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Van de voorzitter 

I Jubileumjaar 

Allereerst willen we u en de uwen het al-
lerbeste wensen voor het komende jaar! 
We hopen er met ons allen weer een 
vruchtbaar jaar van te maken. 

Overlijden 
In het afgelopen kwartaal hebben we 
afscheid moeten nemen van twee leden 
die zeer actief zijn geweest binnen de 
vereniging: de heer Van Mourik van de 
Werkgroep Zetten, van wie u hiernaast 
een In Memoriam aantreft, en de heer 
Melis (Meep) Looijen, die jaren terug 
actief was in de Werkgroep Tweede 
Wereldoorlog. Meep werkte samen met 
anderen in de groep die zich bezighield 
met het opsporen van neergestorte 
vliegtuigen. Via zijn zoon mochten wij 
zijn goed gedocumenteerde archief 
ontvangen, waarvoor onze hartelijke 
dank. 

Vrienden Arend Datema Instituut 
Zoals de leden hebben gemerkt hebben 
wij alsnog een Tabula toegestuurd, om-
dat de georganiseerde excursie weinig 
belangstelling trok. Ook dit jaar zullen 
wij de Tabula aan u toesturen. 

Dialectwoorden 
In deze Nieuwsbrief gaan we van start 
met een korte rubriek Betuwse dialect-
woorden en dan met name die woorden 
die niet vaak meer gebruikt worden. 
Meestal zijn het woorden die wel in de 
Nederlandse woordenboeken voorko- 

men in een iets andere schrijfwijze of 
betekenis. Die zullen we erbij zetten. 

Ook doen we hierbij een oproep aan 
de lezers om ons dergelijke woorden of 
gezegdes op te sturen. 

Jubileumjaar 
In 2007 bestaat onze vereniging 40 jaar! 
Alle reden om na te denken hoe wij dit 
gaan vieren. U hoort er in het aprilnum-
mer en op de jaarvergadering meer van. 
De Stichting Tabula Batavorum viert 
dit jaar haar 25-jarig jubileum. Over het 
thema van dit jaar meer in dit nummer. 

Afgeronde projecten 
In deze Nieuwsbrief een verslag van de 
aanbieding van het `Steenovenboek', 
waarmee we weer een groot project 
hebben afgerond. Het boek is inmiddels 
uitverkocht. 

Naast de gebruikelijke rubrieken ver-
der in deze Nieuwsbrief de afronding 
van de straatnamen van Heteren door 
Wim van de Westeringh, het verslag 
van de excursie door Carola Opperman, 
een artikel over bloembollen in de Betu-
we van Ron van Maanen, een verklaring 
voor de naam Heteren door Wim van 
der Horst, de aanbieding van de Tabula 
2006 en een verslag van Joke Honders 
van een vakantiereisje. 

Tot slot wijzen we u op een kleine 
excursie op io maart a.s. Zie hiervoor 
blz.43. 	 • 
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In memoriam 

Willem Jansse Gerardus van Mourik 
sinds 21maart weduwnaar van G  on  Ebbinge 

architect en stedebouwkundige 
oud-hoogleraar planologie Universiteit Wageningen 

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 
Officier in de Orde van Oranje Nassau 

* Dordrecht  ii  augustus 1914 
t Middelburg 7 oktober 2006 

Met de heer Poelman hoorde Wim bij 
de eersten in de werkgroep Zetten e.o. 
Hij was een grote stimulator van deze 
groep. Hield lezingen en is secretaris 
geweest. Zo nu en dan plaatsvervan-
gend voorzitter. Tot voor kort kwam 
hij op elke vergadering. Hij bracht elke 
keer weer nieuwe ideeën te berde vo or 
het programma van de werkgroep. 

In zijn Zettens e jaren heeft Wimvan 
Mourik zich als architect en planoloog 
steeds sterk betrokken gevoeld bij het 
Betuwse land en zijn geschiedenis. 

Met een aantal mensen heeft hij nog 
niet zo lang geleden meegewerkt aan 
de bouw van de maquette van het Huis 
Hemmen, dat in de oorlogswinter van 
1944-1945 werd verwoest; hiernaast is 
hij betrokken geweest bij de consoli-
datie van de restanten van dit Huis. 

Wim was een bijzondere, lieve en 
bescheiden man. Nuchter en glashel-
der zag hij en kon hij verwoorden wat 
waardevol was in het leven; wat ertoe 
deed en wat niet. Hij had een ijzersterk 
geheugen waar een ieder jaloers op 

kon zijn. De geschiedenis van de Be-
tuwe, het rivierengebied daar omheen, 
de loop van de grote rivieren en de 
bedding daarvan; zijn geboortestad 
Dordrecht en omgeving,  etc.  was vo or 
hem heel dierbaar. Ongelooflijk veel 
wist hij te vertellen op een uitermate 
boeiende manier. En dan nog zijn werk 
in Wageningen en zijn contacten die 
hij tot het laatst toe onderhield. 

Wim had het in zich om duidelijk, 
eenvoudig en helder te vertellen. Een 
geboren leraar, c.q. hoogleraar! Zijn 
boekenkast kende hij van binnen en 
van buiten. Kon zo het boek pakken 
dat hij op dat moment even nodig had. 
Voor veel mensen was hij de vraag-
baak! Maar altijd bescheiden en wat te-
rughoudend. Op de voorgrond wilde 
hij nooit treden, behalve wanneer het 
ertoe deed! 

Een schitterend mens! Wij zullen 
hem blijven missen. 	 • 

Bestuur Werkgroep Zetten, 
Familie Doorniteim en Familie Maats. 
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Lezingen 

Brigitte Otten 

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

11 

 Maandag 8 januari 2oo7 
20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

Met Sinterklaas geven we elkaar ca-
deaus, met Kerstmis halen we een kerst-
boom in huis, die we mooi versieren en 
met Oud en Nieuw steken we vuurwerk 
af. 

Traditioneel is december de feest-
maand. Vroeger begon men al iets 
eerder, namelijk met het feest van Sint 
Maarten op  ii  november. Men eindigde 
op 6 januari met het feest van Drieko-
ningen. 

Hoe bekend de feesten ook zijn, de 
diepere betekenis en de achtergronden 
ontgaan ons maar al te vaak. Dat Sinter-
klaas eigenlijk uit  Myra  in Klein-Azië 
komt, is vaak nog wel bekend, maar dat 

'goed heilig man' eigenlijk een verbaste-
ring is van goed huwelijksman, ligt min-
der voor de hand. De lezing vertelt over 
de herkomst van de populaire feesten 
zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst-
mis, Oud en Nieuw en Driekoningen. 

Ook wordt gekeken hoe de feesten 
in onze streek, het westelijke rivieren-
gebied gevierd werden. Zo verbood 
het Tielse gemeentebestuur in de ie 
eeuw het schoenzetten tijdens de Sin-
terklaasviering. In Culemborg deed de 
jeugd tij  dens  Driekoningen aan laars-
jesspringen'. 

Er valt veel te vertellen over deze Hol- 
landse winteronderwerpen. 

De lezing wordt met fraaie afbeeldin- 
gen geïllustreerd. 	 • 

In een decor van woord en beeld belicht 
de Schaijkenaar Wim Boeijen, veelal 
vanuit eigen ervaringen, de roerige 
periode die ligt tussen de jaren 1925 en 
1945. Naast de lezing wordt er door hem 
ook een expositie ingericht over die-
zelfde tijd. 

In de lezing van Wim Boeijen pas-
seren, aan de hand van tweehonderd 
unieke dia's, talrijke thema's uit de vo-
rige eeuw de revue zoals vlieghistorie, 
crisis, dreiging en de hoogtijdagen van 
de mobilisatie. Met de Nederlandse 
defensiegeschiedenis komen de ver-
dedigingswerken van de Hollandse 
Waterlinie, de Maaskanalisatie, het De-
fensiekanaal, de kazemattenlinies en de 
werkverschaffing weer in beeld. Dan 
ligt de nadruk vooral op de crisisjaren. 

WimBoeijenneemt demensendaarna 
mee terug naarde Duitse overrompeling 
tijdens de zwarte meidagen van 1940, 
terug naar de bezetting, de luchtoorlog, 
het leedvermaak van  'Done  Dinsdag' 
en zeker gaat hij met u terug naar de 

De heer Peter Schipper 
Koude winters, warmefeesten 

I

Maandag12 februari 2007 
20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

De heer Wim Boeijen 
Crisisjaren 1925-1945 
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I 
ultieme inspanningen van de bevrijding 
in1944/1945. De spreker vertelt ook het 
verhaal van operatie  'Market  Garden' 
waarbij hij duidelijk maakt hoe de geal-
lieerden zich muurvast liep en in de cor-
ridor E indhoven/Nijmegen/Arnh  em  
met als gevolg dat de rest van Nederland 
nog even op de bevrijding moest wach-
ten totdat er gestart kon worden met de 
operaties `Phaesant' en  'Veritable'.  

Als gemiste kans voor de Slag om 
Arnhem loopt als een rode draad door 
de lezing heen, het in de `oksel' van een 
oude Maasmeander, tussen Grave en 
Ravenstein, aangelegde (allereerste) 
geallieerde vliegveldje, dat op de laatste 
dag van  Market  Garden door  Mission 
Impossible  bekend is geworden als  Air-
strip  B82 Grave/Keent. Daarnableefhet 
vliegveld voor Britten en Canadezen 'a  
very  hot spot'. 

