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Van de voorzitter 

Verantwoording afleggen 

De maand april is in onze vereniging de 
maand waarin traditioneel de jaarver-
gadering wordt gehouden. Het bestuur 
moet verantwoording afleggen over het 
afgelopen jaar aan het hoogste orgaan 
binnen een vereniging: de ledenverga-
dering. In deze Nieuwsbrief treft u de 
jaarverslagen aan, en zoals gebruikelijk 
liggen de financiële stukken voor de 
vergadering ter inzage. 

Omdat een vereniging tegenwoordig 
bijna een bedrijf is, verlangen allerlei or-
ganisaties (banken en Kamer van Koop-
handel) dat alle verenigingsstukken up - 
to-date zijn. 

Het is dit jaar daarom iets gecompli-
ceerder dan andere jaren, omdat we een 
voorstel doen om de statutente wijzigen. 
Daarvoor moet in de ledenvergadering 
3/4 van het aantal leden aanwezig zijn, 
en dat is bij ons nooit het geval. Als het 
in de eerste vergadering niet lukt, dan 
moet er een tweede vergadering wor-
den uitgeschreven, waarbij de wij zingen 
kunnen worden goedgekeurd door een 
normale meerderheid van de aanwezi-
ge leden. Het betreft overigens slechts 
kleine aanpassingen. 

Vandaar dat u, behalve een uitnodi-
ging voor de ledenvergadering van 16 
april, eveneens een uitnodiging aan-
treft voor de 2e ledenvergadering die op 
14 mei om 20.00 uur, voorafgaande aan 
de mei-lezing zalwordengehouden. Pas 
daarna kunnen we de vereniginsstuk-
ken laten aanpassen bij de notaris. 

Contributieverhoging 
We hebben het heel lang kunnen uit-
stellen, maar langer kan niet meer: een 
voorstel om de contributie te verhogen 
van €15,— naar 17,—. De laatste contri-
butieverhoging was in 1995 (!).De reden 
hiervoor is dat het ernaar uitziet dat wij 
geen subsidie meer zullen krijgen van 
de gemeente Neder-Betuwe, nota bene 
onze eigen gemeente! Gelukkig worden 
we nog wel gesteund door de gemeente 
Overbetuwe en de gemeente Buren. Het 
gevolg vanhet wegvallen van de subsidie 
is een gat in de begroting dat op andere 
wijze gevuld moet worden. Wij hopen 
dat de vergadering met deze verhoging 
kan instemmen. 

Activiteiten 
Eindelijk is het zover: het interview-
boek deel 2 zal in april verschijnen. Alle 
geïnterviewden en alle interviewers 
ontvangen binnenkort een uitnodiging 
vo or een bijeenkomst die waarschijn-
lijk op een middag rond16.00 uur wordt 
vastgelegd. Locatie nog onbekend. 

Ook afgerond is het tweede deel in 
de serie De bewoningsgeschiedenis van 
Opheusden: De Hamsestraat. De heren 
Jan Jager en Menno Potjerhebben er heel 
hard aan gewerkt. Ook dit boekwerk zal 
in april verschijnen. 

jublileum 
Ter gelegenheid van ons 40-jarig jubi- 
leum is een aantal activiteiten gepland, 
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waarvan de details in de Nieuwsbrief 
van augustus zullen worden opgeno-
men. 

Twee datums kunt u echter zovast 
noteren: op zatermiddag 27 oktober zal  

er een receptie zijn in ons gebouw, en 
op vrijdag 26 oktober wordt een feest-
avond georganiseerd voor onze leden in 
de Vicary te Kesteren. 	 • 

Algemene Ledenvergadering 1 

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 april 2007, 

aanvang 19.30 uur in De Vicary v.h. Johanna's Hof te Kesteren. 

AGENDA 

1. Opening; 
2. Mededelingen; 
3. Jaarverslagen secr. en werkgroepen ( in deze Nieuwbrief opgenomen); 
4. Financieel jaarverslag 2006 en begroting 2007. 

Deze stukken liggen een half uur voor aanvang ter inzage; 
5. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuw lid 

(aftredend is de heer Martin van de Brenk); 
6 Voorstel contributieverhoging van €15 naar €17; 
7 Goedkeuring statutenwijziging (Statuten liggen ter inzage in het  ADD;  
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: 

J. v. d. Hatert en W.v. d. Bosch. Aftredend en niet herkiesbaar J. Bosch. 
Kandidaat W.v. d. Horst. 

7. Rondvraag. 

Algemene Ledenvergadering 2 

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 14 mei 2007, 
aanvang 20.00 uur in De Vicary v.h. Johanna's Hof te Kesteren. 

AGENDA 

1. Opening; 
2. Goedkeuring statutenwijziging (Statuten liggen ter inzage in het  ADD;  
3. Sluiting. 
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Lezingen 

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

I

Maandag 16 april 2007 
20.15 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

De heer Th. Gerritsen 
Tabaksteelt en haargeschiedenis 

N.B. Voorafgaande aan de lezing houden 
we onze ledenvergadering om 19.30 uur. 

Dat tabak al zo'n lange tijd gerookt 
wordt laten bodemvondsten zien in de 
vorm van stenen (gebakken) pijpen die 
reeds 1500 jaar voor Christus gemaakt 
werden. Ook werden er rookoffers ge-
bracht aan de Grote Geest. In sagen en 
legendes komt dan al een scheppings-
verhaal voor, waarin tabak een belang-
rijke plaats inneemt. Reliëfsculpturen 
op de tempels van de Maya's in de stad 
Palenque in  Yucatan,  laten zien dat er in 
de 5e eeuwvoor Christus sprake was van 
een zeer gecultiveerd gebruik van tabak 
door Priesters. Tabak speelde een rol in 
de eredienst van de Indianen. Hieruit 
blijkt dat de tabakplant puur Ameri-
kaans is. Europese kolonisten hebben 
het verspreid over Azië en Afrika. Op 
12 oktober 1492 bereikte  Columbus  het 
eiland Guanahani, in de Bahama's, het 
latere San Salvador. Daar kreeg hij ta-
baksbladeren aangeboden, dit was voor 
het eerst dat Europeanen kennis maak-
ten met tabak. 

Omstreeks 1520 komen er in Portugal 
al tabaksplanten voor in botanische tui-
nen. Spoedig wordt hij gebruikt als me- 

dicijn en genotsmiddel. Portugese en 
Spaanse zeeliedenverspreiden de tabak 
naar Turkije, Egypte, Engeland en Ne-
derland. Veel mensen waren erop tegen 
dat er gerookt werd, doch omstreeks 
1700 was in de meeste landen het roken 
toegestaan. 

In Zeeland werd omstreeks iGio de 
eerste tabak aangeplant, vijf jaar later 
werd op grote schaal tabak verbouwd 
in Utrecht, in 1636 ook in Gelderland en 
Overijssel. Oorlogen gooien vaak roet 
in het eten, zodat de handel in tabak 
stagneerde. Tabaksverbouwers krijgen 
een onzeker bestaan en schakelen over 
op andere gewassen zoals graan, aard-
appelen en groenten. Na de 2e wereld-
oorlog is de tabakverbouw voorgoed 
teneinde. 	 • 

Sorteren van het dekblad op grootte, 
kwaliteit en kleur in de sigarenfabriek. 
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Wij verhuren alle mogelijke machines en 
gereedschappen voor de bouw, 

industrie en doe-het-zelver! 

Fietsenspeciaalzaak 

én 
Total 
tankstation 

Arie de Bruijn 
Dalwagen 16 
DODEWAARD 
(0488) 411316 

Schoenen 
Lederwaren 

Sportartikelen 
Schoenreparaties 

Sleutels 

rlinettinalterswerk is inikitierk  

Molendam 39 • OCHTEN 
Tel. (0344) 641282 

TIM get eedsdo op  
Grondverzet 
Aanhangwagens  
Hifs en hefiverhtnigen 
Cantoiners 

Etc 

TeL 048848 1663 
Molt 06 5184 1063 
Far 0488482604 
Answer? 

wrov.vanhannt 
Eanfavanholol  
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I

Maandag 14 MEI 

20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary'  

N.B. We beginnen om 20.00 uur met een 
korte ledenvergadering zoals aangekon-
digd. 

Het drama van de Jodenvervolging is 
het thema van de lezing van deze avond, 
de wederwaardigheden in het Gelders 
Rivierengebied krijgen daarbij speci-
ale aandacht. Ook zal de oorsprong van 
het antisemitisme en de houding van 
de Nederlandse autoriteiten inzake de 
Jodenvervolging uitvoerig aan de orde 
komen.  

Mein  Kampf, de autobiografie van 
Adolf Hitler uit 1926, is het boekwerk 
van de haat, de haat jegens het Joodse 
volk. Ruim 8 o o bladzijden verklaren 
de Jood schuldig aan ongeveer alles wat 
in de optiek van de schrijver niet deugt: 
de democratie, het bolsjewisme, de vrij - 
metselarij, het kapitalisme en de Duitse 
nederlaag van 1918. De aanwezigheid 
van Joden in Duitsland verhinderde dat 
'ons volk qua bloed en ras een volkomen 
ondeelbare eenheid vormde, ware dat 
anders geweest dan was het Duitse volk 
thans reeds de heerser over de aardbol'. 
De Eerste Wereldoorlog had gewonnen 
kunnen worden 'wanneer men in het be-
gin van de oorlog en gedurende de strijd 
eens twaalf- tot vijftienduizend van 
deze Hebreeuwse bloedschenders een 
paar gifgasaanvallen had laten doorma-
ken'. Natuurlijk is de blinde waanzin het 
bindend element van deze citaten. Maar  

helaas gaven de aangehaalde tekstenwel 
richting aan de toekomst omdat ze im-
mers onlosmakelijk verbonden waren 
met het ideologisch gedachtegoed van 
het nationaal-socialisme. Op 3o januari 
1939, in een berucht geworden rede tot 
de Rijksdag, sprak Hitler het volgende 
dreigement uit: 'Als het de internationa-
le Joodse bankiers in en buiten Europa 
zou lukken, de volkeren opnieuw in een 
oorlog te storten, dan zal het resultaat 
niet de overwinning van het Jodendom 
zijn maar de vernietiging van het Jood-
se ras in Europa'. Weinigen hebben dit 
dreigement serieus genomen; maar al 
te vaak werd deze passage als politieke 
retoriek afgedaan. Naar zou blijken ten 
onrechte. 

