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• Maandag io september
Vicary Kesteren, lezing 20.0 o uur.
• Dinsdag 18 september
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
oktober
• Maandag 8 oktober
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Zaterdag 13 oktober
Excursie (zie blz.23)
• Dinsdag 16 oktober
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
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• Maandag 12 november
Vicary Kesteren, lezing. 20.00 uur
• Dinsdag 20 november.
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
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• Maandag io december
• Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
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Van de voorzitter
Droefheid en vreugde

Overlijden Jaap van Dam
Op Gjunij.l. is ons Jaap van Dam ontvallen. Ondanks zijn eigen optimisme
ging het toch snel bergafwaarts. Jaap
had een lange geschiedenis binnen
onze vereniging.
Omdat in de oorlog het ouderlijk
huis in Opheusden was verwoest
heeft de familie van 1945 tot 1952 op
het landgoed De Dukenburg in Nijmegen gewoond en daar heeft Jaap
zijn broers geholpen in de fruitteelt.
Door de vondst van allerlei scherven
in de droogstaande grachten van het
landgoed kwam de belangstelling naar
voren voor de herkomst en de ouderdom van deze vondsten.
Toen in 1967 de advertentie in de
krant verscheen voor de oprichting
van een historische vereniging die zich
zou gaan bezighouden met archeologie, heeft Jaap geen moment geaarzeld
om lid te worden. Hij werd dan ook
als lid nummer i ingeschreven bij de

Nieuwe boeken
Het Interviewboek II, Deel 2 van Terug
naar de Bronnen en een Monografie
over Eck en Wiel zijn afgerond en op
juni j.l. aangeboden aan de scheidende
burgemeester Heidema. Meer hierover
in deze Nieuwsbrief.
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vereniging. Sinds het begin was hij een
gewaardeerd lid van onze werkgroep
archeologie. Hoogtepunt was wel de
ontdekking in 1974 van een Romeins
grafveld op de Prinsenhofin Kesteren.
Door zijn lange ervaring was Jaap uitermate bekwaam om veranderingen
in het veld en de grondte onderkennen
en te duiden. Als hij van een afstand
zei: Daar moet je eens gaan kijken',
dan was de kans groot dat je daar wat
zou vinden.
Jaap was een echte verenigingsman,
die altijd klaar stond om zijn bijdrage
te leveren. Wij zullen hem node missen.
Wij wensen zijnfamilie en bekenden
veel sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
Een uitgebreid artikel over Jaap zijn
laatste vondst door de leden van de
Werkgroep Archeologie vindt u op
bladzijde 14.

Lopende zaken
In voorbereiding is nog het boek van dr.
Aart Bijlover het Rivierengebied. Dit zal
verschijnen ter gelegenheid van ons 40jarig jubileum op 27 oktober a.s.
Als dit is afgerond zal nog een aantal
Monografieën verschijnen.
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Ledenvergadering
De ledenvergaderingvani6 april j.l. heeft
ingestemd met een verhogingvan de contributie met twee euro, met ingang van
volgend jaar.
Ook de statutenwijzigingen die door
het bestuurwarenvoorgesteld zijn door
de ledenvergadering geaccepteerd. De
stukken zijn in behandeling bij de notaris.
Verder is door de ledenvergadering
besloten de lezing van juni te laten vervallen, en daar voor in de plaats een lezing in december toe te voegen. Vandaar
dat u in deze Nieuwsbrief vier lezingen
aantreft.

toegelicht. Deze brochure zal op Monumentendag verschijnen.

Jubileum
In de vorige Nieuwsbrief zijn de data al
aangekondigd: op vrijdag 26 oktober
is er een feestavond voor onze leden in
de Vicary in Kesteren. Op zaterdag 27
oktober houden we een receptie in ons
eigen gebouw van 15.0 0-17. o o uur. Op de
receptie zal hetboek van Aart Bijl worden
gepresenteerd.
Vanafbegin oktoberzal gedurende drie
weken in drie lokale kranten steeds een
foto worden gepubliceerd uit het betreffende verspreidinggebied, waarvan de
lezers moeten raden waar de foto's zijn
Monumentendag
gemaakt. De inzenders uit de drie regio's
Zaterdag 8 september is het Monumen- die alle drie de foto's hebben herkend
tendag. D eze dag staat dit jaar in het teken krijgen allen op de receptie een presentje
van de architectuur, speciaal de periode aangeboden. Bovendien wordt uit alle
1900-1965 staat centraal.
drie groepen iemand getrokken die ook
Bouwstijlen uit deze periode (Amster- het boek over het Rivierenland krijgt.
damse School, Delftse School, Moderne
Aan het geschiedenisproject voor de
Beweging) zijn in onze gemeente ruim- het lager onderwijs wordt nog druk geschoots vertegenwoordigd. Samen met werkt. Onzeker is of het op 27 oktober
de gemeente hebben we een brochure geheel gereed zal zijn. In ie der geval kungemaakt waarin het een en ander wordt nen we inzage geven in de opzet.
•

UITNODIGING

19 67

2007

Het bestuur nodigt u uit
de feestavond ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum
bij te wonen op:

vrijdag 26 oktober 20.00 -±22.30 uur
Er is een hapje en een drankje, en ...
een aantal bijzondere voordrachten en optredens!
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www.vanhelden.n1
DE NIEUWE
CATALOGUS
REKLAMEARTIKELEN &
RELATIEGESCHENKEN
MET DUIZENDEN
ARTIKELEN VOOR
BEDRIJVEN,
INSTELLINGEN &
VERENIGINGEN
MET VEEL SPECIALE
AANBIEDINGEN

0344 - 64 02 00*
BEZOEK ONZE SHOWROOM — HET EEK 1 4004 LM TEEL
BESTEL & INFORMATIELIJN

Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
• aankopen o.g.
• verkopen o.g.
• taxaties
• hypotheken
• gratis berekening maandlasten
• financiële adviezen

Zoekt u ergens een woning?
Laat het ons weten!
Bel ons op of stap vrijblijvend
bij ons binnen.

r\--\
Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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Lezingen
Brigitte Often
Zalencentrum 'De Vicary' v.h. 'Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27

met grote luchtfoto-camera's, van dag
tot dag gevolgd. Het grootste deel van
de duizenden luchtfoto's die dagelijks
werden genomen, werd geïnterpreteerd
in een geheim onderzoekscentrum bij
Drs. R. G. P. A.Voskuil
Geallieerde luchffoto-spionage boven Ne- Londen.
derland tijdens de Tweede Wereldoorlog'
In de lezing zal met behulp van een
groot aantal dia's worden ingegaan op
Gedurende de Tweede Wereldoorlog de rol van de luchtfoto's bij de spionage
was één van de belangrijkste manieren boven Nederland. De nadruk zal ligom informatie over de tegenstander te gen op het gebruik van de foto's bij de
verzamelen het gebruik van spionage uit planning en uitvoering van de militaire
de lucht.
operaties tussen september1944. en mei
De Geallieerden ontwikkelden tussen 1945. Vooral voor, tijdens en na de lucht1940 en 1945 een zeer efficiënte organi- landingen bij Eindhoven, Nijmegen en
satie op dit gebied. Vooral de militaire Arnhem werden vanuit de lucht grote
activiteiten van de Duitsers in het b ezette aantallen foto's gemaakt. Zij vormen een
Europa werden door speciale verken- belangrijke en kostbare bron van inforningsvliegtuigen, die waren uitgerust matie voor de studie van die dramatische
periode uit de Nederlandse geschiedenis.
•
Detail van een geallieerde luchtfoto waarop
is te zien hoe het water de Betuwe instroomt,
Maandag 8 oktober 2007
nadat de Duitsers op 2 december 1944 de
20.00 uur
Rijndijk bij Elden hadden vernield.
Zalencentrum 'De Vicary'
Maandag io september 2007
20.00 uur
Zalencentrum 'De Vicary'

Ferdinand van Hemmen

I 300 jaar Pannerdensch Kanaal.
Dit jaar is het 300 jaar geleden dat het
Pannerdensch Kanaal werd geopend.
Hoofdmotief voor de aanleg van dat kanaal wa s de versterking van de oostelijke
landsverdediging. Deze had hopeloos
gefaald in het Rampjaar 1672. Het leger
van de Franse koning Lodewijk xiv was
toen bij Elten over een drooggevallen
NIEUWSBRIEF HKK&O 25e
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,%ijuritinakersturrii is nakwerit
Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 641282

