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Agenda
maart
• Maandag 9 maart
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 17 maart 2009 WG Zetten
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
april
• Maandag 20 april 2009
Vicary Kesteren, lezing 19.30 uur.

LET OP AANVANGSTIJD!
• Dinsdag 21 april 2009 WG Zetten
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
mei
• Maandag ii mei 2009
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 19 mei 2009 WG Zetten
Excursie Arnhem.
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Van de voorzitter
Voorjaar

I

Als kop ziet u `Voorjaar' staan, maar het
wil nog niet erg vlotten. Ondanks alle
voorspellingen t.g.v. klimaatverandering is het lange tijd niet achtereen zo
koud geweest en hebben we zelfs kunnen
schaatsen.
Dat heeft enkele dames geïnspireerd
om eens onderzoek te doen naar ijs- en
sneeuwverhalen. Zie hiervoor pag.17.

Neem eens een kijkje op:
http://rivierenland.mijngelderland.n1/
en klik door naar Rivierenland. Het onderdeel Rivierenland is 12 februari j.l. officieel toegevoegd aan de site.

Nieuwe rubriek
Anton Spies, welbekendvan de transcrip ties waaraanhij samen met zijnbroer Dick
constant werkt, komt bij zijn vele archieVrijwilligersprijs
fonderzoeken altijd weer leuke stukjes
Kort voor het einde van 2008 hoorden tegen uit plaatsenbinnen ons werkgebied.
we dat onze vereniginggenomineerdwas Met ingang van dit nummer worden onvoor de Vrijwilligersprijs 20 08 van de der de kop 'Voor u gelezen' een aantal
gemeente Neder-Betuwe.
van deze berichten opgenomen.
Uiteraard waren we zeer vereerd met
Voor dit nummer heeft Anton nog een
deze nominatie. Het geeft toch uitdruk- overzicht gegeven van geruimde graven
king aan een stuk waardering van de ge- in Echteld. Voor het zover was heeft hij
meenschap waarin wij werken voor het de graven gefotografeerd. Zie pag. 23 e.v.
werk dat wij verrichten.
Tot on ze verrassing bleek op de Nieuw- Contributie 2009
jaarsreceptie van de gemeente dat de jury Binnenkort worden de acceptgiro's verons had verkozen uit de drie genomineer- zonden voor dit jaar. Wij willen u vrienden. Fantastisch! Zie verder pag. 45.
delijk verzoeken dit niet te laten liggen.
Ieder jaar zijn we verschikkelijk druk,
Website MijnG elderland
alleen om alle mensen die nog niet hebben
We zijn met de Historische Kring deelne- betaald achter de broek te zitten.
mer geworden aan de website MijnG elderland, een project mogelijk gemaakt Jaarvergadering
door de Provincie, om te proberen zoveel Alle stukken en de uitnodiging zijn in dit
mogelijk foto's, feiten en verhalen over nummer opgenomen. Omdat de tweede
onze provincie bij elkaar te brengen in maandag in april op tweede Paasdag valt,
een grote databank.
is zowel de vergadering als de lezing op
20 april a.s.
•
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Lezingen

e44"

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

Zalencentrum 'De Vicary'

Maandag 20 april zoo9
19.30-20.15 uur Jaarvergadering.
Zalencentrum 'De Vicary'

J. van der Spek

Chris van Esterik

Maandag 9 maart 2009
20.00 uur

I Romeinen aan de benedenloop van de Rijn I De Betuwse oorlog in brieven

Moeder Pieta Hol in Ingen en dochter
Ali in Heemstede schrijven elkaar
In Ingen woonde al lang voor de oorlog Rut Hol [1874-1952] samen met zijn
vrouw Pieta [1883 -1966], geboren Van
Westrhenen, aan de Gang. Ze waren in
190 6 getrouwd. Rut Hol was op de sociale
ladder van rang en stand in die dagen iets
tussen een grote boer en een herenboer.
De familie hadtwee knechten, de broers
Zeger en Jaap de Jong. Rut Hol was goed
voor zijn knechts, in die tijd lang niet altij d gebruikelij k. Ze werden in de winter,
als er geen werk was, niet ontslagen en
soms gebeurde het, zo staat in mijn boek
Een jongen van het dorp, dat het verschil
tussen heer en knecht zo vervaagde dat
het niet leek te bestaan wanneer Rut Hol,
aldus zijn knecht Zeger`met me wel eens
praatte over dingen, die je niet kunt zeg1. Het leger; organisatie en taakstelling; gen'.
Rut en Pieta hadden twee dochters:
2. Het civiele bestuur;
3. De infrastructuur, in het bij zonder het Jaan was in 1932 getrouwd met de meelhandelaar Kees van Versendaal en woonwegennet;
de in Tiel. De jongste dochter Ali trouwde
4. De economie;
5. Het leven en werken in een stad, aan in 1941 met Anton Franke, zoon van de
de hand van Colonia Ulpia Trajana, hoofdonderwijzer Franke uit Lienden.
Ali en Anton woonden in Heemstede.
gelegen bij het huidige Xanten;
6. Het verval, na het vertrek van de Ro- Daar werd in april 1944 een dochter ge• boren, Margriet. Toen haar moeder All
meinen.
De lezing beoogt een overzicht te geven
van de maatschappij en het persoonlijke
leven van de bewoners van de benedenloop van de Rijn in de periode van 50 jaar
voor Christus tot ca. 300 jaar na Christus. Julius Caesarbreidde in de Gallische
oorlogen de Romeinse invloed uit tot de
Rijn. Een werkelijke romanisering vond
pas na io na Christus plaats.
Aanvankelijk was het gebied aan de
Rijn een uitvalsbasis om het rijk tot aan
de Elbe te vergroten. Na de vernietiging
van het leger van Varus in 9 na Christus,
besloot de keizer de Rijn en de Donau
als grens te aanvaarden (Limes ). Door
versterkingen, legerplaatsen en forten
werden de opdringende stammentegengehouden.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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in 2002 stierf vond ze op zolder een pak
brieven die dochter Ali en moeder Pieta
tussen januari 1944 en de bevrijding in
mei 1945 aan elkaar schreven.
Wie de brievenleest waant zich midden
tussen de verschrikkingen die de Betuwe
in 19 44 en 19 45 do orstond. Zeldenkomen
de ontberingen van de oorlog zo dichtbij
als hier. Mo eder Pieta s chreefhet allemaal
op: de mislukte Slag om Arnhem en de
gevolgen ervan, het hoge water, de Duitse
vorderingen van paarden, auto's en fietsen, het inkwartieren van Duitse militairen, het oorlogsgeweld aan het front bij
Ochten, Kesteren en Opheusden, tot in
Ingen te horen, de bombardementen op
Tiel, Rhenen, Ommeren en Lienden en
het onafgebroken in de kelder bivakkeren, de grote stoet aan evacués van oost
naar west, die ook langs Ingen trok. De
evacuatie van de familie Hol zelf: 'Da is
voor ons het ergste wat ertot nu toe heeft
plaats gehad. Nu is het alleen ons leven