Wim Boeijen, een echte Maaskanter, 
schreef twee boeken over de gebeur-
tenissen in zuidelijk Nederland gedu-
rende de hierboven genoemde periode. 
Zijn eerste historische werk werd in 
1994 gepresenteerd. Op 28 januari 2oo4 
kwam zijn vervolgboek uit met de titel 
Vliegen en vechten bij de Maas '40-'45.  

De Schaijkenaar Wim  Bo  eijen is lid van 
de plaatselijke heemkundekring en lid 
van de landelijke studiegroep luchtoor- 
log 1939/1945. 	 • 

Maandag12 maart 2007 
20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

Dhr. A. Horden 
De grienden 

De spreker van deze avond heeft jaren-
lang in de grienden gewerkt en zal ons 
een boeiend verslag doen over dit ver-
geten bestaan. 

Wat zijn grienden? Men had (en heeft) 
twee soorten grienden, binnendijks 
en buitendijks. Waar werd (en wordt) 
griendhout voor gebruikt? Voor hoe-
pels, manden, vlechtschermen, bonen-
staken, wilgenstelen enz. 

Voor de pauze worden er dia's ver-
toond, van flora en fauna in en om de 
grienden. Na de pauze wordt uitleg 
gegeven hoe er in de grienden werd ge-
werkt met verschillende gereedschap - 
pen, hakoord, teenmes, schilijzer enz. 

R 
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MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 
• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 6027 92 
	 tt‘(  

RK 
BIED VAN 

Automatiseren 
maatwerk, vandaai 

dat we in een persoon,  
lijk gesprek gaarne 

bereid zijn om de 
werkwijze van  Bunt  

Automatisering toe te 
lichten. Samen met u 
kunnen we dan bekij,  

ken wat we yam 
elkaar kunnen 

betekenen.  

RElIGEBRINK 

Hoofdstraat 15 Zetten 
Telefoon (0488) 454508 

Bunt  
Automatisering BV 
Hogeveldseweg 5 
4041 CP Kesteren 
tel: 0488-483669  
e-mail:  infoftbunt.ni  
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Excursie 14 oktober 2006  
Carole  Opperman  

• Zilver en klokken 

Om half negen vertrokken we via de 
A15/A2 richting Montfoort. We kwa-
men al gauw in de file terecht, maar dat 
duurde gelukkig niet lang en we ver-
volgden onze weg naar Montfoort, waar 
we een kopje koffie gingen drinken in de 
Gouden Leeuw. 

Vandaaruit gingen we te voet naar 
de grote middeleeuwse kerk, een hele 
mooie kerk die centraal gelegen in het 
centrum ligt. We kregen een rondlei-
ding door de kerk en uitleg over de ge-
schiedenis van de kerk. 

Vervolgens gingen we een stadswan-
deling maken waar Chris de Bont ons 
het een en ander vertelde. We zagen de 
stadspoort met het daarnaast gelegen 
stadhuis, direct gelegen aan de Holland-
se IJssel. Nadat we de stad hadden beke-
ken gingen we weer naar restaurant De 
Gouden Leeuw voor de gebruikelijke 
middaglunch, heerlijke soep en brood-
jes. We misten wel meneer  Bunt  die na 
de lunch altijd een gedichtje voordroeg. 

Het middagprogamma bracht ons 
eerst met de bus door mooi landschap- 
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pelijk gebied, via Oudewater en Goe-
janverwellesluis naar Haastrecht over 
smalle dijkjes en landweggetjes. Geluk-
kig wist de chauffeur ons goed door alle 
smalle weggetjes heen te manouvreren 
en kwamen we zonder deuken op onze 
bestemming aan. We reden o.a. langs 
het riviertje de Vlist. 

Uiteindelijkkwamen in Schoonhoven 
enwe staptenuitbij deWaterpoort, waar 
we naar het zilver- en klokkenmuseum 
liepen. We werden in twee groepen ver-
deeld. De ene groep ging eerst onder lei-
ding van een gids naar de klokkenkijken 
en de andere naar het zilver. In de klok-
kenafdeling was een hele mooie wand 
met allerlei wekkers van nu en vroeger, 
van heel simpele tot erg ingewikkelde. 
Er was een hele mooie staande klok uit 
1775 van Jan Hermelinck uit Amsterdam. 
Op de klok zelf stond een schilderijtje 
met een molentje datbewoog als de klok 
sloeg, een kerkklok met bewegende cij-
fers en eenvissertje met een op- en neer-
gaande hengel. Er waren tal van zakhor-
loges, hangklokken en tafelklokken.  

Na die zaal bezichtigd te hebben gin-
gen we naar de zilverzaal. Er lag heel 
veel mooi zilver. De stad Schoonhoven 
wordt ook wel de Zilverstad genoemd 
naar de vele zilverindustrie in de stad. 
Er waren werkplaatsen te zien met ge-
reedschappen en instrumenten waar de 
goud en -zilversmeden mee werkten. 

Na het museum bezocht te hebben lie-
pen we met z'n allen door de stad rich-
ting het veer,waar we te voet met de pont 
overstaken naar Ameide. De bus kwam 
er achteraan anders kon hij niet op het 
pont komen. Aan de overkant stapten 
we weer in de bus en reden via Langerak 
naar Ameide, waar we een afzakkertje 
dronken in café-restaurant Het Wapen 
van Ameide. 

Heel erg gezellig allemaal, maar aan 
alles komt een eind en zo reden we op 
huis aan om om zeven uurbij het station 
in Kesteren te arriveren. We hadden 
een zeer geslaagde dag, dankzij de ex-
cursieleiders Chris de Bont en Kobus 
van Ingen. 	 • 
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Bloembollen in de Betuwe 

 

Ron van Maanen, streekarchivaris West-Betuwe 

 

I

1911-1930 

 

In mijn bijdrage in 2005 schreef ik over 
de bloembollenteelt in Lienden en Kes-
teren in de periode 1928-1931. Bij het 
doorspitten van de regionale krant De 
Betuwe blijkt dat er eerder en in meer 
plaatsen in de Over- en Neder-Betuwe, 
Tielerwaard en Bommelerwaard pogin-
gen zijn geweest deze teelt van de grond 
te krijgen, zelfs voor de Eerste Wereld-
oorlog. Ik heb de berichten voor zover 
van toepassing overgenomen en zo mo-
gelijk aangevuld. 

Op5 september 1930 verscheen in De 
Betuwe een bericht dat de bloembol-
lenteelt in de Betuwe verder werd uit-
gebreid en aan de Veluwrand en op de 
lichte tabaksgronden van Amerongen 
en Rhenen vaste voet aan de grond had 
gekregen. 

Echteld 
In 1911 vestigde A. Geel zich in Echteld, 
komende vanuit Noord-Holland. Ver-
trouwd als hij was met de bloembol-
lenteelt in zijn vorige provincie nam 
hij zich voor de Betuwse kleigrond te 
beproeven. Een halve hectare werd 
daarvoor bewerkt en dat met groot suc-
ces. Volgens de krant van 6 april stond 
alles in volle bloei. Begin mei kon het 
'miniatuur-blo emb ollenveld'  bog  en 
op veel belangstelling van het publiek, 
vooral op zondag 28 april. Zo waren er 
inmiddels 1800 boeketten hyacinthen 
verkocht. Ook de oogst van de knollen  

was bevredigend en het streven was in 
1913 de teelt op grotere schaal voort te 
zetten. Maar dan zwijgen de bronnen 
verder. 

Eist 
Volgens de De Betuwe werd in 1927 maar 
op een plaats in de Betuwe bloembollen 
geteeld, namelijk in Elst aan de Valburg-
se weg door de heren Klaassen. Dat veld 
trok dan ook veel tegenstelling. Tegen-
strijdig met de opmerking dat er maar 
een veld was, is het bericht van 4 novem-
ber. Toen schreef men dat de proeven 
op verschillende plaatsen in de Betuwe 
genomen met de teelt van bloembol-
len volslagen gelukt waren. Zo zou er 
sprake zijn van goede opbrengsten en 
bewezen zijn dat de plaatselijke grond-
soorten geschikt waren. Er werd dan 
ook verwacht dat in de nabije toekomst 
meer mensen zich zouden toeleggen op 
deze teelt. 

