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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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Van de voorzitter 

I
Komend najaar... 

Op het moment dat u dit leest zit de 
vakantie er alweer op. Reden om ons 
weer bezig te gaan houden met typische 
werkzaamheden voor de winterperiode. 
Wat dat betreft ligt er nog heel veel werk 
te wachten. We gaan de aangevangen 
werkzaamheden zoals het digitaliseren 
van bestanden voortzetten. 

Culturele dag 
In het kader van de Culturele dag van de 
gemeente Neder-Betuwe op 26 augus-
tus hebben we ons gebouw opengesteld 
voor bezoek en hebben we een kleine 
expositie georganiseerd over de oude 
Betuwelijn tussen Geldermalsen en  Res-
sen. Aangezien deze Nieuwsbriefu wat 
later bereikt, kunnen we u meedelen dat 
deze kleine tentoonstelling ook te zien 
zal zijn op de Monumentendag. 

Monumentendag 
Op zaterdag 9 september is het weer 
Monumentendag. Naast de expositie 
hierboven genoemd, zal de gehele dag 
ook een doorlopende diapresentatie 
worden gehouden van oude foto's van 
de dorpen uit ons werkgebied, waar-
bij het thema van de Monumentendag, 
`Feesten', ook in de getoonde beelden 
zal terugkomen. 

Excursie zaterdag 14 oktober 
De excursiecommissie heeft de eerste 
fase van haar werkzaamheden weer af- 

gerond. Op bladzijde 47 meer informa-
tie hierover. 

In bewerking 
Er zijn nog verschillende projecten 
waarvan in het najaar de afronding zal 
plaatsvinden. Om te beginnen is dat het 
boek over de Betuwse steenfabrieken, 
dat op 14 november zal worden gepre-
senteerd. Meer hierover op blz.45. 

Eveneens in het najaar zal het Indië 
dagboek verschijnen van de heer Bart 
Franken uit Zetten, die zijn ervaringen 
aan het papier heeft toevertrouwd. 

Er wordt momenteel hard gewerkt 
om het Interviewboek deel 2 af te ron-
den. Het zal in ieder geval deze winter 
verschijnen. 

Vrienden Arend Datema Instituut 
De op pmei j.l. georganiseerde excursie 
was een succes, maar niet omdat er veel 
Vrienden aanwezig waren. Meer hier-
over op blz. 21. 

Werkgroep Zetten 
Namens de Werkgroep Zetten is Juup 
Bosch in het ons bestuur vertegenwoor-
digd. Hij heeft aangegeven zijn plaats 
ter beschikking te willen stellen aan 
Wim van der Horst, die een meer actie-
ve rol in de Werkgroep speelt. Formeel 
kan dit niet, omdat bestuursleden door 
de ledenvergadering in functie wor-
den gekozen. Vooruitlopend hierop zal 
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'ir.J.Vcitcegh 
anno lesy 

Wim naast Juup voor de bestuursverga-
deringen een uitnodiging worden ge-
stuurd, zodat ook hij kan thuisgeraken 
in onze vereniging. 

Jonker van Duirtenstein 
In 2004 hebben wij het boek van J.Huf 
van Buren 'De Jonker van Duinenstein' 
uit 1897 opnieuw uitgegeven. Dit boek 
is een sleutelroman, waarvan een aan-
tal romanfiguren zijn te herleiden tot 
personen die werkelijk bestaan hebben. 
Het verhaal speelt zich afin de omgeving 
van Avezaath rond 1850, een roerige tijd. 
Het boek geeft een goede indruk hoe op 
het platteland geleefd en gewerkt werd, 
alsmede hoe werd gedacht over politie-
ke ontwikkelingen. 

De heer Anton Heuff uit Rotterdam 
stuurde ons een foto van een dochter 
van de hoofdfiguur Versteegh die naar  

alle waarschijnlijkheid als  Roza  een 
grote rol in het boek speelt. De heer An-
ton Heuff houdt zich bezig met de par-
ticuliere begraafplaats van de familie 
Versteegh in Kapel-Avezaath. Op deze 
kleine begraafplaats is ook het graf te 
vinden van de schrijver Johan Adriaan 
Heuff, die schreef onder het pseudo-
niem J. Huf van Buren. 

In deze Nieuwsbrief op bladzijde 15 
e.v. een verhaal van de heer Heuff, die 
nog steeds speurt naar de sleutels. 

Een mooie aanleiding nog eens de 
aandacht vestigen op dit unieke boek. 

U kunt als lid het boek tegen een gere-
duceerde prijs in bezit krijgen door € io 
over te maken op giro 777704 of banknr. 
3319 74 606 t.n.v. Arend Datema Insti-
tuut, onder vermelding van `Jonker'. U 
krijgt het boek vervolgens kosteloos 
toegezonden. 	 • 

Impressie van de particuliere begraafplaats Versteegh in Kapel-Avezaath. 
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Maandag 9 oktober 2006 

20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

Dr. R. de Graaf 
De Betuwe in oorlog 

Lezingen 
Brigitte  Often  

Zalencentrum 'De Vicary' v.h. `Johanna's Hof' te Kesteren, 
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27 

I

Maandag 11 september 20°6 
20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

Met de introductie van stoommachines 
in schepen in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw kreeg de traditionele 
zeil- en trekvaart een geduchte con-
current. De eerste stoombootonder-
nemingen concentreerden zich op de 
grote rivieren en het deltagebied, maar 
geleidelijk verschenen ook op de klei-
nere rivieren stoomboten. Die eerste 
stoomboten waren nog van hout en met 
raderen uitgevoerd, later kwamen sta-
len schepen met raderen of schroeven 
in gebruik. 

Naar deze stoombootverbindingen, 
de passagiers en goederen die zij ver-
voerden, is nog weinig onderzoek ge-
daan. Deze onderbelichting was de be-
langrijkste reden voor het onderzoek 
naar stoombootdiensten op de grote 
rivieren. Bekende stoombootdiensten 
werden in de volksmond aangeduid als 

de Nijmeegse boot, de Rotterdamse 
boot, de Duitse boot, de Lithse boot, de 
Jansen boten enz. 

Rond de negentiende eeuw was er een 
zeer fijnmazig net van stoombootdien-
sten ontstaan die vrijwel alle steden en 
plaatsen langs rivieren en kanalen met 
elkaar verbond. In die tijd werden bij- 

voorbeeld tussen tussen Gorinchem en Rot-
terdam al jaarlijks meer dan een miljoen 
reizigers vervoerd! 

Aan de hand van een groot aantal dia's 
zullen diverse stoombootondernemin-
gen in het rivierengebied aan bod ko-
men en zal een beeld worden geschetst 
van een vrijwel vergeten vorm van 
vroeg massavervoer. 	 • 

Ouderen herinneren zich de Tweede 
Wereldoorlog, toen er zwaar is gevoch-
ten om Opheusden en het 'Mannenei-
land'. Maar in een veel oudere oorlog, 
lag de Betuwe ook heel strategisch. In 
het begin van de Tachtigjarige Oorlog 
hadden de Spanjaarden de macht in Nij-
megen. Toen Prins Maurits na de dood 
van zijn vader Willem van Oranje be-
noemd werd tot hoogste legeraanvoer-
der in dienst van de Staten-Generaal, 
besloot hij na 1590 om deze stad aan de 

Waal terug te veroveren. Hiertoe be-
dacht hij een vernuftig plan: hij zou de 
loop van de rivier omleiden! Eerst kreeg 
de ambtman van de Nederbetuwe Dirk 
Vijgh de opdracht om de boeren te pres-
sen te komen graven voor de aanleg van 
een dijk over land tussen Dodewaard 
en Opheusden en wel zo dat ze er op de 

Dr. A. Bijl 
Stoombootdiensten 
op de grote rivieren1850-1950 
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Wij verhuren alle mogelijke machines en 
gereedschappen voor cie bouw, 

industrie en doe-het-zelver! 
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eerste plaats veilig achter kwamen te 
liggen en ten tweede dat ze niet zouden 
overstromen als alle bandijken oostelijk 
van de Dwarsdijk zouden worden door-
gestoken ! Wat een merkwaardige vorm 
van oorlogvoeren: je wilt een sterke stad 
aanvallen en dat doe je door de loop van 
de snelstromende en brede Waal om te 
leiden? En daarbij laatje de halve Betuwe 
onder water zetten? 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 platteland. 

Van 1985 tot eind jaren '90 gaf dr. Ro-
nald de Graaf (1961) uit Veenendaal ge-
schiedenis en godsdienst op de Christe-
lijke mavo de Poort. In 2004 verscheen 
` 0 orlog, mijn arme schapen. Een andere 
kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565-
1648'. Momenteel is hij verbonden aan 
de Christelijke Hogeschool in Ede. • 

Koeien grazen op de restanten van de 
`Spanjaardsdijk' in Opheusden. 

Dhr. B. Cornielje 
Nederland in de Eerste Wereldoorlog 

In augustus 1914 gaat het oude Europa 
zoals zich dat in de negentiende eeuw 
heeft gevormd ten onder. In een tijdbe-
stek van vier jaar houden drie keizerrij-
ken op te bestaan, sneuvelen ruim acht 
miljoen mensen op de slagvelden van 
Europa en wordt het vooruitgangsge-
loofverstikt in de gifgaswolken die over 
de westhoek van België drijven. Neder-
land hoort wel de storm van de oorlog 
langs haar grenzen razen maarweet zelf 
buiten het conflict te blijven. Met Zwit-
serland, de Scandinavische landen en 
Spanje behoort ons land tot de beperkte 
club der neutralen. Maar aan de zijlijn 
van de wereldoorlog ontloopt Neder-
land zeker niet de gevolgen ervan. Al 
vrijwel direct overspoelen ongekende 
aantallen vluchtelingen ons land. Het 
handhaven van de neutraliteit gaat ge-
paard met grote inspanningen: vier jaar 
lang lopen honderdduizenden soldaten 
wacht aan de grens, vier jaar lang pro-
beert de regering aan de belangen van 
de oorlogvoerenden in gelijke mate 
tegemoet te komen. De economie brok-
kelt in die oorlogsjaren steeds meer af, 
de voedselvoorziening komt bij tijd en 
wijle in de knel en het moreel besef daalt 
met de stijgende oorlogswinsten. 