nog, dat ze ons ook nog kunnen afnemen',
schrijft moeder Pieta aan haar dochter.
En het weer terugkeren naar Ingen in
december 1944, inclusiefeen lading aan
evacués: 'Wij zijn deze nacht met 29 personen in huis', schrijft ze. De regen aan
Vi's die over de Betuwe vliegt of er neer
stort: 'Vanavond is het wel heel erg met
de Vi. Elk kwartier passeert er een en je
bent blij als je hoort dat hij weer voorbij
is. En zo ga je maar door en wanneer is
het eind?'
Dan in meii9 45 komt het langgehoopte
einde: 'Zaterdagmorgen 5 mei ongeveer
acht uur 's morgens hebben we met ons
allen staande in onze kamer het Wilhelmus gezongen. Een ogenblik om nooit te
vergeten. Kees kon het niet aan vanwege
al de angsten die hij heeft uitgestaan over
allerlei dingen, krijgsgevangene enz.'
De brieven zijn zo nauwgezet en levendig geschreven dat ik gaandeweg me zelf
in de oorlog begon te wanen.

Defamilie Hol op het terrs voor hun huis in Ingen omstreeks 1938 met geheel rechts dochter Ali..
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De lezing wordt besloten met nog nooit
• vertoonde filmopnamen, gemaakt door
de Ochtense dorpsdokter Van Driel, van
het hoge water met vlotten in alle soorten
en maten, de bevrijding van 0 chten met
geallieerde tanks en militairen enbeelden
van de enorme verwoestingen in het dorp.
f

Maandag ii mei 2009
zo.00uur
Zalencentrum 'De Vicary'
Prof. Hoffenaar
I De Rijn-ijssellinie 1951-1964
Nadat in 1945 Duitsland had gecapituleerd brachten de geallieerden hun legers aanzienlijk in sterkte terug. Maar,
hoewel ook Rusland zijn leger had
ingekrompen,bleef men in het Westen
zeer wantrouwend.
In geval van een Russische dreiging
zou de geallieerde bezettingsmacht van
Duitslandachter de Rijn (van Zwitserland
tot de Noordzee) worden teruggetrokken en bij eente sterke druk van de Soviet
Unie naar Engelandworden geevacueerd.
Men wilde een confrontatie voorkomen
en het conflict in eenluchtoorlog, met behulp van waterstofbommen, beslechten.
Voor Nederland was het zonder slag
of stoot prijsgeven van het grootste deel
van het land onacceptabel en men stelde
daarom voor de linie vanaf de Rijn naar
het No ordente verleggen, dat wil zeggen:
langs de IJssel.
De bondgenoten hadden hun twijfels
bij de slagkracht van het Nederlandse
leger (waarvan het overgrote deel in Indië
strijd voerde), maar het voorstel om het
gebied ten Oosten van de IJssel onder waterte zetten, gafuiteindelijk de doorslag.
Rijkswaterstaat en genie ontwierpen in
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

zeer korte tijd een serie civieltechnische
werken, waarbij een drietal dammen: in
de Rijnbij Driel, in de Waalbij Bemmel en
in de IJssel bij 01st. Verder werden er in
de Oostelijke Usseldijk 14 inlaatwerken
gebouwd. Ook werden allerlei verdedigingswerken aangelegd.
Zo kon in korte tijd een strook van Nijmegen tot Zwolle over een breedte van 3
tot 15 kilometer worden geinnundeerd.
De Ussellinie maakte van 1952 tot 1958
deel uit van de hoofdverdedigingslinie
van de NAVO.
Toen de Duitse Bundeswehr op sterkte
was en voldoende getraind, werd in1958
de NAVO hoofdverdedigingverlegdnaar
de Elbe en kreeg de Ussellinie de functie
van stoplijn.Ini964werdbesloten de Ussellinie op te heffen en werd begonnen
met de sloop ervan.
Ook kon toen de Slaperdijk, die ten
Westen van de weg Arnhem-Nijmegen
was aangelegd, worden geslecht. Deze
dijk was bedoeld ombij doorbraak (d.w.z.
bij een bombardement) van één van de
dijken, de schade te beperken tot de
Boven-Betuwe.
Prof. Hoffenaar,van het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie, zal, in
zijn ongetwijeld zeer interessante lezing,
ingaan op vragen als:
• waarom werd die linie daar aangelegd?
• hoe liep hij precies?
. hoe was deze ingericht?
• wie wisten er van?
• wat merkte de omgeving er van?
• hoe realistisch was het om deze linie aan
te leggen?
Al deze vragen worden bezien in het licht
van de zeer gespannen Oost-West ver•
houdingen van die tijd.

jaargang nr.2 - maart 2009

9

Jaarverslag HKK&O 2008
Joke Honders

1. Algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vond
plaats op maandag 14 april 2008, zie de
notulen.
2. De Historische Kring in 200 8
Het ledental van de HKK&O telde eind
2008 592 leden inclusief huisgenootleden.
Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde in
2008 vier keer.
Lezingen
In het verslagjaar werden wederom negen lezingen gehouden, die alle in het
Dorpshuis te Kesteren plaatsvonden.
Hans v. d. Hatert, Kobus van Ingen
en J. Honders gaven namens onze verenigingen wederom lezingen in de regio.

