib onderzocht. Het resultaat
viel tegen, er kwam weinig van waarde
uit de modder en de indruk werd gewekt dat de gracht al eens eerder was
uitgediept. Aan de noordwestzijde van
het voormalig kasteeleiland bevonden
zich de grootste hoeveelheid puinresten. Veel van de boven water gekomen
materialen bleken echter niet ouder dan
1.9e eeuws te zijn. In april 2006 gaat een
verdergaand onderzoek van de Grondmij op het middenterrein van het eiland
van start en ook daarbij zullen we (naar

verwachting) wederom betrokken worden.
Tot slot is nog te vermelden dat we via
een tip zijn gewezen op een vindplaats
bij het Voorburcht in Ingen. Inmiddels
hebben we deze plaats een aantal malen
bezocht en het leverde een kleine hoeveelheid Romeinse potscherven op. Als
de weersomstandigheden beter worden
zullen we deze plek nog wat nader onderzoeken.
De werkgroep bestond in het afgelo pen jaar uit de volgende personen: Henk
Gerritsen, Roos Veldkamp, Annemarie Walravens, Jaap van Dam, André
Schaaij, Bram Biesheuvel, Rian Hots en
Kobus van Ingen.
•

Huis te Wiel met de uitgebaggerde gracht.

NIEUWSBRIEF HKK&O 24e
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ii#1

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

rroSI
BeiOG

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Voor al uw:
* Verf
* Verfmengen
* Behang
* Sanitair
* Electra
* Verlichting
* Gereedschap
* IJzerwaren
* Meubels

".11.111.1111•11.1.•

Telefoon (0488) 4518 93
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige badman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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'De Bezie' te Andelst
Ron van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe

Eerste Betuwsche Vruchtenhandel
1
Ien Conservenfabriek v/h J. Gerritsen 1914-1921
In Zetten werd in 1915 nabij het spoorwegstation een conservenfabriek gebouwd, de eerste fabriek in het dorp,
maar helaas eenkort bestaanbeschoren.
Overigens ging het om een voortzetting
van een al bestaande onderneming die
omgezet was in een naamloze vennootschap.
De firma J. G . N. Gerritsen
Waarom de firma later in een naamloze vennootschap werd omgezet, heb
ik niet kunnen achterhalen. Wel heb ik
een verwijzing gevonden in april 1916
waarin vermeld werd dat de grond in
Andelst waarop enkele jaren eerder een
afgebrande jamfabriek stond aan de
kerk was verkocht ten behoeve van de
bouw van een christelijke school. Wellicht dat hiergaat om de voorganger van
de nieuwbouw in 1915.
Gerritsen was hofleverancier. Zo
kreeg hij in de tweede week van januari
1907 opdracht fruit, waaronder goudreinetten, te leveren aan de koninklijke
familie in Athene. In 1910 blijken bij J. J.
Hofman jr., drogist te Elst, zuivere limonadesiropen van de vruchtenhandel te
koop. Een jaarlater was G. Petersz Jznte
Eist vertegenwoordiger voor de firma.
Er werd toen geadverteerd met een fles
geconfijte vruchten met de alleszeggende titel 'De Roem der Betuwe'. Er werd
in die jaren ook een eigen krant uitgegeven genaamd Rijn- en Waalbode, in
NIEUWSBRIEF HKKSLO 24e jaargang

januari 1906 is sprake van no. 31.
De naamloze vennootschap
Bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1914 werd de naamloze vennootschap goedgekeurd. Het kapitaal was
f ioo.000 groot bestaande uit 200 aandelen van elk f 500,— ,waarvan er voorlopig honderd waren uitgegeven. De
doelstelling van de vennootschap was
het inkopen, aan- en inmaken en verkopen van vruchten, groenten en andere
levensmiddelen en van het maken, inen verkopen van verpakkingsartikelen.
Aandeelhouders waren Jan Gerrit
Nicolaas Gerritsen, fruithandelaar
(vroeger te Andelst, in 1914 wonende
in Zetten), Jacob Fredrik Klinkhamer
jr., handelsemployé te Delft, Jacob Predrik Klinkhamer sr., hoogleraar aan de
Technische Hogeschool te Delft, Eduard van der Oudermeulen, particulier
te Apeldoorn, mr. Jacob Nicolaas Bastert, koopman te Bussum en dr. Piet Jacob Schieveen Borgman, apotheker en
scheikundige te Rotterdam.
Toen de bouw van de conservenfabriek in februari 1915 werd aanbesteed, schreven J. Kroes uit Herveld
(ƒ34.390), Van Stralen en Everts uit Zetten (f35.800) en P. J. Latta uit Andelst
(f34.450) zich als gegadigden in. De
bouw werd gegund aan Kroes en Latta.
De stoom- en elektrische installatie
werd gemonteerd onder toezicht van
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het Ingenieurs Bureau van G endt te
Nijmegen. In de laatste week van juni
was de fabriek voltooid. Volgens de
krant was zij in- en uitwendig keurig
netjes naar de tijd ingericht en zou zij
in werking worden gesteld. Directeur
was Gerritsen. In de tweede week van
juli was het bedrijf in volle gang en werd
aan tal van arbeidskrachten afkomstig
uit het dorp werk geboden. De kersen
werden verwerkt onder het motto 'zo
geplukt zo jam'.
In 1916 werd personeel gevraagd voor
de fabriek en de kersentent. De minimumleeftijd was 14 jaar. In juli was besloten een 5% hypothecaire geldlening
van f 5o.000,— af te sluiten om het bedrijfskapitaal te verruimen. In de voorafgaande maanden had de fabriek op
volle kracht gewerkt en naar men aannam zou dat nog geruime tijd zo zijn.
Ondanks de hoge fruitprijzen door de
stijgende prijzen van de fabrikaten waren de vooruitzichten niet ongunstig.
Op 9 juli 1917 werd in Amsterdam de
jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering gehouden. Tijdens de vergadering werd het jaarverslag besproken
en het dividend vastgesteld op 5%. Dr.
P. J. Schieveen Borgman werd herkozen
tot commissaris. In tegenstelling tot eerdere berichten was het jaar redelijk verlopen, ook ondanks de regeringsmaatregelen die als gevolg van de oorlog het
verkrijgen van grondstoffen, materialen e.d. bemoeilijkten. In het boekjaar
1916-1917 bedroeg de omzet aan conserven voor het buitenland _1'204.873,52,
voor het binnenlandf 49.038,45 en aan
vruchtenf 16.156,67. Het winstsaldo bedroeg f 4.883,11. Voor een tantième uit
te keren aan directie en commissarissen
was echter geen geld en ook aan de reNIEUWSBRIEF HKK&.0 24e jaargang