Het bloedig oorlogsbedrijf gaat wel-
iswaar aan Nederland voorbij maar 
desondanks betekenen de vier oorlogs-
jaren een zeer roerige periode in onze 
recente geschiedenis. 	 • 

I

Maandag 13 oktober 2006 

20.00 uur 
Zalencentrum `De Vicary' 
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Zaterdag 24 juni werd bij ons onderko-
men voor de tweede maal een barbecue 
georganiseerd voor de vaste medewer-
kers. Het weer werkte ditmaal beter 
mee dan vorig jaar. Wederom dank aan 
Annemarie Walravens en André Schaaij, 
die alles weer voortreffelijk hadden ge- 
organiseerd! 	 • 

Foto boven v.l.n.r.: Annemarie Walravens, 
Henk Gerritsen en Rian Hof's. Foto rechts 
v.r.n.1.:André Schactii , Brigitte Otten Joke 
Honders en Carla Opperman. 
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RENTMEESTERSKANTOOR 
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, 
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37 
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Postbus 3 -4043 ZG OPHEUSDEN - 
Tel. (0488) 44 21 44- Fax (0488) 44 28 97 
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Cursus Oud Schrift 
Joke Honders  

I
Verdiep uw onderzoek, 
lees zelf de oudere bronnen 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een 
cursus oud-schrift (beginners of gevor-
derden) te volgen. Bij voldoende deel-
name starten we in oktober. Een cursus 
bestaat uit twaalflessen van een uur, die 
om de twee weken op woensdagavond 
in het Arend Datema Instituut gegeven 
worden. Tij den in overleg met de cursis-
ten. De kosten bedragen 40 euro, inclu-
sief koffie en lesmateriaal. U kunt zich 
opgeven bij Joke Honders, telefonisch 
onder nummer (0488) 4130 31 of per 
mail: jokehonders@wanadoo.n1 	• 

Het duidelijke handschrift 
van een tweejarige haan. 

Dehanepoten van een 7e eeuwse 
bewoner van de Nederlanden. 

	irr,ry-t-Ar-, 
try44.7 
• ."-• •C-9:ebe 

Grote schoonmaak 
Joke Honders 

i Vele handen maken licht werk! 

De jaarlijkse schoonmaakbeurt van het 
gebouw is gepland voor zaterdag  ii  no-
vember. We hopen (en verwachten) dat 
evenals vorige keren weer voldoende 
mensen komen opdagen zodat het al-
lemaal weer snel gebeurd is. Voor de 
inwendige mens wordt gezorgd! 	• 
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Lunch a la carte 
van 12.00 tot 16.00  oar  - dinsdag t/m zondag 

maandag gestoten 

Part
.
ep.w. 

X"- 

/ • 
111,1,)^  

Veerweg 1 - Opheusden n -04* - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.ni  
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H.D. Verwoert en Zn. 
Comistefe, ›voninginflekting 

Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden  
tel.:  0488-441351 • fax: 0488-442751 

Rijnbandijk 16 
4043 JL Opheusden 

Telefoon (0488) 441298 



Patriarch van Aspremont 

Anton Heuff 

II  Zoektocht naar de 'sleutels' 

Het ArendDatema Instituut in Kesteren, 
dat eerder Johannes de Speelman van J. 
Huf van Buren herdrukte, publiceerde 
eind 2004 een heruitgave van Jonker 
van Duinenstein van dezelfde schrij-
ver. Hoewel dit laatste werk inhoudelijk 
aanzienlijk meer te bieden heeft, werd 
het verkoopsucces van Johannes de 
Speelman niet geëvenaard. 

Laat ik het eerlijk zeggen: ik heb Jon-
ker van Duinenstein lang onderschat. 
De uitgave uit 1897 kreeg ik in 1960 uit 
de nalatenschap van mijn grootvader. 
Als geboren Groninger zei het boek me 
niets. Dit veranderde toen ik, inmiddels 
betrokken bij de restauratie van de fa-
miliebegraafplaats in Kapel-Avezaath, 
op zoek was naar stof voor de Nieuws-
brief uit Avezaath. Zou Huf van Buren 
me kunnen helpen? Ik begon iets te her-
kennen. En ontdekte iets. 

Hoofdfiguur 
De jonker is niet de hoofdfiguur, dat is 
Floris Darvelt. Hij is burgemeester van 
Kerkezeel, een verzonnen naam na-
tuurlijk. Is dat Kerk-Avezaath, waar de 
schrijver heeft gewoond? Alle twijfel 
verdwijnt in het hoofdstuk 'Op Aspre-
mont'. Huize Aspremont wordt herken-
baar beschreven: het is Teisterbant. En 
Floris Darvelt? Dat is M.J. Versteegh, 
dat dufde ik wel voor mijn rekening te 
nemen. Een afgeronde passage paste 
precies op de achterpagina van de 
Nieuwsbrief, met de toelichting dat het  

boek een sleutelroman is, een literaire 
vorm waarin bestaande figuren en toe-
standen worden beschreven zonder de 
echte namen te noemen. Johan Adriaan 
Heuff (1843-191o), die schreef onder het 
pseudoniem J. Huf van Buren, nam in 
Jonker van Duinenstein dus zijn groot-
vader Versteegh op de korrel! Wanneer 
je dat weet, heb je al een belangrijke 
`sleutel' gevonden. 

Waarom een sleutelroman? 
Sleutelromans plegen rumoer te veroor-
zaken, want voor insiders is het nooit 
moeilijk te raden wie er schuilgaan ach-
ter de fictieve namen. Een recent voor-
beeld is Het Bureau van J. J. Voskuil. Jon-
ker van Duinenstein moest het echter 
doen zonder rumoer en publiciteit. Van 
Versteeghs kinderen leefde niemand 
meer toen Heuff het boek publiceerde, 
alleen nog twee weduwen. En wie in 
Avezaath of Tiel zou er nog wakker lig-
gen van de autoritaire burgemeester 
Versteegh? Wat hem heeft bewogen 
een sleutelroman te schrijven is dan ook 
niet recht duidelijk. Rumoer veroor-
zaken was zeker niet zijn oogmerk. Ik 
houd het erop dat Heuff `gewoon' een 
roman heeft willen schijven over zijn 
ongeliefde opa Versteegh, maar fictieve 
namen gebruikte om zich meer vrijheid 
te kunnen veroorloven — zie de geheel 
gefantaseerde jonker en de dito 'plot' 
—, overigens zonder de historische ach-
tergrond geweld aan te doen. Kort voor 
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zijn dood heeft hij voor een vriend nog 
een lijst gemaakt wie wie is (de sleutel), 
waarnaar onlangs vergeefs is gezocht. 
Kennelijk heeft hij de personages dus 
wel naar het leven getekend. 

De reden om het meer dan honderd 
jaar oude boek opnieuw uit te brengen 
is uiteraard dat het om M. J. Versteegh 
en Teisterbant draait, namen die in 
de Betuwe nog wel wat zeggen. En die 
namen worden hier niet verborgen ge-
houden. Versteeghs leven en streven, de 
hongersnood en de politieke actualiteit 
worden in de heruitgave degelijk toege-
licht. Zelden krijgt een lezer zo'n goede 
'sleutel' in handen. Van de belangrijkste 
figuren wordt de identiteit onthuld. Zo 
ingeleidvormthetboek onderhoudende 
lectuur, want de ervaren toneelschijver 
Huf van Buren maakt er met bekwame 
hand een waar spel der vergissingen van 
en schrijft levendige dialogen. 

Politieke roman 
Aan de inleiding heb ik maar twee din-
gen toe te voegen. G. J. Mentink (Rijks-
archief Arnhem) typeerde het boek in 
1972 als een politieke roman, wat het 66k 
is, want tijdens de weken waarin het ver-
haalzichafspeeltzijnerhongeroproeren 
en dreigt er een staatkundige omwente-
ling. Floris Darvelt kan er beter van wor-
den - opklimmen tot dijkgraaf- en hij 
past daarvoor gaarne zijn standpunten 
aan. Allemaal politiek. 'Politieke roman' 
slaat echter ook op het thema, de meer 
abstracte grondgedachte van het boek. 
En die is: macht. Macht en manipulatie, 
macht en machtsmisbruik (daar draait 
het immers meestal op uit?). Laten we 
hierbij ook niet over het hoofd zien dat 
de bijna almachtige Darvelt zelfvolledig 
in de macht was van de god mammon. 

Huwelijkspolitiek 
Tegen die achtergrond een paar kantte-
kening bij Darvelts 'huwelijkspolitiek'. 
Versteeghs gezin telde twaalf kinde-
ren. Huf van Buren dikte het in tot vier 
broers en drie zussen. Niemand is nog 
getrouwd in het boek, ieder heeft zijn/ 
haar taak in het boerenbedrijf, want 
dat is Aspremont. De oudste zoons be-
ginnen er onderdehand genoeg van te 
krijgen de goedkope rechterhand van 
hun vader te zijn. Maar om te trouwen 
en voor zichzelf te beginnen hebben ze 
wel hun vader nodig. De 'Patriarch van 
Aspremont' vertikt het echter om iets 
van zijn bezit afte staan. Het perspectief 
voor de dochters is nog slechter, want bij 
de gedachte aan een bruidsschat - 'de-
len met anderen' -rilt Floris Darvelt. Hij 
predikt een laat huwelijk, en hoe goed 
het is dat er kinderen ongehuwd blijven. 
Voor Van Duinenstein, die hem vraagt 
om de hand van zijn jongste dochter, wil 
hij uiteindelijk een uitzondering maken, 
want de oude baron Van Duinenstein 
verkeert aan het hof, en daar kan hij baat 
bij hebben. Maar de jongste dochter wil 
hij niet kwijt. Hij biedt de jonker zijn 
oudste aan, 'want die moet er het eerste 
uit'. 