Excursie.
De excursie voerde ons dit jaar naar Hasselt en Staphorst. Ook dit jaar was de
organisatie in handen van de heren K.v.
Ingen en C. de Bont.
Oud schrift
Afgelopen herfst hebben zich geen mensen gemeld voor de cursus oud-schrift.
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar driemaal.
Tabula Batavorum
Deze verscheen dit jaar voor de negende maal als Jaarboek met als thema de
Waterstaat in de Betuwe. De presentatie
vond plaats in het gebouw van het Waterschap te Tiel. Het eerste exemplaar
werd aangeboden aan dijkgraaf, de heer
G. N. Kok.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2009
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot het
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 20 april2o o 8, aanvang
19.30 in het Dorpshuis te Kesteren.
Agenda
1.Opening;
2.Mededelingen;
3.Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen (in deze Nieuwbrief opgenomen);
4. Financieel jaarverslag 20 o8 en begroting 2009.
Deze stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage;
5.Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuw lid
(aftredend is de heer E. v. Gendt);
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: F. Schuurman en J. Honders;
7.Rondvraag;
8. Einde.
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Jaarvergadering 2008

411,1#

Joke Honders

Notulen van
Imaandag 14 april 2008
Geen afzeggingen.
Historische Kring zaken.
Overleden afgelopenjaar: Jaap van Dam,
Wim du Bois, van Wely.
Aan de agenda wordt nog een bijzonder voorstel toegevoegd.
Afgelopen jaar weer veel ledenaanwas, nu bijna Goo leden. We krijgen veel
vragen per e-mail.
De inventarisatie van het fotoarchief
loopt nog niet bijzonder hard, we zijn te
druk met andere zaken.
Kobus van Ingen, Hans van de Hatert
en Joke Honders geven in de omtrek jaarlijks veel lezingen.
We hebben een succesvol jubileum
gevierd.
De Werkgroep Archeologische is nog
steeds aktief en gaan vaak zaterdamiddag op pad.
We hebben weer een aantal archieven
gekregen: Groene Kruis uit Dodewaard
en spullen van een overleden directrice
van de cHs uit Zetten.
Er is weer een aantal transcripties
uitgebracht. De gebroeders Spies zijn
momenteel bezig met het kerkarchief
van Kesteren.
De statuten van de vereniging, het
Arend Datema Instituut en Steunfonds
zijn gewijzigd.
Dit jaar veel publicaties afgerond:
Deel II Interviewboek, Indiëgangers
van Bart Franken, De Hamsestraat en
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

Het jubileumboek over het Gelders Rivierengebied van Aart Bijl.
Bij de aanbieding van het boek van
Bart Franken kwam spontaan het voorstel om de laatste vrijdag van de maand
bij elkaar te blijven komen. Niet alleen
Indië-veteranen, maar ook de jongere
garde die dienst deed in o.a. Libanon en
Joegoslavië.
In het kader van het jubileum ligt
nog het project voor de basisscholen
(lesbrief), dat wordt komend schooljaar
afgerond.
Het is de bedoeling dat we de Osenvorenreeks gaan digitaliseren.
We hebben een werkgroepje opgericht die zich gaat bezighouden met de
vernieuwing van de web-site.
We hebben onze medewerking toegezegd aan een project dat baron van
Lynden in Hemmen wil opzetten in een
oude nog te verbouwen appelschuur als
een soort informatiecentrum met tentoonstelling enz.
De gemeente heeft aangegeven dat
zij de Monumentenlijst wil opschonen.
Twee van onze leden zitten in de Monumentencommissie. We hebben afgelopen
jaar meegewerkt aan een boekje i.v.m.
met Monumentendag en zullen dit komend najaar weer doen.
We hebben bezwaar ingediend tegen
de sloop van een oude steenovenschoorsteen in Driel.
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Tel. (0488) 451312
Fax. (0488) 452621
E-mail: fvlynden@wxs.n1

Voor bedrijven en particulieren
•
•
•
•

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Bezoek onze showroom!
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Bonegraafseweg 13 - 4051 CG Ochten
Tel.: (0344) 64 55 90
E-mail: info@huiberscaterin .nl

Vraag vrijblijvend
informatie over de
niertive collectie
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Lopende zaken
Arend Datema Instituut
We hebben via Lander op dit moment
een nieuwe medewerkster Tina van
Voorthuizen.
De toekomst van het gebouw is onzeker, wethouder Willemsen is op bezoek
geweest en het schijnt dat NS al jaren
geleden de huur van het gebouw heeft
opgezegd aan de gemeente. Willemsen
weet ook niet goed hoe het nu precies zit.
De gemeente heeft ons toegezegd dat de
lekkages verholpen worden, maar meer
ook niet. De huurcontracten zullen nog
eens goed bekeken worden. Er vinden
ook regelmatig vernielingen plaats aan
de ruiten enz.
Binnenkort komt er voor vijfjaar een
groot scherm voor het gebouw waar een
doorlopende film op te zien is over het
spoor.

Op de balans staan genoeg reservingen
voor het een en ander.
Met dank aan kassier Henk G erritsen
en penningmeester Henk Moorrees.
Kascontrolecommissie
De heer Van Gent geeft aan dat de kas
in orde bevonden is. Martin van Brenk
is aftredend en nieuw is mevrouw Van
Ingen.
Bestuursverkiezingen
Aftredend Kobus van Ingen en niet herkiesbaar
Aftredend en wel herkiesbaar: Henk
Moorrees en Wim van der Horst. Geen
tegenkandidaten dus de heren zijn herkozen.

Bijzonder voorstel
We hebben tot erelid benoemd Hans
van de Hatert en Henk Gerritsen en
hun beiden een ingelijste oorkonde ten
Tabula
Dit heeft als thema dit jaar de water- geschenke gegeven. Hans van de Hatert
vraagt zich af of hij nu geen contributie
schapsgeschiedenis.
meer hoeft te betalen!
Jaarverslagen
Rondvraag
Geen opmerkingen
Geen vragen.
Financieel verslag
Een batig saldo van 73 eurocent. Voorstel Sluiting
om de contributie met € 2 te verhogen N.B. Het einde van de vergadering was
omdat we al jarenlang geen verhoging wat rommelig omdat voordat de vergameer gehad hebben en de Tabulaprijs dering was afgelopen een grote groep
mensen de zaal binnenkwam die voor
ook omhoog gaat.
Er zijn 27 nieuwe leden bijgekomen, de lezing van Chris van Esterik kwam
•
die om 8.15 uur zou beginnen.
nu totaal 584.
We hebben € 1711 aan donaties gekregen, hartelijk dank.
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ADI