De Duitse aanval op Polen, i septem-
ber 1939, markeert behalve het begin 
van de Tweede Wereldoorlog ook het 
begin van een enorme tragedie voor het 
Europese Jodendom.  Hitler's  profetie 
van de vernietiging van het Joodse volk 
wordt, zeker na de Wannsee-conferen-
tie, omgezet in de praktijk van de End-
lösung. Een moordpartij van ongekende 
omvang voltrekt zich met zes miljoen 
Joodse doden als resultaat. In de jaren 
'42-'44 Worden 107 000 `Volljuden' 
uit Nederland weggesleept. Meer dan 
102 000 keren niet meer terug, ze zijn 
omgebracht in een vernietigingskamp 
of dood gebeuld in een `Arbeitslager'. • 

Bernier  Cornielje, 
Jodenvervolging in de Betuwe (Vervolg) 
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MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

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

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 602792 
Automatiseren s 

maatwerk, vandaai  
dat we in een persoon,  

lijk gesprek gaarne 
bereid zijn om de 

werkwijze van Buni 
Automatisering toe te 
lichten.  Semen  met t 
kunnen we dan bekij• 

ken wat we +root 
elkaar kunnen 

betekenen  

REMEBRINK 

Hoofdstraat 15 Zetten 
Telefoon (0488) 454508 

Bunt  
Automatisering BV 
Hogeveldseweg 5 
4041 CP Kesteren 
tel: 0488-483669  
e-mail:  info©bunt.n1 
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Rivirrengebiat 

I

Maandag  ii  juni 2007 

20.00 uur 
Zalencentrum `De Vicary' 

Woordenboek van de 
Gelderse dialecten: de mens. 
Waar was in het Rivierengebied in huis 
de  'OW  te vinden? Wat is een '045r-
kiezer'? Wat bedoelen ze in Winssen, 
Balgoij, Heumen en Groesbeek met 
een 'prost' en Opheusden met een 'pret-
testoel'? Waar wordt voor het begrip 
kinderbox het dialectwoord looprek 
gebruikt? En waarvoor werd de steen in 
bed gebruikt? 

Wat wordt er in het Rivierengebied 
met en `meulepaerd' bedoeld? Hoe sma-
ken  'plate  peters'? Wat bedoelen ze in 
Leerbroek, Tricht en Ingen met `stalbe-
ne' en in Ammerzoden met `spekbeen'? 
Waar wordt voor het begrip opdoffen 
het dialectwoord oppolletoere ge-
bruikt? En hoe wordt balkenbrij eigen-
lijk gemaakt? 

Al deze vragen worden beantwoord 
in de beide delen van het Woordenboek 
van de Gelderse Dialecten, gewijd aan 
het huis en de mens. Plaatselijke dialec-
ten veranderen en gaan deels verloren 
door de opmars van het Standaardne-
derlands. Het vastleggen van de tradi-
tionele woordenschat is daarom nodig. 
Maar het gaat om méér dan vastleg-
gen. Dialect wordt immers steeds meer 
gekoesterd als een uiting van levend 
regionaal bewustzijn en identiteit. De 
nieuwe woordenboeken hebben een 
thematische indeling. Rond het onder-
werp - Het Huis en De Mens - worden  

Van het Woordenboek van de Gelderse 
Dialecten zullen drie delen verschijnen: 

De mens, Het Huis en De Wereld. 
De eerste twee delen zijn reeds verschenen. 

allerlei woorden en begrippen beschre-
ven. Zo worden dialectwoorden be-
schreven voor de indeling van het huis 
(de vertrekken met hun functie en hun 
meubilair), de constructie van het huis, 
de omgeving van het huis (bijgebouwen, 
tuin) en verschillende typen huizen 
(boerenhuis,burgerhuis),maarookvoor 
het menselijk lichaam, eten en drinken 
en kleding. Door deze aanpak zijn de 
woordenboeken interessant voor een 
breed publiek. Overige informatie staat 
ook op de internetsite: www.ru.nl/dia- 
lect 	 • 

Mevr. Charlotte Giesbers 
Dialecten in het Rivierengebied. 
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Postbus 24 
667o AA 

Zetten 

Dorpsstraat 1 

6672  LC  Hemmen 

RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN  

Tel. (0488) 451312 

Fax. (0488) 452621 

E-mail: fvlynden©wxs.n1  

• Beheer en taxaties 

• Onteigening en planschade 

• Grond en pachtzaken 

• Schaderegelingen 

HUMERI' 
(^TIERING 

/ . ...—...,411...,...21,1L, 	.....4,....1 

Salades, 
Warme en koude buffetten en hapjes, 
Belegde broodjes, Barbecuepartijen, 

Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz. 

Voor bedrijven en particulieren 

Bonegraafseweg — 4051  CG  Ochten 
Tel.: (0344) 64 55 94D  

E-mail:  info@huiberscatering.nl  

www.huiberscatering.n1 
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nieitwe collectie 

Bezoek onze showroom! 



Notulen 

Joke Honders 

Mededelingen 
• Afgelopen jaar (mei 2005) is Geurt den 
Hartog overleden. 
• Afgelopen jaar was een goed jaar voor 
de vereniging door stijging aantal leden 
naar 550. Wij hebben een bevoorrechte 
positie t.o.v. andere verenigingen door-
dat wij een eigen onderkomen hebben. 
• Uitgebracht: mei 2005 Onbewoond Ei-
land en Het Beet van de Lauw van Bart 
van Lavieren. 
• De Tabula 2005 is aan Herman de Regt 
aangeboden. 
• Een drietal personen hebben voor de 
vereniging lezingen gegeven, Kobus 
van Ingen, Hans van de Hatert en Joke 
Honders (25 tot 3o in totaal). 
• We hebben een tweetal archiefjes 
gekregen: van de heer T. Timmer uit 
Zetten een aantal foto's en een aantal 
jrg. van De Betuwe. Via een lid van mu-
ziekvereniging Crescendo onvingen we 
de manusscripten van de heer Martens 
uit Zetten van zijn gecomponeerde mu-
ziekstukken. 
• Het gebouw is aangepast: vluchtdeuren 
en toegangelijkheid zijn aangepast. 
• Namens HKK&O is een artikel in de 
bevrijdingskrant van gemeente Buren 
geplaatst over Elly Frank. Het televisie-
progamma Andere Tijden is bezig met 
een film over de familie Frank. 

• De getranscribeerde kerkboeken (24 
delen) zijn aangeboden aan het kerkbe-
stuur van Lienden. 
• Chris van Esterik heeft t.g.v. het be-
zoek van de Koningin aan de provincie 
Gelderland een essay geschreven met 
als een van de onderwerpen de activi-
teiten van de Hist. Kring Kesteren en 
Omstreken. 
• Deel! van de Gelderse Dialecten in het 
Rivierengebied is in december versche-
nen, waar een aantal mensen v.d. vereni-
ging aan hebben meegewerkt. 
• De digitalisering van de foto's gaat 
langzaam voorruit. 
• Verder hebben we een aantal glasplaten 
mogen scannen van mevr. Van 't Veld uit 
Echteld, verder aangeduid als Collectie 
Van Ommeren. 
• Uitgaven van de portokosten zijn ge-
stegen (N.B. niet door de tarieven, maar 
door de hoeveelheid). 
• De Club van io o is veranderd in 'Vrien-
den van het Arend Datema Instituut'. 
We gaan elk jaar iets doen voor deze 
groep, hetzij een kleine excursie in het 
gebied, hetzij een boek. 
• De volgende boeken staan op stapel: 
Aart Bijl, Rivierengebied. 
Steenfabrieken. 
Interview deel  II.  
• Monografiën,we zijn bezig met: 
Een boekje over de vroegere huisarts 
v.d. Laan uit Zetten. (Werkgroep Zet-
ten). 

I

Notulen Jaarvergadering 
april 2006 

Afmeldingen: J. v. d.Hatert, F. Nieuwen- 
hof, Mevr. T. Geurts. 
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Lunch a la carte 
van 12.00  tat  16.00 uur - dinsdag t/m zondag 

maandag gesloten 

-1Lend 

H.D. Verwoert en Zn. 
capin,te-te, Noninginricktilti 

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

Rijnbandijk 16 
4043 JL Opheusden 

Telefoon (0488) 441298 

Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1 
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Indiëdagboek van de heer Franken uit 
Zetten. 
• Over het voortbestaan van de Monu-
mentencie van de gemeente Neder-Be-
tuwe was onduidelijkheid. De comissie 
blijft toch gedeeltelijk met wat activitei-
ten fungeren. 
• Alle medewerkers bedankt! D.w.z. 
auteurs Nieuwsbrief, adverteerders, 
Vrienden van het Arend Datema Insti-
tuut, bestuur Steunfonds, Drukkerij 
Ochten, alle medewerkers maar boven-
al de mensen die het gebouw beman-
nen n.l. Frans Nieuwenhof, Ab Fransen, 
Henk Gerritsen en Marlies. 
• Peter Kegelaar stopt met organiseren 
van de lezingen en dit wordt overgeno-
men door Brigitte Otten. 
• Het secretariaat van de werkgroep Zet-
ten wordt van Baukje Hof overgenomen 
door Wim v. d. Horst uit Driel. 
Jaarverslagen 
Niemand had verder vragen. 
Financiën 
• We hadden een batig saldo van 67 euro - 
cent. Dit is zo laag omdat er geld doorge- 

sluisd is naar het AD!. Penningmeester 
en kassier bedankt! 
• Kascontrole: De kascontrolecommis-
sie (Teunis  Bunt  en Ton Meijering) heeft 
de stukken in orde bevonden waarmee 
de penningmeester décharge is ver-
leend. (Martin v. d. Brenk had afgezegd). 
Teunis  Bunt  is aftredend en wordt ver-
vangen door André Schaaij. Volgend 
jaar zal ook Martin van de Brenk hier 
zitting in hebben. 
• Bestuursverkiezing: Henk Gerritsen 
en Chris de Bont zijn aftredend en op-
nieuw herkozen. 
Rondvraag 
De heer Van der Lee vraagt zich af waar-
om de portokosten hoger waren dit jaar. 
Uitgelegd dat dit geen portoverhoging 
is maar meer dat er meer boekjes en 
brieven zijn verstuurd! Verder stelt hij 
voor om het aantal overleden mensen te 
vermelden. 