Darvelts broer Dirk ziet in de jonker 
een gerede kans om vers bloed in de fa-
milie te brengen.`Moetenjouwkinderen 
dan hun beste tijd om te trouwen voor-
bij laten gaan en wachten tot de ouders 
dood zijn? Moeten jouw zoons trouwen 
met mijn dochters, als ze eindelijk geen 
ander meer kunnen krijgen? Dan krijg 
je een geslacht dat zwak is naar lichaam 
of zwak naar de geest.' Eerder heeft 
Dirk zich tegenover een van de zoons 
in deze trant uitgelaten, de indruk wek-
kend dat de Darvelts al veel langer het 
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geld bijelkaar trachtten te houden door 
huwelijken tussen neven en nichten te 
arrangeren. In werkelijkheid kwam dit 
bij de Versteeghen echter niet voor. Wel 
bijvoorbeeld bij de Van Rossums en... de 
familie Heuff. Huf van Buren richt zich 
met zijn pleidooi voor vers bloed dus in 
de eerste plaats tot zijn eigen familie, 
die, als ik het goed heb, het tot veertien 
huwelijken Heuff-Heuff bracht (maar 
in deze breedvertakte familie betreft 
dit zeker niet altijd volle neven en nich-
ten). 

Sleutels 
En wie is nu wie? De oudste dochter 
Grietje kan Dirkje Maria Anna zijn 
geweest, de moeder van de schrijver, 
want het lijkt erop dat deze de dichter-
lijke vrijheid heeft genomen om over 
het hoofd te zien dat zij al was getrouwd 
met Antonie Heuff en dat hijzelf al was 
geboren. Anders is het het tweede kind, 
Adriana Gerarda, van wie een portret 
bekend is waarop zij staat afgebeeld met 
een zachtaardige, tere uitstraling. Dat 
komt wel overeen met de weinig gepro-
nonceerde rol die zij speelt in het gezins-
leven. De andere zussen moeten wel de 
jongste twee zijn, Elizabeth Cornelia 
(Anna) en Henriëtte Mathilde  (Roza);  
van  Roza  weet ik het zeker (zie hieron-
der). Voor de zoons Willem en Piet heb 
ik drie kandidaten, maar onvoldoende 
houvast. Johan is voorbestemd zijnvader 
op te volgen. Dat is dus  Matthias  Johan-
nes (1824-1882), die later burgemeester 
is geworden. De jongste, Otje, is Jacob 
Arnoldus (1836-1891), ook in werkelijk-
heid de benjamin. Bij hem openbaarde 
zich een opvallende muzikale aanleg. De 
bekende alt Theodora Versteegh (1888-
I970) was zijn jongste dochter. 

Er werd inderdaad laat getrouwd, begin 
dertig, begin veertig en daartussenin. 
Slechts de twee oudste dochters zijn ge-
trouwd terwijl Versteegh en zijn vrouw 
nog leefden. Van de twaalf kinderen 
bleven drie zoons en twee dochters on-
gehuwd. Drie dochters trouwden met 
een volle neef. Een van de zoons, Dirk 
Cornelis, is wijnkoper geworden in Tiel. 
Gezien de drinkgelagen die Huf van Bu-
ren beschrijft geen verkeerde keus, en... 
zo bleef er van het verbraste geld nog 
wat in de familie ook. 

Henriëtte Mathilde Versteegh 
Henriëtte Mathilde Versteegh (1832-
1892) was de jongste dochter van M.J. 
Versteegh en G. J. van Rijnberk. Zij was 
maar elf jaar ouder dan Johan Adriaan 
Heuff, en afgaand op de beschrijving 
van  'Roza'  in Jonker van Duinenstein 
moet zij zijn favoriete tante zijn ge-
weest. Stond zij inderdaad model voor  
Roza?  Haar foto in het oud-archief van 
de begraafplaats correspondeert volle-
dig met de beschrijving van haar uiter-
lijk op p. 58: `(Zij) scheen wel zuidelijk 
bloed in de aderen te hebben.' Tempera-
ment heeft ze ook; wanneer zij en haar 
oudere zuster ruzie maken om Van Dui-
nensteins gunsten, vallen er soms grove 
woorden, 'waaraan  Roza  in grooter 
mate toegaf dan men wel van haar lief 
mondje zou vermoed hebben'. 

Henriëtte Mathilde trouwde op haar 
32ste met neef Dirk Dirkse Versteegh, 
49 jaar oud, die weduwnaarwas van haar 
zuster Adriana Gerarda. D. D. overleed 
op 63-jarige leeftijd, Henriëtte Ma-
thilde was toen 46. Zij hertrouwde met 
de Go-jarige gepensioneerde cavalerie-
officier Jan Tuutkens van Dorp. Haar 
beide huwelijken bleven kinderloos; bij 
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haar dood in 1892 was Van Dorp enig 
erfgenaam. Om onbekende redenen 
deed hij 'afstand van de rechten en 
verplichtingen' betreffende de fami-
liebegraafplaats in Kapel-Avezaath. In 
concreto betekende dit een postume 
echtscheiding, want hij wilde niet wor-
den begraven op de voor hem gereser-
veerde plek naast zijn echtgenote, en hij 
onttrok zich aan de zorgplicht voor het 
onderhoud van haar graf. 	• 

* Dit artikel is door de heer Heuff geschreven 
voor de `Nieuwsbrief uit Avezaath', die eind au-
gustus verschijnt. 

Henriëtte Mathilde Versteegh. 
(Foto Archief Stichting Begraafplaats 

Erven M. J. Versteegh ). 

Vrienden A.D.!. 
Redactie 

Op woensdag 31 mei hebben we, na een 
enquete onder de Vrienden van het 
Arend Datema Instituut, een excursie 
georganiseerd naar de kerk van Echteld.  
Ds.  Gerard van Broekhuizen hield een 
interessant verhaal over de muurschil-
deringen in de kerk, terwijl Kobus van 
Ingen voorafgaand daaraan de bouwge-
schiedenis van het kerkgebouw behan-
delde. Hoewel we met ca. 20 personen 
waren: de leden van de Vriendenclub 
waren slecht vertegenwoordigd. De 
meeste aanwezigen waren van het kerk-
bestuur, voorwie het verhaal ook geheel 
nieuw was. 

Niettemin was het een bijzonder inte-
ressante avond. Gerard van Broekhui-
zen ontdekte bovendien het wapen van 
zijn familie op de grafsteen van Rainol-
dus van Wijhe die dateert van1657 (hier-
onder afgebeeld). 

Daar uit de enquete bleek dat de mees-
te leden van de Vriendenclub opteerde 
voor een excursie, is het volgend jaar de 
vraag of we dit op deze wijze moeten 
herhalen. We zullen daar in het bestuur 
en na overleg met de leden van de Vrien- 
denclub een besluit overnemen. 	• 
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Landbouwmechanisatie 
Ron van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe 

E 
Eerste Betuwsche stoomdorsch 
vereeniging te Heteren 1912-1919 

Tussen 1850 en 1890 begon de land-
bouwmechanisatie in Nederland van 
de grond te komen. De modernisering 
begon bij de ploeg en de dorsmachine. 
Wat de laatste machine betreft moet 
gedacht worden aan 1846 toen in Gro-
ningen een Amerikaanse dorsmachine 
werd aangekocht, snel gevolgd door 
andere bestellingen in het buitenland 
en vervolgens nagemaakt door Neder-
landse ambachtslieden. Zo had Stout in 
Tiel in 1863 driehonderd Amerikaanse 
dorsmachines verkocht. In 1856 werd 
in ons land de stoomdorsmachine geïn-
troduceerd. Dertien jaar later kocht C. J. 
Hasselman in Zoelen er een. 

Coöperaties 
Een tweede belangrijke ontwikkeling 
in de Nederlandse landbouw was de op-
komsttussen188 o-1914van coöperaties. 
Voor alle mogelijke doeleinden werden 
coöperaties opgericht, zoals voor de in-
koop van kunstmest, landbouwmachi-
nes en kredietverschaffing. 

In de Over- en Neder-Betuwe bleef 
men niet achter bij de ontwikkelingen. 
Hier waren in meerdere plaatsen vereni-
gingen met stoomdorsmachines actief, 
zoals in 1915 in Huissen. Maar ook par-
ticulieren boden machines te huur aan, 
zoals J. A.  Dumont  die op 22-3-1913 ad-
verteerde met een zaaimachine, te huur 
voor Oosterhout, Slijk-Ewijk en om-
streken, inlichtingen bij W. Vink. In au- 

gustus van dat jaar kocht L. A. Hoebink 
in Elst, na zeer geslaagde proeven, een 
stoomdorsmachine. Diezelfde maand 
constateerde men in Elst dat door het 
sneller werken van de stoomdorsma-
chine de granenhandel twee maanden 
eerder was begonnen. 

De Eerste Betuwsche 
Stoomdorschvereniging 
Afgaande op de titel waarmee de Hete-
rense vereniging zich tooide, was zij de 
eerste in haar soort. Tijdens een verga-
dering van 26 juli 1912 hadden de leden 
een statuut vastgesteld. De leden be-
stonden uit A. G. en G. G. Bouwmeester, 
J. E. Camman (secretaris-penningmees-
ter), C. Jansen van Doorn (directeur), 
P.A. J. van Lonkhuijzen, J. van Maanen, 
W.van de Westeringh en H. 0.Wijers 
(voorzitter). Ingaande i augustus van 
dat jaar besloot men de vereniging aan 
te gaan voor een periode van 14 jaar en  
ii  maanden met als einddatum 30 juni 
1927. Het boekjaar zou van i juli tot 30 
juni lopen; het eerste boekjaar ging op 
augustus in. 
Doelstelling was voor rekening van 

de vereniging stoom- of motordorsin-
stallatie aan te kopen en hiermee bij de 
landbouwers in de omgeving het koren 
te dorsen tegen een bij het dorsregle-
ment te bepalen prijs. Voor aankoop van 
de machines  etc.  besloot men een lening 
aan te gaan van maximaalf 3.000 tegen 
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een maximale rente van 6%. Dit bedrag 
moest voor 3o juni 1927 zijn afgelost. Bij 
de ontbinding van de vereniging moes-
ten via een publieke verkoop de eigen-
dommen van de hand worden gedaan en 
de lasten en baten worden verdeeld over 
de leden. Jaarlijks zou in juni de algeme-
ne ledenvergadering plaatsvinden. Bij 
vertrek of stoppen met het verbouwen 
van koren kon een lid zijn lidmaatschap 
overdragen aan een andere persoon 
mits 2/3 van de leden hiermee instemde. 