AD

Frans Nieuwenhof

I

Jaarverslag 2008

We kunnen weer terugkijken op een boeiend en druk jaar.
Het aantal mensen dat het Arend Datema Instituutbezochtbedroeg ongeveer
1750 - een kleine daling vergeleken met
2007. Een verklaring hebben we niet.
De stroom vragen per e-mail of schriftelijk- vooral genealogische -lijkt alleen
maar groter te worden en onze deskundigen (onder andere Ap Fransen en Hans
Thien) hebben daar hun handen vol aan
gehad. Gelukkig maar.
Als een rots in de branding helpt Marlies van Oosten ons bij het ontvangen
van de bezoekers (koffie, kopiëren), beantwoorden van telefoon en e-mail, het
versturen van boeken, opzoeken van
genealogische gegevens enz.
Aan het begin van het jaar kregen wij
hulp van Tina van Veldhuizen. Zij kwam
bij ons werkervaring opdoen. Naast algemene hulp is ze vooral heel enthousiast
begonnen met het invoeren van de boeken uit onze bibliotheek in de computer.
Ondanks wat tegenslagen is dit karwei
bijna klaar. Om u een idee te geven: tot
nu toe zijn ruim 2500 boeken ingevoerd.
Dat brengt ons meteen op een andere
kwestie. De bibliotheek blijft groeien
maar de ruimte niet.
Henk Gerritsen heeft geleidelijk alle
financiële taken overgedragen aan Henk
Moorrees en Ran Martens.
De financiële situatie is gelukkig gezond. Dit kan echter zomaar omslaan
14

daar de belangrijkste inkomsten incidenteel zijn. Dit zijn vooral uitgaven van
boeken. Gelukkig is er ook dit jaar weer
eenboekverschenen (Tussen Mobilisatie
en Capitulatie, geschreven door Bernier
Cornielje) en dat is heel goed verkocht.
De subsidies lopen nog steeds terug en
zijn eigenlijk alleen nog maar van symbolische betekenis. De vrienden van het
Arend Datema Instituut doenhunbest om
ons te steunen, waarvoor dank. Helaas
daalt het aantal en nieuwe vinden is niet
eenvoudig.
De onderhoudstoestand van het stationsgebouw blijft zorgen baren. Hierin
is vergeleken met vorig jaar geen verandering gekomen.
Ran Martens is nog steeds bezig met het
inventariseren, ordenen en beschrijven
van onze foto's. Er lijkt geen eind te komen aan de toestroom van nieuwe foto's.
Het beantwoorden van de vraag wat of
wie er op de foto staat kost veel tijd en
vasthoudendheid. Mede door zijn andere
werkzaamheden is het nietgelukt om het
digitaliseren voort te zetten.
Hoewel wij al heel wat jaren computers gebruiken vereist het systeem wel
degelijk zorg en aandacht. Dit gebeurt
door Gerrit van Druten en Ton Meij ering.
Er moest een nieuwe computer worden
aangeschaft ter vervanging van een versleten exemplaar. Ook hebben we een
nieuwe provider en sinds vorig jaar een
nieuwe webhost. Nu draait ons systeem

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e
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met onder andere een intern netwerk al
weer een halfjaar probleemloos.
Door omstandigheden is er dit jaar
slechts eenmaal een schoonmaakdag
gehouden door vele enthousiastevrijwil-

ligers. Enreken maar dat zo'n oud gebouw
goed vuil kan worden!
Tot slot wil ik graag iedereen — genoemd of niet genoemd — heel hartelijk
bedanken voor alle hulp en medewerking.
•

Historische foto's
Redactie

II Groepsfoto uit Ingen
Twee vragen bij onderstaande groepsfoto uit Ingen:
1. Wat stelt dit gezelschap voor?
2. Wie zijn de twee omcirkelde personen?

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e jaargang nr. 2- maart
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H.D. Verwoert en Zn.
Cotottefe ImoninginvIckting
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751
Onze openingstijden zijn: di-wo-do: o9:oo-18:oo vrijdag: o9:oo-21:0o zaterdag: o9:oo-17:oo

Tielsestraat 103
4o41 CS

Tel: (0488)44 12 98
Fax: (0488) 44 32 92
email: info@vandamwonen

van Darn

Kesteren

Lunch a la carte
van 12.00 tot 16.00 uur- dinsdag t/m zondag
maandag gesloten
Lth,o(Prdzieft,

•

Credertill

Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
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Oproep!
Jacqueline van Rijn/Joke Honders

Us- en sneeuwverhalen
111 uit de Neder-Betuwe
Wij hebben het plan opgevat om een
boekwerkje te maken over de vroegere
strenge winters, waarin wij met name
veel over ij spret, ijsclubs, sneeuwval enz.
willen schrijven, maar waarin we ook andere bijzondere feiten i.v.m. de strenge
winters aan bod willen laten komen. Zie
bijvoorbeeld elders in de Nieuwsbrief
waarin eenkrantenbericht ons meldt dat
het in juli 1898 in Ochten gevroren had!
Wie heeft leuke of interessante feiten,
verhalen, foto's enz.? We willen ons beperken tot de Neder-Betuwe. Wat deed

men nog meer op het ijs in plaats van
schaatsen?
Zo weten we bijvoorbeeld dat er in
Dodewaard heel vroeger kloot(balspel)
werdgespeeld op het ijs. In Ingen en Ochten werden wedstrijden biggen vangen
georganiseerd. Overal werd aan aan
ringsteken gedaan enz. Kortom er moet
genoeg materiaal zijn!
U kunt zich met Joke Honders (telefoon en mail zie voorin de Nieuwsbrief) in
verbinding stellen als u wat voor ons
•
heeft!

Praote
gij
dialec'

Dialectwoorden
Joke Honders

Vèèt
Lidianne gaat echt met de tijd mee, nu heeft
ze weer zo'n paarse lok in het haar.
Lidianne gaoi ech' met de tijd mee, nou
het ze wir zo'n paorse vèèt in 't haor.
WNT geeft voor veet twee betekenissen 1. Streng garen of touw. 2.Bosje haar,
haarlok. Nb. In 0 chten is dit woord niet
bekend.

d'r was geen rich mee te schieten..
WNT EN MNL: niet te vinden. Wie weet

waar het woord van afgeleid is?
S chievierigheid

De jongens haalden vroeger met oudjaarsnacht allerlei rottigheid uit. De jongens haolde vroeger met oudjaor 's nachts allerlei
schievierighed ut.
WNT: Schavier is een samentrekking van
Karkastig
Die man was vandaag weer zo tegendraads, schade envier, vuur.
Groothuis geeft als verklaring dat het
er was geen rich mee te schieten.
•
Die kjal was vandaag wir zo karkastig, afkomstig is van schavuiterigheid.
NIEUWSBRIEF HKK&.0 27e jaargang nr.2- maart 2009
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ie0110 vakzaak