Drogisterij Roelofsen
C t OS

Dorpsstraat 7
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86

Fa. GEBR. SPAAN
Landbouwmechanisatiebedrijf
Ook voor reparatie van uw machines
Nedereindsestraat 37— Kesteren —(0488) 48 12 21
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Schaduwkant van de komst van het Pannerdensch Kanaal was een teugelloze
toevloed van water naar de Neder-Rijn,
Lek en IJssel. Dijkdoorbraken dompelden
grote delen van het land in diepe ellende.
Gevreesdwerd zelfs dat de misstand rond
het Pannerdensch Kanaal zou leiden tot
de ondergang van Utrecht en Holland.
Heel Midden-Nederland leek te degraderen tot een eenzame waterwildernis.
Maar wanhoop dreef de mens tot vindingrijkheid en samenwerking. Knowhow en middelen kwamen in het westen
beschikbaar. Dijken, dammen en andere
waterstaatkundige voorzieningen konden daarnaworden aangebracht rond het
Pannerdensch Kanaal en de Rijnstrangen. Voorzieningen, die zorgden voor
een zodanige waterverdeling tussen de
Rijntakkenbij Pannerden dat het hart van
Nederland niet meer werd bedreigd. De
lering getrokken uit de misère rond het
Pannerdensch Kanaal vormt nog altijd
de rode draad in het denken over Ruimte
voor de Rivier.
•

Neder-Rijngetrokken. Op het nippertje
had de Hollandse Waterlinie de Franse
opmars naar het hart van de Republiek
kunnen stuiten.
Nadat het kanaal was aangelegd,
stroomde veel meer water van de bovenrivier naar de Neder-Rijn. De verdediging van Nederland kon daardoor
duchtig worden versterkt. Water kwam
beschikbaar voor inundaties langs de
Ussellinie en de Grebbelinie. In de 19e
eeuw vormde de watertoevoer via het
Pannerdensch Kanaal de beslissende
voorwaarde voor de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De linie, die
een tijdlang zoveel ontzag inboezemde
dat Nederland er wellicht zijn zelfstandigheid aan dankte. Het Pannerdensch
Kanaal vormde de hoofdkraan van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, later ook
van de zogeheten R ijn-IJs s ellinie: een waterlinie tussen de Ooij en Kampen uit de
grinunige jaren van de Koude Oorlog. Ze
was bedoeld om een Russische tankinvasie te stoppen.

In 1707 was het Pannerdensch Kanaal gereed. De splitsing van Rijn en Waal was verlegd
van Tolkamer naar Doornenburg/Pannerden. In 1775 werd met het Bijlandsch Kanaal een
Waal arm afgesneden. Op het kaarije ook twe e eerdere correcties van de Waal bij Bemmel.
Neder Rijn
Angeren •

Bemmel

40

Pannerdensch
Kanaal 1707
•

Pannerden
Oude Rijn
•
Aerdt •Herwen
Oude Waal

Doornenburg

Gendt 4111
,

Millingen

1649

Waal

is

* Lobith

Kekerdom •
Bijlandsch
Kanaal 1775

0

1620 '
Leuth

IP

Tolkamer

Spijk
•

Boven Rijn
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MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN

RK

BIED VAN

Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 602792
Autornatiseren is
maatwerk, vandaan
dat we in een persoon,
lijk gesprek gaarne
bereid qn am de
werkwijze van Bunl
Autornatisering toe te

lichten. Semen met t
kunnen we dan bekij,
ken wat we vom
elkaar kunnen
betekenen

REIICIEBRINK
01
/1°
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 454508
10

Bunt
Automatisering BV
Hogeveldseweg 5
4041 CP Kesteren
tel: 0488-483669
e-mail: info@bunt.nl
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Maandag 12 november 2007
20.00 uur

Zalencentrum 'De Vicary'

I

Dr. A. Bijl
De Linge, een belangrijke ader in het Gelderse rivierpoldergebied (1800-2000).

Voor de afwatering van de vele polders
in de Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaard en de Vijfheerenlanden was de
Linge al vroeg van groot belang. Dit kleine riviertje dat in de Betuwe als Grote
Landwetering bekend stond en vanaf
Zoelen de naam Linge voerde, zorgde
voor de afvoer van het overtollige regenen kwelwater en eventueel ook van het
overstromingswaterin het van oost naar
west hellende gebied. Het verval van de
Linge tussen het Pannerdens Kanaal en
de monding bij Gorinchem bedraagt ongeveer negen meter.
Het beheer over de Grote Landwetering, die in de Betuwe voor een deel bestond uit de evenwijdig stromende Rijnen Waalwetering, en de Linge was zeer
versnipperd. In de Over-Betuwe waren
de aanliggende polders belast met het
onderhoud, in de Neder-Betuwe en de

Tielerwaard tot Asperen was al vroeg
sprake van enige vormen van samenwerking. Tussen Arkel en Gorinchem was de
Linge vrijwel onbeheerd, hetgeen regelmatig tot klachten van de polders en de
scheepvaart leidde.
Na de watersnood van 1809 vond een
aantal ingrijpende waterstaatkundige
vernieuwingen plaats. De Linge werd in
1818/1819 verlengd naar Steenenhoek,
een lager gelegen plaats langs de Merwede. Het beheer van dit kanaal werd
regelmatig gewijzigd. Hierbij speelden
waterstaatkundige tegenstellingen tussen Holland en Gelderland een grote
rol. Het Waterschap van de Linge en
haar voorgangers moesten in feite twee
heren dienen. In de eerste plaats Holland vrijwaren van wateroverlast en in
de tweede plaats het overtollige water
uit het G elderse gebied afvoeren naar de
Merwede, over Hollands gebied. Hierbij hebben tot op de dag van vandaag de
Hollandse belangen voorrang boven de
G elderse.
Op al deze problemen en verwikkelingen zal tij dens de lezingworden ingegaan,
waarbij de nadruk zal liggen op de periode 1800-2000.
•

De Lingewal in
Opheusden gezien
richting Hemmen,
met links de Rijnwetering en rechts
de Waalwetering.
Oudere inwoners
van Opheusden
spreken nog altijd
over de Tieuzesse
brugg_e_n_'.
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RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN

Salades,
Warme en koude buffetten en hapjes,
Belegde broodjes, Barbecuepartijen,
Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz.

Tel. (0488) 451312
Fax. (0488) 452621
E-mail: fvlynden@wxs.n1

Voor bedrijven en particulieren
•
•
•
•

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtza ken
Schaderegelingen

Bonegraafseweg13— 4051 CG Ochten

Tel.: (0344) 64 55 90
E-mail: info@huiberscatering.n1

Voor binnen en buiten

Vraag vrijbliiverid
informatie over de
ni cum? collectie

12

NIEUWSBRIEF HKK&O 25e jaargang

nr.3 — augustus 20 07

Maandag io december 2007
20.00 uur

Zalencentrum 'De Vicary'
De heer M. Potjer

I

Het dagelijks leven in Opheusden in de
achttiende eeuw volgens de rechtbankverslagen.

De dossiers die de (recht)Bank van Kesteren heeft nagelaten vormen de belangrijkste bron voor onze kennis van het dagelijkse leven in de achttiende-eeuwse
Nederbetuwse dorpen. Elke rechtszaak
vertelt wel iets over de dingen die de
mensen bezig hielden en dat is heel leerzaam en soms ook amusant. Tochmoeten
we voorzichtig zijn met het trekken van
algemene conclusies. Zo gaan wat Op heusden betreft de meeste zaken (vijf)
over veeteelt, en bijna geen enkele over

boomkwekerijen, maar datbetekent niet
automatisch dat de veeteelt belangrijker
zou zijn geweest dan de bomenteelt. Bij
de akkerbouw wordt tabak en hop ook
relatief vaak genoemd, en aardappels
bijna nooit. In dit geval echter zou het
wel een aanwijzing kunnen zijn dat de
tabak belangrijker was dan de aardappel. Vaak ging het dan om problemen
over het betalen van belasting door de
tabaksboeren, de producenten. Bij de
geschillen over consumentenbelasting
speelt jenever de hoofdrol.
Naast de economische delicten zijn er
veel foutgelopen intermenselijke verhoudingen die op de rol komen: vechtpartijen,
familieruzies, de schoolmeester die een
leerling slaat, de boer die eenbuurvrouw
onzedelijk betast heeft... Niets nieuws
eigenlijk, alleen de omgeving is anders,
nog achttiende-eeuws.
•

Dialectwoorden 3
Joke Honders

Praote
gij
dialec'

Scharwietselen: stiekem rondneuzen (vlgs. dialectboek G ro othuis). D it schieveDie kjal liep in de schuur te scharwietse- rig kan afgeleidzijn van schuiverachtig dat
len. Die man liep in de schuur ( stiekem) rond wel in WNT voorkomt en huiverachtig
te neuzen.
betekent.
Als zodanig niet te vinden in het WNT.
Het is vermoedelijk een samentrekking Moiken: moeilijk doen, prutsen
van scharrelen en wietelen (wietelen = heen Kjal ligtochnie te mojken, laot 't een vaken weer bewegen).
kjal do en. Man doe toch nietzo moeilijk, laat
het een vakman doen.
Schibberig: rillerig
WNT: komt ookniet vo or ,wel mtijen (uit
'k Wor' denk ik ziek, 'k zij zo schibberig. het mnd.) dat moeite betekent. Mojken
Ik word denk ik ziek, ik ben zo rillerig.
heeft dus wrs.met het woord moeilijk te
WNT: daarin niet als zodanig te vinden. maken.
•
Het is misschien afgeleid van schieverig
NIEUWSBRIEF HKK&O 25e jaargang nr.3 - augustus 2007
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Zijn laatste vondst
Kobus van Ingen