Op 29 augustus besloot de minister 
van justitie dat het hier ging om een co-
operatieve vereniging en niet om een 
vereniging van personen. Erkenning 
op grond van de wet van 22 april 1855 
was niet mogelijk. Dat hield overigens 
niet in dat aan de stoomdorsvereniging 
het bestaansrecht werd ontzegd. De 
oprichtingsakte van de vereniging pas-
seerde op 30 decembervoornotaris E. D. 
de Meester te Heteren. 

De krant meldde op 5 oktober1912 dat 
op 27 september eindelijk de motordors-
installatie in Heteren was gearriveerd 
en direct was ingezet op de boerderij 
van Johan van Maanen. Per uur wer-
den L000 tot 1.300 garven verwerkt en 
de drie man die de garven aanvoerden 
konden dat niet snel genoeg doen. De 
NERO breeddorser, aangedreven door 
een io pk benzinemotor, was geleverd 
door de Zutphense firma H. J. Reesink 
en Co. In feite was de installatie opge-
bouwd uit twee gedeelten, geplaatst op 
hoge wielen om het transport te verge-
makkelijken. Het stro kwam recht op de 
tafel terecht, het kaf viel onderaan de 
machine eruit en via een zeef werd het 
graan schoon in zakken gestort. Land-
bouwers konden de machine tegen een 
billijke prijs huren. 

In juli 1913 riep directeur C. Jansen 
van Doorn landbouwers die in het ko-
mende seizoen wilden dorsen op zich 
bij hem op te geven. Zo'n oproep werd 
bijvoorbeeld ook op 4 oktober 1919 ge-
daan met het verzoek onmiddellijk op-
gave te doen met het oog op de aan te 
vragen steenkool. 

Uit een advertentie op 13 september 
in De Betuwe verschenen blijkt dat de 
stoomdorsmachine inmiddels is ver-
kocht. Notaris De Meester verkocht 
namelijk op donderdag 18 september 
om 15.00 uur op de Heterense boerderij 
'De Wildhoeve' de stoomdorsmachine 
bestaande uit een locomobiel van 15 pk 
met dorsmachine. Voorafgaande aan de 
verkoop kon men 's morgens tussen io 
en12 uur het geheel zien werken. Reden 
van verkoop: de vereniging was overge-
gaan op elektrische kracht. 

Wat er na 1919 met de vereniging is ge-
beurd, heb ik niet kunnen achterhalen. 

• 

Bronnen 
• De Betuwe. Nieuws- en advertentieblad. 

(Archief fam Herberts). 
• Archief ministerie van Justitie. Centraal Ar-

chief Verenigingen 1874-1976 inv.nr. 19276 
(Nationaal Archief te 's-Gravenhage). 

• Zanden, J. L. van: De economische ontwikkeling 
van de Nederlandse landbouw in de negentiende 
eeuw 1800-1914. Utrecht,1985. 

• Poel, J. M. G. van der: Honderd jaar landbouw-
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Limes  Wandelingen 
Redactie 

E 
Interessante lezing over de  Limes  
en het vervoer bij de Romeinen 

Op 22 juni j.l. vond in ons gebouw een le-
zing plaats over de  Limes,  een lezing die 
overigens niet door ons was georgani-
seerd. Op verzoek hebben wij onze zaal 
ter beschikking gesteld. 

De lezing werd verzorgd door de heer 
Cornelis van Tilburg, verbonden aan de 
opleiding Griekse en Latijnse talen en 
Culturen van de Universiteit Leiden. 
Hij publiceerde bij Amsterdam  Univer-
sity Press  in 2005 het boek `Romeins 
Verkeer'. In zijn voordracht ging hij in 
op de  Limes  als weg, weggebruikers en 
verkeersdrukte. Maike van Stiphout 
ging vervolgens in op project 'De  Limes  
anno 2006, een biografie'. Maike van  

Stiphout is landschapsarchitect en zij 
initieerde het wandelproject. 

Met dit project heeft men de gehele 
Limesweg in Nederland belopen, zo let-
terlijk mogelijk met GPS. Dwars door 
akker, tuin en sloot dus. Men deed dat 
met als doel de  Limes  te laten ontwaken 
bij bewoners van het Limesgebied, be-
stuurders en andere geïnteresseerden. 
In totaal liep men 21 dagen, verdeeld 
over driedaagse trajecten. Men is ge-
lopen van Katwijk aan Zee tot voorbij 
Heteren. Aan het eind van elk driedaags 
traject werd een lezing gehouden. 

Wellicht kunnen we in de toekomst 
de heer van Tilburg ertoe bewegen de 
lezing voor onze leden te houden. 	• 

Hans van den 
Hatert en Joke 

Honders in gesp rek 
met Cornelis van 

Tilburg. 
Zij waren benieuwd 

of Cornelis meer 
wist van de Nabalia!  
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Betuwse kwartierstaat: 
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Dirk 
VAN DEN BERG 

arbeidel; werkbode 

* Ochten 04-09-1834 
1-  Ochten 06-06-1904 

x Ilzendoorn 

Elizabeth 
RIEMSDIJK 

werkbode 

* IJzend. 26-02-1829 
t Echteld 14-01-1908 

12-04-1855 

Hendrik 
VAN ZETTEN 

arbeider 

* Echteld 19-01-1821 
t Ochten 	15-06-1874 

x Echteld 

Catharina 
JANSSEN 

* Echteld 29-12-1821 
t Ochten 18-02-1872 

21-05-1841 

Johannus VAN DEN BERG 

arbeider 

* Ochten 25-05-1868 
t Echteld 05-05-1932 

xEchteld 

Dirkje VAN ZETTEN 

* Ochten 16-06-1861 
t 	? 

23-05-1891 

Dirk VAN DEN BERG 

* Ochten 11-04-1897 tOchten 04-03-1980 
x Echteld 

JacobaWilhelmina 

* Ochten 
X 27-09-1957 Echteld Cornelis Schaaij 
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Jan Dirk VAN DE SLUIS 

arbeider 

* Ochten 25-07-1855 
t Echteld 15-02-1913 

Jacoba Johanna VAN SOEST 

* Ochten 26-04-1859 
t Echteld 27-01-1940 

x Echteld 
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* Ochten 26-02-1899 t Ochten 18-09-1977 
13-02-1920 

x Echteld 31-05-1827 
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X Ochten 27-11-1803 

Adrianus Marinus 
VAN SOEST 

tabaksplanter 

* Ochten 28-03-1818 
t Rotterdam ca 1903 

Hendrika 
VAN DEN HOF 

* Ochten 1. 2-04-1819 
t Ochten 18-03-1864 

x Ochten 19-05-1842 
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Lienden 31-07-1814 

Kesteren 16-04-1828 
Ochten 04-03-1886 

x Echteld  

* Ochten 08-09-1828 
t Ochten 27-03-1885 

27-04-1855  

Jan Thijssen 
VAN DE SLUIS 

werkbode 

Adriaan? 
VAN DODE- 

WAARD 

Jacoba Wilhelmina van den Berg 

VAN DEN BERG 

12-10-1937 
* Rotterdam 27-12-1934 t Tiel 28-05-2004 

* geboren 	x gehuwd 
z- gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden (A) datum akte 
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Straatnamen in Heteren 
Wim van de Westeringh 

E Deel 5: het naoorlogse dorp 

1. Inleiding 
In dit deel komen de namen van straten 
in het dorp aan de orde, die er al waren 
vóór de oorlog. Enkele straten dragen 
nog steeds de naam die ze toen ook al 
hadden, andere straten - geheel of voor 
een gedeelte - hebben na de oorlog an-
dere namen gekregen. 

De Polderstraat is al in deel 1, De Steeg 
in deel 2 behandeld en zullen nu niet 
meer besproken worden. Begonnen 
wordt met de dijk, geëindigd wordt met 
de Julianaweg. 

2. De dijk 
De rivier- of bandijk is in de loop der 
jaren nogal eens van naam gewisseld. 
Vroeger was een aanduiding: aan 'de 
dijk' voldoende om aan te geven waar 
men wezen moest of waar men woon-
de. Het (lagere) deel tussen het begin 
en het eind van de (hogere) 'groene 
dijk' duidde men aan als 'Vluchtheu-
vel'. Deze aanduiding moet ontstaan 
zijn nadat de 'groene dijk' aangelegd 
was (1874). Mocht er een overstroming 
komen als er ergens een dijkdoorbraak 
plaatsgevonden had, dan was men hier 
veilig. Aan het verenigingsgebouw van 
de Hervormde gemeente heeft men ook 
deze naam gegeven. 

Na de oorlog heeft men de dijk on-
derverdeeld in drie stukken: het ge-
deelte in de richting van Randwijk, het 
middelste gedeelte en het gedeelte in 
de richting van Driel. Het middenstuk 

- De Vluchtheuvel - kreeg vanwege de 
karakteristieke begroeiing met oude 
kastanjebomen de naam 'Kastanjelaan'. 
Oorspronkelijk stonden tussen de kas-
tanjes nog iepen. Hierop was een vers 
gemaakt: 

Van 't veerhuis' tot aan Manje2  
staat om de beurt een iep en een kastanje. 
Als wij daar te wandelen liepen, 
gaaft gij ons schaduw, o dierbare iepen. 
En 's avonds in de maneschijn 
liep daar menig paartje zo.fijn. 
Maar een bang gerucht 
hangt in de lucht. 
Ze willen je rooien, 
te gronde gooien. 
0 iepen, o iepen, 
ze willen je piepen. 
Met38 tegelijk 
zullen ze je leggen langs de dijk. 