serve kon niets worden toegevoegd. In
de gegevens die de pers overnam, was
echter een fout geslopen. Een week later volgde namelijk een rectificatie. De
winst bedroeg namelijk f 42.139,58. De
eerder vermelde f4.883,11 werd uitgekeerd als dividend. Bijschrijving op de
reserve had inderdaad niet plaatsgevonden. Op voorstel van de commissarissen was het resterende winstsaldo
aangewend om op diverse balansposten
afschrijvingen te doen.
Door de Nederlandse Octrooiraad
werd op 18 april 1918 vastgesteld dat
Gerritsen inderdaad een nieuw procédé
had uitgevonden voor het conserveren
van aardbeien. De tegenpartij, te weten
de Nederlandse Bond van Jamfabrikanten, die beweerde dit procédé ook
te kennen, werd in het ongelijk gesteld.
Het afval dat overbleef na de verwerking van het fruit werd verkocht als varkensvoer, afgaande op een advertentie
van 28 september. Datzelfde jaar werd
de fabriek ook met het dievengilde geconfronteerd. In de nacht van 14 op 15
oktober werd een glazen raam vernield
en werden een dertigtal flacons frambozen gestolen.
In 1919 werd tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering het dividend
opnieuw op 5% vastgesteld. Ondanks de
vele moeilijkheden in het bedrijfwas de
omzet gestegen. Helaas vermeldde in
de krant niet wat voor problemen. Op
8 november werd de aandeelhouders
opnieuw gevraagd samen te komen in
café 'De Pool' te Amsterdam. Er stond
een punt op de agenda, welk wordt niet
vermeld. De gebeurtenissen die daarop
volgen maken dit wel duidelijk.
Op 24-1-1920 vond vanaf13.30 uur in
Café Krasnapolsky te Amsterdam een
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aandeelhoudersvergadering plaats. De
stukken lagen ter inzage op de fabriekte
Zetten en het verkoopkantoor te Kesteren. Wat hier besproken werd, is niet in
de krant vermeld. Over de aandeelhoudersvergadering die op 15 mei plaatsvond wel. Het bestuur bleek namelijk
gemachtigd te zijn via reconstructie,
fusie of verkoop de zaak te moeten
afwikkelen en de onderneming op te
heffen. Inmiddels waren al onderhandelingen gestart met een 'consortium
van reflectanten' dat de `goedgebouwde en zaakkundige' fabriek inclusief
terrein en woningen wilde overnemen.
Er werd een klein tipje van de sluier
van het `waarom' opgelicht. Door minder gunstige omstandigheden en een

onvoldoende deskundig beheer in de
afgelopen periode waren de resultaten
achtergebleven. Blijkbaar voldoende
reden voor de aandeelhouders om tot liquidatie over te gaan. Vanaf i6 juni werd
de fabriek geëxploiteerd voor rekening
van J. Tuininga, J. G erritsen, C. J. P. Sterk
en P. J. Schat. Op 3 december deelden de
exploitanten aan de krant mee dat het
faillissement van de fabriek geen enkele
invloed op hun handelingen uitoefende.
Zij kwamen hun verplichtingen stipt na.
In februari 1921 werd de gemeente
gevraagd om twee leegstaande lokalen
van de school 'Veldzicht' te Andelst te
mogen huren tot 1 mei aanstaande. Dat
werd toegestaan mist er geen brandbare of schadelijke reukverwekkende

Geen pl aatje van de conservenfabriek, wel eenfraai plaaije van de opvolger.
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voorwerpen werden opgeslagen en het
onderwijs niet gestoord werd. In maart
werd de in 1915 nieuw gebouwde stoomvruchten en —conservenfabriek te koop
aangeboden. Het complex bestond
naast het feitelijke fabriekgebouw, uit
een ketelhuis met machinekamer, kantoorgebouwen, een grote kelder, een
gemetselde fabrieksschoorsteen, een
grote overdekte bergplaats, woningen,
erf en terrein kad. sec. B1397-1399 met
een totale oppervlakte van 32 are en
40 centiaren. De modern ingerichte
fabriek voor de fabricage van Franse
vruchten was geheel voorzien van water- en elektriciteitsleidingen. De verkoop zou bij toeslag plaatsvinden in het
Stationskoffiehuis van Van den B erg. Op
14 april vond de verkoop plaats. Voor

f25.000,- werd de firma Gerardts te
Wageningen de nieuwe eigenaar. In juli
verkreeg de weduwe H. A. G erardts van
de gemeente toestemming tot de vestiging van een Stoom Wasch en Strijkinrichting in het fabrieksgebouw.
•
Noot
1. In de Betuwe hebben diverse bekende en
minder bekende fruitverwerkende fabrieken bestaan. Een minder bekende is ook de
in Heteren bestaande vruchtconservenfabriek 'De Plukroos'. Deze laatste fabriek
vroeg op 22 juli om mooie, rijpe moerbeien.

Bronnen
-

De Betuwe. Nieuws- en advertentieblad (Archief fam. Herberts).
Centraal Archief Vennootschappen 18201983 Ministerie van Justitie inv. nr. 16.559
(Nationaal Archief te 's-Gravenhage).
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Kerkarchief Lienden
Redactie

Getranscribeerd kerkarchief
1
Iin 24 delen aangeboden aan kerkbestuur
Zaterdag 25 maart was het zover: het
volledig getranscribeerde kerkarchief
van Lienden kon worden aangeboden
aan het kerkbestuur. Voor het echter
zover was dat de transcribenten het archief konden overhandigen aan de heer
Wim de Leeuw, sprak voorzitter Folkert
Schuurman eerst de transcribenten toe.
Het kost heel wat tijd en doorzettingsvermogen om zo een gigantische klus
te voltooien. Het getranscribeerde
archief omvat 24 delen! Hij bedankte
Dick Spies uit Middelburg en zijn broer
Anton Spies uit Rhenen voor hun gewel-

dige inzet voor de vereniging. Naast dit
kerkarchief zijn ze bezig met het transcriberen van verschillende oud-rechterlijke archieven van dorpen uit ons
werkgebied.
Vervolgens memoreerde Dick Spies
wat een rijke bron het kerkarchief eigenlijk is, maar ook de problemen die
zich bij het trancriberen voordoen. Hij
benadrukte ook het feit dat er nog veel
meer materiaal is dat eigenlijk thuishoort bij de kerk, maar door allerlei
oorzaken is terecht gekomen in andere
archieven.
•

V.l.n.r.: Dick Spies, Anton Spies en Wim de Leeuw
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Maritje
VAN ELST

Hendrikus
VAN OORT

Jan Jansen
VAN BAAREN

tsJ
LOO
c-, Elisabeth
•
•hem ca. 1778/t Lienden
•
•* Arn
15-08-1847
;
,0
t.)

r. Cornelis VAN LUTTERVELD
p lanter
,
* Liena. 17- 10-1777/ -1- Lienden 06-07-1868

6'
1

Emerentia VAN DAM
* Eck 27-07-1783/t Eck 23- 12-1824
6

Jan van BA(A)REN
arbe ider
* Lienden 10-02-1782/-1- Eck 09-02-1852
r)