Piet van Walsem

Woninginrichting
Textielhandel

Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:

P. J. VAN DAM

Piet van Walsem
Opheusden

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13

VERBOOM
Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 44 9140
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Werkgroep Archeologie
Kobus van Ingen

I

Jaarverslag 2008

Het afgelopenjaar was bij zonderboeiend.
Her en der binnen ons werkgebied werd
er door bouwondernemers en boeren ge graven, dat gaf ons in een aantal gevallen
de mogelijkheid om op die plaats en nader
onderzoek te doen.
We zien met name binnen de gemeente Neder-Betuwe dat nog steeds meer
grond die voorheen grasland was wordt
gescheurd om er boomkwekerij van te
maken. Ook worden er nog steeds boomgaardengerooid. Ook die plekkenbieden
weer mogelijkheden om daar eens wat
nader te kijken.
Bij het rooien van een kleinboomgaardje op G esperdenvonden we de sporen van
eennederzetting uit de pré-historie. Het
was bijzonder dat hierbij behoorlijk veel
'Marne' aardewerk zat, Potten met een
scherpe knik in de wand. Veel van deze
potscherven waren glad afgewerkt, een
techniek die we `spatelen' noemen. Op
deze zelfde vindplaats vonden we wat
spinklosjes, slijpstenen en fragmenten
van maalstenen gemaakt van Tufsteen.
Behalve dit vroege materiaal vonden we
boven op deze oude nederzetting ook
nogal wat Romeinse scherven en in wat
mindere mate vroeg-middeleeuwse potscherven. Het middeleeuwse materiaal
bestond veelal uit Pingsdorf materiaal
uit de ne en 12e eeuw en tevens nogal wat
moeilijk determineerbare stukken van
Kogelpotten en mogelijk Badorf type
aardewerk.
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

Weken achtereen konden we elke zaterdagmiddag hier terecht. De vaak nogal
grote potscherven maakten het detemineren behoorlijk eenvoudig. Hierdoor
konden we ons een goed beeld vormen
van deze oude nederzetting aan de oever
van een prehistorische rivierloop.
La Tène glas
Verder bezochten we zoals gewoonlijk
weer de oude vindplaatsen. Het is bijzonder om steeds weer te ervaren dat we
toch telkens weer opzienbarende zaken
vinden. Dit jaar waren het de vele stukken zeldzaam La Tène glas, brokstukjes
van gekleurde glazen armbanden uit de
midden tot late Uzertijd. Voor de werkgroepledenblijft het vindenhiervan altijd
een hoogtepunt.
Fundamenten Klooster
In de zomer lopen onze activiteiten altijd
wat terug. Veel akkers kunnen we dan
niet betreden omdat ze zijn ingezaaid.
Echter deze zomer waren er toch nog
leuke mogelijkheden.
Men was namelijk begonnen met het
uitgraven voor de bouw van een appartementencomplex in Opheusden. Deze
put werd gegraven op het zogenaamde
Kloostereind, net naast de zaak van Van
Hunnik.
Aanvankelijk hadden we niet de indruk dat er nog iets te vinden zou zijn.
Bij een doordeweekse graafactie vonden

jaargang nr.2 - maart 2009

19

AZET

AUTOBEDRIJF

all

Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 642819
Telefax (0344) 64 3533
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

FFS1
BOVAG

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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we toch een zwaar stuk fundering uit de
Middeleeuwen. Hierdoor waren we op
het spoor en we hebben vanaf dat moment de graafwerkzaamheden zo goed
mogelijk gevolgd.
Op een zeker moment kwam bij het
graven een `gewelfdak' boven de grond en
toen moesten we wel aan de bel trekken.
Na contact met de gemeente werd beslo ten de bouw even stil te leggen, echter
voordat de ambtenaar deze melding had
kunnen doorgegeven bleek de machinist het gewelf al grotendeels vernield
te hebben.
Archeologisch buro RAAP werd gevraagd om alsnog een oriënterend onderzoek uitte voeren en de conclusie hieruit
gaf aan dat een onderzoek van de gevonden funderingresten zeer wenselijk was,
er volgde dus een officieel onderzoek.
Buro RAAP vezocht onze werkgroepleden om aan dit onderzoek mee te werken,
een prachtige kans om al gravende de geschiedenis van het voormalige klooster
verder te ontrafelen. Samen met de pro fessionals van RAAP zijn we twee dagen
aan het graven geweest en al het gevonden muurwerk moest worden schoongemaakt, ingemeten en gefotografeerd.
Het aantal tastbare vondsten was beperkt. Bij het dwars uitgraven van de oude
grachtbedding in de richting van de Dalwagenseweg, kwam er wat meer tevoorschijn. 0.a. een compleetbrokstukvan de

Toekomstige mogelijkheden
In de najaarsmaanden hebben we op de
zaterdagmiddagen weer veel door de
regio gereden om te zoeken naar archeologische onderzoeksmogelijkheden in
de toekomst. Onder andere konden we
gaan kijken bij een stuk geploegd grasland op de Dalwagen in Dodewaard. Hier
vonden we nederzettingssporen uit de
late ijzertijd. In de komende maanden zal
dit perceel goedte betreden zijn en kunnen we in de losgevroren en uitgespoelde
grond wat vondsten gaan bergen.
In het afgelopen jaar bestond de werkgroep archeologie uit Roos Veldkamp,
André Schaay, Rian Hofs, Hans Thien,
Cees Jan van der Pol en Kobus van Ingen.
Zoals gewoonlijk was het Henk Gerritsen

oorspronkelijke gevel, go e d herkenbare

die ons nuttige informatie kon geven en

geraven bleek uitzonderlijk diep gefundeerd te zijn. De functie van het gewelf
is niet helemaal duidelijk, wel heeft het
onderzoek uitgewezen dat het in open
verbinding met de gracht heeft gestaan.
RAAP werkt momenteel nog aan de
samenstelling van het onderzoeksrap port. We wachten met belangstelling op
de hieruit voortvloeiende conclusies. Het
is duidelijk dat we hier niet enkel te maken hebben met de oude kloosterfunderingen. Muurwerk van deze zwaarte
doet sterk denken aan een kasteelachtig
gebouw dat aan het klooster is voorafgegaan.