Eenpaarmaandenlaterwerd opnieuw 
aandacht aan de teelt besteed. Op 20 ja-
nuari 1928 werd een van de pioniers, de 
heer A. Klaassen uit Eist, geïnterviewd. 
Deze had aan de Tielschen Zandweg 
naar Lijnden enkele bunders liggen, be-
poot met bloembollen. In de zomer van 
1927 had 'de schoone bloei in zoovele 
schitterende kleuren veler b ewonde-
ring.' Opnieuw werd bevestigd dat de 
diverse proeven meer dan succesvol 
waren geweest. Wel werd opgemerkt 

NIEUWSBRIEF HKK&O 25e jaargang nr.i— januari 2007 15 



CARROSSERIEFABRIEK 
WILLEMSEN BV 

Woninginrichting 
latielhandel 

P. J. VAN DAM 
Kalkestraat 8 
Dodewaard 

11 

Tel. (0488) 411313 

\.., 
meubelen 

KESTEREN tapijten 
gordijnen 
bedden 

i 

s'11 

J 

' WL li iiii-,, 	 '...""01111~1111110 

ktOgnll'.  i.91"1" 

11' 1  Pg rigggfj! 

net 11 

1r

.II; kjill'  

VERBOOM 
, 	

..., 

Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 4491 40 

16  NIEUWSBRIEF H  KR&  0 25e jaargang nr. 1- januari 2 oo7 



dat de Betuwse klei voor het winnen van 
de bollen vaak te zwaar was. Ondanks 
de hoge prijzen van het pootgoed zette 
men de teelt voor. In eerste instantie had 
men in de Betuwe gekozen voor de teelt 
van vrij kostbare soorten, een keuze die 
men handhaafde. 

Door de N.V. Graan- en Zaadhandel 
v.h. D. J. Baarsz Ez uit Rhenen werd op 
io februari geadverteerd dat iedereen 
die bloembollen wilde gaan telen zich 
tot hen voor inlichtingen kon wenden. 
Klaassen vroeg zelf op 6 juli om bollen-
pelsters. 

Ewijk 
In 1931 werd hier met de teelt begonnen. 
Over de uiteindelijke resultaten heb ik 
(nog) niets teruggevonden. 

Opheusden 
Hevig verontwaardigd schreef op 19 
maart 1926 de plaatselijke correspon-
dent van de krant dat verscheidene van 
de in het afgelopen najaar door de land-
bouwer A. van der Pol (Arend van der 
Pol, geb. Kesteren 31-3-1876?) gepootte 
bloembollen door de straatjeugd uit de  

grond waren getrokken. Hij vroeg zich 
af wie een eind toeriep aan deze te ver 
gaande kwajongensstreken. Wie hield 
'vooral op Zondag een wakend oog over 
deze bandeloozen?' Dat ingrijpen door 
de ouders was gewenst voordat de over-
heid ingreep. 

Naast Geel is er minimaal nog een 
kweker geweest. Op 1 juli bood B. J. v. d. 
Graaf uit Opheusden namelijk tulpen 
aan, te weten16 jonge tulpenvoorvijftig 
cent. De zestien bedden met 'PRACHT-

TULPEN' werden begin juli gerooid. De 
moederbollen waren to en al besteld. • 

Bronnen 
• Archief Gedeputeerde Staten inv.nrs. 11847-

3.1850 (Gelders Archief te Arnhem). 
• De Betuwe. (Eigendom familie Herberts te 

Eist). 
• Maanen, Ron van. `Bloembollenteelt in Vuren 

in de jareni928-1933',Mededelingenblad His-
torische Kring de Heerlijkheid Vuren, 1996, 
nr.  lo,  p. 28-32 en Wurense landbouwvereni-
gingen in de krant anno 1910-1913 (1938)',nr. 27, 
p.32-38. 

• Maanen, Ron van. 'Bloembollen uit Lienden 
en Kesteren 1928-1931', Nieuwsbrief Histori-
sche Kring Kesteren en Omstreken,1995-3, p. 
37 en 39. 

Fa. GEBR.SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Nedereindsestraat 37 — Kesteren — (0488) 48 12 21  
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Tabula Batavorum 

Kobus van Ingen  

I

Aanbieding Tabula 2007 
Thema Tabula 2007 

Op io november jongsleden werd in het 
Opheusdense Veerhuis, het 7e jaarboek 
in de reeks Terugblik ten doop gehou-
den. Dit jaarboek is in zijn geheel gewijd 
aan het Betuwse verenigingsleven in de 
breedste zin van het woord. De titel van 
het boek is 'De Betuwe Verenigd: De 
geschiedenis van het Betuwse vereni-
gingsleven'. 

Ook ditmaal is de redactie er weer 
in geslaagd een 16 tal auteurs bijeen te 
brengen die allen vanuit hun eigen in-
valshoek een artikel inbrachten over dit 
onderwerp. De inhoud is zeer divers: 
het Heilig Kruisgilde in Lienden wordt 
beschreven, maar ook de Nederlandse 
bond van Plattelandsvrouwen. Allerlei 
vormen van verenigingsuitingen wor-
den is het jaarboek genoemd. Inmiddels 
hebben al onze leden dit jaarboek al ont-
vangen. 

Voor de overhandigingvan het eerste 
exemplaar was wederom weer de keuze 
gevallen op het (0p)Heusdense Veer-
huis. Zoals gewoonlijk was het weer ge-
zellig druk en vertegenwoordigers van 
de verenigingen tussen Gendt en Vuren 
waren aanwezig. 

Voor de voorzitter van de Stichting 
Tabula Batavorum, John Mulder, was 
het welkom heten en toespreken van 
de gasten zijn laatste officiële taak voor 
Tabula. Na 24 jaar Tabulabestuur gaat 
John er aan het einde van dit jaar mee 
stoppen. Inmiddels is de voorzittersha- 

mer doorgegeven aan Geert Visser, ook 
al 24 jaar Tabulabestuurder. Voor de 
meesten geen onbekende als voorzitter 
van de Historische Kring Gendte in het 
Over-Betuwse Gendt. 

De overhandiging van het eerste jaar-
boek werd verricht door Peter Schipper, 
conservator van de streekmusea in Tiel 
Culemborg en Zaltbommel. Peter Schip-
per is voor de stichting ge en onbekende. 
Ook hij was in het verleden bestuurs- en 
redactielid van Tabula. 

Peter hield een korte en zeer humoris-
tische toespraak over het verenigingsle-
ven in de Betuwe door de eeuwen heen. 
Hij schetste de grote verschillen tussen 
toen en nu, en constateerde dat de Be-
tuwe altijd rijk is geweest aan verenigin-
gen van allerlei aard. Na dit boeiende 
betoog van Peter werd het eerste exem-
plaar aangeboden aan John Mulder die 
hiermee zeer verrast werd. 

Na dit officiëlegedeeltebleefdegroep 
genodigden nog enige tijd gezellig sa-
men en kon er van harte gepraat worden 
over het zeer geslaagde jaarboek. 

Thema voor 2007 
Voor het komende jaar is het thema in-
middels vastgesteld. Dit gaat worden 
'Het onderwijs in de Betuwe door de 
eeuwen heen'. Een heel breed onder-
werp met meerdere invalshoeken. Te 
denken valt aan de oude dorpsscholen, 
de komst van het bijzonder (Christe- 
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lijk en katholiek) onderwijs, bekende 
schoolmeesters of juffen, de oude 
schoolgebouwen, het middelbaar on-
derwijs, het avondonderwijs, het huis-
houdonderwijs enzovoort. 

In 2007 bestaat de Stichting Tabula 
Batavorum 25 jaar. Het is dan ook de 
bedoeling dat dit 'onderwijs' jaarboek 
een speciaal tintje gaat krijgen. Hoe we 
dit precies gaan invullen is nu nog niet 
duidelijk maar u zult dit ongetwijfeld in 
het komende jaar merken. Heeft u inte-
resse om in dit 'onderwijs' jaarboek te 
publiceren, laat het ons dan even weten. 
Auteurs van de HKK&O kunnen zich te-
lefonisch (0488-441741) bij ondergete-
kende aanmelden, bij voorkeur bellen 
tussen17.00 en 19.00 uur. 	• 
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Steenovenwerkg roep 

  

Kobus van Ingen 

 

 

f;IS GEMETSELD IN BAKSTEE?( 

I

Laatste verslag 

Eindelijk was het dan zo ver, na bijna 
vier jaar onderzoek kon de werkgroep 
Steenovens zijn pennenvrucht aan een 
groter publiek presenteren. Een aantal 
spannende maanden lagen achter de 
rug. 

De werkgroep die ooit met acht ge-
motiveerde mensen aan de slag ging 
en in de loop van de tijd tot elf auteurs 
werd uitgebreid, heeft de enorme klus 
toch geklaard. Het gestelde doel om de 
steenfabrieken in het centrale deel van 
de Betuwe in hun historisch perspectief 
te beschrijven, eenbeeld te schetsenvan 
de mensen en de technieken, het staat er 
allemaal in. 

Op dinsdag io november mochten we 
in de raadzaal van het Neder-Betuwse 
gemeentehuis te Opheusden onze spon-
soren, medewerkers, werkgroepleden 
en andere gasten ontvangen voor de 
plechtige overhandiging van het eerste 
exemplaar. 

De bezoekers werden welkom ge-
heten door onze voorzitter Folkert 
Schuurman, waarbij hijwat naderinging 
op het lot van de recentelijk gesloopte 
oude steenoven van Van Hesteren en 
Janssens te Uzendoorn. 