GeertruiVANKESTEREN
5, dienstbaar
*Liend. 15-03-1803/t Lienden 24-07- 1849

Antonie VANELST
arbeider
22_ *Liend. 28-12- I 797/tLienden 10-07-1848

*Liend. 20-06- 1778/ -1- Lienden 19-04-1837

Teuntje
VAN LU'TTERVELD

arbeider

arbeider
* Lienden 24-01-1823
t Lienden 23-06-1901

* Lienden 0I-I1-1826
t Lienden 12-03-1858

* Lienden 30-09-1818
t Lienden 07-10-1898

* Eck 18-12-1811
t Lienden 14-04-1884

x Lienden 19-03-1847

x Lienden 18-10-1839

•

Maria VAN IJZENDOORN
tsJ

Ft>

Leendert VAN OORT
watermolenaar
Liend. 27-05-1764/ -1. Lienden 05- 12- 1851

Betuwse kwartierstaat:

Jansje VAN BAAREN

Antonie VAN OORT
arbeider

* Lienden 08-07-1853
t Lienden 03-01-1924

* Lienden 08-07-1847
t Lienden 24-02-1915
x Lienden 19-11-1874
Aart Bartus VAN OORT

arbeider, groente-en fruithandelaar
tWageningen 07-09-1982
* Lienden 04-09-1889
x Lienden
Aart Bartus
boekhouder
* Lienden 13-05-1927
x Rhenen 19-03-1954
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Otto
VAN IJZENDOORN

Jantje
VAN INGEN

arbeider
* Lienden 29-09-1823
t Lienden 19-09-1875

•

*Maurik 02-05-1789/f Ingen 07-02- 1859

Margritha (Grietje) VAN DE VOORT

X Jan HendrikHOFSOMMER
arbeider
.
I ngen 29-04-1792/f Ingen 12-07-1861
pr

Geertruida Cornelissen BOUWHORST
werkster
ensw. 10-10- 1777 / -1- Utrecht 02-02-1863

*Lunteren ca. 17601-1- Rhenen 06-02-1820

HendrikGijsbertse VAN DEN BRINK

x
t

Jantje VAN DE GRAAF
7
>5 werkster
'0*Oph. 19-10-1787/t Ingeni7-I1-1860

*Ingen 15-02-1784 If Ingen 04-05- 1840

-51Lambartus VAN INGEN

ts)

a Cornelia VANIJZENDOORN
;c werkster
*Liend. 12- 10-1796/f Lienden 08-06- 1854

x

Otto BORE?]
r.
-•; kleermaker
*Liend. 25-05-1781/t Lienden 24-05-1847

Aart Bartus VAN OORT

Aaltje
HOFSOMMER

werkster

Johannes
VAN DEN BRENK
(BRINK)
arbeider

* Ingen 07-07-1825
t? na 1900

* Ede 1812/1813
t Ingen 13-12-1865

* Ingen 24-01-1817
t Ingen 18-11-1901

x Lienden 20-10-1843

x Rhenen 02-07-1842

Bart VAN IJZENDOORN

Anna Niesje VAN DEN BRENK

arbeider

dienstbode

* Lienden 14-09-1852
t Lienden 17-04-1915

* Ingen 31-05-1861
t Lienden 06-11-1949
x Lienden 02-02-1888

Flora Cornelia VAN IJZENDOORN
* Lienden 10-02- I 895

t

Wageningen 25-02-1983

26-05-1920
VAN OORT
It Rhenen 15-06-1999
Cornelia DU PRÉ *Rhenen 07-03-1932
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* geboren
••- :: gedoopt
t overleden

x gehuwd (K[erk])
x ondertrouw
(A) datum akte

,
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Methode van kerstening
Herman de Regt

E Nederland in het algemeen
1en de Betuwe in het bijzonder
De streek,
de mensen en hun bestaan

Vergeleken met andere gebieden in
Nederland was de Betuwe in de eerste
eeuwen dicht bevolkt. Maar naar onze
begrippen woonden er niet veel mensen. Maastricht, Nijmegen en Utrecht
waren de enige plaatsen in Nederland
waar meer bevolking was. Tiel en Dorestad (tegenwoordig Wijkbij Duurstede)
waren in opkomst. Zeker drievierde
deel van de oppervlakte van de Betuwe
was nog niet ontgonnen wildernis. Men
kon alleen wonen op de hogere grond
langs de vele rivierlopen. Als de rivieren
wasten liepen de lagere gedeelten langzaam aan vol, soms zelfs alles. Dijken
waren er nog niet, maar men probeerde
zich te beschermen door rondom de nederzetting een wal op te werpen. Van de
ene nederzetting liep een karrenspoor
naar de andere. Voor langere tochten
kon men beter met de boot de rivier op.
Hoewel de grond vruchtbaar was, viel
het niet mee om een bestaan te vinden.
Iedereen was boer. De beschikbare oppervlakte aan bouwland was bepalend
voor het aantal inwoners. Men was al
blij van broodgraan het viervoudige te
oogsten van de gezaaide hoeveelheid.
Nogal eens was de voedselvoorraad
echter niet voldoende tot de nieuwe
oogst. Men moest zich dan de laatste
maanden proberen te redden door dieren te vangen en kruiden te zoeken in
28

het bos. Men voelde zich dus helemaal
afhankelijk van de omstandigheden en
hulpeloos. Vandaar dat men hulp zocht
bij godheden.
De godsdienst van de Germanen

Godsdienst is gebaseerd op de gedachte
dat er een levende, wederzijdse betrekking bestaat tussen de godheid en de
mens. Germaanse godheden konden
onheil afweren, geluk, welvaart en zekerheid schenken. Het belangrijkste
was dat zij alles beheersten, ook de
levensgang van de mensen in handen
hadden. Godinnen vertegenwoordigden het principe van moeder-aarde en
schonken de natuur vruchtbaarheid.
De moeder-maagd was eigenlijk moeder-aarde. Het is toch wonderlijk dat
een tarwekorrel op een plank liggend
niets doet, maar in de grond gezaaid,
een plant voortbrengt. De ploeger was,
evenals in alle andere culturen, een man
die een puntig voorwerp door de aarde
laat gaan. De Germanen vonden hun
godheden te groots om die in beelden
te kunnen vangen. Eerbiedig naderen
en offers brengen onder heilige bomen
moest de godheden gunstig stemmen.
Ze schreven hen karakter en gedrag toe
zoals ze die voor zichzelf als ideaal zagen. Dus eergevoel, trouw aan de stamleiding, wijsheid, dapperheid en vrolijke drinkgelagen om high te worden. De
hel was niet het oord waar men gestraft
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werd voor slecht gedrag. Het was het
verblijf in het donkerst der aarde, omringd door 'nacht en nevel'. Hier verbleven diegenen die niet op het slagveld
gevallen waren, maar stierven door ouderdom of ziekte, de lafaards. Vandaar
de befaamde Germaanse dapperheid.