I

In memoriam Jaap van Dam

Nog steeds zijn we aangeslagen door het
plotseling overlij den van ons medelid en
vooral goede vriend Jaap van Dam. We
wisten dat Jaap niet meer beter kon worden, maar met name zijn eigen nuchtere
en vaak moedige houding ten opzichte
van zijn ernstige ziekte, gaf ons elke keer
weer wat hoop. Tot kort voor zijn overlij den ging hij nog op de zaterdagmiddagen
met ons mee. 'Korn op we gaan het veld
in', was zijn gezegde.
Het was met name het fraaie weer van
april en mei dat ons volop de mogelijkheid gaf om 'het veld' in te gaan. Midden
april dirigeerde jaap de werkgroep naar
onze favoriete onderzoekplek Hokkerden. Een grootblok grondtussen Opheusden en Randwijk. We komen daar al heel
veel jaren en steeds vinden we daar weer
opmerkelijke zaken uit de prehistorie.
Hokkerden is de vindplaats waar de leden van de werkgroep archeologie ooit
een stenen bijl en een groot stuk van een
aardewerk pot uit de zogenaamde Vlaardingen cultuur (± 2600 v.Chr.) hebben
gevonden. Een heel bijzondere plaats.
Die middag in april konden we naar
hartelust het perceel belopen. Door de
veelheid aan regen in februari en de droge
wind van april, waren er heel veel potscherven aan het oppervlak zichtbaar.
Onze aandacht ging echter niet zozeer
uit naar die préhistorische scherven. Veel
meer waren we op zoek naar 'La Tène'
fragmenten. Dit zijn stukjes, vaak blauw
14

of groenachtig glas, overblijfselen van
armbanden en ringen uit de late IJz ertij d.
In de voorafgaande week waren we er
ook geweest en hadden we slechts een
minuscuul fragment La Tène en twee
spinklosjes gevonden. Zoals gewoonlijk verspreidden we ons over het perceel en ieder loopt zijn eigen 'baantje'.
Na een uurtje zoeken geeft Jaap aan iets
bijzonders gevonden te hebben. Ja hoor,
Jaap van Dam in 2005 bij een bezoek aan de
motte van de Alenhaag in Zoelen.
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een Gem! Tussen zijn wij svinger en duim
toont Jaap een klein ovaal zacht-rood,
keurig geslepen steentje, dat ca ii mm
hoog en 8 mm breed is. Het is nog wat
stoffig, maar duidelijk zichtbaar is er een
mensfiguurtje in gegraveerd.

uit Veenendaal. Het vinden van een gem
is een zeldzaamheid. Waarschijnlijk zijn
er slechts een gering aantal naar deze gebieden gekomen en tevens zijn ze als losse
vondst nauwelijks zichtbaar omdat het
zeer kleine objecten zijn die qua kleur
nauwelijks opvallen.

Wat is een gem?
Een gem is een inlegsteentje voor in een
ring. Zo'n steentje is bijzonder klein,
het is gemaakt van een zogenaamde
half-edelsteen en er is een voorstelling
in gesneden. De hoofdvorm is vrijwel
altijd ovaal en de dikte is meestal zo'n
3 á 3,5 mm. De vroegste gemmen die in
Nederland worden gevonden dateren uit
de Romeinse tijd. Het zijn steentjes die
veelal in ringen en bij de wat grotere typen steentjes ook wel in medaillons voor
halssieraden werden gevat. Veelal waren
dit soort sieraden van goud of zilver en
behoorden ze toe aan de echtgenotes van
Romeinse officieren. De ingegraveerde
voorstelling op zo'n Gem was altijd een
wereldlijke of religieuze uitbeelding.

Onze vondst
Bij terugkomst in het ADI is de gem voorzichtig schoongemaakt en hebben we
hem onder de loep bekeken.
Bij vergroting is heel duidelijk te zien
dat de op de gem afgebeelde figuur de
Romeinse godin Aequitas is, de personificatie van billijkheid in het recht en
eerlijke handel. In de westerse wereld
beterbekend als vrouwe Justitia. Naast de
in evenwicht hangende schaaltjes in haar
linker hand, draagt zij op haar rechter
arm een staf en de 'cornucopia' (hoorn
des overvloeds),voorstellende de weelde
uit (eerlijke) handel. De afgebeelde go din
is gekleed in een lange mantel die 'chiton' wordt genoemd en een kroonachtig
hoofddeksel.
Andere gemvondsten
Het materiaal waaruit de gem is verDie middag hebben we niet veel langer vaardigd is Carnelian (karmij n). E en halfmeer gezocht: we waren allemaal onder edelsteen die veelal wordt gevonden in de
de indruk van deze bijzondere vondst. kleuren radijs-bruin ofrood. De datering
Zover wij ons kunnen herinneren is dit van deze gem is tweede-eeuws.
de derde gem ooit gevonden door een
lid van onze werkgroep. Reeds in de ja- Nog een keer le veld'
ren zeventig vond Jaap een gem op het Na deze heel bijzondere vondst zijn we
opgravingcomplex bij Vechten (dicht nog een paar keer op zaterdagmiddag
bij Utrecht). Omdat deze niet gevonden 'te veld' geweest. We merkten toen dat
was binnen ons werkgebiedheeftJaap dat zijn wil sterker was dan het lichaam. Met
steentje laten verwerken in een gouden schrikvernamen we dat hij op bed kwam
ring voor zijn inmiddels overledenvrouw te liggen en we begrepen dat dit zijn naRina. De tweede gem is eindjarentachtig derende einde aanduidde. We hebben
gevonden op het perceel 'De Eep' bij He- Jaap nog een aantal keren thuis opgezocht.
teren. Deze vondst werdgedaan door het Hij bleefbelangstellend en vroeg steeds
toenmalige werkgroeplid Jan Hoekstra 'of we nog ergens waren geweest'. Jaap
NIEUWSBRIEF HKK&O 25e jaargang
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H.D. Verwoert en Zn.
Cotogefe 1)on7fig1micilt019
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751

Rijnbandijk 16
4043 JL Opheusden
Telefoon (0488) 441298

Lunch ti la carte
van 12.00 tot 16.00 uur - dinsdag t/m zondag
maandag gesloten

Veerweg 1 - Opheusden D (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
16

NIEUWSBRIEF HKKSLO 25e jaargang

m-.3 — augustus 2007

Detailfoto van de gem die door Jaap gevonden werd. Foto gemaakt door Rick Schoen,
de kleinzoon van Jaap.

Ter vergelijking een reproductie van een gem
uiteen Engelstalig boek, waarin de verschillende soorten gems getoond worden.

gaf het idee dat hij binnenkort wel weer
mee zou gaan, zover heeft het niet meer
mogen komen.
Op 6 juni stierf Jaap van Dam op 76-jarige leeftijd. Jaap was een man met verdiensten. Zijn dagelijkse doen stondvaak
in het teken van anderen. Hij was ervoor
zijn naaste familie en vaak namhij de zorg
voor zijn kleinkinderen op zich. In de hele
regio was Jaap bekend als de chauffeur
van de bus van de Schutse, de ma altij denbezorger van zorgcentrum Het Anker, de
onderhoudsman op het Arend Datema
Instituut, de verteller van prachtige verhalen uit zijn jeugd, Historische Kringlid
van het eerste uur en natuurlijk de mens
Jaap van Dam waarmee we zoveel jaren
de archeologie hebb en mogenbeoefenen.
We zullen hem missen.

Namens het bestuur en de leden van de
HKK&O, bestuur en medewerkers van
het Arend Datema Instituut, leden van
de werkgroep Archeologie bestaande uit
Henk Gerritsen, Roos Veldkamp, Rian
Hofs, André Schaaij, Annemarie Walrayens, Hans Thien en Kobus van Ingen. •
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Uit het crimineel archief
Menno Potjer

• Vooruitblik lezing 10 december
'Vergetende haere
moederlike liefde'
In october 1693 werd Maria Jans in Tiel
in het openbaar aan een paal gewurgd,
40 jaren oud. Het lijk werd een paar
dagen tentoongesteld, op een rad vastgebonden, met eenstropop in haar armen,
als afschrikwekkend voorbeeld.
Zij was geboren in de buurt van Kalkar.
Haar ouders waren Zwollenaren. Nadat
haar man, een koetsier, in Kaiserswerth
was doodgeschoten, kwam ze naar Gelderland, zoals veel Duitse vrouwen en
mannen. Ze woonde en werkte vier jaar
in Opheusden. Ze werd er zwanger. Wie
de vader was kon ze niet zeggen, ze had
met meerdere mannen gemeenschap
gehad. Ze noemde nog wel een naam:
Arend Arends van De Swaen. Maar het
kon ook een soldaat geweest zijn, zei
ze tegen getuige Cornelis Adriaans. Ze
baarde het kind, een dochtertje, in de
Hoge Weide bij het huis waar Willem van
Herwaarden woont. Er was niemand bij.
Ze drukte het kind daar 'door des duijvels ingeven' dood en begroef het op de
Rijnoever. Even later groef ze het weer
op om er een neusdoek op te doen en gaf
het to en weer terug aan de aarde. Ze liep
vervolgens naar Nijmegen, nam de boot
naar Emmerik, liep naar haar moeder in
Kalkar en ging daarna weer terug naar
Opheusden. Daar werd ze gearresteerd
en in de toren opgesloten.
De ambtman verzocht het Hof van
NIEUWSBRIEF HKK&O 25e jaargang