Na het welkomswoord van Folkert 
kreeg Kobus van Ingen het woord en 
mocht het een en ander uit te doeken 
doen over het functioneren van de 
werkgroep en de totstandkoming van 
het boek `Naor d'n Oove'. In zijn toe- 

spraak sprak Kobus lovend over de an-
dere werkgroepleden die ondanks het 
lange tijdpad toch hun motivatie behiel-
den. Hij prees de inhoudelijke kant van 
het boek omdat het zo divers is, zowel 
wat betreft de geografische spreiding 
als wel de chronologische opzet van de 
diverse onderwerp en en de historie van 
de fabrieken. Na een dankwoord aan 
de hoofdsponsor Steenfabrieken Ko - 
revaar Beheer Zennewijnen/Echteld en 
natuurlijk alle andere sponsoren mocht 
hij het eerste exemplaar overhandigen 
aan de heer Jan Timmer, oud president 
van Philips, oud voorzitter van de Stich-
ting  BO  Ei en 'bekendste Liendenaar' van 
Nederland. Tevens werd een officieel 
exemplaar uitgereikt aan de heer Roos-
winkel, directeur van Steenfabrieken 
Korevaar. 

De heer Timmer nam hierna het 
woord en vertelde op bijzondere wijze 
over zijn eerste ervaringen die hij als 
jonge knaap op deed bij het brood bezor-
gen op de steenoven. Verder gaf de heer 
Timmer aan dat dit boek in zijn visie een 
uniek document genoemd mag worden, 
omdat het een beeld uit het verleden 
schetst van een toenmaals economisch 
zeer belangrijke industrietak waarvan 
de meest tastbare sporen thans uit het 
landschap zijn verdwenen. 

Na deze overhandigingen nam Fol-
kert weer het woord en sprak de werk-
groepleden toe. Ieder werkgroeplid 
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Kobus van Ingen overhandigt het eerste exemplaar aan deheer J. D.Timmer. 

kreeg een dankwoord van Folkert en 
hij overhandigde hun een exemplaar 
van het boek. 

Ook de drukker Wim van Hermelen, 
directeur van Drukkerij Ochten, werd 
in de bloemetjes gezet. 

Na dit officiële gedeelte mochten alle 
medewerkers een gratis boek komen af-
halen en ook vo or de sponsoren waren 
er presentexemplaren beschikbaar. 

De dames van de Gemeente Neder-
Betuwe verzorgden op een bijzonder 
gastvrije wijze de hapjes en drankjes en 
nog geruime tijd bleef de groep gezellig 
bijeen om wat na te praten. 

Vier jaar van onderzoek, vergaderen, 
discussie en goede samenwerking zijn 
achter de rug, het resultaat mag er zijn. 
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Na afloop kwam de 
verkoop gelijk goed opgang! 

Boven de Steenovenwerkgroep v.l.n.r.: 
Kobus van Ingen, Hens Dekker, 
Rob Vermeulen, Peter Kegelaar,  
Ran  Martens, Wébé Dresselhuys, 
Joke Honders, Hans van den Hatert, 
Jacqueline van Rijn en Henk Moorrees. 
Foto inzet: Theo Essers. 

Mede dank zij de fraaie vormgeving van 
Folkert Schuurman is het een prachtig 
boek geworden. 

Hierbij wil ik de leden van de werk-
groep nogmaals hartelijk dank zeggen. 
Jullie samen hebben een geweldig boek 
gemaakt! 	 • 
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x Oph. 08 -07-1787 x Oph.(K)  29-04-1770 x Oph.(K) 29-05-1774 x Oph. 2  9-04-1770  

Hendrik 
VERWOERT 

Maria 
VAN LEIJEN  

Geurt 
VAN DE KOLK 

Johanna 
VAN LEIJEN 

arbeider, 
boerenhnecht 

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

x Opheusde 

arbeidster 

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

n 14-08-1815  

boomkweker, 
tabakker 

Oph. 25-05-1792 
t Op". 20-03-1864 

x Opheusde 

* Oph. 01-09-1792 
t Oph. 10-04-1879 

ri 02-03-1816  

Klaas VERWOERT 

boerenknecht 

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

Fenneke van de KOLK 

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

x Kesteren 06-02-1846 

Geurt VERWOERT 

arbeider 
* Opheusden 26-12-1849 	tOprieriSderi 14-08-1931 

x Kesteren 

Dirk 
landarbeider; 
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Betuwse kwartierstaat: 
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Jan Willem ROELOFSEN 

arbeider 

VERWOERT 
spoorwegarbeider 
t Kesteren 25-07-1948 

* geboren 	x gehuwd (K[erk]) 
,-z.• gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden (A) datum akte 

0 

x Oph. 10 

Gerrit 
ROELOFSEN  

slachter, 
tabakker 

Oph. 05-06-1768 
t  Kest.  24-12-1839 

x Oph. 08 

Aalbertje 
WILLEMSEN 

werkster 

* Oph. 23-05-1777 
t Oph.. 10-04-1831 
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Hendrik 
VERWOERT 
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Straatnamen in Heteren 

 

Wim van de Westeringh 

 

111 Deel 6 (slot): het buitengebied 

Inleiding 
Een aantal van de straten in het bui-
tengebied van Heteren zijn in vorige 
afleveringen wel eens genoemd, maar 
niet besproken. Dat zal nu in deze afle-
vering gebeuren. Begonnen wordt met 
drie zijstraten van de in het vorige deel 
behandelde Boterhoeksestraat en Ach-
terstraat. 

1. Steenkuil 
Vlak voor het einde van de Boterhoek-
sestraat daar waar de Nijburgsestraat 
naar Randwijk begint, loopt de Steen-
kuil' naar de dijk. In de naam zitten de 
woorden'steen' en'kuir. Een verklaring 
van de naam kan zijn dat het een weg vol 
'kuilen' was die met `stenen' e.d. begaan-
baar gehouden werd. 

Ook zou het kunnen zijn dat er ooit 
vlakbij een 'kuil' lag waar klei gegraven 
en `stenen' gebakken werden, dus een 
veldoven. 

Op de Verpondingskaart uit 1809 
staat de `Steenkuit als Nieuwstraat' te 
boek. 

Vroeger werd ook de weg naar het 
Renkumse Veer wel 'Steenkuil' ge-
noemd. 

2. Boltweg 
Aan het oostelijke einde van de Achter-
straat gaat deze straat over in de 'Bolt-
weg'. Deze weg is betrekkelijk nieuw 
en werd aangelegd in het kader van de  

ruilverkaveling Over-Betuwe Noord 
als agrarische weg en minder als verbin-
dingsweg tussen Heteren en Driel. De 
voorzitter van de ruilverkavelingscom-
missie was burgemeester Bolt van de 
(toenmalige) gemeente Heteren. 

3. Uilenburgsestraat 
Bij de overgang van de Achterstraat 
naar de Boltweg begint een straat die 
in de richting van Homoet loopt: de 
`Uilenburgsestraat'. Deze straat is ge-
noemd naar 'De Uilenburg'. 

Oorspronkelijk was `De Uilenburg' 
een groot adellijk goed, maar geen kas-
teel. Het adellijke goed werd bedreven 
als een groot landbouwbedrijf. Onge-
twijfeld zal er een voornaam huis met de 
nodige bijgebouwen gestaan hebben. In 
de 19e eeuw werd het in delen verkocht. 

Op de Verpondingskaart uit 1809 
staat de `Uilenburgsestraat' vermeld 
als 'Wortelburgsestraat', kennelijk 
genoemd naar een aanliggend perceel 
`De Wortelenburg', gelegen ten westen 
van de straat waar deze de Heterense 
Leigraaf kruist. (De verbrande boer-
derij met dezelfde naam vlakbij de op-
en afritten van de Rijnbrug in de A5o 
droeg deze naam eigenlijk niet terecht. 
Of het zou moeten zijn dat het zojuist 
genoemde perceel `De Wortelenburg' 
ooit tot deze vroegere boerderij be-
hoord heeft.) 
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4. Broekland 
De straat 'Broekland' is, evenals de bo-
ven genoemde Boltweg, aangelegd in 
het kader van de ruilverkaveling. Het is 
geen doorgaande, maar een doodlopen-
de weg die bedoeld is voor de ontslui-
ting van agrarische percelen. Aan deze 
straat is later een nieuwe boerderij: `De 
Nieuwe Bouwkamp' gebouwd, toen de 
nabij gelegen boerderij `De Bouwkamp' 
als agrarisch bedrijf opgeheven werd 
vanwege aankoop door de Waterlei-
dingmaatschappij. 

De naam is toepasselijk gekozen: het 
gebied daar behoort tot een echt kom-
of broekgebied, evenals het in deel 
genoemde Ressener- en Weerbroek 
in het westen en het grote komgebied 
tussen Heteren, Driel, Elst, Valburg 
en Homoet in het oosten, waaronder 
het Hollanderbroek. [Driel heeft een 
Broeksingel, van Eist naar Driel loopt 
de Hollanderbroekstraat en in Valburg 
ligt de Broekstraat.] 

Resteren nog twee straten op de uiter-
waarden die van de dijk naar de Rijn 
lopen, namelijk de Renkumse Veerweg 
en Steenoord. 

Voor meer gegevens over de beide 
hierna genoemde steenfabrieken en de 
wegen er naar toe, zie het nieuwe boek 
`Naor d'n Oove' dat onlangs (november 
2006) door het Arend Datema Instituut 
uitgegeven werd. 

5. Renkumse Veerweg. 
De 'Renkumse Veerweg' gaat naar het 
vroegere 'Renkumse Veer'. Dit veer, on-
derhouden door een gierpont, werd op-
geheven toen de brug bij Heteren in de 
Aso aangelegd was. Het veer bleef ook 
niet als voetveer gehandhaafd. 