Sluiting 
Iedereen bedankt voor de aanwezig- 
heid! 	 • 

OP ZOEK NAAR EEN FOTO 

Henri Sanders (*1861 Gouda), sinds 1885 wonend in Wageningen. Hij was meu-
belmaker en vendumeester. Henri, die Joods was, trouwde in 1895 met de her-
vormde Maria van de Peppel uit Wageningen. Zijn dochter Leentje (*189 G Wa-
geningen) was onderwijzeres aan de openbare school in Dodewaard en gehuwd 
met meelhandelaar Albert van Kraaikamp uit Dodewaard. 

Henri S.verliet 22 jan.1941 Wageningen en ging naar Gouda terug. Hij werd 
gedeporteerd en vergast in Auschwitz op 5 nov.1942. Wij zoeken nog steeds een 
foto van hem voor de Naamlijst van de 72 omgekomen Joodse burgers uit Wa-
geningen e.o., aanwezig in het Museum. In de Walstraat staat sinds 2000 een 
Joods Gedenkteken ter nagedachtenis aan de omgekomen Joden. 

Misschien kunt u mij verder helpen? Hartelijk dank. 
Stichting Joods Gedenkteken Wageningen e.o. A. G. Steenbergen (0317) 41 6675 
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Jaarverslag 

  

Joke Honders 

 

  

I
Historische Kring 

E Kesteren en Omstreken 2006 

1. De algemene ledenvergadering 
was op maandag  lo  april 2006, zie het 
verslag. 

2. De Historische Kring in 2006 
Het ledental van de HKK&O telde eind 
2006 ca.548 leden en 9 huisgenootle-
den. 
Bestuur 
Het algemeen bestuur vergaderde in 
2006 drie keer. 
Lezingen 
In het verslagjaar werden wederom ne-
gen lezingen gehouden, die alle in het 
Dorpshuis te Kesteren plaatsvonden. 

Enkele bestuursleden gaven lezingen 
in de regio te weten H.v.d. Hatert ca. vijf 
lezingen, K.v. Ingen zeven lezingen en 
drie fietstochten en J. Honders elf lezin-
gen. 

Excursie. 
De excursie voerde ons dit jaar naar 
Montfoort, Schoonhoven en Ameide, 
ook dit jaar weer georganiseerd door 
K. v. Ingen en C. de Bont. 
Oud schrift 
Afgelopen winter waren er vijf leden 
voor de cursus oudschrift. 
Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar drie-
maal. 
De Tabula Batavorum 
Deze verscheen dit jaar voor de zeven-
de maal als Jaarboek met als thema ver-
enigingen in de Betuwe. De presentatie 
werd gehouden op vrijdag io november 
in het Veerhuis te Opheusden. De heer 
John Mulder kreeg het eerste exemplaar 
overhandigd uit handen van de heer Pe-
ter Schipper. 

Fa. GEBR.SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Nedereindsestraat 37— Kesteren —(0488) 48 12 21  
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AZET  

Transitoweg 2 
4051 CA OCHTEN 
Telefoon (0344) 642819 
Telefax (0344) 64 35 33 
Internet: www.hazet.n1  
E-mail:  info@hazet.n1  

• APK-keuringsstation 
• Levering alle merken nieuwe auto's 
• Ruime sortering occasions 
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw 
• Moderne autowasserette 
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.) 

CENTRALE VERWARMING 
SANITAIR — DAKBEDEKKING 

LOOD- EN ZINKWERKEN 

Jan Doeleman 
LOODGIETERSBEDRIJF 

Doe-het-zelf centrum 

* Verf 	 * Schuifwanden 
* Verfmengen 	* Hout 
* Behang 	* Plaatmaterialen 
* Sanitair 	* Zonwering 
* Electra 	* Verhuur 
* Verlichting 	tapijtreiniger 
* Gereedschap 
* IJzerwaren 
* Meubels 

Telefoon (0488) 45 18 93 
Dr. A.R. Holstraat 17 
6671 XW ZETTEN 

handige  bowman 
Nedereindsestraat 30 - Kesteren 

Telefoon (0488) 481223 
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Werkgroep Archeologie 

Kobus van I ngen 

• Jaarverslag 2006 

Ook in het afgelopen verenigingsjaar 
zijn we weer regelmatig in het veld ge-
weest. Zoals gewoonlijk bezoeken we 
met regelmaat de oude vindplaatsen en 
daarnaast nemen we poolshoogte op 
voor ons nog onbekende percelen. Dit 
laatste levert meestal weinig archeolo-
gische vondsten op. De vondstconcen-
traties in ons gebied zijn vrijwel zon-
der uitzondering te vinden op de oude 
oeverwallen van de Rijn en de Waal. 
Hierop zijn de dorpen gebouwd, hierop 
vinden we steeds vaker de boomkweke-
rijen en in veel gevallen wordt het nog 
als weiland gebruikt. Dit laatste is vaak 
het meest interessant. Juist als de eige-
naar besluit dit grasland om te ploegen 
om het geschikt maakt voor boomteelt, 
dan zijn er voor onze werkgroep prima 
mogelijkheden om hetgeen dat naar 
boven komt op archeologische sporen 
te onderzoeken. Grond die al langere 
tijd voor boomteelt wordt gebruikt 
is voor ons steeds minder interessant. 
Potscherven en andere tastbare archeo-
logische sporen, worden door het veel-
vuldig freezen en machinaal schoffelen 
tot kleine nauwelijks herkenbare stuk-
jes kapotgeslagen. 

Weinig grote projecten 
Onderzoek in de oudere lagen van de 
Betuwse bodem waar vaak het materi-
aal uit de Bronstijd (1800-800 v. Chr.) is 
te vinden, komt momenteel niet zo vaak  

meer voor. Omdat er in onze regio mo-
menteel geen of nauwelijks wegenbouw 
plaatsvindt. 

Echteld 
In het afgelopen jaar hebben we de vind-
plaatsen bij Echteld regelmatig bezocht. 
In de buurt van de Spijksestraat vonden 
we op een aangrenzend perceel behoor-
lijk veel grote potscherven hoofdzake-
lijk uit de Romeinse tijd. Dit perceel was 
daarvoor nog niet onderzocht en we 
kunnen hier dus spreken van een nieu-
we vindplaats. Om verder onderzoek te 
mogen doen hebben we contact gezocht 
met de eigenaar. Deze stond jammer ge-
noeg niet toe dat we op zijn grond on-
derzoek zouden doen. 

Opheusden 
In Opheusden werd aan het einde van 
2005 een groot blok bouwland diep om-
geploegd. Na overleg met de gebruiker 
mochten we het onderzoeken. Op het 
hoogste gedeelte, dicht in de buurt van 
de Dellen, vonden we sporen van een 
nederzetting uit de late IJzertijd over-
gaand naar de Romeinse tijd (plm. zoo 
v. Chr. tot plm. 300 na Chr.). We vonden 
zeer veel potscherven uit genoemde 
periode waarbij het merendeel dateert 
uit het begin van de jaartelling. Het aar-
dewerk uit deze periode noemen we 
Inheems-Romeins. Sporen van werk-
tuigen vonden we nauwelijks. Wel raap- 
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ten we wat stukjes La Tène glas op. Dit 
zijn delen van donkerblauw gekleurde 
glazen sieraden uit de Midden- en Late 
IJzertijd. 

Ter Leede 
In de buurt van het voormalig kasteel 
Huis Ter Lede bij Kesteren vonden we 
een groot fragment natuursteen in de 
berm van het doorgaande fietspad. Het 
is niet helemaal duidelijk waar het ooit 
voor heeft gediend. Mogelijk heeft het 
iets te maken met een verdwenen toe-
gangshek of met de oude landtol tussen 
de heerlijkheid Lede en Oudewaard en 
de -toenmaals Rhenense - Marspolder. 

Historisch geografische sporen 
Op zaterdagen waarop het weer ons in 
de steek liet, hebben we historisch geo-
grafische sporen in onze streek bezocht. 
Hierbij verkenden we de regio's Maurik 
/Rijswijk en Dodewaard/Hien/Andelst 
en Herveld. Iedere keer weer bijzonder 
om kennis te nemen van de opmerkelij - 
ke sporen in het Betuws landschap. Ook 
bezienswaardigheden in het Land van 
Maas en Waal en de zuid-oost hoek van 
de provincie Utrecht werden bezocht. 
In het afgelopen jaar bestond de werk-
groep uit Roos Veldkamp, Jaap van Dam, 
Rian Hofs, André Schaay, Hans Thien, 
Henk G erritsen, Annemarie Walravens 
en Kobus van Ingen. 	 • 

Betuwse Kwartierstaat 

Aanvulling J. W. van den Berg 

In de Nieuwsbrief van augustus 2006 is de kwartierstaat van Jacoba Wilhel-
mina van den Berg opgenomen. Deze kwartierstaat is vrij volledig. Echter de 
overlijdensdatum van haar grootmoeder van vaders kant Dirkje van Zetten 
(geb. Ochten 16-06-1861 en gehuwd met Johannes van den Berg) was onbe-
kend. Ze zou in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden, waarschijnlijk in 
Ochten. Uiteindelijk is haar overlijdensdatum gevonden door een persoons-
kaartaante vragenbij het Centraal Bureau voor G enealogie in Den Haag. Voor 
veel vastgelopen onderzoek van recente datum blijkt dit vaak de redding te 
zijn. Volgens deze kaart is Dirkje van Zetten overleden op 25-03-1944 in de 
gemeente Echteld. Door oorlogsomstandigheden is de persoonskaart een 2e 

exemplaar. Dat wil zeggen dat de originele verloren is gegaan. Opvallend is 
dat de geboortedatum van haar man, evenals hun trouwdatum niet is vermeld. 
Normaal is dit wel het geval. Verder wordt een geboortedatum vermeld van 
07-06-1861 (en dat is goed) en niet 16-06-1861 zoals in de kwartierstaat staat. 
De datum in de kwartierstaat is helaas fout. 	 • 
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Tweede Wereldoorlog 

 

Folkert Schuurman 

 

i Onverwacht bezoek  
II  aan oorlogsmonument in Eldik 

Op zondag 18 februari bracht Larry Ot-
taway in gezelschap van twee dames een 
bezoek aan het monument in Eldik ter 
herdenking van de crash op 18 septem-
ber 1944. 