schoenen en nogal wat potscherven uit ons hielp bij de determinatie van de vele
•
de periode tussen 1400-1850.
vondsten.
Het aangetroffen muurwerk bleek op
plaatsen veel dikker te zijn dan we oorspronkelijk dachten. De noordelijkmuur
was maarliefst me er dan twee meter dik.
Het gevonden gewelf dat per ongeluk
reeds voor een belangrijk deel was wegNIEUWSBRIEF HKICSLO 27e jaargang nr. 2 - maart 2009
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• damesmode
; herenmode
• kindermode

Slagerij / traiteur Augustinus
NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL
Hoofdstraat 12 — 4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-48 24 oo — Fax: 0488-48 10 92
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info Oslagerij augustinus.n1

• algemeen textiel
• woninginrichting

Boorsi-na
CENTRUM VOOR MODE fx WONINCINRICHTtNG

zetnk-vor

Ae-

Kerkdwarsstraat 1 • 4041 KC Kesteren
Telefoon 0488 - 48 13 53 • www.boorsmakesteren.n1
Parkeren voor de deur!

Uitvaartverriv orging
Erik van C..Joest
Tel. 0344 - 65 55 32

dag & nacht
Respect
voor alle wensen
Aandacht
voor alle mensen

• voor- en nazorg
• Begeleiding en advies
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in de geheie regio
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum
www.ultvaartverzorging.erikvanzoest.ni
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Echteld
Anton Spies

Geruimde graven
I
In augustus 2005 zijn op de begraafplaats 6. Jerphaas de Hoogh
bij de Hervormde Kerk van Echteld een
27-11-1795/18-01-1876
groot aantal graven geruimd. Enkele
Dirkje van Deest
maanden daarvoor zijn de grafstenen,
29-07-1802/22-04-1877
of wat er nog van over was, door onder- 7- G.H. van Eck (Gerritje Hendrika)
getekende gefotografeerd. Belangstel07-09-1855/09-12-1925
lenden kunnen een foto opvragen onder
A.H. v.d. Berg (Arie Huibertus)
29-08-1851/21-04-1928
a.spies@casema.n1
1. Formijn Augustinus
10-0i-1856/06-12-1910
Maria Martina van Eldik
14-05-1863/28-07-1941
2. Wilhelmina Augustinus
12-05-1890/07-04-1926 (dochter van
Formijn Augustinus
en Maria Martina van Eldik)
3. Hier rusten onze lieve zoontjes
en broertjes Jopie van Ommeren
11-05-1923/14-02-1928
(Johan Gijsbertus van Ommeren,
zoon van Cornelis van Ommeren en
Paulina Johanna Elizabeth Budding)
Corrie van Ommeren
16-12-1928/17-0 9-1944
4. Klasina van Ommeren
25-08-1826/08-03-1873
Willem Marinus van Ringelestijn
04-02-1822/07-07-1897
5- Dirk de Hoogh
13-07-1838 Echteld/31-01-1918 Echteld
en zijn zuster Jerphia B. de Hoogh
27-01-1835 Echteld/01-12-1920 Echteld
(Jerphia Berendina, beiden kinderen van
Jerphaas de Hoogh en Dirkje van Deese

8. Johanna van Toorn
echtg. van J.H.Augustinus
(Jan Hendrik 29-05-1883)
16-02-1842/23-02-1931
Aaltje Augustinus
02-05-1875/06-07-1940 (dochter)
9. Gerrit Augustinus
06-m-1866/04-m-1955
Peter Hendrik Augustinus
16-01-1874/02-03-1957
10. Gerrit Jan van Riemsdijk
06-04-1873/25-09-1920

Jenneke Johanna van Riemsdijk-Snijders
28-05-1874/26-04-1955
ii. Jan van Eck
05-08-1854/26-03-1921
Stevenia Jans van Eck-den Otter
13-11-1854/23-02-1942

12. Evert van Hal
08-01-1855/12-08-1928
Aaltje van Dee
01-10-1873/27-01-1950
13. Adriana Derksen-Bokslag
08-05-1878 Zutphen/16-08-1930 Echteld
Willem Derksen
29-06-1879 Dodewaard/24-08-1972 Echteld
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Johannes van OSENBRUGG EN

If Kest 20-06-1835
* Oph. 28-01-1781

Huijbertje van BRUGGEN

* Dodew. 24-08-1782It Kest. 30-03-1858

Klaas MEEUWISSEN

* Oph. 03-03-1779/t Oph. 10-04-1823

Klaas van LEIJEN

Betuwse kwartierstaat:

x Oph.17-04-1808

x Oph.29-04-1810

x Maur ik 1812

Johannis
van LEIJEN

Grietje
MEEUWISSEN

Jacobus Jan
van OSENBRUGGEN

Elizabeth
van BRENK

arbeider

werkster

arbeider

dienstmeid

*Oph.14-04-1810
t Kest. 29-08-1880

*Oph. 26-02-1813
t Kest. 30-12-1890

*Ingen 01-01-1819
t Oph.19-04-1900

*Oph. 31-05-1828
t Kest.11-10-1912

X

Kest.31-03-1820

x Opheusde n21-02-1834

x Kesteren 12-10-1849

Dirk van LEIJEN

Teuntje van OSENBRUGGEN

arbeider

dienstbode

* Opheusden 31-08-1856
t Kesteren 18-01-1942

* Opheusden 16-03-1866
t Kesteren 18-01-1942
x Kesteren 06-05-1886
Teunis van LEIJEN

* Opheusden 23-12-1902 t Tiel 25-05-1991
x Kesteren
Teunis
* Opheusden 08-10-1940
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Gerrit Jan
ROELOFSEN