Deze straatnaam is dus van historische 
betekenis. Bij de naam 'veerweg' is be-
wust 'Renkumse' toegevoegd omdat de 
vroegere gemeente Heteren nog een 
veerweg had, namelijk het Lexkesveer 
tussen Randwijk/Lakemond en Hete-
ren. Op de al eerder genoemde Verpon-
dingskaart uit 1809 staat wel een 'Weg 
naar het Renkumse Veer' aangegeven. 
Maar deze weg begon halfweg `De Weg 
naar de Steenfabriek' (= Steenoord; zie 
hierna), ongeveer waar vroeger de boer-
derij `De Bouwert' (zie deel 4) stond. 
Deze boerderij werd gesloopt in 1879. 

Zoals al geschreven is bij de bespre-
king van de Steenkuil' werd vroeger de 
weg naar het Renkumse Veer ook wel 
met die naam aangeduid. De huidige 
'Renkumse Veerweg' werd als 'rechte 
uitweg' in 1836 aangelegd ten behoeve 
van een nieuwe steenfabriek op de 
grens van Heteren en Randwijk. Steen-
bakkerij Randwijk anno 1839 bestond 
nog niet, toen de Verpondingskaart uit 
1809 gemaakt werd. 

6. Steenoord 
`Steenoord' is de weg van de dijk naar de 
steenfabriek van vroeger: Van Wijck, 
later Terca, en nu onderdeel van het 
Wienerbergerconcern. De naam 'Steen-
oord spreekt voor zich. Op de Verpon-
dingskaart uit 1809 wordt deze weg `De 
Weg naar de Steenfabriek' genoemd. 

N.B. Op de hiervoor al enkele keren 
genoemde Verpondingskaart uit 1809 
staan ook nog de volgende straten in het 
dorp met een naam aangegeven: 

Agters tra at 	Flessestraat 
Polderstraat 	Lieve Vrouwestraat 

(Kaart aanwezig op het Gelders Archief: 
Verpondingskaart nr.121). 
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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 

(Uan der garde 
Dalwagensewee 17 - OPHEUSDEN 
Tel. (0480 44 1-2 20 
Internet: www.vdearde.n1  

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

Ook voor bruiloften en pártijen, o.a. 
salades, bitterballe' enz. 

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

Telefoon (0344) 642491 
b.g.g. 642772 

PIET SPIES BV KESTEREN 
Transport — Grondverzet — Machineverhuur 

Zand- grind en grondhandel 
Straatsteen — Rode Split — Containerverhuur 

Tevens voor alle sloopwerken 

(0488) 48 15 20 
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Bedri 	terrein 
Poort 	Midden 
Gelde and Zuid 

.1112,1. 

De weg na[ar] 
het Renkumse Veer 

342.1  "it' •  Dc  weg  
de steérif 

kak] 
riek 

voormalige 
korenmolen 

of'  
boerderij 
'De Bouwert' 

Slotwoord 
Met de bespreking van de straten in 
het buitengebied van Heteren wordt 
de behandeling van de straatnamen 
in Heteren afgesloten. Mochten er in 
de toekomst nog belangwekkende of 
interessante gegevens over de straten 
in Heteren gevonden worden, dan zal 
hiervan in de Nieuwsbrief melding ge-
maakt worden. 

Naschrift 
a. Het vooroorlogse dorp 
De titel van deels over de 'Straatnamen 
in Heteren' had eigenlijk moeten lui-
den: 'Het vooroorlogse dorp'. Deel 2, 3 
en 4 gingen over de namenvan straten in 
'nieuw' Heteren, zoals die gegeven zijn 
na de bouw van de naoorlogse wijken in 
het westen en oosten van Heteren. De 
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re 
decoratief wonen 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

VOOR MEER DAN SFEER 

VOOR KLEURIG WONEN 

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

HOOFDSTRAAT 20 

6671 CD ZETTEN 

TEL. (0488) 42 06 go 
FAX (0488) 42 0645 

Piet van Walsem  

Peters van Ton  
Elektrotechniek  
Bonegraafseweg 14 
6669 MH Dodewaard 

(0488) 41 12 14 (0488) 41 21  93 
E-mail: elektro@petersvanton.n1  
www.petersvanton.n1  

Elektrowinkel  
Kalkestraat 3 
6669 CK Dodewaard 

(0488) 412685 (0488) 41 0450 
E-mail: winkel@petersvanton.n1  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 
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namen van straten die er al v6  ór  de oor-
log waren, dus in 'oud' Heteren, werden 
daarom in deel 5 behandeld. 

b. Onze Lieve Vrouwestraat 
en Dorpsstraat 
In de vorige aflevering van de `Straat-
namen in Heteren' (deel 5) is ingegaan 
op de Dorpsstraat als een gedeelte van 
de vroegere, dus langere, 0. L.Vrouwe-
straat. Maar ook de huidige 0. L. Vrou-
westraat werd wel als Dorpsstraat aan-
geduid. 

Hoe dit onderscheid tussen beide 
straatnamen ontstaan is en wanneer dat 
plaatsvond, is nog niet bekend.Feit blijft 
dat de naam `Lieve Vrouwestraat', hoe 
kort oflang de straat ook was, al eeuwen 

Dialectwoorden 

Joke Honders 

Krens(z)ele/Gekrengs(z)el 
Onrustig bewegen/onrustige bewegin-
gen. Aorie leej doodziek op bed, mar 
Klaos z'n zoon kon nie tegen 't gekren-
zel van zijn vaoder en liep bij 't bed weg. 
Van  Dale:  krenselen of krinsen: 1. De 
wan (van graan) heen en weer bewegen 
2. het lichaam wringen, zich ongedurig 
heen en weer bewegen. 

Naoszak/Nódzak 
een losse zakje met twee lintjes om het 
middel onder een rok of jurk bevestigd. 
Jaon ha wa los geld in de naoszak gesto-
ke om in de kerk in de buil te gooie. Dit 
woord wordt niet in Van  Dale  vermeld. 
(Kobus zijn opa had het over snorre-
zak.) 

oud is. Het is mogelijk dat men in een be-
paalde tijd deze naam misschienniet erg 
passend vond en daarom een neutralere 
naam als Dorpsstraat gebruikte. 

C. Julianaweg 
In diezelfde aflevering over het `voor-
oorlogse dorp' werd ook de Julianaweg 
besproken, genoemd naar de kroon-
prinses, later koningin, Juliana. Om de-
zelfde reden — lid van het Koningshuis 
— mocht de Julianaweg tijdens de bezet-
ting deze naam niet meer dragen. De 
straat kreeg toen als naam: `Sportweg' 
(terwijl er geen enkele sportfaciliteit 
was). Per abuis is dit gegeven niet bij de 
bespreking van de `Julianaweg' opgeno-
men. 

riSZIT"'ZirETSE IMMKSTIEN5 

Steukere/Gesteuker 
Moeizaam of houterig lopen/bewegen. 
Die kjal liep bar steukerig. Het woord 
steukeren op zich komt niet in Van  Dale  
woord maar is waarschijnlijk afgeleid 
van stokkerig dat de volgende verkla-
ring heeft: op een stok of stokken gelij-
kend: 1. van personen of lichaamsdelen, 
zeer stijf, houterig of mager. 2. stijf, niet 
soepel. 3. van planten of groenten, veel 
verhouten elementen bevattend. Het 
Woordenboek van de Neder/Betuwe 
geeft als tweede betekenis het met stok- 
ken op een slee voortbewegen. 	• 
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Het klooster Lorsch 

Joke Honders 

ii  Een toevallig bezoek 

Een grote hoeveelheid landerijen gele-
gen in een aantal dorpen in ons rivieren-
gebied behoorde rond het jaar i 000 tot 
het klooster Lorsch, ook wel Lauresham 
genoemd. Het klooster stond in het te-
genwoordige Duitsland, in de Rijnvallei, 
een kilometer of tien ten noordoosten 
van  Worms.  

Tijdens onze laatste vakantie waren 
we toevalligerwijze in de buurt en wa-
ren we benieuwd of er van dit zeer oude 
klooster nog restanten of herinnerin-
gen bewaard gebleven waren. Verwach-
tingsvol liep en we het plaatsje in... 

Na een kleine honderd meter gelopen 

De `Kloster-Apotheke' in Lo rsch.  

te hebben, viel mijn oog gelijk al op een 
apotheek die de `Kloster-Apotheke' ge-
noemd werd! Het plein bij de apotheek 
en nog wat aanliggende panden droe-
gen alle de naam `kloster' in zich. Dit 
kon geen toeval meer zijn. Enthousiast 
liepen we verder en stuitten al gauw op 
een soort toegangspoort met daarach-
ter gelegen een restant van een kerk-
achtig gebouw. En ja hoor, een bord op 
het terrein vertelde ons dat dit het over-
blijfsel was van het voormalige klooster. 
Het klooster, dat bij ons in de buurt al 
vroeg een belangrijke rol speelde. 