G eke om een scherprechter uit Arnhem
te sturen voor de executie. In alle dorpen
van het ambt moest deze bij klokkeslag
worden afgekondigd en elk dorp moest
een paar mannen met een geweer sturen
om de orde tijdens de executie te bewaren.De predikant van Opheusden kreeg
een apart verzoek om haar geestelijke
bijstand te verlenen.
Wat gebeurde er met het oudere kind
dat ze al had? Dat zal in Tiel opgevoed
zijn op kosten van de inwoners van Op heusden.
De arrestatie van Uilenspiegel:
het halve dorp doet mee
In het jaar 1707 werd in Opheusden een
gevaarlijk misdadiger gearresteerd:
Gerard van Son alias Uilenspiegel. Zijn
proces ontbreekt in de archieven van de
criminele rechtspraak, maar er zijn een
paar rekeningen bewaard gebleven.
De eerste rekening, ten bedrage van
211-12-0, is van advocaat-fiscaal (openbare
aanklager) Willem Foyert, die deze onkosten combineert met die van de rechtszaak tegen Berend Hendriks x Grietje
van Kleef. Dit paar wordt beschuldigd
van `dieverij en' door twee gevangenen
in Rhenen, genaamd Pierepomp. Ze zijn
gearresteerd in Zandwijk. Confrontatie
in Rhenen volgt, schout G odert van Wijk
moet daarvoor eenwagen huren, maar de
confrontatie levert niet genoeg op, dus
wordt dit paar gemarteld.

nr. 3 - augustus 2007
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Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 64 28 19
Telefax (0344) 64 35 33
Internet: www.hazet.n1
E-mail: info@hazet.n1
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• APK-keuringsstation
• Levering alle merken nieuwe auto's
• Ruime sortering occasions
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw
• Moderne autowasserette
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.)
CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

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

Telefoon (0488) 451893
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN
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* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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Voor nadere informatie omtrent Uilenspiegel reist Foyert naar Loosdrecht,
Utrecht en het Land van Maas en Waal.
In dit laatste ambt zou Uilenspiegel een
manslag begaan hebben. Ook hij ondergaat de tortuur, evenals zijn vriendin Petronella Dirks, die verder nergens meer
genoemd wordt.
Uilenspiegel werd in Opheusden gepakt. Uit de tweede rekening blijkt dat
ve el mens en zich ermee bemoeidhebben
en probeerden hun onkosten te verhalen, misschien er een slaatje uit te slaan.
Wie hem daadwerkelijk pakte is niet
vermeld. Wouter Aarts hield daarna 2
X 24 uur de wacht bij de gevreesde boef
en declareerde daarvoor vier guldens
en vier stuivers (4-4). Ook Geurt Jans
(2-8) en Klaas N (2-0) hielden de wacht.
Tonis Tonis (Winkelman) leverde touw
om de man te binden en een half pond
buskruit (kennelijk in voorraad) voor o12. De hulpschout Evert van Domselaar
ging overleggen met de ambtman over
wat er moest gebeuren en vroeg daarvoor als daggeld plus logement (in Tiel,
nemen we aan) 6-4. De buurmeesters
Rijk Jans en Jan Verwoert waren er ook
een dag mee kwijt en wilden daarnaast
nog vergoeding voor briefloon naar de
ambtman: 4-0. De ambtman besliste dat
hij naar Tiel moest woren overgebracht.
Paulus Specht verhuurde daarvoor zijn
paard: io-o. Schout Godert van Wijk, Cornelis Jans rentmeester, Tonis van Gelder
en Arend Arends begeleiden de gevangene naar Tiel: 15-0. (plus 9-0?). Jaques
Lubberts, Geurt Jans, Adolf Roodbeen
en Jan Hendriks vroegen zonder hun
diensten naderte specificeren 13-10. Peter
Giele had zijn bakoven ter beschikking
gesteld voor 2-0. Evert van Domselaar,
die een schenkgelegenheid bezat, vroeg

nog 0-19 voor de verteringen van de buurmeesters en de koster — die in zijn huis
de monsterrol van de bewakers hadden
gemaakt — en 28-15 voor de verteringen
van de gevangene.
Totale kosten van de arrestatie en
zijn nasleep: 98-12. Deze rekening werd
overigens niet opgemaakt door de koster
maar door Tonis Tonis die daar, wonder
b oven wonder, niet eens schrijfloonvoor
declareerde.
Uilenspiegel is inderdaad ter dood
gebracht. Een derde rekening toont dat
aan: de richters van het ambt dronken
een halve aam wijn bij herbergier Jan de
Veer te Tiel op de dag van de executie.
Miss chien was het wel een heildronk: 'Op
een gezonde vertering, heren!'
•
Een veroordeelde wordt naar de g erichtsplaats gebracht (Illustratie uit: Johann von
Schwarzenberg: Bambergische Peinliche
Halsgerichtsordnung, 1507).
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NET EVEN ANDERS,
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Excursie 13 oktober2007

4"'am

Kobus van ingen en Chris de Bont

We gaan de Waal over
I

Op zaterdag 13 oktober hebben we weer
de traditionele najaarsexcursie van de
HKK 810. We blijven ditmaal in de buurt.
De tocht brengt ons naar het Land van
Maas en Waal. Daar maken we een rondrit langs een aantal Waal en Maa sdorp en
en we zullen op een aantal plaatsen halt
houden om u het een en ander over de
historiete vertellen. 's Ochtends drinken
we gezamenlijk ergens koffie en tussen
de middaggaan we soep en broo dj es eten.
Op dit moment moeten we de tocht nog
uitzettenwaarbij we voornemens zijn een
bezoek te brengen aan het stadje Batenburg en aan het kasteel van Hernen. Na
afloop van het dagprogramma gaan we
zoals gewoonlijk gezamenlijk nog een

afzakkertje nemen in een leuke lokaliteit.
Het verdere programma is vo or u en ook
voor ons nog een verassing.
Opgaaf en betaling
De kosten voor deze dag bedragen E 25,p er persoon. U dient zich voor i oktober
telefonisch op te geven bij Kobus van Ingen (0488-4417 41).
De kosten kunt u na opgave overmaken
op bankrekening nummer 3319 57 183 of
giro 3725054, onder vermelding van Excursie 2007. Haast u met opgeven, het
aantal plaatsen in de bus is beperkt! Tot
ziens op 13 oktober!
•
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Kasteel Hernen
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*Ochten 26-05-1785/t Ochten 01-01- 1870
00

Cornelia Dirksen van MANEN

* Dodew. 16-08-1778/t Echt. 02- 12-1848

rri Gijsbert JANSEN

Antonia BROUWER

*Axel 04-08-1789/t Liend. 14-02-1857

Heiltje
JANS(S)EN

Teunis Willem
van MEERTEN
arbeider

arbeider, planter
* Liend. 30-12-1815
t Liend. 22-04-1887

arbeider
*Liend. 06-12- 1786 t/t Liend. 29-10-1871

*Echt. 06-05-1785 /f Liend. 04-08-1853

Adriana
van TUIL

Peter
van TONGEREN

r. Jan van MEERTEN

x

00

Jantje KOEMAN

Rutger van TUIL
boerenknecht
5( Liend. 13-o7-1785/t t Ingen 21- 10-1864

Janna Engelina van GINKEL
dienstmeid
*Echteld 16-08-1778/t Lienden 13-08-1834
Li

x Hendrik van TONGEREN
rarbeider
g. * Liend. 15-06-1779/f L iend. 28-06-1863
tsJ

Betuwse kwartierstaat:

* Liend. 08-12-1811
t Liend. 17-01-1890

* Echt. 14-11-1820
t Liend. 24-01-1898

* Liend. 07-09-1819
t Liend. 24-11-1875

x Lienden 03-05-1851

x Ochten 07-11-1845

Hendrik van TONGEREN

Janna van MEERTEN

postbode
* Lienden 23-12-1850
t Lienden 16-04-1938

* Lienden 18-03-1853
t Lienden 29-03-1923
x Lienden 18-06-1875

Peter van TONGEREN
klompenmaker
* Lienden 01-11-1875

t Kesteren 13-12-1956

X

Kesteren

Gerrit
stuurman
* Kesteren 07-04-1907
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* Oph. 13-04-1803
t Kest. 07-09-1831

2%-•

• •
Ingen 19-10-1786/t Ingen 12-06-1852

>

* Andelst 26-07-1803
t Kest. 07-04-1876

Adolf
ZAAIJER

• '56 .