1. Veerhuis = van het Heterense voetveer, bij 
de coupure in de 'groene dijk' naar de loswal 
aan de Rijn, aan de oostkant van de Vlucht-
heuvel) 

2. Manje = Hermanus Willemsen, koster van 
de Hervormde kerk, aan de westkant van de 
Vluchtheuvel) 

Het vers is hoogstwaarschijnlijk ge-
schreven door J. C. Jurgens, ambtenaar 
bij de gemeente Heteren. (Met dank 
aan Cobie de Hartog-van Schaik, die 
mij de volledige tekst van dit vers en de 
vermoedelijke naam van de dichter ver-
schafte.) 
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Foto van het gemeentehuis in1901 met de nog jonge bomen.  (Coll.  auteur). 

De iepen en kastanjes zullen wel geplant 
zijn nadat de `groene dijk' in 1874 aan-
gelegd was, waardoor de Vluchtheuvel 
een 'slaperdijk' geworden was. 

In 1927 moesten de iepen vanwege de 
iepziekte gerooid worden. Het is te ho-
pen dat nu de kastanjes niet het slacht-
offer zullen worden van de recent uitge-
broken kastanjeziekte. 

Het gedeelte van de dijk dat vanaf de 
Vluchtheuvel/Kastanjelaan naar Rand-
wijk loopt, werd toen 'Rijndijk-West' 
genoemd, het gedeelte dat aan de an-
dere kant van de Vluchtheuvel/Kastan-
jelaan naar Driel gaat, ging toen 'Rijn-
dijk-Oost' heten. Ook de beide andere 
dorpen van de (voormalige) gemeente 
Heteren hadden een Rijndijk-West 
en een Rijndijk-Oost. Zo ging bijv. de 
(Heterense) Rijndijk-West over in de 
(Randwijkse) Rijndijk-Oost, terwijl de 
(Heterense) Rijndijk-Oost overging in 
de (Drielse) Rijndijk-West. Niet altijd 
even duidelijk. 

Daarom heeft men later besloten 
om, uitgaande van het centrale dorp 
Heteren de gehele dijk ten westen van 
de Kastanjelaan de naam `Randwijkse 
Rijndijk', dus zowel in Heteren als in 
Randwijk, te geven. De gehele dijk ten  

oosten van de Kastanjelaan, dus van He-
teren tot aan  Elden  (Arnhem), kreeg de 
naam `Drielse Rijndijk'. 

3. Onze Lieve Vrouwestraat 
De 'Onze Lieve Vrouwestraat', afge-
kort: 0.L.Vrouwestraat, is zonder 
twijfel de oudste straatnaam van het 
dorp. Eeuwenlang, zeker al in de 16e(?) 
eeuw, is er al sprake van het `Lievevrou-
westraatje'. Verondersteld mag wor-
den dat men weet dat met 'Onze Lieve 
Vrouwe' bedoeld wordt de maagd 'Ma-
ria', die in de leer van de R.K. kerk een 
bijzondere plaats inneemt. 

De naam zal samenhangen met de 
Mariaverering in de voorreformatori-
sche kerk van Heteren, waar een 'Onze 
Lieve Vrouwe' altaar of vicarie in was. 
De in deel 2 besproken straatnaam  'Vi-
cane'  en de perceelsnamen `de Inschiet' 
staan daar ook mee in verband. Ergens 
ten zuiden van de O. L.Vrouwestraat 
moet ook een `Lievevrouweland' gele-
gen hebben. Of de naam `Liefkenshoek' 
van de oude tuinderij/hofstede, later 
gegeven aan het bejaarden- of verzor-
gingstehuis, hiermee ook te maken 
heeft, is niet bekend. 

De oorspronkelijke 0.L.Vrouwe- 
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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. 

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

Hartman Mesch 

Van der Sarde 
Dalwan,enseweg 17 - OPHEUSDEN 
Tel. (0488) 44 r2 20 
Internet: www.vdgarde.n1  

ir 

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

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

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

Telefoon (0344) 642491 
b.g.g. 64 2772 

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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Bedribièllterrètrt,  

straat is aan het eind van de vorige eeuw 
behoorlijk 'verminkt'. Het westelijke 
gedeelte liep tot voor enige decennia 
geleden vanaf ongeveer het (nieuwe) 
kruispunt met de Bretagnesingel via het 
zuidelijke stuk van de `Schoutenkamp' 
langs de voormalige R.K. lagere school 
en over het 'Kerkplein' naar een (inmid-
dels vervallen) oprit naar de dijk. 

Na de bouw van de wijk 'De Melkwei-
de' is de oude 'Onze Lieve Vrouwestraat' 
verlengd vanaf het bovengenoemde 
kruispunt tot aan de `Steenovenlaan'. 
Begrijpelijk, vanuit de gedachte de nieu-
we wijk te integreren in het oude dorp; 
onbegrijpelijk, gelet op de historische 
loop en betekenis van deze straat.  

Ook de `Dorpsstraat' die nu behandeld 
gaat worden, werd heel vroeger ook wel 
aangemerkt als onderdeel van de O.L. 
Vrouwestraat. 

3. Dorpsstraat 
De naam 'Dorpsstraat' is vermoedelijk 
destijds gekozen om onderscheid te ma-
ken tussen het deel westelijk en het deel 
oostelijk van het 'kruispunt' van de  Ian-
ge straat die parallel aan de dijk liep. De 
oprit van de 'Dorpsstraat' naar de dijk 
is waarschijnlijk pas in het begin van de 
19e eeuw tot stand gekomen. 

Deze 'straat' liep naar en in het 'dorp', 
dus: 'Dorpsstraat'. 
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re 
decoratief wonen 

VOOR MEER DAN SFEER 

VOOR KLEURIG WONEN 

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

HOOFDSTRAAT 20 

6671 CD ZETTEN 

TEL. (0488) 42 06 go 

FAX (0488) 42 0645 

Piet van Walsem  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

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

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

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 
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4. Flessestraat 
De straat die van de `dijk'naar de nog 
te bespreken (oude) 'achterstraat' liep, 
werd in de tijd dat men vaste straatna-
men koos, genoemd naar de er aan gele-
gen boerderij 'De Fles'. Het land waarop 
de boerderij `De Fles' in het midden van 
de 19e eeuw gebouwd werd, behoorde 
tot het oude adellijke goed `De Fles' of 

'De Vies', waartoe ook een nabij gelegen 
oudere boerderij Nieuwlandsbouwing' 
behoorde. De 'Flessestraat' draagt 
derhalve een historisch verantwoorde 
naam. (Zie ook deel 4 van de Heterense 
straatnamen). 

5. Achterstraat 
en Boterhoeksestraat 
De tegenwoordige 'Achterstraat' is een 
gedeelte van de vooroorlogse, langere 
'Achterstraat'. Veel dorpen hebben een 
'achterstraat'. Vaak zijn deze 'achter-
straten' al heel oude straten, samenhan-
gend met de ontginning en indeling van 
het land na de Middeleeuwen. Achter 
aan het land van de boerderijen en er-
ven in het dorp werd een straat (en sloot) 
gelegd; vandaar de naam 'achterstraat', 
elders ook wel 'achterweg'. Als zo'n 
straat ook nog wat hoger gemaakt werd 
dan de naaste omgeving, sprak men ook 
wel van een 'achterdijk'. 

Een 'achterstraat' was in feite de 
scheiding tussen het echte cultuurland 
in het dorp en het slechtere, pas later 
echt ontgonnen land in het 'veld' en het 
verderop gelegen 'broek'. Meer hier-
over is te vinden in deel 1 van de Hete-
rense straatnamen. 

De oude 'Achterstraat' liep vanaf de 
tegenwoordige driesprong Uilenburg-
sestraat-Boltweg-Achterstraat in het 
oosten van Heteren tot aan de Nijburg- 

sestraat in het westen van Heteren. Na 
de oorlog werd het westelijke gedeelte 
van de 'Achterstraat' omgedoopt in 
de 'Boterhoeksestraat', naar de eraan 
gelegen boerderij `De Boterhoek'. Het 
oostelijke gedeelte bleef 'Achterstraat' 
heten. 

6. Julianaweg. 
Deze straat dateert van omstreeks 1930 
en loopt over het oorspronkelijke 'Bin-
nenveld'. In het kader van de `landarbei-
derswet' werden woningen gebouwd op 
kavels van ongeveer 0,5 ha. De landar-
beider kreeg zo de mogelijkheid om op 
zijn eigen land producten te telen die 
hij kon verkopen en waarmee hij dan 
wat extra's kon verdienen. Tot aan het 
eind van de vorige eeuw is er aan de lu-
lianaweg' nog beroepsmatig tuinbouw 
bedreven. 

In die jaren was 'Juliana' de kroon-
prinses en de toekomstige troonopvolg-
ster, reden om deze nieuwe straat 'Julia-
naweg' te noemen. 

7. Slotwoord 
In het volgende, tevens laatste deel van 
de Heterense straatnamen zullen nog 
de straatnamen in het 'buitengebied aan 
de orde komen, namelijk de straten die 
in vorige afleveringen nog niet aan de 
orde geweest zijn: Boltweg, Uilenburg-
sestraat, Broekstraat, Steenkuil, Ren- 
kumse Veerweg en Steenoord. 	• 
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Boerderij De Vaalt Echteld 
Joke Honders 

11 Van mesthoop tot adellijk bezit? 

Een boerderij in Echteld draagt al eeu-
wenlang de naam  'Shalt',  een naam die 
associaties oproept met mest en afval. 
Kijken we in het Groot Woordenboek 
der Nederlanderse Taal en in het Mid-
delnederlands Woordenboek dan kun-
nen we geen andere betekenis vinden 
dan als eerste een omheinde, afge-
perkte ruimte en als tweede mestvaalt, 
waarbij het Groot Woordenboek erbij 
vermeldt dat er anno 1378 in Echteld al 
sprake was van een hofstede en buurt-
schap De Vaalt! Ondanks de minder 
fraai klinkende naam moeten we die 
hofstede absoluut niet als minderwaar-
dig beschouwen, zoals uit het volgende 
zal blijken. 