machtige groep G ermaanse stammen,
trok de Rijn over, aangelokt door het
zonnige en vruchtbare zuiden. Ze vestigden zich in de Betuwe en verder zuidelijk tot in Noord-Frankrijk. Van hieruit breidden ze hun gebied in diverse
richtingen uit. Al oorlog voerende kwamen ze in aanraking met de Friezen. Die
De bewoners
woondenin West- en Noord-Nederland
In het begin van onze jaartelling woon- met Utrecht als één van hun koninklijke
den in de Betuwe de Bataven, een Ger- residenties. In het oosten van Nedermaanse stam. Romeinse militairen land streken de Saksen neer, een andere
bemanden de forten langs de Rijn, de groep Germaanse stammen, eveneens
no ordgrens vanhunrijk.Deze rivierliep bepaald geen vreedzaam volk.
toen van Lobith via Wijk bij Duurstede,
De grens tussen Franken en Saksen
langs Utrecht en Leiden en mondde bij kwam in de Over-Betuwe, een menggeKatwijk in de Noordzee uit. Na enkele bied. Het dialect dat in de huidige doreeuwen waren de Romeinen door inter- pen gesproken wordt geeft een aanwijne twisten niet langer in staat deze linie zing waar dat menggebied geweest zou
te handhaven tegen indringers uit het kunnen zijn. Huis is in het Saksisch huus,
noorden en oosten. Ze trokken af naar bijl wordt biel. In afb.i is aangegeven
het zuiden. Veel Bataven gingen met hen welke Frankisch sprekende dorpen temee. De anderen werden onder de voet gen deze grens aan liggen. Oostelijk van
gelopen en losten zich meestal op in de deze lijn begint dus het menggebied.
nieuwe bewoners. Ook de Franken, een
Afba. Westelijk van de grens zegt men in dialect huis, bijl,
aan de andere kant in Saksisch dialect huus, biel.
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De godsdienst
en de politiek van de Franken
De Frankische regeerders hadden een
droom. Het rijk der Franken moest de
wettige opvolger worden van het in de
vijfde eeuw teloor gegane Romeinse
Rijk, voor zover dat noordelijk van de
Alp en en de Pyreneeëngelegen had.Met
de christelijke godsdienst als staatsgodsdienst. Want dat geeft eenheid en
stabiliteit. Waarom juist de christelijke
godsdienst? Men wist dat christenen in
principe vreedzame, vlijtige en gezagsgetrouwe mensen zijn, dus ideale onderdanen. Bovendienwoondenzetussen de
Galliërs, die al een eeuw eerder christen
geworden waren. Ook deze moesten
deel gaan uitmaken van het Frankenrijk.
De katholieke kerk werdbeschouwd als
de draagster van de beschaving. Een der
overwinningen over buurvolken werd
toegeschreven aan de wonderbare tussenkomst van de christelijke god. In 49 6
liet koning Clovis zich daarom dopen.
Dit was voor de regeerders en dus ook
voor alle bestuursambtenaren mede
aanleiding om de goden in te wisselen
voor de christelijke god. De uitbreiding
van het christendom ging ongeveer gelijk op met de veroveringen. Het brengen van de christelijke boodschap was
de dekmantel voor deze veroveringszucht. De oude religie was nogal sterk
verbonden met het samenleven van de
stam. Daarom moest dit gezamenlijke

gevoel van trots eerst gebroken worden
door onderwerping. Frankische missionarissen kwamen steeds noordelijker.
Circa 630 werd in Utrecht een kerk gebouwd. Maar later is deze door Friezen
verwoest. Rond 670 werd de Rijn weer
de noordgrens van Frankenland. Tegen 690 werd ook Midden-Nederland
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e jaargang

daar aan toegevoegd. De strijd tussen
Friezen en Franken golfde dus heen en
weer, ook nog in het begin van de achtste eeuw, ook in het rivierenland. Er is
erg weinig bekend over wat er zich al die
tijd in de Betuwe afspeelde. Volgens een
acte van 726 werd ene Everardus, residerend in Elst, gestraft voor het heulen
met de Friezen.
Toen kwam de vraag hoe men de
reeds veroverde en nog te veroveren
Friese gebieden zou gaan kerstenen.
Overwinnaars zijn nu niet bepaald het
meest geschikt om aan overwonnenen
een bekeringsboodschap te prediken.
De Friezen beschouwden het gedoopt
worden als een teken van onderwerping.
Daarom zocht men een andere oplossing: buitenlanders. Die zouden immers
niet komen als handhavers van het Frankische gezag.
Engelse monniken.
In Ierland en later ook in Noord-Engelandwaren veel Benedictijner kloosters.
Deze monniken leefden in groepen en
zorgden gezamenlijk voor hun levensonderhoud. Ze gingen in het zwart. Ze
kozen voor een hard en geïsoleerd bestaan, ver weg van afleidingen van de
wereld. Hun kloosters stonden bekend
om de eerbiedige stilte die er heerste
en om de strenge tucht. Ze gingen hun
eigen weg en trokken zich aanvankelijk
van Rome weinig aan. Ze hadden geen
geschoren kruin, de tonsura Petri, maar

de tonsura Pauli, dus van oor tot oor.
Hierbij werd het voorste deel van het
hoofd geschoren. Ze legden zich toe
op meditatie en koorzang en op wetenschap.
Ze hadden ook iets bijzonders: peregrinatio. Dat is het willen verkeren on-
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Piet van Walsem

Peters van Ton
Elektrotechniek
Bonegraafseweg 14
6669 MH Dodewaard
e (0488) 41 12 14
(0488) 41 21 93
E-mail: elektro@petersvanton.n1
www.petersvanton.n1
Elektrowinkel
Kalkestraat 3
6669 CK Dodewaard
(t (0488) 412685 -& (0488) 41 04 50

E-mail: winkel@petersvanton.n1
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Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:
Piet van Walsem
Opheusden
Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17
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der vreemde, liefst onbekende en afwijzende volken, ver van huis, overzee, als
dolende pelgrims. Door de overtuiging
dat 'zwerven voor Christus' tot volmaaktheid zal kunnen leiden, kwamen
ze tot heidenzending. In twaalftallen
trokken ze er, met staf en ransel op uit,
op heilig avontuur, de wereld in.
Zo ookWillibrord (657-739) die in 690
in Katwijk aan wal stapte, met elf medewerkers, o.a. Werenfried en Suitbert.
De Friese koning gaf hen helaas geen
toestemming: `Uw geloof is hetzelfde
als dat van de Franken.' Toen wendde
hij zich tot de Franken. Hij werd verplicht de nadruk te leggen op de macht
van Christus. Deze was groter dan die
van de Germaanse godheden. Want dit
zou bij de toehoorders de beste ingang
geven.
Verder was er nog de briefvan 6oi van
Paus Gregorius I (deze is de geschiedenis in gegaan als Gregorius de Grote,
wegens de Gregoriaanse koorzang).
Dit schrijven behandelde 'goed doordachte' richtlijnen voor het zendingswerk in het algemeen. Kerken moesten
gebouwd worden op heidense heilige
plaatsen. 'Dan zal het gemakkelijker
worden om de ware God te aanbidden.
Voor het offeren van ossen moet een
andere plechtigheid in de plaats komen,
bijvoorbeeld de feestdag van heilig verklaarde martelaren van wie relikwieën
daar bewaard worden."
"Want
zeker is het onmogelijk de dwalingen
van koppige geesten in één keer tegelijk
uit te wissen. Want wie een bergtop wil
beklimmen klimt stapsgewijs en niet
met een enkele sprong.' Zending moest
dus de weg der geleidelijkheid bewandelen. Germaanse riten moesten omgevormd worden in christelijke liturgie.
NIEUWSBRIEF HKK81.0 24e