Bij toeval was het contact met deze 
nabestaande tot stand gekomen. Bij de 
overdracht van het monument in 2000 

was een Nederlandse man aanwezig die 
is getrouwd met een Amerikaanse. Zij 
merkte op dat de naam Ottaway veel 
voorkomt in de staat  Oklahoma,  waar 
zij vandaan komt. Zij vertelde het aan 
haarvader, die advocaat is, en hij op zijn 
beurt kende een advocaat met de naam 
Ottaway, die hij echter nooit in levende 
lijve ontmoet had. 

Hij belde hem en vertelde zijn erva-
ringen, waarop de man in kwestie zei: 
Dat is mijn oom, naar wie ik genoemd 
ben! 

Familie 
Captain Leonard Aldean Ottaway had 
twee broers en een zuster. Harold (de 
vader van Larry) heeft eveneens gedu-
rende 30 jaar bij de luchtmacht gediend 
als piloot, maar is op 65-jarige leeftijd 
overleden. Hij heeft het graf van zijn 
broer Leonard in België tweemaal be-
zocht. Broer Bob Ottaway en de zuster-
Vera Helen Ottaway-Gray zijn beiden 
nog in leven. 

Toen de lichamen vanaf de tijdelijke 

Captain Leonard Aldean Ottaway 
(n juli 1917-18 september 1944) 

graven in Eldik werden herbegraven in 
België, had de familie de keus om het 
lichaam te laten overbrengen naar de 
Verenigde Staten om daar begraven te 
worden. Dit heeft men echter niet ge-
daan. 

Gebrekkige informatie 
In de oorlog was de informatievoorzie-
ning aan de nabestaanden niet optimaal. 
Van de predikant van de plaatselijke 
kerk (of van een arts, dit is niet eendui-
dig) heeft de vader van de co-piloot, 
luitenant Honeysett, destijds informa-
tie ontvangen over de berging en de 
begrafenis van de slachtoffers. Er werd 
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aan de familie ook gemeld dat de piloot 
het toestel aan de grond kreeg, maar dat 
het tegen de wand van een sloot terecht 
kwam en in brand vloog. 

Ooggetuige 
In het boek van  Middleton  (Arnhem-
Ooggetuigeverslagen) wordt verteld 
dat Captain Ottaway eigenlijk bij toeval 
op kop vloog. Men vloog met drie com-
binaties in een formatie (een `vic'). Het 
toestel dat eigenlijk voorop zou vliegen 
moest al in Engeland landen om een con-
tainerparachute van het staarwiel te ha-
ken. Daarna is Captain Ottaway op kop 
gaan vliegen. 

Majoor John Waddy, die in het bak-
boordvliegtuig gereed stond om af te 
springen zag het gebeuren: 'We zaten 
op dat moment zo laag dat we de ge-
zichten van de  FLAK-schutters konden 
zien. De kist die aan stuurboord van ons 
vloog, kreeg een voltreffer en spatte als 
een grote vuurbal uiteen. Ik zag het on-
der ons door op zijn stuurboord-vleu-
geltip neerstorten. Het sloeg over de 
kop en verdween in een vlammenzee.' 

De mededeling in hetzelfde boek 
dat de man die brandend uit het toestel 
werd geworpen (Tommy Stevens) nog 
dezelfde dag overleed is niet juist, het 
was de volgende dag. 	 • 

Foto genomen op 18 februari bij het monument in Eldik. Larry Ottaway links van de zuil, 
reeks mevr. Van Driel-van de Vooren en Cees van Westreenen, via wie de contacten met de 
familie zijn gelopen en die de nabestaanden heeft begeleid naar Eldik. 
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Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 
en contactlenzenspecialist (ANVC) 

Gratis oogdrukmeting! 
Gratis ogentest! 

Prima brilmode advies 
1 jaar garantie op uw nieuwe bril 

Uitstekende service 

Hoofdstraat 28 
4041 AD Kesteren 

Telefoon (0488) 481305  
E-mail  info©damme.n1 

SUPER DE BOER  
ALTIJD OP ZOEK 
NAAR HET BESTE 

Peter Diepeveen 

Kwaliteit waar ik 
persoonlijk achter sta 

Dr. M. van Drielplein 1 
4051 AX OCHTEN 
Tel. (0344) 641338  

Spaan 
Ziekenvervoer voor o.a. 

Amicon, Univé e.a. 

Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69 
Vanaf mobiel (0488) 480959 

Stationsstraat 1 Kesteren 
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Frans Nieuwenhof, directeur 

I
Jaarverslag 2006 

Het is fijn om te mogen vaststellen dat 
2006 voor ons instituut een goed jaar is 
geweest. Veel bezoekers (ruim 2500 be-
zoekersdagdelen) en veel vragen (mon-
deling, schriftelijk, telefonisch en per  
e-mail).  

De groep medewerkers is aan het eind 
van het jaar versterkt met  Ran  Martens. 
Hij heeft op zich genomen het fotoar-
chief van Geurt Opperman te inventa-
riseren. Ook zal hij zich gaan bemoeien 
met de rest van onze fotoverzameling. 
Het fotoscanproject is gestaag doorge-
gaan, maar is nog niet voltooid. De uit-
eindelijke verwerking en inventarisatie 
kosten enorm veel tijd. 

De technische dienst — bestaande uit 
Jaap van Dam en Wim v. d. Bosch — had 
veel werk aan reparaties e.d.van het sta-
tionsgebouw. 

Marlies van Oosten heeft weer veel 
kopieerwerk verzorgd, Osenvorens ge-
maakt, de telefoon beantwoord, e-mail-
tjes gelezen en gezorgd dat ze beant-
woord werden door de juiste persoon. 
En niet te vergeten, de koffie verzorgd. 

Ons computernetwerk werkt tegen-
woordig redelijk goed, door de inzet 
van onder andere Gerrit van Druten en 
Ton Meijering. Af en toe blijft het wat 
behelpen omdat wij toch veel oudere 
apparatuur moeten gebruiken. 

De indexering van de Bevolkingsre-
gisters van Kesteren, Opheusden en 
Leede en Oudewaard ligt even stil door 
gebrek aan mensen. 

AD 
De gebroeders Anton en Dick Spies zijn 
het afgelopen jaar hard doorgegaan 
met transcriberen. Als aanvulling op de 
Osenvorenreeks zijn gereed gekomen 
enkele delen van het Oud-Rechterlijk 
Archief van Uzendoorn, Hien-D ode-
waard en  Eck  81 Wiel. De transcriptie 
van het volledige oude archief van de 
voormalige Nederlands Hervormde 
Kerk van Kesteren vordert ook. 

Het gebouw wordt goed gebruikt. Be-
halve bezoekers zijn erbijvoorbeeld een 
paar tentoonstellingen geweest. Verder 
worden regelmatig vergaderingen door 
bestuur en werkgroepen gehouden. De 
cursus Oud-Schrift door Joke Honders 
mag niet onvermeld blijven. 

In 2006 is het boek Noar d'n Oove 
verschenen. Door het enorme succes 
kon hiermee onder andere het Arend 
Datema Instituut financieel worden on-
dersteund. De Vrienden van het Arend 
Datema Instituut hebben ook bijgedra-
gen evenals vele donateurs. 

Een steeds groter probleem wordt de 
algehele onderhoudstoestand van ons 
gebouw. De Monumentenwacht Gelder-
land bevestigt iederjaar weer dat de situ-
atie slechter wordt. Als (onder)huurder 
van het stationsgebouw kunnen wij hier 
niet zoveel aan doen. 

Niet iedereen die in 2006 geholpen 
heeft is genoemd. Het zijn er zo veel. 
Daarom wil ik iedereen die op de een of 
andere manier meehelpt aan ons werk 
heel hartelijk bedanken. 	• 

Arend Datema Instituut 
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Peter Brandse 
van DRUTEN 

arbeider 

* Liend. 21-01-1782 
t Liend. 30-09-1868 

x Lienden 

Hendrika van 
MEENEN 

* OMM. 29-05-1780 
t Liend. 13-02-1844 

06-05-1801 

Ariën 
van WEES 

arbeider 

*  Kest.  20-09-1777 
t  Kest.  17-03-1845 

x Maurik 

Jantje 
van INGEN 

* Ingen 25-02-1782 
t  Kest.  06-01-1848 

30-04-1813 

Peter Brandse van DRUTEN 

arbeider 

* Lienden 01-01-1818 
t Kesteren 26-03-1883 

x Kesteren 

Gerritje van WEES 

* Lienden 28-07-1819  
Kesteren 16-07-1901  t 

15-03-1850 

Gerrit van DRUTEN 
landarbeider 

* Kesteren 14-09-1858 	t Kesteren 30-07-1931 	x Lienden 

Gerrit 
arbeider 

* Kesteren 29-05-1895 

NIEUWSBRIEF HKICSLO 25e jaargang nr.2— april 2007 26  



C
or

ne
lis

  W
IL

L
E

B
R

A
N

D
S

  

* 
N

ij
m

eg
en

  c
a.

  1
75

6
 /t
  E

ch
t.

  0
5-

10
-1

83
1  

Ja
nt

je
  S

P
IE

S
 

   

van DRUTEN 

t Rhenen 29-08-1964 

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

00 
00 

Ja
nn

ig
je

  L
U

C
A

S
S

E
N

 

31-01-1796 x Echt.(K) 19-04-1793 x Kest.(K) 

421 

4 
itt 

4,) 

.42 

26-05- I 805 

00 

51 
d 
E 
0 
4- 

00 

4 
06 

 

> d 
E 
0 

x Lienden 

's 

02-12-1798 

* 
K

es
t.  