Cornelia
van der HEIJDEN

Johanna Gerdina
van EWIJK
o

Evert
WELVAART
(Wilfaart)
schoenmaker

Klazina van LAAR

* Ingen 13-02-1794/t Liend. 05-10-1891

Rutger van EWIJK

*Ommer. 0 1-05-1780/f Liend. 07-08-1859

'501

Willemina van BEUSEKOM

Echt. 16-03-1783 /t Liend. 07-10-1833
*

Adolph ZAAUER

Liend. 23-01-1758/t Kesteren 23-10-1819

Trijntje VONK

0— ph. 18-08-175411. Oph. 08-01-1812

x
Gerrit (Thijssen) van der HEIJDEN
0

arbeider
* Liend. 14-10-1821
t Liend. 16-11-1871

* Ingen 27-10-1820
t Delft 09-12-1906
•

*Weert ca. 1770/ It Andelst 28-04-1836

6Johanna Maria FIKLING

Philip GodfriedWELVAART
kledermaker
0 .„
7.
ca. 1751/t Andelst 27-10-1828

Gerrit van TONGEREN

x Kesteren 09-08-1844

Gerrit WELVAART

Klasina ZAAIJER
o

x Kesteren 22-04-1828

schoenmaker
* Kesteren 08-03-1830
t Kesteren 05-07-1894

* Lienden 21-07-1847
t Kesteren 15-02-1919
x Lienden 01-05-1874
Fransina Maria WELVAART

19-04-1905
van TONGEREN
t Soest 17-02-1994

* Kesteren 25-03-1878

t Rijswijk 16-11-1944

* geboren
•-•• gedoopt
t overleden
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x gehuwd (K[erk])
x ondertrouw
(A) datum akte
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SUPER DE BOER
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

ALTIJD OP ZOEK
NAAR HET BESTE

Peter Diepeveen

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service

Kwaliteit waar ik
persoonlijk achter sta

Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 48 13 05
E-mail info@damme.n1

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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Cursus Oud Schrift
Joke Honders

Verdiep uw onderzoek,
lees zelf de oudere bronnen
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een
cursus oud-schrift (beginners of gevorderden) te volgen. Bij voldoende deelname starten we in oktober. Een cursus
bestaat uit twaalflessen van een uur, die
om de twee weken op woensdagavond
in het Arend Datema Instituut gegeven
worden. Tij den in overleg met de cursisten. De kosten bedragen 40 euro, inclusief koffie en lesmateriaal. U kunt zich
opgeven bij Joke Honders, telefonisch
ondernummer (0488) 4130 31 ofper mail:
jokehonders@wanadoo.n1
•

Het duidelijke andschrift
van een tweejarige haan.
Jy:9›..,
.1..

44.

54-o,
442-

De hanepoten van een ie eeuwse

bewoner van de Nederlanden.

Grote schoonmaak
Joke Honders

Vele handen maken licht werk!
De jaarlijkse schoonmaakbeurt van het

gebouw is gepland vo or zaterdag 20 oktober. We hopen (en verwachten) dat evenals vorige keren weer voldo ende mensen
komen op dagen zodat het allemaal weer
snel geb eurd is. Vo or de inwendige mens
•
wordt gezorgd!
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Nieuwe uitgaven
Joke Honders

Presentatie van boeken
I
Folkert Schuurman en ikzelf. Namens het
bestuur allen nogmaals hartelijk dank!
Prachtige oude foto's kwamen weer uit
schoenendozen en oude kasten te voorschijn, waarvan er meer dan 7o o geplaatst
werden. De verhalen gaan weer over de
toestanden vroeger, de huisvesting en
niette vergeten de oorlog, die bij iedereen
Interviewboek II
Vijfjaar geleden brachten wij herinnerin- een diepe indruk heeft achtergelaten.
gen aan drie eeuwen uit, een dik en groot Op de middag van de presentatie was een
boek met daarin een7o-tal interviews met groot aantal van de geïnterviewden met
oudere mensen uit de diverse dorpen van een familielid aanwezig en ook de schrij ons werkgebied. Burgemeester Heidema, vers ontbraken niet, zodat de raadszaal
net burgme ester geworden van de nieuwe bomvol zat en er zelfs stoelen aangesleept
gemeente Neder-Betuwe kreegtoen ook moesten worden. Onze voorzitter Folhet eerste exemplaar aangeboden.
Omdat het boek een groot succes was
- het was al met drie weken volledig uitverkocht- besloten we al spoedig tot een
deel II. We vroegen de schrijvers van het
eerste deel weer om medewerking, en
konden enige nieuwe medewerkers voor
dit project interesseren. Zeventien schrijvers hebben 54 interviews afgenomen en
dit heeft geresulteerd in 54 verhalen.
De namen van de interviewers wil ik
graag noemen, want zonder hun bereidheid was dit boek er niet gekomen! Aad
Nekeman, Irene van der Horst, John
Mulder, Frans Spaan, Jacqueline van Rijn,
Martin van Brenk, Ineke Kiers, Jan van
den Brandhof, Clasien van de Westeringh,
Roos Veltkamp, Annemarie Walravens,
Wil van Schaik, Bart van Lavieren, Hans
van den Hatert, Gerard van der Moolen,
Op ijuni j.l. konden we nog net op de
valreep onze scheidende burgemeester
Heidema in de raadszaal van het gemeentehuis in 0 pheusden twee nieuweboeken
aanbieden. Twee boeken waaraan jarenlang hard gewerkt is.
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kert Schuurman bood de burgemeester
na een korte toespraak het eerste exemplaar aan. Jammer genoeg konden twee
geïnterviewden uit Ingen de totstandko ming van het boek niet meer meemaken,
zij overleden een paar maanden voor de
presentatie.
Na afloop kreeg iedere geïnterviewde en elke schrijver als dank een gratis
exempaar.
Ook ditmaal is de verkoop weer een
succes, op een kleine voorraad na, zijn
alle boeken al weer weg. Wilt u er een
kop en dan kunt u terechtbij de bo ekhandels of andere verkoopadressen in ons
werkgebied. Woont u verder weg dan
kunt u het ook per post opgestuurd krijgen, maar dan komen er wel portokosten
bij. De prijs van het 376 bladzij den tellend
boek is 22,50 euro.
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Naar de Hamsestraat
Een geheel ander—maar niet minder interessant—boek is geschreven door Menno
Potjer, met ondersteuning van Jan Jager.
Het behandelt de bewoningsgeschiedenis van Opheusden, met name de Hamsestraat. Dit boek deel twee van'Terug
naar de bronnen'. In deel een werd de be woningsgeschiedenis van de Cap eistraat
(Dorpsstraat) behandeld. Menno en Jan
hebbenjarenlangonderzoekgedaanvoor
beide boeken en allerlei oude bronnen
uitgeplozen.
Menno Potjer kon door een familiefeest niet aanwezig zijn bij de presentatie,
maar geeft deze winter wel een lezing
over een onderwerp. Jan Jager bood het
eerste exemplaar die dag aan burgemeester Heidema aan, nadat hij een korte inleiding gegeven had over het boek.
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

Eethuis 'De Veerstoep'

Ochten
Ook voor bruiloften en partijen, o. a.
salades, bitterballen enz.

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

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

Van Meegdenburg
Van Amersfoort
Telefoon (0344) 642491
b.g.g. 642772

PIET SPIES BV KESTEREN
Transport - Grondverzet - Machineverhuur
Zand- grind en grondhandel
Straatsteen - Rode Split - Containerverhuur
Tevens voor alle sloopwerken

(0488) 48 15 20
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Dit boek is voor io euro te koop bij het het burgemeestersgezin. Nog twee anArend Datema Instituut en de boekhan- dere exemplaren werden uitgereikt aan
dels in Kesteren en Opheusden.
Floran de Waal en Wanda van de Scheur,
iniatiefneemsters van de dorpsreiinie.De
Eck en Wiel.
schrijver, die in België woont, kon niet
Een beeld van een dorp 1954-1979. aanwezig zijn bij de presentatie.
Precies een dag ervoor werd onze BeHet boekje is te koop voor 2,5o euro bij
•
tuwse Historische Monografiënreeks het Arend Datema Instituut.
uitgebreid met een boekje over Eck en
Wiel door Peter Albarda, zoon van de
vroegere burgeme ester van Maurik Kees
Albarda, die in Eck en Wiel woonachtig
was met zijn gezin. In zeven korte verhaaltjes beschrijft Peter de situatie in Eck
enWiel in de jaren 1954 tot 1979.
Op 31 mei was er een groots opgezette
dorpsreünie in Eck en Wiel, waarbij
vijfhonderd mensen aanwezig waren in
een grote feesttent.Het eerste exemplaar
werd door mijzelfuitgereikt aan Let Vonkde Keizer die jarenlang gewerkt heeft bij
NIEUWSBRIEF HKK&.0 25e jaargang nr.3 - augustus 2007
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VOOR MEER DAN SFEER
VOOR KLEURIG WONEN
* Woon- en projectstoffering
* Meubelstoffering
* Slaapcomfort
* Verf en behang
* Lijstenmakerij

reE

04‘* 1

decoratief wonen

HOOFDSTRAAT 20
6671 CD ZETTEN
TEL. (0488) 420690
FAX (0488) 42 0645
limenown.