Het klooster 
en zijn Betuwse bezittingen 
De abdij Lauresham werd in 764 ge-
sticht en in 772 als 'rijksabdij' bevestigd 
door niemand minder dan Karel de 
Grote. Het groeide weldra uit tot een 
van de grootste en belangrijkste abdij en 
van West-Europa. De bezittingen strek-
ten zich in de  lie  eeuw uit tot de Bene-
den-Rijn en tot in Friesland, o.a. via het 
klooster te Corvey. Dankzij een hand-
schrift afkomstig uit deze abdij (dat 
in de Vaticaanse bibliotheek bewaard 
wordt) weten we een kleine  woo  jaar la-
ter nog dat sommige plaatsen bij ons in 
de buurt tot dit klooster hoorden en er 
tijnsplichtig aan waren. De stad Gendt 
in de Over-Betuwe speelde een belang-
rijke rol in het geheel, ze fungeerde als 
een administratieve hoofdzetel waar 
één keerperjaar op de Munnikenhof op 
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De toegangspoort of `Koningshalle' in Lorsch, een uniek voorbeeld van 
harolingisch-keizerlijke architectuur. 

de dag van Maria ten Hemelopneming 
(15 augustus) een hele stoet tijnsplichti-
gen verschenen om hun belasting te be-
talen. We zienmidden  lie  eeuw (in104.6) 
mensen komen uit  Eck  en Wiel,Rijswijk, 
Erichem (achter Buren), Driel (Bom-
melerwaard), Bemmel,  yelp,  Zevenaar, 
van de kerk van Angeren, Malburgen, 
Huissen, Do ornenburg, Aam, Keker-
dom en van nog wat andere plaatsen 
die we heden ten dage niet meer kun-
nen thuis brengen.  Eck  (Ecke) betaalt 
bijvoorbeeld `xx denarii et unus caseus' 
(zo zilvermunten en een kaas), Rijswijk 
(Riswich) 'v  solidi, id  est quator unciae 
et unus denari' (5 dukaten, van vier ons? 
en een zilvermunt). 

In de lijst komt ook nog de naam van 
een akkertje voor dat  'Geri'  genoemd 
wordt. Hiervan moest per jaar zestien 
denari (= een zilvermunt) betaald wor-
den. De Dodewaardse geschiedvorser 
Jan Tornga plaatste dit stuk grond, de 
Geer, in Dodewaard maar omdat dit 
een veelvoorkomende naam is en er 
geen nadere plaatsaanduiding vermeld 
wordt, plaats ik bij deze aanname mijn 
vraagtekens. De bezitters van de twaalf 
Gendtse hoeven moesten niet éénmaal 
per jaar, maar drie keer in het jaar ver-
schijnen. Niet op bovengenoemde feest-
dag, maar op het feest van Sint Nazarius 
(28 juli), de patroonheilige van de abdij 
en van het Gendste hof, ten tweede 
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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.  

Stud  iereizen 
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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Het restant van klooster Lorselt 

op Sint Lambertus dat in de herfst (17 
september) valt en na Driekoningen (6 
januari). Ook enkele persoonsnamen 
worden in de tijnslijst genoemd, name-
lijk de Gendtse schout Henricus en twee 
van zijn neven Hendrik en Herman. 

Dat Gendt tot hoofdzetel uitgekozen 
werd, is waarschijnlijk te danken aan 
zijn gunstige ligging aan de Waal en 
dicht bij de Rijn. 

Kesteren en Valburg 
In een andere oorkonde met betrek-
king tot dit klooster wordt Kesteren 
aangeduid als 'villa Castra mansum 1 
cum huba'. In het jaar 814 en 815 geven 
Gerward, Adalward,  Landward,  Waldo, 
Alfger, eenige Franken en Balderik aan 
het klooster Lauresham een aantal goe-
deren, waaronder in de Betuwe, Teister-
bant en de Veluwe:te Gent,Meinerswijk,  

Huissen, Neder-Hemert, Hedel, Driel, 
Kesteren, Aalst, Poederooijen, Soeren, 
Buurlo en tussen Heukelum en Kerves-
heim. In de tekst is ook sprake van een 
Heusden, maar de vraag is of dit Heus-
den in Brabant of de Betuwe is. 

Valburg wordt nog eerder genoemd: 
in een schenkingsoorkonde van 793 ten 
behoeve van het klooster Lorsch komt 
het voor als Falburcmarca, geschonken 
door een zekere Walther en Richlint. 
Ook Buren komt vo or in een van de oor-
konden. 

Waarom zo'n 
buitenlands klooster? 
Als we de bestaande oorkondeboeken 
doorkijken valt het op dat er in die vroe-
ge tijd rond  woo  erg veel schenkingen 
werden gedaan aan buitenlandse ker-
ken en kloosters. Om enkele voorbeel- 
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Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

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

'n Goed boek 
haal je bij 

'n goede zaak 

Gespecialiseerde 
boek- en kantoorvakhandel 

B. o. S.  
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. 
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den te noemen. Behalve Lorsch (Lau-
resham), komt Echternach voor,  Fulda,  
Werden, Prm enz. Over hoe dat komt 
zijn de meningen erg verdeeld. De een 
zegt dat er in het Frankenland meer be-
hoefte was zich in het klooster te bege-
ven en dat de behoefte in onze gouwen 
minder was. Gezien de grootte van de 
schenkingen van goederen op onze bo-
dem aan buitenlandse kloosters, zou dit 
voldoende geweest moeten zijn om ook 
hier kloosters te stichten, maar daar was 
in onze gouwen blijkbaargeen behoefte 
toe. Pas later zien we in onze contreien 
kloosters verschijnen. 

De ander zegt dat het bouwen van ker-
ken van den beginne af aan als een ver-
dienstelijk werk werd geacht, waarvoor 
in het hiernamaals een hoge beloning te 
verwachten zou zijn. Gewoonlijk ging 
dit uit van aanzienlijke heren, graven 
en andere edelen, bisschoppen enz. Zij 
probeerden daarmee tegemoet te ko - 
men aan de godsdienstige behoeften 
van hun ondergeschikten. De kerk zelf  

hierbeschikte in die vroege tijd nog niet 
over voldoende middelen om hier naar 
behoren in te kunnen voorzien. Dik-
wijls werden daarom de kerken door 
de stichters aan geestelijke stichtingen 
en kloosters geschonken. Vandaar de 
talrijke kerken in het bezit van de grote, 
meest buitenlandsche, abdij en, zoals 
Priim, Trier, Deutz, Lauresham, enz., 
die in onze oorkonden genoemd wor-
den. 

Het einde van de betrekkingen 
Als Gerard  iv,  graaf van Gelre en Zut-
phen, overleden 1229, in 1228 de villa of 
marca Gendt van het klooster Lorsch 
(Lauresham) koopt is het afgelopen 
met de betrekkingen tot Lorsch. Ook 
de andere in ons werkgebied liggende 
plaatsen worden na die tijd niet meer 
genoemd in verband met Lorsch. 

Van genoemde Gerard moet nog 
vermeld worden dat er een prachtige 
graftombe staat in de Munsterkerk van 
Roermond, dat als oudste grafmonu- 

Grafmonument van Gerard  iv  van Gelre en zijn vrouw in de Munsterkerk van Roermond. 
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ment van Europa beschouwd wordt. Hij 
en zijn vrouw, gravin Margaretha van 
Brabant, zijn in prachtige kleuren afge-
beeld en liggen met half geloken ogen 
gericht naar het oosten, wachtend op 
de Dag des Oordeels. Ze kijken naar de 
verrezen Christus in de vorm van een 
zandstenen sculptuur van Christus Tri-
omfator. 

Bijzonderheden 
omtrent het klooster Lorsch. 
Lorsch werd beschouwd als een groot 
cultureel centrum in het Karolingische 
rijk. Eind 9e eeuw kiest koning Lode-
wijk (bijgenaamd de Duitser) het zelfs 
uit als begraafplaats voor zichzelf en 
zijn nazaten. Uit die tijd stamt ook de 
koningshal of poort, die in gerestau-
reerde vorm nog altijd bestaat. Tot 1090 
zijn er belangrijke Europese heersers 
op bezoek geweest en ook paus Leo  ix  
was er in 1052 op bezoek. In 1090 vond 
er een vernietigende brand plaats die 
aan de bloeitijd een einde maakte en het 
klooster verloor daarmee haar functie 
als regionaal centrum. In 1232 verloor 
zij haar verbinding met het rijk en werd 
bij het aartsdom Mainz ingelijfd. In die-
zelfde tijd verlieten de Benediktijnen 
het klooster en kwamen de Cisterciën-
zer monniken (1232-1248) en tenslotte 
de Premonstratenzer monniken Nor-
bertijnen die het klooster nog 300 jaar 
lang voort zetten. In 1557/1558 is het 
klooster opgeheven. 

In 1991 is het voormalige klooster op 
de werelderfgoedlijst van Unesco opge-
nomen en tijdens ons bezoek in septem-
ber 2006 was men bezig met archeolo-
gisch onderzoek. 

Omslag van het `Gospelboole van Lorsch. 