Dus zending niet als confrontatie, maar
als assimilatie. Germaanse religieuze
feesten kregen dus een gemengd G ermaans-christelijk karakter. Zo ontstonden Kerstmis en Pasen. De Frankische
regering wilde zich aan deze richtlijnen
uit Rome houden.
Willibrord was met deze Frankische
strategie niet gelukkig, maar hij moest
wel. Hij had immers een werkvergunning nodig en een vrijgeleidepas om in
de pas veroverde gebieden te kunnen
werken. Hij werkte voornamelijk eerst
in het rivierengebied, tot ver in Duitsland toe. De gouw Batua, dat is de Overbetuwe en een deel van de Nederbetuwe,
liet hij vervolgens over aan Werenfried,
en aan Suitbert de gouw Teisterbant, dat
is Tiel, Culemborg, Gorkum en Hedel.
Toen Werenfried in 760 overleed
kwam de vraag waar hij begraven zou
worden. Niet alleen Eist maar ook
Westervoort wilden de overledene als
De sarcofaag van Willibrord in Echternach.
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relikwie onder het altaar. Men besloot
tenslotte tot een godsoordeel. De kist
werd op een onbemande boot geplaatst
en op de Rijn losgelaten. De boot dreef
naar de Elster kant. Vervolgens werd
de kist op een onbemande wagen gezet,
met twee ossen ervoor. Deze dieren liepen regelrecht naar Elst. Daar stortte de
wagen ineen, op De Kist. De boot met
de kist komt voor in het wapen van de
voormalige gemeente Elst.
Resultaten en gevolgen
Er is erg weinig bekend over vroege
kerkenbouw in de Over-Betuwe. In de
acte van 726 betreffende koninklijke
domeingoederen in Elst wordt een basilica genoemd. Dat is een kerk. In een
acte, nog iets ouder, worden koninklijke domeingoederen beschreven o.a. in
Wulfara, dat is Wolferen. Dit lag waarschijnlijk in een grote bocht in de toenmalige Waal, ten zuiden van Andelst.
Het zal later door de rivier verzwolgen
zijn. Bij Wulfara staat 'cum capella". Er
was dus een kapel. Maar dit betekent
nog niet dat hier toen een christelijke
gemeenschap was. In verband met de
nagestreefde kerstening zal de beheerder van het domein al vast een kapel
gebouwd kunnen hebben. Daar kwam
nog iets bij. Het bouwen van een kapel
was in de eerste plaats bedoeld voor het
zielenheil van de stichter, diens verwanten en iedereen die van hem afhankelijk
was. Pas in tweede instantie diende zo'n
kapel ook het heil van eventuele andere
omwonenden.
Bij de prediking ging het dus vooral
over de macht van Christus. Als de missionaris een heilige eik kapte keek de
menigte met spanning toe of de godheid
als wraak met een bliksemstraal zou re34

Het wapen van de voormalige gemeente Elst.

ageren. Er gebeurde niets. Dat was dus
duidelijk. Germanen die daarom voortaan de christelijke godheid wilden eren,
vouwden uit eerbied en als teken van onderwerping hun handen. Met gevouwen
handen kan met immers niet vechten.
Zo ontstond een nieuwe gebedshouding.
Als resultaat zijn de meeste christenen
er tegenwoordig van overtuigd dat de
christelijke godheid van elk mens de
levensgang bepaald heeft, inclusief de
datum van overlijden. Maar dit was in
het onderwijs van Jezus en van de apostelen geen thema. Men verwacht van
hem dat hij zal zorgen voor een lang leven zonder moeiten, net als de Germanen vroeger dachten. Hij heeft immers
de macht om dat zo te laten zijn. Als
dat tegen blijkt te vallen, blijft men met
grote vraagtekens zitten. Andere christenen in onze tijd menen echter dat God
wel alles in zijn hand heeft, maar niet
overal de hand in. Zij hebben niet een
godsbeeld in gedachten ten eigen bate.
Volgens hen blijft hij trouw aan wat hij
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beloofde, maar heeft verder zijn eigen
doelstellingen. Hij heeft inderdaad de
macht om die te realiseren, dwars door
alles heen.
De bedoeling was een geleidelijke
bekering. Dat betekende echter een
onduidelijke, halfslachtige boodschap.
In de vroeg-christelijke kerk was er
sprake geweest van een radicale keuze
met alle consequenties van dien. Toen
was het christendom een minderheid
die soms zelfs vervolgd werd. De bijbel
zegt immers: Maar gij geheel anders,
gij hebt Christus leren kennen. De min
of meer gedwongen kerstening had als
gevolg dat velen zich wel lieten dopen,
maar onwillig waren om de nieuwe godheid meer dan lippendienst te bewijzen.
Als men dit maar steeds deed, kon men
van de godheid loon verwachten. Het
heidendom verdween weliswaar uit
het openbare leven, maar behield zijn
invloed op de gedachten en de geloofsvoorstellingen van de mensen. De kerk
voelde zich genoodzaakt hier in ruime
mate aan tegemoet te komen. Heidense
offerstenen werden van een kruisteken
voorzien en naderhand als altaarsteen
gebruikt. De kerk stimuleerde het uitspreken van gebeden als men op zoek
was naar medicinale kruiden. Zonder
dat gebed zouden die zelfs geen kracht
hebben. De grens tussenbijgeloof en dat
wat de kerk toestond was soms flinter-