Elisabeth NAB
boerenmeid
* Ede 27-08-1823If Rhenen 21-03-1889

Brand van den BERG
landbouwer
* Bennek. 30-07-1819 If Rhen. 25-02- 1880

* Bennek. 24-11-1832 /-1- Oph. 09-03-1899

Teunisje van SNIPPENBERG

* Rhenen 22-12-1828/1- Oph. 27-02-1898

Maartje van LOGCHEM

Aalbert van de SCHEUR

Teunis van Leijen

x Kest.10-03-1848

x Rhenen 05-08-1857

x Ede 01-11-1845

Neeltje
GERTZEN

Hendrik
van de SCHEUR

Derkje
van den BERG

boomkweker

landbouwer

*Oph 29-09-1849
t Oph. 01-01-1921

*Oph. 09-06-1848
t Oph. 04-09-1942

*Rhenen 21-08-1859
t Kest. 19-06-1892

*Ede 18-07-1858
t Rhenen 27-08-1937

x Kesteren 09-05-1873

x Rhenen 13-08-1879

Arend ROELOFSEN

Elisabeth van de SCHEUR

boomkweker
* Opheusden 02-06-1881
t Opheusden 31-01-1976

* Rhenen 10-12-1880
t Opheusden 16-08-1965
x Rhenen 17-11-1904

Gerritje ROELOFSEN
* Opheusden 26-10-1921

t Nijmegen 25-08-1998

23-08-1940
van LEIJEN
t Opheusden 13-09-2008
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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) 481305
E-mail info©darnme.n1

Dr. M. van Drielplein 1
4051 AX OCHTEN
Tel. (0344) 64 1338

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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14. Marinus de Haas
16-10-1873/03-08-1956
Gerritje de Haas-Weijers
28-12-1873/10-03-196o
15. E. Odendaal-de Haas
12-12-1886 Tie1/07-12-1933 Den Haag
Briene de Haas
14-12-1857/07-02-1924
16. Joh. Nellesteijn 1829-1925 (Johannes,
weduwnaar van Dirkje Vermeulen)
E. Nellesteijn 1860-1928 (Elisabeth,
weduwe van Cornelis van Zoelen)
(dochter van Johannes Nellesteijn
en Dirkje Vermeulen)
17. A. Smit-de Ruijter
(Aafje de Ruijter 11-07-1935
echtgenote van Cornelis Smit 09-07-1940)
18. H.W. van Eldik (Hendrik Willem)
03-07-1879/26-02-1941
C. Beijer
05-03-1882/07-09-1943 (Cornelia)
NIEUWSBRIEF HKICSLO 27e

19. L. v. Blitterswijk-v. Vlaanderen
15-02-1904/29-05-1943
20. Rokus van Mullem
18-06-1869/17-01-1937
Lidewij van Mullem geb. 't Hart
07-05-1875/06-01-1961
21. Marinus van Mullem 1908-1936
(18-07-1936, echtg.
van Maria Willemina van Dulm)
22. J.W. van Dulm (Johannes Wilhelmus)
29-08-1884/26-02-1930
A.L. van Dulm-v.d. Berg (Artje Louisa)
25-01-1880/03-02-1951
23. Cornelis Berendse
16-01-1886/04-02-1951
Maria Catharina Berendse-van Doorn
09-06-1888/01-08-1935
24. Dirkje Pietronella Wilhelmina
de Haas-van Dodewaard
29-0 6-1879 /03-12-1942
Peter Willem de Haas
12-10-1863/05-05-1947
25. Frederik Johannes van Beem
03-12-1881/14-08-1942
Teuntje van Beem-van Baaren
31-08-1882/17-11-1973
26. Mauritia Hermsen
03-08-1800 Nijmegen/12-05-1882 Echteld
(o.w.g. Johanna Mouritsia,
weduwe van Jozef Martin)
27. Willem Hendrik de Krieger
17-05-1903/09-06-1936
(zoon van Lubartus Mol de Krieger
en Anneke Elizabeth Ton)
28. Anneke Elizabeth de Krieger-Ton
15-01-1877/28-07-1938
Lubartus Nol de Krieger
16-11-1875/24-09-1952
29. Jan Krouwel
30-12-1881/17-07-1932
Jantje van Uzendoorn
09-n-1884/n-03-197o
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30. Adrie Snijder
11-11-1913 Neede/o5-12-1932 Echteld
(Adriana, dochter van Henricus Marinus
Johannes Snijder en Alida Teijgeler)
31. Klaas van Dee
22-10-1878/06-10-1938
Willemientje van Dee-van Rhenes
29-08-1883/09-05-1977
32. Hendrik Vos
20-01-1856/05-09-1933
Aaltje den Hartogh
01-03-1862/06-07-1946
33. P. van Beem
1858-1934 (17-03-1934)
G.J. van Zetten
1868-1948

ONZE LIEVE
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Grote
schoonmaak
Vele handen
maken licht werk!
De jaarlijkse schoonmaakbeurt van het gebouw is gepland voor zaterdag 25 april.
We hopen (en verwachten)
dat evenals vorige keren
weer voldoende mensen
komen opdagen zodat
het allemaal weer
snel gebeurd is.
Voor de inwendige mens wordt
gezorgd!
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Even voorstellen:
Ons jongste lid
Gabriël Becker, geb. 04.-01-1996
IJzendoorn
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Strijd om de Hiense kerk
Joke Honders

IUit de kerkeraadsnotulen
van Dodewaard-Hien 1
Door de Franse omwenteling in 1795
mochten de rooms-katholieken weer
openlijk hun geloof belijden. Voorheen
gebeurde dat in het geheim. Zo werden
er bijvoorbeeld in 1675/1677 in Hien bij
de heer Van den Heivel roomse eredienstengehouden en ooktenhuizebij andere
paapse jonkers in Hien en Dodewaard,
door de reformatorische predikanten
in de classisvergadering te Tiel aangeduid als 'paapse stoutigheden'. Ook bijvoorbeeld in Lienden werden op Huize
Kolverschoten kerkdiensten gehouden.
Door de vrijheidvan godsdienst wilden
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de rooms-katholieke bevolking op een
gegeven moment in Dodewaard/Hien
een eigen parochie oprichten en zouden
daartoe graag een van de twee hervormde
kerken in Hien/Dodewaard gebruiken,
want ze meenden dat de hervormden wel
aan éénkerk genoeg hadden! In het bijzonder hadden ze hun oog laten vallen op de
kerk van Hien. De reden daarvoor kon de
kerkeraad wel raden, zoals we verderop
in het verhaal kunnen lezen. Tot driemaal
toe hebben ze zich tot hogere instanties
gewend om ditvoor elkaarte krijgen, maar
ze kregen telkens nul op het request.