De schatten van Lorsch 
• Een van de schatten van Lorsch is een 
boek met de vier Evangeliën in een 
prachtige ivoren kaft met daarop uit-
gebeeld de madonna met het kind en de 
Christusfiguur. In 810 in Aken aan het 
hof van Keizer Karel vervaardigd en 
door hem aan het klooster geschonken 
voor de liturgie (het zgn.'Gospelbook'). 
• Verderbestaat er eenhandschrift uit ca. 
800, geschreven in de vroege zgn. Ka-
rolingische minuscul en is waarschijn-
lijk het enige overblijfsel van een vroeg 
Lorsch pandecten (i. een verzameling 
adviezen en uitspraken van Romeinse 
rechtsgeleerden in het burgerlijk recht. 
2.een verzamelwerk of alles wat met een 
onderwerp te maken heeft). Het stelt 
de 'apocriefe' bijbeltekst Tobit  (Tobias)  
2:13-4:19 voor. 
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Enige regels uit het originele 
bijenzegengeschrift uit de 9enoe eeuw. 

• Ook worden er in het Vaticaan muziek-
handschriften uit Lorsch bewaard. 
• Bijzonder is een geschrift met daarop 
de Lorscher Bienensegen (bijenzegen) 
uit de negende/tiende eeuw: 

kirst imbi ist hucze nufluic du uihu minaz 
herafridu frono in g odes munt heim zu co-
monne gisunt sizi sizi bina inbot dir sancte 
maria hurolob ni habe du zi holce nifluc du 
noh du mir nindrinnes noh du mir nintuuin-
nest sizi uilu stillo vuirkigodes uuillon 
(`Christus, der Bieneschwarm  1st  he-
raufgen! Jetzt flieg, du  mein  Vieh, herbei. 
Im Frieden des Herrn, im  Schutz  Gottes, 
gesund heim zu kommen. 

De tegenwoordige kruidentuin. 

Sitze, sitze, Biene. Das gebot dir die 
heilige Maria. Urlaub habe du nicht; 
zum Holze (in den  Wald)  flieg du nicht; 
weder solist du mir entrinnen, noch mir 
entkommen. Sitz ganz  still,  wirke Got-
tes Willen.') 

De kruidentuin 
Tot slot wil ik nog de kruidentuin noe-
men. Behalve de zgn. Koningshalle of 
toegangspoort en het restant van het 
klooster is er een prachtige kruidentuin 
achter het klooster met daarin de ver-
schillende geneeskrachtige planten die 
al in de tijd van Karel de Grote bekend 
waren. In de abdij van Lorsch werd na-
melijk rond 795 een 150 bladzijden tel-
lend dik boek samengesteld met daarin 
alle bekende geneeskrachtige planten 
uit die tijd. In 1989 werd dit Latijnse 
handschrift in het Duits vertaald. Dit 
`Lorscher Artzneibuch' is een belangrijk 
geschrift om te weten welke medicinale 
planten er gebruikt werden. De monni-
ken fungeerden in die tijd ook als heel-
meester en moesten zelf deze planten te-
len. Men spreekt daarom ook wel van de 
Eeuw van het Kloostermedicijn. Deze 
eeuw hield op in de ne eeuw omdat le-
ken in me eeuw in Palermo (Italië) op de 
Universiteit voor arts konden studeren. 

Tot slot 
Dit verhaal he  eft  duidelijk willen ma-
ken hoe belangrijk dit klooster, die met 
sommige plaatsen in ons gebied te ma-
ken had, vroeger geweest is en welke 
rol zij speelde in West-Europa. Een sim-
pele naam — Lorsch of Lauresham — die 
je tegenkomt in een oorkondeboek, een 
naam waarvanje verderniets we et maar 
dat door zo'n toevallig, simpelbezoekje 
kan uitgroeien tot meer kennis ervan. • 
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Excursie Fort Honswijk 

Hans Brons 

Zaterdagmiddag 10 maart 2007 

Het fort Honswijk werd aangelegd tus-
seni841 en184 8 en maakt deeluit van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort 
is gelegen aan de noordelijke Lekdijk 
ten zuidoosten van het gehucht Hons-
wijk en had als belangrijkste functie het 
verdedigen van de Noorder Lekdijk, in-
clusief de uiterwaarden en een binnen-
dijks gelegen strook land dat niet was te 
inunderen Daarnaast moest het vaar-
water van de Lek worden afgesloten in 
samenwerking met het tegenovergele-
gen fort Everdingen. Tevens moest het 
fort Honswijk de inundatiesluis aan de 
oostkant van het fort verdedigen. He-
laas is deze inundatiesluis ongeveer 20 

jaar geleden bij dijkverzwaringswerk-
zaamheden onder het maaiveld ver-
dwenen. 

Het oorspronkelijk 'Fort Koning Wil-
lem  if  genoemde fort Honswijk was be-
stemd voor zo'n 560 manschappen en  
so  stuks geschut. De voor het fort zo ka-
rakteristieke toren werd gebouwd tus-
sen1844 en 1848 en geldt als de grootste 
in de Waterlinie. Bij de ingang van de 
toren verwijst een herinneringssteen 
met de inscriptie WIT en een kroontje 
nog naar de eerdere naam van het fort. 
Met een diameter van 43 meter en oor-
spronkelijke hoogte van 18 meter lag de 
toren in het hart van de Lekdijk. Om de 
voet van de toren lag een brede gracht 

< Luchybto (Google  Earth)  vanfort Hons-
wijk met rechtsboven de toren met galerij.  

met ophaalbrug zodat de verdedigers 
zich in deze laatste wijkplaats konden 
terugtrekken als het fort dreigde te val-
len. Verder deed de toren dienst als uit-
kijkpost, geschutsopstelling, bergruim-
te en logiesgebouw. Midden in de toren 
treffen we het nodige siermetselwerk 
aan, alsmede een regenwateropvang en 
een luchtkoker die het geheel van licht 
en lucht moest voorzien. 

Omstreeks 1860 heeft men vanwege de 
komst van modern geschut de kwetsba-
re geworden bovenste verdieping van 
de toren moeten afbreken. Bovendien 
werd ter bescherming tegen directe 
treffers een halfronde galerij om de to-
ren aangelegd. Deze galerij heeft niet 
alleen een voor de Waterlinie unieke 
verdieping met steunbogen, maar bo-
venal een bewaard gebleven ie eeuwse 
atmosfeer met een lichtval die volgens 
kenners aan de schilder  Vermeer  doet 
denken. 

Praktische gegevens 
Kosten: €5 per persoon. Vertrek uit 
Kesteren: zaterdag io maart 12.30 uur, 
met eigen vervoer (carpoolen). Rondlei-
ding: 13.30-16.00 uur door de Stichting 
Bevordering Behoud Verdedigingswer-
ken. Maximaal aantal deelnemers: 20. 

Voorbehoud:toestemmingMinisterie 
van Defensie (verwacht eind januari). 

Informatie: Kobus van Ingen (0488) 
44 17 41 of Hans Brons (0317)42 06 08 
(hj.bronsechello.n1) 	 • 
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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.nl  
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Briefhoofd 

Redactie 

Kutof.-.4. ckt.ctr.,_ - 
H. J. LOGGEN — ECK EN WIEL 

 

RIJKS GEDIPLOMEERD HOEFSMID 
HOEF-, GROF- EN KACHELSMEDERIJ 
AUTOGENISCHE LASCH-1NRICHTING 

ECK EN WIEL„./1 	 193/  

REKENING 
VOOR 

-14~-1.,,,2.-t (4 Vi2__p_gaeleep2  WV_  H. J. LOGGEN.  

Reg.  Archief  Rivierenland 

Ella Kok-Wajewska 

I

Postbus 169 4000 AD Tiel — Telefoon (0344) 6122 30  
E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 

RAR 

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

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

Locatie NEDER-BETUWE 
Burg. Lodderstraat 20 

Donderdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 
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WG 
Zetten 

Werkgroep Zetten 

Wim B. van der Horst, secretaris 

Lezingen 2007 
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62 

I

Dinsdag 16 januari 2007 
20.00 uur 
De Oude School Hemmen 

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) is 
een van 's werelds meest beroemde gra-
ficus. Zijn kunst wordt bewonderd door 
miljoenen mensen over de hele wereld. 

Hij is het meest beroemd om zijn 
zogenaamde onmogelijke tekeningen, 
maar hij maakte ook prachtige meer re-
alistische werken gedurende de tijd dat 
hij in Italië woonde en werkte. 

Naast zijn werk als graficus illustreer-
de Escher boeken, ontwierp tapijten, 
postzegels en wandschilderingen. Een 

Maurits Escher: Water en lucht  

groot deel van zijn jeugd bracht hij in 
Arnhem door. 

Dhr. Van Tongeren is freelance advi-
seur van de Escherfoundation en al ja-
renlang een bewonderaar van het werk 
van Escher. Hij vertelt met veel enthou- 
siasme over deze kunstenaar. 	• 

Film over de mooiste plekjes in Gelder-
land, een uitgebreid overzicht van onze 
provincie waarin ook Over-Betuwe, 
Neder-Betuwe, Lingewaard, Nijmegen, 
Arnhem, enz. getoond worden. We heb-
ben speciale toestemming gekregen van 
de uitgever voor de vertoning van deze 
film ( duur i uur en 20 minuten) voor de 

I

Historische Kring. 	 • 

Dinsdag 27 maart 2007 

20.00 uur 
Hendrik Pierson College 

H. Steketee 
De geschiedenis van de Linge 

Let op: ditmaal niet in De Oude School, maar 
in het HPC! En niet de derde dinsdag , maar 
de vierde! 