Een adellijk bezit 
In 1378 is De Vaalt een hofstede die in be-
zit is van de heer van Echteld, namelijk 
van Johan van Wijhe en zijn vrouw Hille 
van Riviere. Johan van Wijhe is de derde 
heervan Echteld. Ook is dit het echtpaar 
dat een vicarie in de kerk van Echteld 
sticht, de St. Catharijnenvicarie. In 1378 
krijgt een dochter (het derde kind) van 
dit echtpaar, Sophia van Wijhe, bij haar 
huwelijk met Gerrit van Rossum de hof-
stede De Vaalt als bruidschat. 

Pas ruim honderd jaar later komen we 
de naam weer tegen als de hofstad door 
de weduwe van Johan van Voorst ten be-
hoeve van haar dochter wordt opgedra-
gen. Dit wordt als noot vermeld in een 
oorkondeboek bij een oorkonde uit 1523  

waarin Hertog Karel uitspraak doet 
in de geschillen tussen Frederik van 
Voorst heer tot Dorenweerd, Reinier en 
Johan van Voorst gebroeders, ter eener, 
en Johan van Bonenborch genaamd Van 
Honstein, ter andere zijde over een dijk-
vak, behorende tot de hof de Vaalt on-
der Echteld. Blijkbaar is door vererving 
de hofstede overgegaan in de familie 
Van Voorst. 

Verder komen we De Vaalt verschil-
lende malen tegen in de oudrechterlijke 
archieven van Echteld en bij de verpon-
ding van 1650. 

De oudrechterlijke archieven 
In de verponding van 1650 van het dorp 
Echteld (een verponding is een soort 
onroerendgoedbelasting) komen we 
de naam 'Waalse bouwing' tegen maar 
dit is of een verschrijving van de land-
schrijver of een fout van de transcribent, 
want uit de naam van de eigenaar kun-
nen we niet anders concluderen dan dat 
het om De Vaalt gaat. Eigenaar is jonker 
Degenhard van Eijll, die wordt aange-
slagen voor zijn huis en hofstad groot 
vijfentwintig morgen met een boom-
gaard, die door een zekere Johan Hen-
driks van Paaswei wordt gepacht voor 
f 855,-. De totale aanslag komt uit op 

1013,-. Dit is een hoog bedrag als we 
zien waarvoor bijvoorbeeld de heer 
van Echteld, jonker Reinold van Wijhe 
wordt aangeslagen, namelijk f1487,-. 
Dit betekent tevens dat de eigenaar van 
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De Vaalt de op één na hoogst aangesla-
gene van het dorp Echteld is! 

Alleen de grootte van de landerijen 
wekt bevreemding op, want in het-
zelfde jaar wordt in de oudrechterlijke 
archieven De Vaalt omschreven als 86! 
morgen groot en ook in latere jaren is er 
altijd sprake van een oppervlakte van 86 
of 87 morgen. 

De eigenaar wordt voluit Degenhard 
van Eijll tot Heideck genoemd en is 
blijkbaar door vererving in de familie 
Van Voorst in het bezit van De Vaalt ge-
komen. 

Tot het bezit van De Vaalt behoorde 
ook de Echteldse Kamp, want in 1657 
staat te lezen in het oudrechterlijk ar-
chief dat Ewits Jansen van Tusschen-
broek en Beleken Peters jaarlijks voor 
de pacht van de Echteldse Kamp aan 
Degenhard van Eijll vierhonderd gul-
den moeten betalen en 50 pond boter.  

We moeten ons niet verkijken op zo'n 
grote bezitting. Degenhard kon er blijk-
baar niet van rondkomen, want hij leent 
in 1657 diverse sommen geld ten bedra-
ge van maar liefst f 2200,- waarbij hij 
De Vaalt als onderpand gebruikt. 

Na de dood van Degenhard wordt 
vrouwe Elisabeth Margareta van  Eiji'  
en Hendrik van Raesfelt, heer en vrou-
we van Eese, eigenaar, die nog veel gro-
tere bedragen lenen met De Vaalt als 
onderpand, bij elkaar voor maar liefst 

22.00 o,-. Bij eenvan de leningenwordt 
het onderpand De Vaalt als volgt om-
schreven: huis, bergen, schuur, duifhuis, 
boomgaarden en wei- en zaailanden. 

De schulden zijn op een gegeven mo-
ment zo hoog geworden, dat het echt-
paar blijkbaar ook de renten niet meer 
kon opbrengen en in 1723 wordt er be-
slag gelegd op de goederen. 
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Andere eigenaren 
De eiseres, vrouwe Catharina Tullekens, 
weduwe van Hendrik  Piper,  verkoopt in 
1724 het recht van de leningen aan Johan 
Hendrik ChristiaanLodewijk baronvan 
Monster, heer van den Soerenborg en 
vrouwe Mechteld Dorethea baronesse 
van Ledebur, waarbij deze familie in het 
bezit komt van De Vaalt. Om dit eigen-
dom te bekostigen leent het echtpaar 
geld van de heer van Medel en Laten-
stein:  Chistiaan Bongart en zijn vrouw 
Margaretha Romswinkel. Om de rente 
te kunnen betalen, krijgt Christiaan en 
zijn vrouw de pachten van de pachters 
van De Vaalt en de Echteldse Kamp. Een 
van de pachters wordt genoemd; in het 
jaar 1734 is Hendrik Augustinus, pach-
ter van De Vaalt. 

Na de dood van baron Monster ver-
kopen zijn zonen in 1760 De Vaalt en 
De Echteldse Kamp aan baron Willem 
van Wassenaar, heer van Echteld, voor 
een bedrag vanf 18000,-. Zo is De Vaalt 
weer in handen van de heer van Echteld 
en de familie van Wijhe gekomen, want 
Willem van Wassenaar is gehuwd met 
Johanna  Wilda  van Wijhe ! Dit echtpaar 
heeft daarvoor ook geld moeten lenen: 
f 16000,- van drie verschillende perso-
nen. 

In 1788 wordt De Vaalt en De Ech-
teldse Kamp, alsmede De Tekkenburg 
bij testament toebedeeld aan een zoon 
van dit echtpaar, Willem Frederik 
Hendrik baron van Wassenaer die met 
Johanna Judith baronesse van Issel-
muiden gehuwd is. Daarmee wordt dit 
rijtje van eigenaren afgesloten, want de 
oudrechterlijke archieven lopen tot i811 
en andere eigenaren worden niet meer 
genoemd in deze bron. 

Wel is nog sprake van een Vaaltse Breij  

(1744), daarmee wordt een pad bedoeld 
dat er langs liep en eenmaal is er sprake 
van een perceel de Vaaltse Start (1778). 
Ook is er sprake van de Gulikse tiend 
(soort belasting), 'gaande uit de Vaaltse 
Bouwing en andere landerijen' (1764). 
Bij de Vaaltse Bouwing hoorde ook het 
recht van visserij in het stuk Linge dat 
langs de bouwing liep. 

Tot slot 
Dit bovenstaande allemaal beziende, 
kunnen we niet anders concluderen dan 
dat De Vaalt niet bepaald een mesthoop 
is, maar daarentegen een aanzienlijke 
adellijke bezitting. Maar waarom ooit 
aan deze hofstede of bouwing de naam 
De Vaalt is gegevenblijft slechts gissen... 

• 

Boerderij De Tekkenburg 
in vooraanzicht. 
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In de bloemetjes 
Hans van den Hatert 

Monument aan de Bonegraafseweg in Eldik 

Het maakt niet uit op welk moment of 
op welke dag je langs het monument aan 
de Bonegraafsewegkomt: altijd staan er 
bloemen, en altijd ziet het er uitermate 
verzorgd uit. Reden om op zoek te gaan 
naar degene die zich met grote toe-
wijding hiervoor inzet. Zo komen we 
terecht bij mevrouw Van Driel-van de 
Vooren in Ochten. 

'Als ik op de oorlogsherdenkdagen in 
mei en september het monument in El-
dik bezocht, ergerde ik me dat dit slecht 
onderhouden werd. Bovendien was ik 
vaak de enige die ereenbloemetje kwam 
brengen en de gedachten liet gaan naar 
die vierentwintigjonge mensen die daar 
in het Eldikse veld de dood vonden. 

Zij waren op 18 september 1944 op 
weg naar de omgeving van Arnhem om 
te komen helpen ons van het Duitse juk 
te bevrijden. Het vliegtuig waarin zij 
zaten werd door de Duitsers neerge-
schoten en vloog bij de noodlanding in 
brand. Dat oorlogsgebeuren heeft mij 
nooit losgelaten,' zei mevrouw Riek van 
Driel-van de Vooren uit Ochten. 

'Daar komt nog bij dat ik mede door 
de oorlog twee broers verloren heb. Zij 
waren 22 en 12 jaar oud, toen zij met een 
dresseerkar op één van de vele tankmij-
nen reden, die de Duitsers in de grond 
hadden gestopt. Het gebeurde op de 
kruising Oudedijk-kade-Vissteeg (nu 
Klinkerstraat). Als je dan bij het mo-
nument staat gaan de gedachten als in 
een droom voorbij. Temeer omdat het  

volgens de toenmalige voorzitter van 
de Historische Kring Kesteren en Om-
streken mede is geplaatst ter nagedach-
tenis aan allen die in de (toenmalige) 
gemeente Echteld door de oorlog hun 
leven hebben verloren. 