17
-1

2-
17

76
/t

  K
es

t.
  1

8-
05

-1
85

5 

2
  ,'
 L
ie

nd
.  2

8-
01

-1
77

0/
t  

O
m

m
.  0

9-
02

-1
82

0  

Gerrit Jan 
van CAPELLE 

irbeider, boerenknecht 

Katrina 
WILLEBRANDS  

werkster, dienstmeid 

Evert 
van OLDEREN  

arbeider 

Anna Maria 
van ZETTEN 

* Kest. 2 I -04- I 813 
t Liend. 27-10-1879 

* Echt. 09-09-1807 
t Liend. 18-03-1878 

* Kest. 10-10-1805 
t Kest. 15-05-1883 

* Omm. 17-02-1805 
t Kest. 30-03-1878 

x Kesteren 26-09-1834 x Kesteren I 9-03- I 835 

Jan Hendrik van CAPELLE 

arbeider 

Geertrui van OLDEREN 

* Kesteren 09-02-1835 	 * Kesteren 18-05-1837 
t Lienden 27-01-1909 	 t Lienden 16-03-1911 

x Kesteren 2 I - I 0- 1858 

Catharina Maria CAPELLE 

03-03- I 893  * Lienden 06-04-1865 	t Kesteren 24-06-1938 

Gerrit van DRUTEN 
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Randwijk 

 

     

 

Wim van de Horst 

  

I

De oorsprong van de naam 

We beginnen met het tweede deel van 
de naam: wijk. Wijk is Oud-Germaans 
en vind je terug in veel plaatsnamen 
ook in andere talen als vik en wich. Zie 
Reykjavik, Harwich,  Norwich,  Rijs-
wijk, Noordwijk  etc.  

De oorsprong van 'wijk' is oud-Ger-
maans. Oorspronkelijk was 'wijk' een 
buurtschap bij een andere plaats (stad 
of dorp) waar zich bewoners vestigden 
die niet mochten of wilden wonen in het 
dorp of de stad. Een plaats voor sociaal 
onaangepasten. Die waren er vroeger 
namelijk ook al. Zo'n buurtschap was 
voor de voorzieningen afhankelijk van 
de hoofdplaats. Er was ook geen eigen 
kerk. 

Ook het woord 'Viking' is hiervan 
afgeleid. Het bestaat uit `vik'( wijk) en 
`ing' dat vinden we nog terug in Twente 
en de Achterhoek in familienamen als 
Hiddink, Hilderink, Hesselink enz. 
Het verwijst naar een familieband of 
een sibbe. Vikingen waren mensen die 
bij elkaar in een buurtschap woonden, 
meestal aan een fjord ofin een baai. Om-
dat het donker was gedurende een groot 
deel van het jaarwas erweinigte doen en 
te verdienen en ging men op rooftocht. 

In ons deel van het Germaanse land 
waren 'wijken' letterlijk uitwijkplaat-
sen, die vaak wat verborgenlagen. Zo lag 
Rijswijk in het kreupelhout(rijshout), 
Ewijk aan het water, Wijk bij Duurstede 
werd pas belangrijk en rijk toen Duur- 

stede door de Noormannen (Vikingen) 
was verwoest en de overlevenden zich 
in Wijk hadden gevestigd. 

Ook Randwijk zal zo'n buurtschap 
zijn geweest. 

En waar komt het woorddeel 'Rand' 
vandaan? Zeker geen verbastering van 
'Rijn' zoals wel eens wordt geopperd. 
Vermoedelijk lag dit 'wijk' aan de rand 
van de polder of van bewoonbaar ge-
bied. Ooit hoorde dit deel van de Betuwe 
bij Wageningen, dus misschien verwijst 
het daarnaar. Wie dat weet mag het zeg-
gen. 

Al met al is Randwijk een oude naam 
en heeft zoals de meeste plaatsen hier in 
de omgeving een lange historie. 	• 
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Uit de oude doos 

 

H.K.Budding 2e jrg. 1969 no.1 

 

II  
Gedachtengang 
over het verleden van Kesteren 

Over de oeroude namen die in Kesteren 
nog steeds voorkomen is in het verleden 
erg weinig geschreven, misschien wel 
door het feit, dat men de betekenis daar-
van niet begreep, ofmen hun oorsprong 
niet kon nagaan. Helaas telde ons goede 
vaderland en zeker de Betuwe in vroe-
ger eeuwen zeer weinig geschiedschrij-
vers, zodat vele voorvallen niet voor de 
historie bewaard zijn gebleven. Grote 
rampen vonden plaats, die zo algemeen 
en zo verschrikkelijk waren, dat deze 
niet eens van dorp tot dorp vermeld 
zijn. Denk maar eens aan het gehucht 
Verhuijzen, dat bij Lienden lag, slechts 
een vaag overgebleven volksverhaal en 
wat oude prenten vertellen ons wat er 
met deze gemeenschap in het verleden 
is gebeurd. 

En wat was de oorsprong van de vele 
verhalen over water en weerwolven 
waarover onze voorouders vertelden, 
en waar kwam de dodelijke angst van-
daan, als men over hoog water sprak? 
En waarom waren vele mensen niet te 
bewegen om ten noorden van de dijk 
en in de Mars en in Oudewaard te gaan 
wonen? 

Dit punt wil ik gaarne eens met u be-
spreken, temeer daar sommige eigen-
aardigheden, die in het dorp Kesteren 
voorkomen en voorkwamen mij reeds 
in mijn jeugd bezighielden. 0.a. de ei-
genaardige ligging van de dijk om het ei- 

genlijke dorp heen, een kerk, die op een 
rare plaats buiten het dorp staat en hoe 
het mogelijk was dat drie bekende wie-
len aan de binnenzijde van de dijk lagen, 
d.w.z. tussen de Oude.Rijn, waarvan de 
overstroming kwam, en de tegenwoor-
dige bandijk. 

De meester had ons op school wel eens 
verteld dat wielen ontstaan waren door 
woeste doorbraken van de dijk, maar 
dat kon hier niet, de dijk lag erachter, of 
was daar in het geheel niet op die plaats. 

Nu zult u zich wel afvragen,waar la-
gen die drie wielen dan? Een ervan kent 
u allemaal, dat is de Plas voor het Ambts-
huis en de andere wielen zijn slechts be-
kend bij oudere mensen, dat waren het 
in de volksmond genoemde 'Gat van 
Hanne', dat bij het begin van Achter-
dorp lag, links van de weg achter de bak-
kerij Van der  Kieft  en een enorm groot 
wiel voorbij Achterdorp, dat men 'Het 
Lèg' noemde. Beide wielen zijn met de 
aanleg van de Betuwestraatweg in 1959 
geheel verdwenen. 

Voor deze tijd lag tussen het Ambts-
huis en Achterdorp nog een waterke-
ring, die men 'De Kaai' noemde en dat 
moet vroeger de dijk zijn geweest, als 
men een juiste verklaring voor de door-
braken wil geven. 

Behalve dit gedeelte is deze waterke-
ring — lang vo or 1400 en voordat de Rijn 
zich natuurlijk verplaatste en de Mars- 
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Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

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

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

Ook voor bruiloften en partijen, o. a. 
salades, bitterball&i enz. 

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 
Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN 
Tel. (0488) 44 12 20 
Internet: www.vdgarde.n1  

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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dijk word aangelegd— zo onherstelbaar 
verwoest, dat de dijkbeheerders zich 
wel genoodzaakt zagen de dijk om dit 
gebied heen te leggen, waardoor de 
rare situatie onstond dat de kerk bui-
tendorps kwam te staan en het Ambts-
huis, dat er toen al zeker was, de ramp 
had doorstaan(geen enkele dwaas zou 
het op die plaats later hebben gebouwd) 
bleef staan. 

Dit verklaart, hoe het komt, dat voor-
noemde wielen binnendijks lagen, ter-
wijl de z.g. wiel Hijmen en het Iele wiele 
waaitje onder Aalst buitendijks liggen. 
Een duidelijk voorbeeld van dijkomleg-
ging vinden wij ook bij het dorpswiel 
De Waai. De gronden, die ten noorden 
van de bandijk liggen waren vroeger ei-
gendom van de kerk. Hierop rustte een 
blijvende hypotheek, een z.g. erfpachts-
recht. Bekende oude namen waren hier 
Kustersweide(Kustingsgeweyde) en 
Gemeyne Waard, waar in 1928 bij afgra-
vingen urnen werden gevonden, z.g. do-
denpotjes van de polytheïsten, een volk 
dat aan veelgoderij deed. Deze potjes 
zijn naar ik meen niet aangegeven of 
geregistreerd, wat weergaloos jammer 
is, daar men uit de ligging en het soort 
vast had kunnen stellen, welk volk het 
hier betrof en in welke tijd deze mensen 
daar geleefd hebben. 

In ieder geval leefden daar in de om-
geving mensen en was er dus ook een 
nederzetting, die ook wel Mark of Al-
mende genoemd werd, in de buurt van 
het Dorpsplein dichtbij de Oude Rijn. 

Zeer zeker is in deze tijd het Dorps-
plein al een verzamelpunt geweest.G e-
zien het verschil en de structuur van 
de gronden moet Kesteren er in deze 
tijd wel anders hebben uitgezien dan 
tegenwoordig en bestond het geheel  

uit enkele hogere stroomruggen, o.a. 
De Drucht, hetgeen 'hoogte' betekent, 
De Hoge Woerd, De Hoge Delen langs 
de Oude Rijn, Ter Lede met zijn Hoge 
Wei en Oude Waard,waarop bos was en 
uit moeras, waarvan de Poel en de Peel 
thans nog stille getuigen zijn. 

Kesteren en Opheusden delen thans 
nog samen de Markstraat, wat we met 
een gerust geweten mogen aannemen, 
dat dit een zeer oude weg is van Mark 
tot Mark, een weg,die niet regelrecht 
naar Kesteren toeliep, om de eenvou-
dige reden dat ten westen van deze weg 
een enorm groot moeras was (De Poel). 
Deze Markstraat liep vroeger naar de 
Oude Park(opstellingsplaats van de Ro-
meinen?), boog naar rechts af naar de 
Spees en naar links over het Boveneind 
(let hier op de terp De Hucht) en zo ver-
volgens naar de Almende, die, naar wij 
mogen aannemen, in de omgeving van 
de kerk lag. Zuidelijk vervolgde deze 
weg zich langs De Helle (dodenhemel 
der Bataven), boog daar af naar het wes-
ten tot de tegenwoordige Tielsestraat 
bij het voormalig Ambonezenkamp 
en zette zich daar weer voort naar het 
noorden, de weg dus, waaraan vroeger 
het woonwagenkamp was, vervolgens 
door de Steeg in de richting van Aalst. 
De samenkomst van deze wegen lag dus 
op of dichtbij De Drucht, daar waar een 
stuk grond, geheel in een vierkant van 
straten ligt envanwege de vorm ons doet 
denken aan een Romeins Castellum. 