Piet van Walsem

Peters van Ton
Elektrotechniek
Bonegraafseweg 14
6669 MH Dodewaard
(0488) 41 12 14 -, (0488) 41 2.1 93
E-mail: elektro@petersvanton.n1
www.petersvanton.n1
Elektrowinkel
Kalkestraat 3
6669 CK Dodewaard
". (0488) 412685 (0488) 41 04 50

E-mail: winkel@petersvanton.n1
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Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:
Piet van Walsem
Opheusden
Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

-
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Wim B.van der Horst, secretaris

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

Dinsdag 18 september 2007
20.00 uur
De Oude School Hemmen

I

drs. A. C. van Heusden-Steutel.
Op reis in de 7e eeuw.

als pleitbezorger voor tolerantie en bestrijder van bijgeloof verworven. Zijn
magnus opus 'De betoverde wereld' had
hij nog niet gesclireven. Hierin rekent hij
afmet het geloofin de duivel, demonen en
tovenarij. Tot ver over de landsgrenzen
zou B ekker met ditboek de kerkelijke en
wereldlijke autoriteiten de stuipen op het
•
lijf jagen.

Een Nederlandse predikant maakte in
1683 , samen met een paar vrienden, een
reis naar de Zuidelijke Nederlanden,
Dinsdag i6 oktober 2007
Frankrijk, en Engeland. De dominee, Balthasar Bekker, schre ef e en gedetailleerd
20.00 uur
verslag van de reis, dat als handschrift
De Oude School Hemmen
bewaard is gebleven. Wat vo or soort reis
was dit en hoe werd ergereisd? Wat trok
Drs. P. van den Broeke
de belangstelling van de reizigers?Heeft
Archeologie in de Betuwe. Bataven
het reisverslag een toegevoegde waarde,
en hun voorgangers in de Waal sprong.
omdat het van de hand van Balthasar Bekker is? Bekker had zich al een reputatie Peter van den Broeke heeft drie jaar geleden ook een lezing gegeven over de
Balthasar Bekker
archeologische vondsten in de Betuwe.
Ditmaal komt hij met een update over
de laatste inzichten.
•
Dinsdag 20 november
20.00 uur
De Oude School Hemmen

De heer P. van Egdom
De Heldring Stichtingen,
I van de jaren '5o tot de eeuwwisseling.
De heer Egdom was belast was met behe erszaken van de Heldring Stichtingen
van 1963 tot 2002.
•
NIEUWSBRIEF HKK&O 25e jaargang nr.3 — augustus 2007
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Uit de oude doos
Joh. D. H. van Uden (Uit de Betuwe d.d .24 mei 1935)

De kerk van lJzendoorn

I

Het centrumvan godsdienstig leven in het
zuid-westelijk deel der Neder-Betuwe
was oudtijds Echteld,waarvan bekend
is dat het in de 12e eeuw een geestelijken
hof bezat,waarover de kerkelijke overheid van het bisdom Utrecht voogden
aanstelde met de titel van advocaat. Als
zodanigwordt in1178 genoemd Rudolfus,
advocatus te Echelte, getuige bij de erfenisdeling van Godfried van Rhenen,
de vader van de gelijknamige bisschop
van Utrecht. Later berustte het hoogste
geestelijk gezag over Echteld bij het Kapittel van Oud-Munster te Utrecht dat
nog in1581 de tienden onder Echteld aan
de heer van die heerlijheid verpachtte.
Het tegenwoordige kasteel te Echteld
zou gebouwd zijn ter plaatse, waar tot
in het laatst der 13e eeuw een klooster
heeft gestaan.
In de zuidmuur van de bestaande kerk
te Echteldtreft men metselwerk aan van
voor de ne eeuw, tufsteen met keien in
onregelmatigverband,zoals aan de kerk
te Andelst. Het overige dateert uit de 13e
eeuw met uitzondering van het 5/8 geslo ten koor dat in de 15e eeuw gebouwd is.
De zware tufstenen toren, die omstreeks
1834 onverwachts instortte, is in1835vervangendoordethans nogbestaandetoren
vanbaksteen. Van dit oude gevaarte werd,
evenals van de toren van Dodewaard en
Elst, verteld, dat het een wachttoren uit
de Romeinsetijdgeweest was. Ouder dan
deze kerk waren de kapellen te Ooy een
34

kilometer oostelijk van Tiel,en te Medel,
21/21dlometer noordoostelij k van Tiel. De
eerste is spoorloos verdwenen, de overblijfselen van de laatste hebben nog tot in
het laatst van de vorige eeuw gediend als
koetshuis van het Huis te Mede!, waaraan de Medelsche Straat tussen Tie! en
Echteld haar naam ontleend heeft. Ook
te Uzendoorn stond een kapel, die door
de pastoor van Echteld bediend werd.
Het was op 6 april 1384, dat Wouter,
heer van Uzendoorn, ridder, en zijn zoon
Willem in plaats van deze kapel er een parochiekerk stichtten. De stichtingsbrief
van de parochiekerk te Uzendoornwerd
door Dr. J. S.van Veen in het Rijksarchief
te Arnhem ontdekt en gepubliceerd in het
'Archief van het Aartsbisdom Utrecht',
deel xxvii, blz. loo e.v.
De lezer kan dan de oorspronkelijke
tekst vinden; wij bepalen ons tot onderstaande feiten daarin genoemd.
Wouter en Willem van Uzendoornverklaarden deze kerk niet alleen te stichten ter ere Gods, `schepper hemelrijcx',
Maria, 'zijne gebenij den moeder', `Sinte
Catharina' ende voorts alle G odts heijligen' en tot uitbreiding van de godsdienst,
maar ook, 'omme groote nootsaeke wille'.
De kerk te Echteld toch, 'die tot noch
toe onse carspelekercke geneest heeft',
ligt op zo'n grote afstand van 'onser
capelle tot Isendoorn', dat het dikwijls
voorgekomen is, dat 'onse ondersaten'
stierven zonder gebiecht te hebben en
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Coenraad Maessoon, welke som indertijd aan de kapel te Uzendoorn
geschonken was als prebende voor
de pastoor;
7. 4 pond 's jaars uit het land,geheten
Westeringen;
8. 32 pond 's jaars uit het Kleine G eerke
in het Broek;
9. 5 pond uit het goed van de proost, van
St. Peter te Utrecht;
10.16 pond's jaars krachtens een rechterrsbrief van Jan van der Melen(?);
Het slot Ifrendoorn
11.4 pond 's jaars uit vier morgen in het
en de kerk afgebeeld op eenkaartuit1571.
Broek;
12.de rente van 5o pond gereed geld, gegezonder Van de H. Sacramenten voorsien
ven als een prebende voor de pastoor
te zijn. Jonggeborenen overleden, `ongeaan de kapel te Uzendoorn;
kerstent', ongedoopt. `Oock om andere 13.een oud schild 's jaars uit de Groote
noodsaecken'- die evenwel niet genoemd
Geer van Willem van Uzendoorn en
worden en waarschijnlijk op naijver van
wel tot de dag dat hij ii oude schilden
de Uzendoornse op de Echteldse heren
ter belegging aan de nieuwe kerk zou
berustten - hadden de heer Wouter en
geschonken hebben. (Men ziet hierWillem met toestemming van de proost
uit, dat het geld toen duurwas.Willem
van Oud-Munster en van de heer Johan,
geeft hier een rente van 91/9 (X).
pasto or te Echteld, besloten 'onze cap elle
't Isendoorn' tot een parochiekerk te ver- Heer Wouter en zijn zoon verzoeken de
heffen. Op de nieuwe kerk zouden ver- bisschop van Utrecht zijn goedkeuring
schillende lasten komen, die op een kapel aan dit besluit te hechten en de kerspelniet drukken, en daarom schonken zij kerk van Uzendoorn te geven een Kerkhaar verschillende renten en goederen: hof, een `kersdom'(christenheid, parochie), doopvonten en alle rechten, die
1. 50 pond jaarlijks uit 7 morgen lands 'een kerspelkercke' behoort te hebben.
op den Honick(Heuning);
Heer Wouter en zijn voorvaderen heb2. 16 pond jaarlijks uit een rijswaard;
b en steeds gehad het collatierecht van de
3. 3 pond 's jaars uit de Uzendoornse kapel te Uzend000rn en hij verwacht,dat
goederen van heer Wouter;
de bisschop hen en zijn nakomelingen in
4. 6 pond 's jaars uit een akkerte Oy door dat recht ten opzichte 'der nieu karcke'
wijlen Jan van Malsen prebende voor bevestigen zal en b epalen,`dat dat kersp el
de pasto or aan de kap el te Uzendoorn van Isendoorn soo lang ende breet desen
geschonken;
als de heerschap ende t'Isendoorn beko5. 10 schillingen 's jaars uit de hofstede men heeft ende sich strecken'. Door de
van Jan van Hoften;
oprichting van de nieuwe parochiekerk
6. hetzelfde bedrag uit de hofstede van zal de pastoor van Echteld een deel zijNIEUWSBRIEF HKK&O 25e
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Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TI EL