De heer H. van Tongeren 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972) 

I

Dinsdag 20 februari 2007 
20.00 uur 
De Oude School Hemmen 

'Ons bezoek aan Gelderland' 
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In het laagste gedeelte van het rivieren-
eiland, de Betuwe, stroomt de Linge. 
Deze rivier wordt gevoed door regen-
water en het kwelwater van de grote ri-
vieren. In latere perioden werd het mo-
gelijk omin droge perio den ook water in 
te laten vanuit de grote rivieren. 

In het verleden werd het riviertje of 
delen daarvan ook wel genoemd "t Lan-
ge water', 'Wetering' of `Lenge'. 

De Linge kent pas aan weerszijden be-
dijking vanaf Tiel, maar niet zo hoog als 
en zwaar als de bandijken langs de Waal 
en de Lek. 

Vanaf de oorsprong van de Linge in 
Doornenburg tot aan haar uitwatering 
bij Steenenhoek te Hardinweld-Gies-
sendam noemt men de Lingeboezem. 

Het beheer van de Linge kent een  Ian-
ge geschiedenis.  

Midden jaren i800 ontstond het Heem-
raadschap van het kanaal van Steenen-
hoek.De nadruk lag hier bij de afwa-
tering van het Beneden-Lingegebied. 
Het beheer van de Boven-Linge is in die 
jaren in handen van de diverse Betuwse 
Polderbesturen. 

In 1881 komt het Waterschap van de 
Linge-uitwatering tot stand. In 1941 
komt het beheer bij twee besturen n.l. 
een voor de Boven-Linge en een voor 
de Beneden-Linge.Uiteindelijk komt 
het beheer van de gehele Linge in1953 in 
een hand, namelijk bij het Waterschap 
van de Linge, een z.g. interprovinciaal 
waterschap. 

Na een lang verzet tegen de door de 
Provincies opgelegde fusie, is het Wa-
terschap in 2002 opgegaan in het hui- 
dige Waterschap Rivierenland. 	• 
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Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Ifesteren 
Telefoon 0488 - 48 2226 's maandags gesloten 

 

H.WEIJNIAN  	 

   

   

     

     

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.  

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 

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

• banden en accu's 
• autoruitenlijn 
• ombouwen tot automaat 

met Click 'n Go 
• schadereparatie 
• financiering en leasing 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 

Ommerenveldseweg 67— Ommeren —Telefoon (0344) 60 16 32 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur 

Zaterdag geopend voor  Hine  reparaties tot 14.00 uur 
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Geschiedenis van Heteren 

Wim van der Horst 

E Herkomst van de naam Heteren 

Dat de Bataven in de Betuwe woonden 
is bekend. Minder bekend is hoe ze hier 
kwamen en wanneer ze vertrokken. 

De Bataven leefden eerst in Hessen in 
Duitsland. Op aandrang van de Romei-
nen zijn ze naar de Betuwe vertrokken. 
De Romeinen wilden een bondgenoot 
langs de grens van het Rijk als bescher-
ming tegen invallen van de overzijde 
van de Rijn. Rond het jaar 5o voor Chr. 
of iets later kwamen de Bataven naar 
de Betuwe. Niet op boomstammem in 
berenvellen gehuld, maar over land met 
karren en vee, in kleding van textiel. 

Er is wel enige informatie over hun 
activiteiten hier, maar dat valt buiten 
het bestek van dit artikel. Lang zijn ze 
niet gebleven, voor 350 na Chr. waren 
ze weer vertrokken. De Betuwe was 
moeilijk bewoonbaar geworden. We 
vermoeden daarvoor twee mogelijke 
oorzaken: een klimaatverandering met 
meerregen, en een omlegging van water 
naar de Waal. De Waal was namelijk tot 
ca. 200 na Chr. maar een klein stroom-
pje. Dat beviel de Romeinen in Nijme-
gen niet. Die vervoerden veel graan uit 
Engeland via de Waal naar Nijmegen 
voor verdertransport naar Frankrijk en 
Italië. Er is toen een kanaal gegraven om 
meer water naar de Waal te krijgen. Dit 
lukte kennelijk, want Nijmegen (No-
viomagus) stond vanaf toen regelmatig 
een halve meter onder water. 

Ook stonden de grenzen van het Ro-
meinse rijk onder druk, en werd Nijme- 

gen verlaten. De functie en het inkomen 
van de Bataven gingen verloren, dus zijn 
ze to en grotendeels vertrokken, ver-
moedelijk naar  Passau  in Duitsland en 
naar Frankrijk. 

Rond 450 na Chr. kwam er een andere 
Germaanse stamnaar onze streken, ook 
uit Hessen. 

Deze stam werd 'Hetwarr genoemd. 
Dat is Saksisch-Germaans voor 'hoe-
dendrager'. In het Engels vinden we dat 
nog terug in 'hat'en  'wear'.  De Romei-
nen noemden hen `Chattuari'. 

Hun leider of koning heette Hun of 
Hoen. Hij was internationaal bekend als 
aanvoerder. Hij had zichzelf gevestigd 
in Nijmegen. Om meer inkomen te ver-
werven richtte hij tollen op in de Rijn bij 
Heteren en in de Waal bij Hatert. Beide 
plaatsnamen zijn afgeleid van de naam 
van de stam Hetwari. 

Hun leider Hoen komt ook voor in het 
oud-Engelse epos  Beowulf  dat in de 5e 
of 6e eeuw gemaakt is. 

Vermoedelijk stamt de naam Hunnen-
berg in Nijmegen daarvan, en ook de 
Hoenderkamp in Heteren en Hoenveld 
in Driel zijn naar hem genoemd. Dus 
niets met kippen van doen, ook niets 
met de Hunnen, die hier nooit geweest 
zijn overigens! 

Dat betekent dat Heteren dus al be-
stond in 5oo na Chr. en waarschijnlijk 
nog wel iets ouder zal zijn! Misschien 
kunnen we in 2008 het 1500-jarig be- 
staan van Heteren wel vieren... 	• 
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Korte berichten 
Redactie 

1  
Op de 'Leste Mert' in Drute was 't 
bij de potte en pannekraom een 
iesende drukte. Ge kon daor deuze 

mit panne koope, veur twentig 
euro. Er zeute ach' verschillende 
panne en pennekes in. De deuze 
kwame me bekend veur.  miens  gon-
ge mijn gedachte terug naor een 

paor jaor geleeje. 
Toen kwam er bij mij een kjal aon 
de deur, die een deus vol panne te 

koop  há.  Hij had er een heel ver-
haol bij en een brief van de fabriek 
waor ze vandaon kwame. Umdá 

Ik panne zat  há,  zee ik da'k ze nie 

noodig  há.  Nao nog effe heen en 
weer geproat te hemme zee de kjal: 
'Meneerike, dan koop je ze toch voor 
je schoondochters. Het is een mooi 
cadeau voor de Sinterklaas of onder 
de kerstboom. Wacht, ik zal ze eens 
uitpakken. Voor honderd euro mag 
je ze hebben!' 
ik begon te lache en zee: 'Kjal, duvel 

d'r már mee op. En ze zijn nog vuuls 

te duur  ók.  As 't nou de helf' was dan 
viet ik ze wel'. 'Nou,' zei de kjal, 'dan 
laat ik ze staan'. 
ik schrok m'n eige 't apezuur en was 
kas verbouwereert. ik betaolde ze 
en mit een lachje op z'n gezich' en 
mit een 'tot de volgende keer' ver-

trok de kjal 

Allemaol een goed 
neijjaor toegewenst van... Hannes  

Franse allure op Het  Loo  met 
Lodewijk Napoleon 
nog tot 21-01-2007 

De tentoonstelling 'Lodewijk Napo-
leon; aan het hof van onze eerste ko-
ning, 1806-18io' herdenkt het feit dat 
Lodewijk Napoleon (1778-1846), broer 
van keizer Napoleon, 200 jaar gele-
den koning van Holland werd. Van al 
zijn paleizen was koning Lodewijk het 
meest verknocht aan Het  Loo.  Om die 
reden is dit paleis, 200 jaar later, de aan-
gewezen locatie vo or een omvangrijke 
tentoonstelling, waarin de betekenis 
van Lodewijk Napoleon voor ons land 
en de Franse allure van het hofleven aan 
de orde komen. 

Hoewel het bewind van koning Lode-
wijk Napoleon slechts vier jaar duurde, 
bleef zijn aanwezigheid in ons land niet 
onopgemerkt. Hij deed veel moeite om 
zich een echte Hollander te voelen. Zijn 
persoonlijke betrokkenheid bij het wel 
en wee van de Hollanders, wat vooral 
bleek uit zijn daadkrachtig optreden 
bij enkele grote rampen, maakten hem 
bekend en geliefd. Ook is hij de stichter 
van een aantal belangrijke instituten, 
die tot op de dag van vandaag voortbe-
staan, zoals de Koninklijke Bibliotheek, 
en voerde hij een uniforme munt 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: 

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  

OCHTEN 

 

offset & dfoltale druk 
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