Aan de westzijde van het Kerkstraatje 
vinden we nog eenterp, waarop zich een 
boerenwoningbevindt, een teken dat de 
grond aldaar vroeger zeer laag geweest 
moet zijn. Achter de Nedereindsestraat 
strekt zich De Kampen uit, alweer een 
woord, dat ons herinneringen oproept 

NIEUWSBRIEF HKK&O 25e jaargang nr. 2 — april 2007 	 31 



HOOFDSTRAAT 20 

6671 CD ZET-EN 

TEL. (0488) 42 06 90 

FAX (0488) 42 0645 

Piet van Walsem  

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

Elektrowinkel  
Kalkestraat 3 
6669 CK Dodewaard 
(t (0488) 412685 	(0488) 41 0450 
E-mail: winkel@petersvanton.n1  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 
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De Drucht  

uit strijd of de aanwezigheid aangeeft 
van een legerkamp. Het is duidelijk dat 
Kesteren, met zijn Romeins verbaster-
de naam, in deze omgeving nog wel iets 
verborgen houdt. 

Hoe het ook zij, van De Kampen tot 
aan de Leygraaf en van De Oude Park 
tot aan De Helle rust een enorme  his- 

Dialectwoorden  

Joke Honders 

Twernen 
Zeuren, zaniken, moeilijk doen. Kjal  
wá  lid'de toch te twernen: Man doe toch 
niet zo moeilijk. 
WNT: Het woord komt van 'tweernen' 
en is afkomstig uit de textielindustrie. 
Twee of meer vezels, draden van zijde, 
garen e.d. stevig ineendraaien tot één 
draad. 

Totolf 
Scheldwoord voor een vreemde of rare 
vrouw, vrijwel synoniem met totebel.  
Dá  mins is mar een raore totolf: Die 
vrouw is maar een een vreemd mens. 
WNT: Sukkel, malloot, iemand die rare  

tone,  die slechts als een legpuzzel in el-
kaar past. En als alle inwoners elkander 
helpen deze puzzel op te lossen, ben ik 
er zeker van, dat menigeen verbaasd zal 
staan. 

Nog even wil ik het hebben over het 
Dorpsplein,waar in 1958 nog een oer-
oude kastanjeboom stond en waarvan 
verhaald werd,dat de Fransen deze in 
1672 hadden geplant, doch enig bewijs 
daarvan kon ik nooit vinden. Doch toen 
de boom door de gebroeders Meurs in 
vernoemd jaar werd gerooid, telde ik 
de jaarringen en dat waren er nog meer 
dan 260. Enige weken later wandelde ik 
op een paar klompen, die uit het hout 
van deze boom waren gemaakt door de 
firma Halm uit Kesteren, langs de Oude 
Rijn en maakte toen deze gedachten- 
gang door het verleden. 	 • 

Praote 
gij 

dialec' 

praat uitstoot. Toot is een ander woord 
voor gezicht. 

Verduld 
Waar, mee eens zijn. Verduld, daor 
hedde gelijk in. Dat is waar, daar heb je 
gelijk in. 
WNT: het volt. deelw. van verdulden. 
Sinds lang verouderd. 1. De eigenschap 
of het vermogen om lijden, beproeving, 
pijn, onrecht e.d. met kalme aanvaar-
ding te (kunnen) ondergaan; geduld, 
lijdzaamheid, gelijkmoedigheid, ge-
latenheid. 2. Geduld, lankmoedigheid, 
tolerantie. 	 • 
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De beruchte Adela 
Joke Honders 

• Oude oorkondes 

In oude oorkondes uit eind 9 o o/begin  
woo  duilctverschillende malen de naam 
Adela op, die o.a. in ons werkgebied be-
zittingen had. Zo was o.a. de helft van 
Lienden van haar, verkregen uit de er-
fenis van haar vader, graaf Wiclunond 
van Hamaland. Maar ook Herveld en 
Zetten worden in verband met haar ge-
noemd. Maar er is nog een oorkonde uit 
997 waarvan ik het vermoeden heb dat 
hij ook op haar slaat! Dat zou betekenen 
dat zij nog meer goederen in ons werk-
gebied had namelijk in Maurik, Om-
meren, en misschien Ter Leede (bij Kes-
teren). Trouwens ook Varik en Deesd 
worden in deze oorkonde genoemd. De 
familie van haar vader was al generaties 
lang graaf in een aantal gouwen in Ne-
derland: van Hamaland zelf, de Veluwe, 
Salland, Drente, Noord-Groningen en 
hoogstwaarschijnlijk het Gooi. 

Adela was een beruchte vrouw die de 
geschiedenis is ingegaan als zeer strijd- 

Gezicht op de E1terberg. 

lustig, die vocht om haar erfenis waar-
bij zij er niet voor terugdeinsde men-
sen te laten vermoorden! Haar vader 
Wichman liet op de hoge berg bij Elten 
een klooster bouwen waar zijn andere 
dochter Lutgarde abdes werd. Omdat 
wij benieuwd waren of er nog restanten 
van dit klooster zijn of aanwijzingen 
naar de graven van de familieden, togen 
we begin maart op een mooie zonnige 
zondagmiddag naar Hoog-Elten, dat 
net over de Duitse grens ligt. 

Hoog-Elten 
Als je Elten nadert zie je al spoedig de 
berg met daarop prachtig de kerk af-
getekend tegen de horizon. Eerst pas-
seerden we nog een oude Rijnloop 
voordat we in het dorp Elten kwamen. 
Eenmaal boven op de berg kom je in 
een kleine dorpsgemeenschap met een 
kerk, een hotel en enkele huizen: Hoog-
Elten geheten. Hier bevindt zich ook 

Een oude Rijnloop vlakbij Elten. 
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Het gebouwtje waarin zich 
de Drususput bevint. 

de zgn. Drususput, een 57 diepe bron-
nenschacht, in 900 voor de drinkwa-
tervoorziening aangelegd en waarvan 
tot 1931 gebruik is gemaakt. Na er wat 
rondgewandeld te hebben, waren we 
enigszins teleurgesteld, omdat er geen 
restanten meer zijn van het klooster of 
de oude kerk. De kerk is in de oorlog 
platgeschoten en later herbouwd. Het 
enige dat herinnert aan die tijd is een 
groot inlichtingenbord met daarop de 
geschiedenis van Hoog-Elten. We had-
den echter één troost: je had een schit-
terend uitzicht op het gebied eromheen 
en op de berghellingen stonden net de 
duizenden sneeuwklokjes in bloei. 

De stichting van het klooster 
In het jaar 884 werd Hamaland in een 
noordelijk en een zuidelijk graafschap 
ingedeeld. (De gouw Hamaland besloeg 
het gebied langs de beide oevers van de 
IJssel, van iets benoorden Deventer.naar 
het zuiden, met twee uitstulpingen naar 
het oosten, de ene tot voorbij Lochem 
en de andere tot en met Doetinchem. 
De grens ervan kruiste de Rijn onge-
veer bij Velp, pakte het uiterste oosten 

Uitzicht vanaf de Elterberg. 

van deBetuwe mee om daarna de Rijn te 
volgen tot iets bezuiden Emmerik).Tot 
de zuidelijke graafschap behoorde de 
Eltenberg, het kasteel Hauburg en de 
plaats Elten. Op de Elterberg werd een 
gravenburcht gebouwd waar een graaf 
Wichman resideerde. In 962 droeg 
keizer  Otto  I het regentschap van Ha-
maland over aan graaf Hugo, de oudste 
zoon van zijn zwager. Als regent over 
Zuid-Hamaland benoemde hij graaf 
Wichman van Gent. Deze Wichman 
stichtte in 968 op de Elterberg een adel-
lijk damesstift, waarvan zijn dochter 
Lutgarde abdes werd. Daarvoor werd 
de gravenburcht omgebouwd. Er werd 
tussen 976 en 980 ook een grotere kerk 
gebouwd, die later verschillende keren 
verwoest en weer herbouwd werd. De 
kerk werd gewijd aan St.Vitus. 

Om tot de stichting over te gaan 
schonk graaf Wichman verschillende 
goederen aan het klooster met name 
Lienden (Liendna) en Lede (Leyla), maar 
ook worden o.a. nog Renkum, Duiven 
enTuil genoemd en nog verschillende 
andere plaatsen. 

Maar dan breekt de hel los, want zijn 
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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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De Stiftskerk St.  Vitus  te Hoog-Elten. 

andere dochter Adela is het hier niet 
mee eens... 

De strijd van Adela 
In een oorkonde uit 973 lezen we dat 
Keizer  Otto II  op verzoek van graaf 
Wiclunan en zijn dochter Lutgarde het 
klooster in bescherming neemt en het 
immuniteit verleent. De strijd om de er-
fenis is begonnen. 

Uit de jaren 990-996 stamt een an-
dere oorkonde waaruit duidelijk wordt 
dat Adela, weduwe van Imed, haar zus-
ter Lutgarde heeft laten vergiftigen en 
het klooster overmeesterde. Maar de 
dan inmiddels keizergeworden  Otto III  
weet haar er weer uit te drijven en Adela 
zint op wraak. Zij hertrouwt op onge-
veer Go-jarige leeftijd met graaf Balde-
rik, iemand die rijk, krachtig en machtig 
is maar niet van haar stand. Haar zoon  

Meinwerk is dan ook sterk gekant tegen 
het huwelijk. Op aandringen van Adela 
verovert Balderik opnieuw het klooster 
en wordt met een boete bestraft. 