'n Goed boek
haal je bij
'n goede zaak

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Firma
S.A.H. van Binsbergen & Zn.
Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43

Gespecialiseerde
boek- en kantoorvakhandel

*

B. o. S.

Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 451360
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Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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ifrendoorn,
Ansichtkaart uit1908.
Collectie J. v. d. Berg.
ner inkomsten derven. Daarom worden
hem in de stichtingsbrief enige renten en
goederengeschonken, een schenking ook
vastgelegd in de brieven te dezer zaken
gewisseld met 'den proost, deken ende
capittel der kercken 't Oudemunster 't
Utrecht'.
Reeds twee dagen later, 8 april 1384, bevestigde bisschop Floris van Wevenlinckhoven de b eschikkingen,ten opzichte van
de Uzendoornse kerk getroffen.
Zoals uit de volgende beschrijving,
ontleend aan de `Voorloopige lijst der
Monumenten', deel iv, blz. n8, blijkt, is
de bouw eener nieuwe kerk met spoed
ter hand genomen.
De Ned. Herv. Kerk(voor de Hervorming toegewijd aan den H. Johannes
den(Dooper) (deze heilige wordt in de
stichtingsbriefniet genoemd), ini384tot
parochiekerk verheven, een uitwendig
wit gebouw, hersteld in het twee de kwar-

taal deri8e eeuw, na stormschade ini714
(in de nacht van maandag 26 februari om
10 uur), bestaat uit een schip (le kwartaal
15e eeuw), waartegen aan den zuidkant
een portaal (le kwartaal 16e eeuw) aangeb ouwd is, e en 5/8 gesloten koor laatste
kwartaal 14e eeuw) en een baksteenen
toren (le kwartaal 1.5e eeuw).
De kerkmeubelen zijnuit de ie eeuw en
18e eeuw, twee zilverenbekers uit1765 en
de klok uiti526. Wij twijfelenaan de juistheid van het laatste jaartal. D e voorlopige
'Lijst' is van 1917. In deel in (19 oo)van de
Bijdragen en Mededeelingenvan
blz. 165 e.v. heeft de kundige en nauwgezette G. J. Brenkman te Lienden, een
bijdrage geschreven over het gieten van
torenklokken te Uzendoorn en Echteld.
Hij zegt daarin o.m.: 'In het dorp IJzendoorn was ini754eennieuwekloknoodig.
To en hingen daar twee klokken in den to ren, eengroote en een kleine, waarvan de
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groote gebarsten was'. Hij laat dan volgen
de voorwaarden der aanbesteding van
het gieten eenernieuwegroote klok door
Alexius Petit, klokkengieterte Someren.
Zij moest 1500 pond wegen, een speling
van 50 pond min ofmeer was toegestaan.
Na de oplevering bleek ze 1517 pond te
wegen. De kosten van het ophangen der
klok kwamen voor den gieter, die een
garantie moest verstrekken van een jaar
en zes weken. Zolang zou de gebarsten
oude klok, zwaar 1221 pond,onder in de
toren blijven hangen.
Dadelijk na het ophangen van de nieuwe klok, kon de aannemer de kleine klok,
wegende 118 pond, aanstonds medenemen. De oude kloksprijs,verkocht 10
stuivers per pond, bracht zoveel op, dat
de nieuwe klok aan het kerkbestuur 24
gulden ii stuivers kostte.
De nieuwe klok werd in de toren opgehangen op 8 juni 1755. Op 13 october1755
werd de klokvolmaakt in orde bevonden
door Johannes Derck, gezel werkzaam
in de landsgeschutgieterij van meester
Jan Verbruggen in Den Haag. Hiermede
is, meen ik, alle twijfel omtrent de klok
van Uzendoorn opgeheven.
In hetzelfde werk, deel vii, blz. 315
heeft Brenkman een en ander over de
kerk te Uzendoorn medegedeeld, waarin het Heerengestoelte de wapens zijn
aangebracht van Christiaan Reinold van
Wijhe, heer van Echteld, Uzendoorn en
Laer, (geboren 1693, overleden 1749) en
van zijn vrouw Henriëtte Philipine van
Brakell, erfdochter van Thedingsweerd
te Avezaath (geboren1693, overledeni737
op den huize Kermestein te Lienden).
'Het meest zeldzame, dat deze kerk
bevat, is m.i. de ingemetselde rij potten,
bestaande uit 5 groepen van drie(aldus
geplaatst 0 ° o) met de openingen naar
38

binnen. Zij bevinden zich tamelijk hoog,
tusschen de gewelfribben en boven de
vensters, aan de noord- en oostzij de van
het koor'.
Nog deelt hij hierin mede, dat de kerk
vroeger het familiegraaf van de familie
de Haas bevatte, dat de kerkmeesters
Dirck van Resteren en Jan Willemse
Stam op 15 october1756 met voorkennis
en goedvinde n van Frederik Hendrik
Baron van Wassenaer, heer van beij de
de Katwijken, het Zandt en den Blankenburgh, vrijheer van IJzendoorn en
Valkenburgh etc. verkocht hadden aan
Gerrit de Haas, richter van de Heerlijkheij dt Usendoorn. Het graf lag 'aan het
noorde-eijnt van het gestoelte van rigter
en schepenen tegenover het glas, daer het
wapen van gemelte rigter de Haas sijn
voorouders in stand, sooals Zijn Edele
hetzelve thans nog is voerende ofgebruikende'. Het graf kostte 'ene somma van
vier ducaten tot 21gulden'. Berichten over
het kerkelijk leven in de eerste eeuwen
van het bestaan van de nieuwe parochie
hebben we niet aangetroffen evenmin als
namen van haar pastoors.
Op het einde van de zestiende eeuw
verandert dit; dan komt Uzendoorn in de
volle belangstelling te staan. In het werk
van Dr. J. Reitsma en Dr. S. D.van Veen,
Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren1572-1620',
deel iv, `G elderland', trofik het volgende
omtrent Uzendoorn aan:
1. De Synode, gehoudente Arnhem van
25 tot 29 September 1593, besloot bij het
Hofvan Gelderland er op aan te dringen,
dat dit door zijn autoriteit de pastoors
in de particuliere heerlijkheden, Doorenweerde, Isendoorn, etc.`in ordeninge
dirigeere', wat in den stijl dier dagen be-
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De Herenbank met
daarboven het alhantiewapen.
tekende; `Vertrekken,wanneerge bij Uw
geloof bluff, of U reformeeren', p.40.
2.Twee jaren later blijkt de toestand
niet veranderd te zijn, want de Synode
van Harderwijk, gehouden is-17 Julii595,
besloot wederom er bij het Hof op aan
te dringen, 'dat de reformatie te Doornwerth en te Uzendoorn zal worden doorgezet (p.49).
De oorzaak van het handhaven van
den ouden toestand zal wel liggen in
de omstandigheid, dat de heerlijkheid
Uzendoorn gedeeltelijk sinds 1545 en in
haar geheel sinds 1556 een bezit was van
het streng Katholieke geslacht Pieck,
waarvan een lid Nicolaas Pieck op 9 juli
1572 met i8 zijner medebro eders, b ekend
als de martelaren van G orkum, vo or zijn
overtuiging den marteldood stied. Allen
zijn drie eeuwen later heilig verklaard.

De invloed van de Piecks te Uzendoorn
dagteekende eigenlijk al vani535, toen de
vrouw van Jacob Pie ck (Spaen no emt hem
Jelis, Maria van Balveren, de halve heerlijkheid van haar vader Zeger erfde.
Jacob stierf tengevolge van een ongelukkig toeval.Op een nacht stond hij op,
meende slaapdronken dat hij op het geheim gemak in plaats van op den welput
zat en sloeg daarin achterover.Wel werd
hij levend daaruit opgehaald, do ch eenige
dagen later overleed hij.
Zijn zoon,kleinzoon en achterkleinzoon, allen Herman geheten, bleven in het
bezit der heerlijkheidtoti636, waarna ze
op de zusters van Herman Pieck Barbara
en Theodora overging,welke laatste ze
door haar huwelijk in het geslacht Vijgh
bracht (1639).
Omstreeks 16 o o treedt in het kerkelijk
leven te Uzendoorn een `loeper' (looper,
zwerver) op, Arnoldus Stelandt, omtrent
wien het der Synode(van Arnhem,lo-13
Juni 16 o o)bekend is, 'dat hij om zijner toverij e uit Hollandt, Seelandt,Uitrecht en
Vrieslandt gebannen is ende hij deselbe
inerte lande nog ist plegendetegen sijne
gethane belofte'. Zoo'n man mag niet erkend of geduld worden `vor een dienaer
dess woirtzlblz. 89).
Deze Stelandt stond dus buiten het Katholieke kerkverband. De Synode van
Harderwijk, 12-14 Juli 1603, werden medegedeeld de namen van hen, die in dat
jaar in den kerkedienst waren of spoedig
zouden bevestigd worden. Daaronder
kwamenvoor: G ellins Petrite Uzendoorn
en Hermannus Broeckhuisius te Hien en
Dodewaard (blz.119 . Het schijnt to en nog
niet tot aanstelling van een predikant te
Uzendoorngekomente zijn, zooals blijkt
uit de lijst 3 van predikanten, in 'Van Alphens Kerkelijk Handboek' van 1903. •
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Assurantieen financieringskantoor

a. hommersom b.v.
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 -4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 44 21 44 - Fax (0488) 44 28 97
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A. J.M.
BOUWMAN
slijterij
en wijnhandel
Hoofdstraat 58
6671 CG Zetten
Telefoon (0488) 45 12 75
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Historische foto
Joke Honders