leggen? Er moest heel wat gebeuren
in zijn hart voordat een Germaan zijn
knieën gaat buigen en om genade en vergeving vraagt, in een cultuur waar heldendom zo hoog aangeschreven stond!
Wat betekent dienen in onbaatzuchtige
liefde in een cultuur waar alles draaide
om eergevoel? Alleen in de moedertaal
kan immers het hart geraakt worden.
Mede door de nadruk op de macht van
Christus bleef de boodschap van verlossing van schuld onderbelicht. Deze
schuld ontstaat door misstappen en
tekortkomingen. Ook de kerkleiding
van die tijd beschouwde de verlossing
als de kern van het christendom. Men
probeerde nog een inhaalslag met aanschouwelijk onderwijs als hoofdmoot
in bijna elke kerkdienst. Zo veranderde
het Heilig Avondmaal als geheimenisvolle gedachtenis aan het eenmalige offer van Christus in de Heilige Mis. Het
Concilie van Trente omschreef de Mis
als volgt: 'In de mis wordt het offer van
Christus op geheimenisvolle wijze tegenwoordig gesteld. Het is dezelfde offergave van Dezelfde die nu offert door
de dienst van de priesters, slechts de wijze van offering is verschillend.' De tafel
werd dus een altaar waarop symbolisch
werd geofferd. Achter het altaar werd
een zwarte doek gespannen, zodat de
witte hostie duidelijk aan het kerkvolk
getoond kon worden.
Karel de Grote (742 - 814) was de
dun. Het ronddragen van een hostie (het
ongedesemde brood van het Misoffer) grootste vorst der Middeleeuwen, de
om een storm te voorkomen was chris- stichter van een West-Europees rijk als
telijk. Maar andere methoden om het voortzetting van het Romeinse. Hij onderwierp en 'bekeerde' o.a. de Saksen.
weer te beïnvloeden konden niet.
Wat kon een buitenlandse missiona- Hij werd in 800 door de Paus tot keizer
ris bereiken als hij niet de juiste woor- gekroond. De Frankische droom leek
den kende om abstracte begrippen als werkelijkheid te zijn geworden. Uit rapschuld, vergiffenis, verzoening uit te portage van de kerkleiding en van de
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thedralen werden alle aan Maria gewijd.
In de gebrandschilderde ramen werd
Maria nogal eens afgebeeld liggend op
de aarde, steunend op een elleboog. Het
gelaat was de eerste tijd zwart, wegens
het moeder-aarde idee; de Zwarte Madonna. Naderhand volgde hierop een
reactie naar het andere uiterste. Maria
wordt door haar op haar schoot zittende goddelijk kind gekroond tot Koningin des hemels.
Heidense gebruiken zijn nog steeds
niet verdwenen. Bijvoorbeeld het duimen ter begunstiging van een examen.
Of iets afkloppen om een door roemen
of bluffen misschien opgeroepen ongeluk te bezweren door een klop of tik
Karel de Grote wordt door Paus Leo III
gekroond tot keizer. (14e eeuws handschrift, op of onder tegen (ongeverfd) hout te
geven met het uitspreken van: 'even afMusée Goya, Castres)
kloppen.' Men wil niet onder een ladder
regering bleek hem echter dat nog niet lopen. Een gemengd heidens-christede helft van de bevolking van het rijk als lijke gewoonte is om niets te willen onchristen beschouwd kon worden. En te- dernemen op vrijdag de dertiende van
yens dat de weerstand tegen de Romein- de maand. Want toen stied Jezus. Als
se vorm van christendom in belangrijke satan had geweten dat op de kruisiging
mate lag aan de positie van Maria. De op vrijdag de opstanding zou volgen,
keizer kreeg het advies de Maria-de- dan zou hij niet zijn best gedaan hebben
votie aanzienlijk te stimuleren, daarbij de Zoon van God uit de weg te ruimen.
de Germaanse vruchtbaarheidsgodin Want toen werd hij in principe ontwa•
weer naar voren halend. Ook zij baarde pend.
immers als maagd een goddelijk kind.
De volksvroomheid had een hang naar
het zichtbare, niet naar abstracte begrippen. De keizer kreeg uit Byzantium
het gewaad waarvan gezegd werd dat
Maria dit droeg toen de engel Gabriel
haar de maagdelijke geboorte van haar
goddelijke zoon aankondigde. Het gewaad werd in een kerk bewaard. Toen
die kerk vrijwel geheel in vlammen op
ging, bleef het geheel ongeschonden.
Dit wonder bevorderde de Maria-verering in hoge mate. De grote Franse ka36
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HKK&O
Joke Honders-Schuurman, secretaris

111 Jaarverslag 2005
i. Algemene ledenvergadering op
maandag ii april 2005, zie het verslag.
2. De Historische Kring in 2005
Het ledental van de HKK&O telde eind
2005 ca.537 leden en 9 huisgenootleden.

Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde in
2005 vier keer.
Lezingen
In het verslagjaar werden wederom negen lezingen gehouden, die allen in het
Dorpshuis te Kesteren plaatsvonden.
Enkele bestuursleden gaven lezingen in
de regio te weten H.v.d. Hatert 6 lezingen, K.v. Ingen 8 lezingen en J. Honders
io lezingen.
Excursie
De excursie voerde ons dit jaar naar
Willemstad en Oudenbosch, ook dit
jaar weer georganiseerd door K.v. Ingen
en C. de Bont.
Oud schrift

Tabula Batavorum
Deze verscheen dit jaar voor de zesde
maal als Jaarboek met als thema Kerk
en religie in de Betuwe. De presentatie
werd gehouden op vrijdag ii november
in het Veerhuis te Opheusden. De heer
Herman de Regt kreeg het eerste exemplaar overhandigd, terwijl de heer Ger
Mentink een korte bespreking hield van
een aantal artikelen uit het boek.
•

I

Notulen
Jaarvergadering
11 april 2005

Opening
De voorzitter biedt zijn excuses aan
voor zijn te late komst, vandaar dat de
vergadering tot na de pauze verschoven
is.
Mededelingen
• Afmelding van Aart Bijl voor de jaarvergadering.
• Afgelopen jaar was een goed jaar, financieel, maar ook door de aanwas van

Afgelopen winter waren er helaas door nieuwe leden.
onvoldoende aanmeldingen geen cur- • Vorig jaar hebben we een manuscript
gekregen van een oud SS-er, maar omsussen oudschrift.
dat de meningen verdeeld waren, hebNieuwsbrief
ben we besloten dit niet uit te geven.
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar drie- • In mei zal er een boek over de oorlog
n.a.v. 6o jaar bevrijding verschijnen.
maal.
• Verder zijn we bezig met een boek
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e jaargang
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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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over steenfabrieken in ons werkgebied.
• En er zijn plannen voor een tweede
interviewboek.
• Alle medewerkers bedankt. We hebben pas geleden een medewerkersvergadering gehad die door veel medewerkers werd bezocht.
Notulen 2004
Goedgekeurd.
Financiën
Een batig saldo van 1900 euro over afgelopen jaar. De balans laat nu een batig
saldo zien van 29 00 euro.
Ledental verhoogd met 17, per 1 janauri
2005 nu 520 leden.

De vrijwillige bijdrage van leden bedroeg het afgelopen jaar 1418 euro.
De kascontrolecommissie bestond
uit de heer Martens en de heer Bunt, die
de boeken in orde bevonden hebben,
waarmee de penningmeester décharge
is verleend.
De heer Martens is aftredend, daarvoor in de plaats is Martin van Brenk
gekozen.
Bestuurverkiezing
Folkert Schuurman en Joke Honders
waren aftredend en zijn herkozen. •
April 2005

Reg. Archief Rivierenland
Paul Huismans

I

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel - Telefoon (0344) 612230
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1

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

Afwijkende openingstijden:
Studiezaal Tiel gesloten op
vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)

Locatie BUREN

vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

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

vrijdag12 mei (personeelsuitstapje)
donderdag 25 en vrijdag 26 mei
(Hemelvaartdag)
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Studiezaal Oplieusden is gesloten op
donderdag 25 mei (Hemelvaart)
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Baukje Hof-Velde

i Jaarverslag 2005/2006
1. 19-04-05 Maria v. d. Weerd- Damen: Kunstgeschiedenis 1925-1945
2. 17-05-05 Excursie naar de Tuin in Lent en de Forten bij Lent.
3. 20-09-05 C. de Hoog: Gezinnen, gezinsvorming en Huishoudingen in historisch perspectief.
4. 18-10-05 H. de Regt: Boerderij in de jaren '30. Nieuws over de Middeleeuwen in Herveld.
5. 15-11-05 Jan Groos: De slag bij Nijmegen in 523.
6. 21-02-06 J. Mulder: Onderzoek van Rijndijken (geografisch en archeologisch).