Keizer  Otto III  grijpt in 996 in en er 
vind een herverdeling plaats, waarbij 
het klooster nog maar o.a. de helft van 
Lienden, Herveld, Tuil, Renkum, Arn-
hem enz. kreeg.Vanafdie tij d is Lienden 
altijd tweeherig geweest, de ene helft 
behield Adela tot loo6 en schenkt het 
vervolgens aan het Benedictijnenkloos-
ter op de Hohorst (later Heiligenberg) 
bij Leusden(Amersfoort) waardoor de 
helft van Lienden later leenroerig wordt 
aan de St. Paulusadbij van Utrecht. 

Maar blijkbaar is ze nog niet tevre-
den... 

De strijd duurt voort 
Amper is keizer  Otto III  in 1002 op jonge 
leeftijd gestorven of Balderik neemt de 
Elterberg weer in, waarna koning Hen-
drik  II  de orde herstelt. Sloet neemt aan 
dat hij dit laatste in augustus van 1002 
geregeld heeft, omdat hij toen in Nij-
megen was. 

Balderik en Adela worden het jaar 
daarop, in 1003, genoemd wanneer ze 
een curtis ten zuiden van Keulen aan het 
klooster te Deutz schenken. 

De zoon uit het eerste huwelijk van 
Adela, Meinwerk, die bisschop te Pa-
derborn is, zendt in het jaar 1005, als er 
hongersnood heerst in ons gebied, twee 
schepen met koren naar de Veluwe en 
naar Teisterbant. Adela's andere zoon, 
Thiederich, laat ze op aandringen van 
Balderik in 1014 vermoorden. 

Adela wordt door het rijkshof te 
Dortmund ter dood veroordeeld, maar 
ze krijgt gratie en draagt in 1016 de goe-
deren, welke haar zoon Meinwerk aan 
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B. 0. S.  

Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

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

'n Goed boek 
haal je bij 

'n goede zaak 

Gespecialiseerde 
boek- en kantoorvakhandel 

Hoofdstraat 84 
6671 CC Zetten 

Telefoon: (0488) 45136o 

ZAAD- EN PLANTENHANDEL 

Firma 
S.A.H. van Binsbergen & Zn. 
Broekdijk 31a 4041  CT  Kesteren 

(0488) 48 13 43 

.te----r-- 
Uw adres voor: 

• Tuinbloemen, landbouwzaden 
en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 
planten en meststoffen. 
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4,446  

Een kopie van de oudste oorkonde uit ca. 1014-1017 van Gelderland, waarin graaf Balderik 
twaalf horige mannen aan het klooster van Zyfilich schenkt. 

haar had afgestaan, over aan keizer 
Hendrik  II,  die ze aan de kerk van Pa-
derborn geeft. 

Adela is niet dankbaar dat ze gratie 
heeft gekregen en benadeelt haar zoon 
Meinwerk door in 1016 goederen aan de 
abdij van Elten te schenken. 

In de oudste oorkonde van Gelder-
land en een van de oudste uit ons land 
(zie foto) geeft Balderik tussen1014-1017 
met toestemming van zijn vrouw Adela, 
twaalf horige mannen aan het klooster 
te Zyflich. Blijkbaar doet hij dit omdat 
hij in die jaren ernstig ziek is en in het 
klooster aldaar genezen is door de reli- 

kwieën van de heilige Ludger. 
In 1015 worden Balderik en Adela 

weer genoemd als ze de aartsbisschop 
van Keulen opdragen de kerk van Zet-
ten te geven aan het klooster te Deutz. 
(Sloet maakt een opmerking bij deze 
oorkonde en meldt dat het jaartal waar-
schijnlijk 1005 moet zijn!). 

In 1016 laat Adela nog iemand ver-
moorden, namelijk de West-Saksische 
graafWichman van Vreden, waarna de 
Houberg belegerd en verdedigd wordt 
door Adela, terwijl Balderik gevlucht is. 
Maar om haar vege lijf te redden, geeft 
ze zich tenslotte over en wordt de Hou- 
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berg verwoest. Adela en Balderik ver-
liezen al hun goederen. 
Adela sterft in 1017 te Keulen waar zij 
van prebenden (renten uit kerkelijke 
goederen) leefde. Haar zoon, bisschop 
Meinwerk, en haar dochter, ook Adela 
geheten, die non in de abdij van Elten is, 
verdelen de goederen die in de Neder-
landen gelegen zijn. 

Balderik moet wegens de moord op 
Wichman voor de Rijkssynode te Nij-
megen terecht staan in loi8. Drie jaar 
later, in 1021, sterft hij en wordt te Zyf-
lich begraven. 

Was Maurik 
en Ommeren ook van Adela? 
Uit 997 stamt een oorkonde waarin 
sprake is van een zekere weduwe Alda 
die aan een op de Luisberg bij Aken te 
stichten klooster Ommeren, Maurik, 
Varik, Deest en Leidon schenkt. Som-
migen beschouwen dit Leidon als Ter 
Leede, terwijl anderen het in Duitsland 
plaatsen. Dit kan Ter Leede niet zijn om-
dat dit in 968 al aan het klooster te El-
ten geschonken was door Adela's vader. 
Maar een plaats in Duitsland (Schleiden) 
lijkt me ook vreemd daar de andere vier 
genoemde plaatsen alle in ons gebied 
liggen. 

Ik pleit ervoor dat deze weduwe Alda 
dezelfde is als onze Adela, omdat Adela 
in 990-996 ook al weduwe (van Imed) 
genoemd wordt. In de oorkonde van 997 
wordt niet gezegd van wie Alda weduwe 
is. Als Lienden,Ter Leede en Tuil al in de 
familie waren, waarom zouden het aan-
grenzende Ommeren, Maurik en Varik 
(vlakbij Tuil) ook niet in dezelfde fami-
lie geweest zijn? 

Een moeilijkheid in deze redenering 
is het jaartal 997. Er wordt aangenomen  

dat onze Adela dan al gehuwd was met 
Balderik, maar daar is geen precies jaar-
tal van bekend. De oorspronkelijke oor-
kondenzijnechterlaterovergeschreven 
dus daarkunnenfoutenbij gemaakt zijn, 
omdat de oorspronkelijke teksten soms 
niet goed meer te lezen waren. 

Tot slot 
Met de dood van Adela en Balderik 
kwam er een einde aan een langdurige 
strijd. Zoals we hierboven zagen wer-
den de bezittingen die, als ze al niet aan 
een of ander klooster gegeven waren, 
tussen haar twee overgebleven kinde-
ren verdeeld. 

In1964-65 zijn er opgravingen gedaan 
op de Elterberg en daarbij zijn verschil-
lende graven blootgelegd: Wichman jr, 
die in 965/66 gestorven is, zijn moeder 
Lutgarde van Vlaanderen, de vrouw van 
Wichman en een graf van Meginhard 
(vader van Wichman) en Gerberg (zus-
ter van Wichman). 

Het graf van Lutgarde de abdes is niet 
gevonden, omdat het terrein waarop 
het zich  beyond  toen niet is blootge-
legd. Het stoffelijk overschot van graaf 
Wichman is evenmin teruggevonden bij 
de opgravingen van 1964-1965. Het is 
waarschijnlijk bijgezet in een afzonder-
lijke kapel waarin ook het Gangulf-al-
taar stond en die zich iets ten zuid-oos-
ten van de familiebegraafplaats moet 
hebben bevonden. Ook dat gebied is bij 
de opgravingen niet opengelegd. 	• 

Literatuur: 
• Sloet, L.A.J.W.: Oorkondenboeken der 

Graafschappen Gelre en Zutphen.'s Graven-
hage,1872-1876. 

• Jongbloed, Hein H.:Wichman, Adela en Al-
pertus. De Eltense boedelkwestie (968-996). 
In: Gelre MM. Arnhem, 2005. 
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Sche kingen 
Joke Honders 

IOude foto's enz. 

1. Van een mevrouw uit Utrecht moch-
ten wij een prachtig geborduurd oud 
speldenkussentje ontvangen. Het is ge-
maakt voor een soort bazaar, gehouden 
voor de slachtoffers van een waters-
noodramp in 1881. Waarschijnlijk in het 
gebied van Maas en Waal. 

Mevrouw schrijft dat het voor die 
tijd een duur cadeautje was want het is 
van zuivere zijde, wat in de loop der tijd 
vergaat en borduurwerk was niet weg-
gelegd voor de gewone man. Mevrouw 
had het in 1990 gekregen en altijd op 
haar leskamer gehangen voor de leer-
lingen. 

Op het kussentje zit met een speld een 
briefje bevestigd waarop staat: Antiek 
Speldenkussen (watersnood i8 februari 
1881). Uniek curiosum f. 

Op het kussentje staat met goudkleu-
rige letters achterop gedrukt:  

Fancy-Fair 
Watersnood 

18februari1881 

2. Van de heer G. van Esterik uit Doorn: 
vijf foto's van het hoge water in 1944-
1945 in Ingen. 

3. Van mevrouw R. Vonk-Gaasbeek uit  
Eck  enWiel: oude familiestukken en 
oude foto's van Ingen en  Eck  en Wiel. 

4. Van mevr. H. Veldkamp uit Ingen: 
oude familieportretten van families uit 
Ingen uit de periode 1880-1900. Elders 
in dit tijdschrift zijn er een aantal af-
gebeeld waarvan wij helaas geen naam 
hebben. Wie herkent ze? 	• 
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Wie herkent ze? 

 

    

 

Joke Honders 

  

• Uit een oud familealbum 

Hierbij e en aantal p ortretten uit een oud 
fotoalbum van de familie Van Beekhoff-
van Westrhenen uit Ingen. Bijna alle fo-
to's uit het album zijn van een bijschrift 
voorzien, zodat ze te herleiden zijn. De 
meeste portretten zijn van mensen die in 
die tijd (eind i800-begin 1900) in Ingen 
woonachtig waren. Het zijn niet alleen 
portretten uit de families Van Beekhoff 
en Van Westrhenen, maar ook van an-
dere bekende familie's uit het dorp: Hol,  

Van Sij11, Van Esterik, Van Ommeren en 
Van Voorthuizen. 