• Uit een oud familealbum
Afgelopen kwartaal kreeg ik weer een
aantal oude foto's en ansichtkaarten om
te scannen voor ons digitaal fotoarchief.
Dit keer van de heer Jan van de Berg uit
Kesteren, die al jarenlang lid van onze
vereniging is en een trouwe bezoeker van
onze lezingen.
Het betrof dit keer een aantal zeer
mooie oude ansichtkaarten uit ons werkgebied en een aantal oude familieportretten, waarmee onze collectie weer enorm
is uitgebreid. We zijn de familie Van de
Berg erg dankbaar hiervoor!

Van een aantal portretten is niet bekend
wie er op staat. Wie herkent deze personen? Graag een mailtje of telefoontje
naar mijn adres, zie voor gegevens voor
in de Nieuwsbrief.
Het kunen personen zijn die met de familie's Van de Berg, De Haas, Van Lutterveld of Van Ingen te maken hebben.
De foto op de linkerbladzij de is mogelijk schoolmeester/koster Wagenveld uit
Rijswijk die hier zijn jubileumviert. Weet
iemand hier meer van?
•
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
e-mail notaris©soons.knb.n1

,
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Briefhoofd
Redactie

LEENDEN

A. VAN OMMEREN

Vootetreet FA 19
TM. 03449-282

(LUXE AUTOVERHUUR met en seeder Chauffeur, AUTO'S, MOTOREN,
TRACTOREN, RIJWIELEN *n REPARATIEdNRICHTING
LIENDEN,

I,Tftrls

1955:5

tow,ko.ing 7287
icfdemtendabanIt Tiel

R 299

Reg. Archief Rivierenland
H. H. Huitsing

RAR

Postbus 169 4.000 AD Tiel - Telefoon (0344) 61 22 30
E-mail: info @regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 —Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
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 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
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Nieuwe toegangen (microfiches)
Bevolkingsregister Echteld
Ingekomen en vertrokken 1868-1869
Ingekomen personen 1884-1911
Aangifte van vestiging 189 0-1901
Aangifte van vestiging 1912-1936
Aangifte van vertrek 1912-1936
Ingekomen personen 1942-1944
Vertrokken personen 1942-1946
Bevolkinsregister Uzendoorn
Ingekomen personen 1884-1923
Vertrokken personen 1884-1923
Aangifte van vestiging 1910-1920
Aangifte van vertrek 1919-1920
Bevolkingsregister Kesteren
Ingekomen personen 1917-1936
Vertrokken personen 1917-1936
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

Nedereindsestraat 7 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 -482226

's maandags gesloten

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

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.

:10CV
.1:11»:11»11
1»»»11
11
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
L.
BOVAG

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

• 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

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
44
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Lied over de oorlog
Redactie

E Op de wijs van 'Wij willen Holland houden'
▪ (gekregen van H.G. van Gelderen, voorheen bakker in Kesteren)
't Is haos een jaor geleeje, da d'oorlogkwam tot hier.
Ge wier in huis verlegen, wegkruipen holp gin zier.
Zo kwam de strijd in Heuzen, de moffen mosten weg,
Ze kosten 't nie mer hauwen, 't liep veur hun op 't les. (bis)
We mosten toen gaon vluchten, ze joegen ons uit 't huis:
Da kostte heel wa zuchten, mar 't was ok un zwaor kruis
Mi fietsen zwaor belaojen, of wagen, kar en pjerd
Zo gonk 't langs de straoten, wa was ons darp nog werd. (bis)
Wa was 't un droeve optocht, wa was 't un droeve stoet;
't Was naor urn aon te kijken, 't snee oe deur 't gemoed.
Wa sjouwen al die minse, soms zelfs op bloote voet
Um 't lijf nog te behauwe, want 't lève is toch zoet. (bis)
Zo gonk het langs de straote, gien mins die wies waorhèr
Ge heurde haos nie praote ,het doel was nog zo ver,
En as ge achterum keek, langs heel die droeve stoet
Dan zaag de in de verte, veul rook en rooie gloed. (bis)
Mar toch nao heel wa zwarven, kreeg ieder onderdak,
Den een kwam op un sofa, en and're in een hok;
Zo gonk un lange weinter, vol zurg en kommer heir
En 't veurjaor brog gin uitkoms, mar zurgen des te meer. (bis)
En altijd da verlangen, naor eigen huis en herd,
Al was 't dan ok gin huis mer, mar omgeploegde erd;
Al was 't er dan gin dak mer, gin taofel licht of stoel
Un kiest om op te zitten, mar dan op eigen boel. (bis)
Mar eind'lijk 't was in Maimaond, daor klonk 't deur het laand:
De mof is kas verslaogen, geblus is nou den braand;
Nou kosten ze naor huis toe, naor 't eigen daarp terug,
Ze waren niet te hauwe, de luiste wier nou vlug. (bis)
En nou is 't leed geleje, de oorlog is veurbij;
Nou gaon we mi zen alle, won 't bauwe, gleuf ta vrij.
We zullen gaon bewijzen, wa saomewarking doet,
Want Kest'ren zal herrijzen, en Heuzen èven goed. (bis)
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Korte berichten
Redactie

In de darde wèèk van augustus worre bij ons in de Betuwe in veul plekke
vakantie-bijbelwèèke gehaauwe.
Overal hange er spandoeke die deze
wèèke aonkondige. De bódschap
deze keer is: 'Op God kun je rèèkene'.
Vroeger op school kreege we van
de Ochtense dominie een uur in de
wèèk godsdiensles. Ge kreeg er ók
een rapportcijfer veur. We kreege
van ds. Datema dan duk een zeuve
of een ach. 't Hele report fleurde
daormee op.
Op een dag kreege we net as nou
bekaant 't eigeste onderwaarp as
in de bijbelwèèk. De dominie vroeg
toen: 'Is God overal?' De hele klas
riep in koor: '.1a`. 'Nu vertel me eens,
waar is hij dan?', vroeg de predikant.
De antwoorde weure dan veul over
de natuur, waor God alles zonder
messie liet greuje en bleuje. De
dominie mar goedkeurend knikke.
Iniens stook Gepke van Mourik de
vinger umhoog en zeej: 'Bij ons zit
hij ók welins op de plee'. Effekes
wier de dominie stil, hij wies bij wijze van sprèèke nie of hij schrouwe of
lache moes, hij vroeg: 'Hoe kom je
daarbijGijsbert?"Nou', zeej Gepke,
'giestere moes m'n moeder naor de
plee in 't schuurreke. Toen ze 't durreke oope deej, smeet ze die miens
weer dich en riep: '0, God, zitte gij
d'r op ...'.
IN
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Il il Expositie 'Kapel-Avezaath:
Een dorp in beeld'
Aan de hand van foto's en tekstbijdragen
van inwoners uit Kapel-Avezaath wordt
een beeld geschetst van de geschiedenis
van het dorp en de mensen die er wonen.
In het kader van Open Monumentendag
is de expositie op zondag 9 septembervan
12u. tot 16u. voor het eerst te bezoeken
in het stadsarchief in Tiel, St. Agnieten•
straat 28.
aki Werk Architect Prins op Open
Monumentendag in Culemborg
De Open Monumentendag 2007 staat in
het teken van gebouwen uit de periode
19 o 0-1965. In het begin van deze periode
(en nog iets eerder) is architect Gijsbartus
Prins van groot belang geweest voor Culemborg. Hij ontwierp niet alleen herenhuizen en arbeiderswoningen, maar ook
sigaren- en meubelfabrieken, scholen,
boerderij en, badinrichtingen en winkels.
Het Regionaal Archief Rivierenland
heeft aan zijn werk een foto-expositie
gewij d. Hier zijn zowelbouw-tekeningen
als oude en nieuwe foto's van zijn bouwwerken te zien.
De expositie is te bezoeken op zaterdag
8 september in de Oude vismarkt (rechts
van het oude stadhuis, tegenover de
Hema) te Culemborg.
E
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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!

OCEITEN
offset & digitate druk

E

,4
E

E

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