Omdat het dicht langs de Bonegraaf-
seweg staat wordt het herhaaldelijk 
door modder bespat en ook de vogels 
bevuilen het. Toen ik dat zo zag nam ik 
me voor om dit mooie indrukwekkende 
gedenkteken te gaan onderhouden. Dat 
het er nu schoon en verzorgd bijstaat, 
doet vooral de nabestaande familiele-
den uit Engeland en Amerika goed. Die 
komen, vooral de laatste tijd, de plaats 
bezoeken waar hun naasten de dood 

Mevr. Van Driel-van de Vooren. 
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Roelofsen 
SUPER DE BOER  
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE 

Een complete supermarkt 
voor al uw levensmiddelen! 

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

Drogisterij Roelofsen 

C-tos 
Dorpsstraat 7 

Opheusden Tel. (0488) 44 21 86 

214i Skeet 
44e a& 
4044/4e,« 

c« 4aid 

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

Vrang vrijblijvend 

informatie  aver  

12 icaïve collectie 
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vonden. Met deze mensen heb ik regel-
matig contact. Ik ben blij datikietsterug 
kan doen,' aldus mevrouw Riek(a) van 
Driel-van de Vooren, die de hoop uit-
sprak dat het gemeentebestuur van de 
gemeente Neder-Betuwe een stoepje 
of verhoginkje maakt, dat vooral het 
vrachtverkeer op afstand houdt en dat 
er iets wordt gedaan om verzakking te-
gen te gaan. 

Het monument is in het jaar 2000 

geplaatst door de Historische Kring  

Kesteren en Omstreken in zeer nauwe 
samenwerking met de heer C.J.P.van 
Westreenen, die bestuurder is van de 
Adriaan van Westreenen Stichting. De 
heer Van Westreenen was tijdens de 
oorlogin Ochten ondergedoken en door 
zijn verzetswerk nauw met het oorlogs-
gebeuren in en rond Ochten betrokken. 
Door de mcKsLo is het monument aan 
de toenmalige gemeente Echteld over- 
gedragen. 	 • 

, 
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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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Brief hoofd 
Redactie 

 

/ 
Gehele Textielvak en 

WoninginrIchting  

Spec.  Dames., Heren. 

en Kinderconfectie 

Aparte toonzaal voor 

meubelen 

FA. MO( VAN HUNNIK 
OPHEI) SDEN-OCHTEN 

8,able BOTTERDAMSCHE 
F NKVER, KESTEREN 

.AMBOEK No, W.H. 34587 
TELEFOON K 8887 • 2 03 
POSTGIRO 450968 

OPHEUSDEN. 195 .4a,  

FACTUUR voor 	 .4-  42 	 

Reg. Arehïef Rïviereniand 
Ella Kok-INajewska 

11 

 Postbus 169 4000 AD Tiel — Telefoon (0344) 61 2230  
E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: StAgnietenstraat 28 — Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

RAR 

Locatie CULEMBORG 
Markt 5 

Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en13.30-16.3o uur 

Locatie BUREN 
Achterbonenburg 6 
Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 11111' en 13.30-16.30 uur 

Locatie NEDER-BETUWE 
Burg. Lociderstraat 20 

Donderdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en13.30-16.30 uur 
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Werkgroep Z n 
Wim van der Horst 

Lezingen najaar 2006 
Dorpshuis De Oude School Hemmen, 
Kerkplein 4, TeL (0488) 45 18 62 

I

Dinsdag 19 september 20o6 

20.00 uur 
De Oude School Hemmen  

Het woord 'klassiek' heeft in het Ne-
derlands meerdere betekenissen. Met 
'klassieke cultuur' duiden we (grofweg) 
de beschaving aan vóór Christus. 'Klas-
sieke muziek' betekent muziek uit de 
tijdvanMozarttot enmet de Romantiek. 
Nooit wordt 'klassiek' gebruikt als aan-
duiding van de muziek van de Grieken 
en de Romeinen. En dat is vreemd. Want 
met name de oude Griekse muziek is 

- zij het via allerlei omwegen- van door-
slaggevende betekenis geweest voor de 
ontwikkeling van onze eigen muzikale 
klanken, van het oude Gregoriaans tot 
en met Frans  Bauer.  

Dat onze `vrolijke'muziek in een gro-
te -tertstoonladder staat (majeur), en dat 
wij droevige stemmingen verbeelden 
met mineur-klanken komt rechtstreeks 
voort uit het oude Griekse muzieksy-
steem van zeg maar 500 v. Chr. (al heb-
ben middeleeuwse monniken er alles 
aan gedaan om door allerlei verkeerde 
interpretaties de zaak te vertroebelen. 
Grieken en Romeinen kenden hun 'ever-
greens'. Misschien nog wel meer dan 
wij: er zijn oud-Griekse wijsjes bekend 

WG 
Zetten 

die het volgehouden hebben tot in onze 
tijd toe. En als wij een zanger op zien 
treden met een gitaar bedenkt niemand 
meer dat `gitaar' afstamt van de Griekse 
kithara, dat geen gitaar was maar een 
lier. En wist u dat ons woord 'technici' 
afkomstig is uit het oude Grieks, waar 
het 'music? betekent? 

Over dit alles en nog veel meer houdt 
Jan Groos op 19 september een lezing 
voor de historische kring. Hij leidt al 
meer dan tien jaar het Nijmeegse en-
semble Aeide Mousa, dat zich - als enige 
in Europa -gespecialiseerd heeft in mu-
ziek uit de tijdvan de antieken en de heel 
vroege Middeleeuwen. Het ensemble 
heeft inmiddels twee cd's op zijn naam 
staan, en treedt regelmatig op in Neder-
land en daarbuiten. 

Tijdens de lezing laat Jan Groos een 
aantal muziekvoorbeelden horen, zo-
wel van die cd's als 'live'. Klassiekere 
muziek bestaat niet. 	 • 

Dhr. J. Baarends 
'van 200 naar 3000 bomen per hectare' 

Dhr. J. Baarends vertelt over de ont-
wikkeling van een extensieve naar een 
intensieve fruitteelt in Nederland 'Van 
zoo naar 3000 bomen per hectare', en 

Drs.  Jan Groos 
'Zoals de ouden zongen...' 
Klassiek muziek in de oudheid 

I

Dinsdag 24 oktober 2006 
20.00 uur 
De Oude School Hemmen 
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de daarmee gepaardgaande afname van 
het areaal van ruim 50.000 ha in de jaren 
'6o tot ca.18.000 ha nu. 

Aspecten die aan de orde komen zijn 
de ontwikkeling van de mechanisering, 
ontwikkeling/gebruik van zwakkere 
onderstammen, nieuwe rassen, ziekten-
bestrijding, gewasbeschermingtech-
nieken, de afzet van producten,  etc.  
Dhr. Baarends is in 1965 gaan werken 
bij het proefstation voor de fruitteelt in 
Wilhelminadorp gedurende 33 jaar en 
heeft mede het proefstation in Rand- 
wijk opgebouwd. 	 • 

I

Dinsdag 21 november 2006 

20.00 uur 
De Oude School Hemmen 

Dit is het verhaal in veel dia's van wat 
een mens kan overkomen na vervroegd 
pensioen. Als je heel veel tijd krijgt. 
Er zijn al 2000 jaar watertorens en om 
een en ander duidelijk te maken krijgt 
u informatie over watertechniek door 
de eeuwen vanaf de Romeinse tijd tot 
1960 toen de laatste toren in Eindhoven 
in gebruik werd genomen. Drinkwa-
tertorens, spoorwegtorens en industri-
ele torens; hoe ze gebouwd werden en 
werkten. 

Ook willen we u iets laten zien over 
de cultuurhistorie van watertorens die 
een revolutionaire ontwikkeling heb-
ben meegemaakt. Van de neogotiek tot 
de moderne betonnen kolossen. Ook de 
regio Arnhem, Nijmegen en Wagenin-
gen zullen we niet vergeten. Met name 
het unieke `laagwaterreservoir'. 

De watertoren van Boskoop. 

Tenslotte hoort u het verhaal van de in 
JugendstilgebouwdetorenvanBoskoop. 
Wat een enorm avontuur het is om zo'n 
watertoren te kopen. Bijna acht jaar van 
hoogtepunten en veel rampen. De voor-
geschiedenis en de huidige plannen. • 

Dhr. M. Spoorenberg. 
Watertotens. 
Het ontstaan, en hoe ze werken en wonen. 
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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  

IS GElfETSELD IN BAKSTEEN 

Uitgave boek 
Het werkstuk van deze werkgroep na-
dert zijn voltooiing. Na jaren van onder-
zoekgaat het steenovenboek' erkomen. 
Op het moment dat ik dit schrijfzijn alle 
artikelen en het merendeel van de no-
dige illustraties bij Folkert Schuurman, 
hij gaat hier zoals gewoonlijk weer een 
fraai boekwerk van maken. 

De inhoud van het boek is heel divers: 
allerlei aspecten van deze eertijds zo 
belangrijke bedrijfstak worden in dit 
boek beschreven. Er is aandacht voor de 
kleiwinning, het fabricageproces, het 
transport en natuurlijk de arbeiders en 
steenovensbazen, die op de fabrieken 
werkten en de productie realiseerden. 

Het beschreven gebied is het centrale 
deel van de Betuwe. Grofweg het gebied 
tussen Driel en Ravenswaaij aan de Rijn-
kant en het gebied tussen Slijk-Ewijk en 
Tiel aan de Waalkant. In het boek zullen 
veel oude en nieuwere foto's en kaartjes 
met de situatie worden opgenomen om 
de artikelen zo goed mogelijk te illustre-
ren. Dit geplaatste illustratiemateriaal 
is voor het merendeel orgineel en nog 
niet eerder gepubliceerd. Ook wordt bij 
het boek een gratis DVD geleverd met 
daarop een aantal unieke historische 
opnamen van het fabricageproces door 
de jaren heen. 