Een aantal foto's mist echter een bij-
schrift. Wie herkent deze personen? 
Graag een mailtje of telefoontje naar 
mijn adres, zie voor gegevens voor in 
de Nieuwsbrief. Van foto 2,3,4 en 5 is 
alleen bekend dat het vriendinnen van 
Alida van Westrhenen-van Voorthui-
zen (*1853 )waren en gemaakt zijn door 
dezelfde fotograaf uit Wageningen. • 
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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 

 

  

Reg.  Archief  Rivierenland 

Ella Kok-Wajewska  

Postbus 169 4000 AD Tiel — Telefoon (0344) 61 22 3o  
E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 —Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

RAR 

Locatie CULEMBORG 
Markt 5 
Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en13.30-16.30 uur 

Locatie BUREN 
Achterbonenburg G 

Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en13.30-16.30 uur 

Locatie NEDER-BETUWE 
Burg. Lodderstraat 20 

Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur  

LET OP Afwijkende openingstijden: 

Studiezaal Tiel gesloten op donderdag 
1.7 mei, vrijdag 18 mei en vrijdagijuni. 

Van 23 juli t/m 24 augustus zijn de stu-
diezalen in Buren, Culemborg en Neder-
Betuwe gesloten. 

Locatie Neder-Betuwe is voortaan op 
dinsdag i.p.v. donderdag te bezoeken. 
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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 1.7 april 2007 

20.00 uur 
De Oude School Hemmen 

De heer Th. Gerritsen 
Tabaksteelt in Nederland 

Om bij het begin te beginnen start de 
lezing met het tabaksgebruik onder de 
Indianen van Noord- en Zuid-Amerika 
en Mexico. Daarna komt Christoffel  
Columbus  met zijn ontdekkingsreis en 
het bekend worden van tabak hier in 
Europa. Reeds in de 16e eeuw wordt er 
gewag van gemaakt dat er in Zeeland 
tabak verbouwd werd. 
Doordat rijke kooplui uit Amsterdam er 
wel winst in zagen stimuleerden zij de 
verbouw van tabak door geld te investe-
ren in aankoop en verhuur van land en 
te zorgen dat de mensen die zich op ver-
bouwvantabaktoelegden ook de nodige 
meststoffen konden kopen. (Schapen-
mest) Mede doordat ook in de tropische  

landen de tabaksteelt goed ter hand 
werd genomen werd die allengs goedko-
per en vo or het grote publiek bereikbaar. 
Dat stimuleerde weer de pijpenmakerij 
in Gouda, Schoonhoven en Amsterdam. 
Maar ook in veel andere plaatsen wer-
den er pijpen gemaakt. Komen we op de 
verbouw van tabak in de streek langs de 
Veluwezoom van Nijkerk tot Ameron-
gen-Veenendaal. En natuurlijk ook de 
plaatsen in het land van Maas en Waal, 
Druten- Niftrik. Ook in de Betuwe met 
plaatsen als Valburg, randwijk, Huissen,  
Elden,  Driel enz. De sigaren en sigaret-
tenfabrieken, de snuiftabak. Dan het 
zaaien van het tabakszaad in de maand 
februari in een warme bak zodat er na 
de ijsheiligen, dus ongeveer tien mei, de 
planten buiten gepoot konden worden. 
Nachtvorst is funest voortabak, daar ze 
meteen bevriezen. Het uitpoten en het 
opkweken van de tabak enz. 

Om het geheel aantrekkelijk te ma- 

Excursie woensdag 16 mei 

Op woensdag 16 mei is onze jaarlijkse excursie, die ons dit jaar naar 
Wageningen voert om o.l.v. een gids een stadswandeling te gaan maken. 

We willen gezamenlijk vertrekken om 19.00 uur. 

Opgeven bij Daan Tap (0488-452474) 
Nadere inlichtingen: Wim van der Horst (026-4742932) 
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,  

Werkgroep Zetten 

Baukje Hof-Velde 

Ook voor eigen gebruik! 

Jaarverslag 2006 

Het afgelopen jaar hebben ingrijpende 
veranderingen in en op de werkgroep 
plaatsgevonden. Deze keer dus niet een 
verslag van de lezingen, maar meer een 
overdenking wat er dit jaar veranderd 
is. De lokatie Het Wapen van Andelst is 
helaas uit 't zicht verdwenen. We heb-
ben nu in Hemmen onderdak gevonden 
in De Oude School. Dit voldoet uitste-
kend. 

Ten tweede is de presentatie van de 
werkgroep uitgebreider in de pers naar 
voren gekomen. Dat betekent meer be-
langstelling van elders en/of van niet-
leden. Het aantal leden is groter gewor-
den. Onze nieuwe secretaris Wim van 
de Horst is digitaal druk bezig de werk-
groep te moderniseren.  

ken voor de leden van de Historische 
Kring wil spreker het een en ander ten-
toonstellen. Dat zijn bossen tabak, ste-
nen pijpjes  etc.  ook leden die nog zaken 
bezitten die met de tabakscultuur te ma-
ken hebben worden verzocht deze mee 
te nemen. 

Dhr. Theo Gerritsen heeft zijn be-
langstelling voor de tabaksteelt van 
zijn vader die zelf nog tabak kweekte. 
Hij vind het jammer dat de tegenwoor-
dige jeugd niets meer weet over tabak, 
daarom probeert hij de kennis hierover 
te verspreiden. 	 • 

WG 
Zetten 

Ten derde is het afgelop en jaar we er ge-
zocht naar sprekers die specialist waren 
op hun gebied. Zo passeerden De Linge, 
Esscher, film, watertorens, proefstallen, 
fruitteelt, muziek uit 't verre verleden, 
Hannekemaaiers e.a. en de Energie in 
de toekomst. Ook hier heeft Wim van 
de Horst een belangrijk aandeel gehad 
in het vinden van de juiste personen. 

Afsluitend kunnen we tevreden zijn 
over het afgelopen met Daan Tap als 
voorzitter, Wim van de Horst als secre-
taris en Baukje Hof als gastvrouw. Maar 
het enthousiasme en de trouw van de 
leden is het belangrijkste. Voor het ko-
mend jaar moeten we ons wel verdiepen 
in de presentatie van de lezingen — wat 
betreft het geluid. Intussen alvast een 
goede zomer toegewenst. 	• 
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	 Speelgoed 

Nedereindsestraat 7 - 4041  XL'  Kesteren 
Telefoon 0430 - 48 2226 	 's maandags gesloten 
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LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

VAKGARAGE 	ZAAYER v.o.f. 

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
r'l 	Gespecialiseerd in Citroën 

L__ 	Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 
BOVAG 

AA  
• 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 16 32 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur 

Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur 
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Historische foto 

Redactie 

I Viane bij Geerardsbergen 

Bijgaande foto met Betuwse vluchte-
lingen uit de Over-Betuwe stamt uit de 
evacuatieperiode december 1944-juni 
1945. 

De foto werd genomen voor het kas-
teel in Viane, een dorpje in de omgeving 
van Geraardsbergen in België. Daar was 
onder anderen het gezin Gaasbeek uit 

Randwijk ondergebracht. 
Peter T. Gaasbeek werd op 21 febru-

ari 1945 in Viane geboren. Zijn ouders 
Cor Gaasbeek en R. Gaasbeek-van de 
Kolk en zijn broer Hans staan op de 
foto. Maar de namen van de overige per-
sonen en de plaatsen waar zij vandaan 
kwamen, heeft Peter (Achterstraat 17 in  

Randwijk) tot nu toe niet kunnen ach-
terhalen. Vandaar het verzoek aan de 
lezers van de Nieuwsbrief om eventu-
ele informatie betreffende de foto door 
te willen geven aan de Redactie van de 
Nieuwsbrief of aan de heer Jan Hen-
driks, Sterappel 26, 6671  EC  te Zetten 
( Tel. (0488) 4914 01). 
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Korte berichten 

 

Redactie 

 

Zondagmiddag zat ik thuis bij de 

tillevisie. Er was voetbalie op. Buite 
règende 't  dá  't goot.  miens  gong de 

tillefoon. 't Was een zekere Sonja H. 
uit Druten. Ze zee  dá  ze mijn adres  
há  gekregen van Hennie de Heus ut 
Buure. Mevrouw vertelde  dá  ze een 
boek  há  geschreeve en of ik 't mao-
nuskrip lèse wou. Nao nog effe hen 
en  weir  gepraot te hemme, zeej ik: 
'Kom d'r mar mee'. 

As de bliksem gong ik gaauw de 
kamer een bietje ordentelijk maake, 
ik doch  dá  ze er mit 'n kwartierke 
zou zijn. Mar wie d'r kwam, gin Son-

ja. Nao 'n uurtje wier d'r op 't raom 
getikt. Daor stong een vrouwke die 
pierdenat waor. Ze was op de fiets, 
die ze onderweg  há  lekgereeje. 't 
Was Sonja, die toen ze d'r eige  há  op-
geknap er noch wulps utzag. En mar 
praote en praote. Endelek kwam 't 
boek te spraoke. Nou, 't leek me nie 
veul! lk zeej, ge kun 't prebere, mar 
Ik geleuf nie  dá  de een utgever kun 
vijnde. Ongelukkig en teleurgesteld 
kijkend, stont ze naor buite te sta-
ore.  Daor bleef 't mar stortrègene. ik 
wou leuk zijn en zeej: 'Mevrouwtje 
d'r zit niks aanders op urn mar hier 
te blijve'. Ik schrok me 't apezuur, 
toen ze opgewek zeej: `Daar heb ik 
geen bezwaar tegen...!' 

En nou mar rikkeraoje.  

lir:3 Op 26 mei 2007 wordt de Genealo-
gische Dag van de Nederlandse Gene-
alogische Vereniging gehouden in Hel-
mond. Nadere informatie op www.ngv. 
nl  

1t3 Expositie in het Ambtmanshuis Tiel 
Het Regionaal Archief Rivierenland 
heeft in een tweetal vitrines in het 
Ambtmanshuis de expositie `Wapenge-
kletter' en 'ambtelijk gereedschap' inge-
richt. De eerste heeft betrekking op het 
gebruik van gemeentewapens, logo's 
en dergelijke van de gemeente Tiel en 
de voormalige gemeente Wadenoijen, 
de tweede op de ontwikkeling van ad-
ministratieve hulpmiddelen. Geopend 
tijdens kantooruren. Toegang gratis. 
Melden bij het secretariaat. Adres: 
Ambtmanstraat 13. 

Wá  sedde gij, Hannes 
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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.ochtenOciceronet.n1 

OCHTEN 

 

offset & digitale druk 
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