Maria van der Weerd-Damen vertelde aan
de hand van afbeeldingen de opvattingen in de kunst tussen de twee wereldoorlogen. Het perspectiefwas verre van
optimistisch in die tijd en dit kwam tot
uiting in de schilderijen. Zij behandelde
Hijnekes, Willink, Koch, Schumacher,
Ket, Toorop en Fernhout.
De excursie naar de Tuin van Lent was
een succes en ook het Fort Nieuw Knodsenburg uit 1863. Zoals gebruikelijk
raakten we elkaar kwijt naar de Sprokkelenburg; de goede plek om het jaar
van de werkgroep afte sluiten.
C. de Hoog vertelde boeiend over zijn
vakgebied. Hij ziet vier soorten gezinnen. 25 % kostwinnersgezinnen, de
vrouw thuis, rust, reinheid, en regelmaat. 40 % van de gezinnen werkt de
vrouw parttime. Veel aandacht voor de
kinderen. Bij 25 % zijn de gezinnen egalitair, man en vrouw werken alle twee
voor huis en materiële zaken, en io %
is het geïndividualiseerde gezin, ieder
streeft naar een eigen doel.
Ook uit eigen gelederen kwam H. de
Regt en hij vertelde over de belevenissen van een Zeeuwse familie die in de
crisistijd in de Betuwe op het Slob kwam
42

boeren. Het was een kunst en een trots
om het hoofd boven water te houden.
In de oorlogstijd vertrok de familie
naar Eist t.g.v. verschil van inzichten
in de politiek. Daarna ging De Regt enkele zaken van Herveld behandelen. De
Bredestraat was echt heel breed (51 m),
tussen de komgronden van Andelst en
Loenen. Het bezit was vrij, dus armere
mensen konden daar hutten bouwen.
Het pad naar de kerk was met gras bedekt, opdat men met schone schoenen
in de kerk kwam.
Jan Groos vertelde van de slag bij Nijmegen in 523. In Zweden staat dat in de
schoolboeken. Nijmegen was het waard
om te plunderen, een overslag- en stapelplaats van graan uit Engeland. Dus
niet een zwart gat tussen de Romeinen
en de Karolingers. Als sluitstuk liederen uit Beowulf in het Oud-Engels, gezongen bij een luit.
En toen kwam John Mulder met veel
kaarten over de plaats en ouderdom van
Rijndijken vertellen. Een tocht door de
historie hoe de rivieren haddengelopen.
Vanaf de Ustijd tot nu. Door boringen in
stukken dijken kon men ouderdom en
hoogte van de dijk bepalen, tot het >
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Wim van der Horst

Lezingen voorjaar 2006
Dinsdag 18 APRIL 2006
20.00 uur
De Oude School Hemmen
John Thob en

I T jtidden, Hannekemaaiers en Kiepkerels
Op heelveeltextielwinkels en stoffenzaken in ons land prijken Duits klinkende
namen. Het zijn soms heel grote zaken
met vele vestigingen, zoals bijvoorbeeld
Peek & Cloppenburg, Vroom & Dreesmann, C &A (Brenninkmeyer). Deze
zaken zijn opgericht door Westfaalse
kooplieden die aanvankelijk de boer
op gingen om hun waren aan de man te
brengen: de Tjiidden.
Er zijn ook veel textielhandelaren die
afstammen van Hannekemaaiers, seizoenarbeiders uit het Duitse grensland
die ieder jaar naar ons land kwamen om
het vele gras te helpen maaien, waarmee
vooral het polderland van Noord- en
Zuidholland was bedekt, maar ook bijvoorbeeld de Usselstreek, Friesland en
Groningen.

asfalt van nu. Allerlei zaken passeerden
de revue, het graven van het Pannerdens Kanaal, de scheepvaart, de Betuwe
na de Romeinen een moerassig gebied,
dus een zwart gat?
Een lezing minder dit jaar. Gelukkig
krijgen we versterking. Wim van der
Horst uit Driel wordt de nieuwe secreNIEUWSBRIEF HKK&O 24e

Tenslotte trokken tot aan de laatste
wereldoorlog looplui-in-van-alles-ennog-wat door stad en land: Kiepkerels,
die hun handel in een grote kiepe of
mand op de rug vervoerden.
Te hooi en te gras verschijnen in de
krant artikelen over deze drie groepen
handelsui; zij worden echter meestal
over één kam geschoren en op één hoop
geveegd. Dat gebeurt in de komkommertijd, als de mensen-van-de-krant
niet goed weten, hoe zij het blad vol moe ten schrijven. Jammer dat zij er meestal
niet aan toe komen de achtergrond van
hun verhaal eens terdege onder de loep
te nemen.
In het kader van zijn stamboomonderzoekingen heeft John Thoben dit
wel gedaan. Aan de hand van vele voorbeelden, meestal uit zijn eigen familie
waar het de Hannekemaaiers betreft,
maakt hij duidelijk, hoe wij die kluwen
van begripsverwarringen moeten ontrafelen. Een en ander wordt met een diaserie toegelicht.
•

taxis. We zijn erg blij met deze versterking en vernieuwing. Ik blijf voorlopig
nog gastvrouw op de avonden en Daan
Tap blijft onze vertrouwde voorzitter.
Volgend jaar hoop ik u allen op de derde dinsdag van sommige maanden weer
•
te ontmoeten.

jaargang nr. 2 - april 20 06

43

Thomas Cook
Reisbureau Diana van den Berg

Schiphol - Actie -Taxi
€ 39,50 retour
Diana van den Berg (links)
Is de eigenaar/directeur van Thomas Cook Reisbureau Diana van den Berg. Diana
heeft maar liefst 23 jaar ervaring in de reiswereld. Deze vakvrouw in reizen
weet voor u de leukste vakantieplekjes op de wereld te vinden. Diana verkoopt
nooit nee, daarom heeft zij zich gespecialiseerd in (lastminute)zoekopdrachten
en groepsreizen voor bedrijven.
Elaine Vieth (midden)
Elaine verbleef voor een langere periode in Australië en Nieuw-Zeeland, het
maken van vooral verre reizen heeft haar passie. Alle werelddelen zijn door haar
bezocht, Elaine bezit de ervaring en expertise om u aangenaam te verrassen.
Met aparte bestemmingen, bijzondere hotels en speciale excursies.
Jorieke Eerbeek (rechts)
Jorieke is de jongste telg van ons team, ondanks haar jonge leeftijd heeft zij al
veel reiservaring! Het reizen zat haar van jongs af aan in het bloed. Door haar
enthousiasme en vakkennis is zij in korte tijd uitgegroeid tot een waardevolle
kracht voor ons reisbureau.
Studiereizen
Onze medewerksters gaan minimaal 2 keer per jaar op studiereis naar nieuwe
bestemmingen, zoals bijvoorbeeld Brazilië, Cuba, Gambia en Maleisië. Middels
studiereizen houden zij hun vakkennis op peil om u zo goed mogelijk te kunnen
adviseren in uw vakantiekeuze.