Als boektitel is gekozen: `Noar d'n 
Oove", geschiedenis van het steenbak-
ken in de Betuwe. De verkoopprijs van 
het boek is nog niet exact vastgesteld, 
we streven er echter naar om de prijs 
zo laag mogelijk te houden. Inmiddels  

hebben we al een behoorlijk aantal toe-
zeggingen voor sponsoring. Met name 
de bijdrage van de BV Steenfabrieken 
Korevaar Zennewijnen, Delgromij BV 
Oosterhout en het Waterschap in Tiel. 
Deze zeer gewaardeerde bijdragen 
maken het mede mogelijk dit omvang-
rijke boek uit te geven. De uitgave staat 
gepland vo or medio november, let goed 
op de persberichten waarin de uitgave 
zal worden aangekondigd. Het boek zal 
te koop zijn bij de regionale boekhan-
dels en natuurlijk ook direct bij onze 
vereniging. Indien er vragen zijn kunt u 
contact opnemen met Kobus van Ingen, 
tel. (0488) 441741. 	 • 

Een origineel keteltje waarmee de kinderen 
vaak het warme eten naar de steenfabriek 

brachten. Let op de bijzondere sluiting! 
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Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

Voor meer informatie: 
Gijsbert Stoutweg 11 
(industrieterrein 
Latenstein) 
TIEL 

o. a  

'n Goed boek 
haal je bij 

'n goede zaak 

Gespecialiseerde 
boek- en kantoorvakhandel 

Hoofdstraat 84 
6671 CC Zetten 

Telefoon: (0488) 451360 

ZAAD- EN PLANTENHANDEL 

Firma 
S.A.H. van Binsbergen & Zn. 

Broekdijk 31a 4041  CT  Kesteren 

(0488) 48 13 43 

Uw adres voor: 

• Tuinbloemen, landbouwzaden 
en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 
planten en meststoffen. 

46  NIEUWSBRIEF HKK&O 24e jaargang nr.2 — april 2006 



xcursie 2006 14 oktober 
Kobus van ingen en Chris de Bont 

ILangs de boorden van 
Hollandse IJssel en de Vlist. 

Dit jaar brengt de excursie ons naar 
de zuid-west hoek van de provincie 
Utrecht en het aansluitende stukje Zuid-
Holland. Een historisch en landschap-
pelijk fraai stukje van Nederland. De 
tocht brengt ons via de rijkswegen A15 
en A2 naar Usselstein en daarvandaan 
rijden we touristisch naar de aloude 
Stichtse grensstad Montfoort. Zoals 
te doen gebruikelijk gaan we eerst een 
kopje koffie drinken, waarna Chris en 
ondergetekende de deelnemers het een 
en ander van deze oude stad laten zien. 
De stad Montfoort is ontstaan in de di-
recte omgeving van het in de 12e eeuw 
gestichte kasteel. Hiervan zijn nog heel 
veel tastbare delen van bewaard geble-
ven. Ook de middeleeuwse kerk en het 
oude Gasthuis zijn nog mooie voorbeel-
den van laat-middeleeuwse bouwkunst. 
Na de wandeling door de stad gaan we 

Monfoort  

weer terug naar het restaurant waar we 
eerder de koffie hebben gedronken en 
daar hebben we ook de gezamenlijke 
lunch. 

Omstreeks 13.00 uur vertrekken we 
uit Montfoort. We rijden dan via Oude-
water en de G oejanverwellesluis door 
een landschappelijk fraai gebied naar 
Haastrecht. Hier rijden we door deze 
oude stad met zijn fraaie ie eeuwse 
raadhuis naar het riviertje de Vlist. We 
rijden daarna langs de boorden van de 
Vlist door eeneertijds welvarendgebied, 
wat nog is te zien aan de tientallen vaak 
nog orginele `rijke' boerderijen. Aan het 
einde van deze bustocht komen we in 
de stad Schoonhoven. Hier stappen we 
uit bij de Waterpoort vanwaar we door 
de stad lopend naar het Goud zilver en 
klokken museum gaan. Hier zullen we 
worden opgewacht door twee gidsen 

Het riviertje de Vlist 
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Nedereindsestraat 7- 4041 XE  Kesteven  
Telefoon 04138 - 49 2228 	 's maandags gesloten  

H.WEIJMAN WV  
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

VAKGARAGE 	ZAAYER v.o.f. 
:1 	 1•11 

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
r-F1 	Gespecialiseerd in Citroën 

L. 	Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 
BOVAG 

// 
/  \ 

• nieuwe auto's 	 • banden en accu's 
• occasions 	 • autoruitenlijn 
• onderhoud en APK-keuring 	• ombouwen tot automaat 
• roetmeting 	 met Click 'n Go 
• accessoires 	 • schadereparatie 
• gecertificeerde alarminbouw 	• financiering en leasing 

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 1632 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur 

Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur 
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Plattegrond Schoonhoven. 

en deze zullen ons zeker heel veel kun-
nen vertellen over het siersmid ambacht 
en de relatie met de stad Schoonhoven. 
Zo omstreeks half vier vervolgen we 
de excursie weer. We varen dan met de 
pont over de Lek en rijden langs het ves-
tingstadje Nieuwpoort, waarbij we een 
goed beeld van de oude vestingwerken 
rond de ie eeuwse stadskern kunnen 
aanschouwen. Over de Lekdijk gaan 
we vervolgens naar Langerak. Hier is de 
middeleeuwse kerk strak in de dijk ge-
bouwd en bij de laatste dijkverzwaring 
binnen een betonnen ornringing opge-
nomen.Dit ter bescherming bij extreem 
hoog water. Als de dijkverzwaring het 
ons niet onmogelijk maakt, komen we 
vanaf de Lekdijk in het stadje Ameide 
aan. Hier gaan we ter afsluiting van de 
excursie een afzakkertj e drinken in café 
restaurant 'Het Wapen van Ameide'. 
Ameide is een goed voorbeeld van een 
kleine stadskern waarin de elementen 
raadhuis, wonen en kerk, gezien vanaf 
de Lekdijk goed bewaard zijn gebleven. 
Zoals gewoonlijk vertrekken we 's och-
tends om halfnegen vanafhet plein voor 
het Arend Datema Instituut en we ver-
wachten zo omstreeks zes uur daar weer 
terug te zijn. 

Aanmelding 
Voor deelname aan de excursie dient u 
zich telefonisch opgeven bij Kobus van 
Ingen (04884417 41, graagbellentussen 
17.00 en 19.00 uur). De kosten van deze 
dag bedragen 25 Euro per persoon. U 
dient dit bedrag voor i oktober a.s. over 
te maken op bankrekening 3319 57183 of 
giro rekening 3725054 van de HKK&O, 

onder vermelding van 'Excursie 2006'. 
Ook dit jaar gaan we er vanuit dat de bus 
weer vol zit. Daarom, haast u zich met 
opgeven om zekerte zijn van een plaats. 
Wellicht tot ziens op 14 oktober a.s. ! • 

Stadhuis van Nieuwpoort. 
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de merregestont op de kaoj van 't 
haventje. Mit de erste trein gong 
ze 's merregens vroeg op Kesteren 
aon. Daor viet ze een taxie naor 
Liende. Ze was een ervaoring rijker, 
mar een illusie erremer geworre. 'En 
dan zegge die kjals welles  wá  van 
vrouwe', zuchtte Jenneke... 	• 

 

Redactie  

 

tit  
W ne Oostgelderse Contactdag voor 

Genealogie, Boerderij- en Streek-
geschiedenis. 

Zaterdag 16 september 2006, van io tot 
16 uur, Cultureel Centrum 'De Bron' 
Groenlo (Voormalig kerkgebouw hoek 
Ruurloseweg-Buitenschans). 

Dé informatiemarkt voor genealogie, 
boerderij- en streekgeschiedenis. Ex-
positie zuivelindustrie 1900-2000. 

Organisatie: Oudheidkundige Ver-
eniging Groenlo, Nederlandse G enea-
logische Vereniging, afd. Achterhoek 
en Liemers en Oostgelderse Stichting 
voor Genealogie en Boerderijonder-
zoek (osGB). Gratis toegang. 	• 

Jenneke uit Lienden had al een paor 
jaor alleen gezeute. Heure  miens  
was er mit een aander vandeur ge-
gaon. Verdriet had ze er nie veul van, 
ze vuulde zich meer beledigd. Want 
zij was aon de kaant gezet veur een 
kjal. Nou  há  ze mit hulp van internet 
een aandere kjal opgeduikeld. Piet 
was een weduwman uit Maasbom-
mel. 't Vlotte goed mit mekaore. De 
neije kjal zat goed bij kas. Het enige 
was,  dá  hij een aander geleuf  há  dan 
zij. Piet was een echte rot en hield 
er een mooi schip op nao. Veurige 
maond stelde hij veur  um  een lange 
boottocht te gaon  make.  Hij zou via 
Maos, Waol en Amsterdam-Rijnka-
naol naor de Friese meren gaon. En 
ja heur, ze hadde een goeje vaort. 's 
Nachts sliepe ze same in een hutje. 
En daor begon de neije liefde veur 
Jenneke goed op te bloeje. Nao een 
paor dage, leeje ze aon in Sneek. 
Toen ze de nacht daorop dicht bij 
mekaore leuge, leek 't  miens  of er 
een zwaore sturm los  brook.  Heur 
vrind begon mar zo hard te bleire 
en te roepe van: 'Er uit, er uit, mak 
gaauw dadde wegkom'! 'Is de boot 
lek', vroeg een bang kijkende Jenne-
ke. 'Neeje, neeje, ik vuul me schuldig, 
want mijn vrouw lek alles gezien 
te hemme  wá  wij gedaon hemme'. 
Toen begon Piet te schrouwe. Hij 
zeej nog: 'Mak dadde wegkom en 
gaauw'. En daor stond Jenneke in 
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes, 
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz. 

Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en 

huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.  

Full-colour  drukwerk, o.a. brochures. 

Eigen ontwerpstudio. 

Kleurenkopieën, A4 en A3 formaat, 
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit! 
Klaar terwijl u wacht. 

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

OCHTEN 
offset & digitale druk 

11 

E  

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