Hoofdstraat 2 - 4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 48 49 50 - Fax (0488) 48 44 77
www.dianavandenberg.n1
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Steenovenwerkg roep
Kobus van Ingen

•

Jaarverslag 2005

In het afgelopen jaar is er weer behoorlijk gewerkt aan het op de kaart zetten
van de voormalige en enkele nog bestaande steenfabrieken in het centrale
deel van de Betuwe. De onderzoeken
naar de individuele fabrieken blijken
vaak meer informatie op te leveren dan
verwacht, waardoor het ook allemaal
wat meer tij din beslag gaat nemen. Veel
van de werkgroepleden hebben mensen
geïnterviewd en die verhalen ingepast
in de bevindingen die andere bronnen

opleverden. Veel arbeiders 'van het
eerste uur' zijn er niet meer in leven, de
generatie van voor de grootschalige automatiseringen leeft niet meer.
Er is veel gebruik gemaakt van topografisch kaartmateriaal, kadastrale
gegevens, notariële stukken en ook
krantenknipsels. Er is in de loop van de
afgelopen jaren al behoorlijk wat over
dit onderwerp gepubliceerd, echter het
gebied waarover wij ons hebben ontfermd is feitelijk nog een witte vlek op

Een restant van een veldoven in de Ooijpolder.

NIEUWSBRIEF HKK&O 24e

jaargang nn 2 - april 2006

45

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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Uitkruier Hent van Ingen aan het werk bij
Steenfabriek van Hesteren en Janssens te
Lienden. Foto uit omstreeks 1952.

de kaart. Met name aan de Rijn vonden
we enorm veel oude steenbakkerijen.
Waren dit aanvankelijk veldovens; later in de jaren twintig van de 2oe eeuw
komen daarvoor in de plaats de veel
modernere vlamovens en ringovens. Nederland was vanaf het derde kwart van
de 19e eeuw aan het 'verstenen', er kwamen veel stenen bouwwerken in de steden, er kwam veel nieuwe woningbouw
in de steden en dorpen, veel sluizen, stations en andere metselwerken werden
gebouwd en 'last but not least' werden

brieken boden veel werk en kende in
zoverre een sociale zuigkracht, dat veel
fabrieken aan hun arbeiders woningen
ter beschikking konden stellen. Maar
daar hoefde men niet altijd even trots op
te zijn, bij het minste of geringste vloog
de arbeider er ook uit en raakte daarbij
van de een op de andere dag zijn woning
kwijt... In dorpen zoals Heteren, Op heusden, Lienden, Uzendoorn, Ochten,
Dodewaard en Maurik, verdienden op
een zeker moment ongeveer 4o% van de
arbeidsbevolking hun dagelijks brood
op de steenovens. Dit nog los van al diegenen die er indirect hun inkomen aan
verdienden zoals de bakker, de slager,
de kruidenier en het café.
Een bijkomende meevaller is dat er
heel veel historisch fotomateriaal bewaard is gebleven. Bij het merendeel van
de geïnterviewden bleken ook nog veel
foto's te zijn waardoor we de afzonderlijkeartikelenroyaalkunnenillustreren.
Het zal in veel gevallen zelfs moeilijk
zijn om uit het verkregen fotomateriaal
keuzes te maken. Het oorspronkelijke
plan was om in november een boek uit
te brengen. Gezien de achterstand van
sommige auteurs en het vele werk bij de
eindredactie hebben we dat plan laten
varen en is er voor gekozen om de uitgave te verplaatsen naar oktober 2006.
De werkgroep bestaat uit Jaquline van
Rijn, Ran Martens, Wébé Dressehuijs,
Hans van den Hatert, Henk Moorrees,
Theo Essers, Rob Vermeulen, Hens

grote delen van de nieuwe Hollandse
Waterlinie gebouwd waarvoor vele miljoenen stenen nodig waren. De uiterwaarden van de Rijn leverde geschikte
klei en de rivier zelf bood prima transportmogelijkheden om de stenen naar Dekker, Peter Kegelaar en Kobus van
•
het westen te verschepen. De steenfa- Ingen (voorzitter).
NIEUWSBRIEF HKK&O 24e
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

,`t:Ctl

Nedereindsestraat 7-4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 - 48 2226

's maandags gesloten

(0/ H.WEIJMAN
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.

11~11~M l~.11001
il
Irellra-11—11

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
r-v9

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

A

• 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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De Overlevers
Redactie

IOns lid Aad Nekeman
schrijft boek over de Tweede Wereldoorlog
Op zaterdag ii februari was het eindelijk zover: het boek 'De Overlevers' was
af. Het werd op die dag aangeboden aan
Jules Schelvis, een van de hoofdfiguren
uit het boek.
Het boek begint met het opgraven
van een Duits vliegtuigwrak dat op 3
februari 1943 neerstortte tussen Tiel en
Ommeren op het land van de gebroeders Weijman. Aad Nekeman raakte
geboeid door het feit dat de stoffelijke
resten van de piloot en de marconist met
het toestel geborgen werden en gaat op

zoek naar familie van hen. Samen met
de halfbroer van de marconist is het verleden gereconstrueerd.
De tweede hoofdpersoon is Jules
Schelvis, die vanaf19 66 met zijntweede
vrouw een huisje bewoonde in Tricht.
Hij overleefde acht vernietigingskampen, en was na de oorlog oprichter en
de eerste voorzitter van het Sobibor
Comité. Ook zijn verhaal loopt als een
rode draad door het boek.
Al met al een boeiend boek, dat blijft
boeien!
Verkrijgbaar in de boekhandel en bij
het Arend Datema Instituut. € 25,—
ISBN 90-803998-3-3
•
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Korte berichten
Redactie

Van de herfs bin ik gevalle en liep
daorbij een lillijke snee in de kop op.
Teus Hak, die toevallig over de nao gang kwam, schoot me te hulp. Teus,
die bij de e.h.b.o. is, verbond me en
broch me naor de dokter. Die viet
draod en naold en neijde de wond
dich. Vervolgens plekte hij er een
pleister op. Teus kreeg van de dokter
een pluim, umdá hij alles zo goed há
gedaon. Die e.h.b.o.'ers doen goed
werk.
Zo is ons oudste lid Jaap van Dam
ok e.h.b.o.'er.Meugelik kan hij dá wel
gewees zijn. Mar, hoe 't ok zij, hij wit
er alles van. Een hele poos geleeje zag
hij dá een jungske Miens naor de kèèl
greep en begon te kulleke. 't Menneke liep helemaol blauw aon. Jaap
begreep drek dá 't kjelje iets ingeslikt
had, dá in 't keelgat was blijve stèke.
Wá hij toen precies dee dá wit ik the,
mar ik wit wel dá bij 't menneke een
zuurtje of een ulevel uit de mond
schoot. Jaap wier van alle kaante gepreze, want dankzij die jerste hulp
was 't menneke Me gestikt.
En wá dee 't neergaostig naor de
grond kijkend menneke? Die rapte 't
uitgespierste snuupke op, stook 't in
de mond en zee: 'Lekker wá', en liep
•
heel hard weg.

50

kLIJ 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 2001werd 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 200 6 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

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