jaargang nr. 2 - maart 2009

29

In de derde brief uit 1822 die ze aan de
Koning van Nederland richtten, legden
ze uiteen wat hun beweegredenen zoal
zijn. Hier volgt de letterlijke brief.
Brief aan de Koning
'Aan zijne majesteit
den Koning der Verenigde Nederlanden.
Prins van Oranje Nassau.
Groot Hertog van Luxemburg enz. enz.
Sire!
Geeven met diepst respect te kennen
Frederik Teunissen landbouwer, Joannes Winnemuller koopman, en Francis
Maariendal smit, gecommitteerden uit
de Roomsch-Catholijke inwoonderen
van de Gemeenten Hien Dodewaard en
Buurtschap Welie, Provincie Gelderland,
Schout Ampt Dodewaard, uitmaakende
hun kerkgenootschap aldaar met een
getal van hondert en dertig zielen, vermoogens de geadresseerde commissie.
Supplianten vermeenen met oprechte
30

rede door het vertrouwen en de magt
welke daarbij namens de Committanten
in hun gesteld zijn, aan dezen opgelegden last te moeten voldoen en maaken
gevolgelijk geene zwarigheid om UWE
Majesteit naar waarheidte informeeren.
Dat zeedert onheuchelijke tijden
in hunne gemelde Gemeentes geen
Ro omsch Catholieke Kerkgebouw heeft
geexisteerd. Zoo waaren zij eertijds en
zij al nog onderhoorig aan de parochiekerk van Doornik waarheenen zij dat
samen bij droogen weg een en een half
uur en bijzonder des winters door bijna
onbruikbare weegen, weltwee en een half
uur gaans nodig hebben, dus het hun zeer
lastig en moeilijk valt, aldaar te koomen,
en doet alzoo de oude en de gebrekkige
menschen veeltijds de vage uitoefening
van hunnen G odsdienstbeletten ookhun
kinderen uit deze oorzaalte weederhouden om onderweezen te worden, maar
thuis en ongeleerd moeten blijven.

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e
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Nochtans daar hunne Gemeentes leggen
langs de Waalstroom, zoo passeeren zij
menigmaal dezelve en verrichten als dan
hunnen Godsdienst in de daartegen liggende kerken van Druten en Afferden.
Doch deze passage durven zij bij hoog
water, ijsgang of felle wind op le evensgevaar niet onderneemen.
U.W.E. Majesteit zal hier uit gelieven
te verneemen dat er in weinige districten
of Gemeentes van dit Koninkrijk zulke
belemmering van Godsdienstoefening
bestaat. Zij hebben altoos en tot heden
vuurig verlangen om eene kerk in hunne
Gemeentes te stichten doch het onvermoogen heeft hun daarvan wederhouden. De Hervormden aldaar zijn in het
bezit van de plaatselijke Kerkgebouwen
te Dodewaard en te Hien met de daarbij gehoorende goederen, waarvan de
supplianten bij gebrek aan genoegzame
Bescheiden vooralsnog de juiste opgave
niet kunnen doen. Zijnde deze gebouwen
maar circa acht minuten van elkanderen
staande en de Predikant woont in het Predikantshuis te Dodewaard.
Alhier mag men opmerken, dat een
steevig kerkgebouw voor een kerkgenootschap genoegzaam is, hoewel de
Hervormde dienstplechtigheid van tijd
tot tijd over en weder in beide gebouwen
geschied.
De hooge Autoriteit heeft in vroegere
tij den op eenige plaatsenvoorzien en op
de ingediende regtmatige requesten verscheiden Hervormde kerkgebouwen in
het Ambt tusschen Maas en Waal in het
Rijk van Nijmegen en op meer plaatsen
aan de Roomschgezinden toegekend.
En de supplianten zijn van U.W.E. Maj esteits goedheid zoo in het verleenen van
subsidien als van dergelijke schikkingen
overtuigd.
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

De Hervormden zouden alzoo geensins
in het uitoefenen van hunne godsdienst
belet worden wanneer zij, daartoe maar
een van deze twee kerkgebouwen tot
hunne beschikking hadden namentlijk
datte Dodewaard, waarhunne predikant
in het Predikantshuis woont en alzoo er
te Hien geen predikantwooning bestaat
en wel bijzonder daar de kosten van reparatie van dat huis in vroegere jaaren
door alle geerfdens bij eene reparatie ver
hunne morgens, doch al nu zoo supplianten verneemen, uit de fondsen der kerkgoederen aldaar is en nog wordt gedaan.
Ook zoude de Predikant uit de revenuen offondsen van een dier kerkgebouwen
en met zijn uit 's Lands Cas geaccordeert
tractement (gelijk anderen daarmeede
wel content leeven) alsmede van den
opbrengst van den koorntienden onder
Hien en Welie een genoegzaam bestaan
hebben.
De suppliantenhebbenalzulke oprechte redenen tot tweemaal enige jaaren ge leeden aan hunne onderhoorige provinciale Autoriteit bij requesten kennelijk
gemaakt en daarbij verzogt het gebruik
enpossessie van een der gezegde kerken
tot de uitoefening van hunnen go dsdienst.
Zij kunnen niet stellig assureeren, dat
hunne petitie van de hand is geweezen,
maar zij vermeenen, dat daar zij tot nu
toe daaromtrent geen naricht hebben
bekoomen hierop niet is gedisponeerd
geworden.
Ende daarna, zoo zij zich herinneren
gedane zonderlinge propositie, om namentlijk het kerkgebouw van Hien naakt
en blood zonder iets meer, dus zonder
fonds van onderhoudte aanvaarden, was
al te strijdig.
Daarom is hunne geraaden om denzelven belangens door dit Request aan
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U.W.E. Majesteit ter kennisse te mogen
brengen, hun wel verzeekerd houdende
dathoogst dezelve deze ware en oprechte
redenen zal gelieven in aanmerking te
neemen.
En daar zij overtuigd zijn van de in
zulke en andere gevallen door hoogst de zelve altoos genoome aangenaame maatregelen, zoo zijn zij met voorigen eerbied
zeer ootmoedelijk verzoekende dat het
U.W.E. Majesteit goedgunstig moogen
behaagen ombij eente neemenbesluit de
Rooms Catholijke onwoonderen van de
Gemeentes voorengenoemdte stellen in
het bezit en eigendom van het plaatselijk
kerkgebouw van Hien als het gevoeglijkste misbaar voor de Hervormden in de
goederen en in al datgene wat daaraan
van ouds en al nog is gehoorende om alzoo hunnen godsdienst vrijelijk aldaar
te kunnen uitoefenen.
Hetwelk do ende
F. Teunissen
J. L. Winnemuller
F. Mergendaal
Lager stond:
Brussel 9 februari 1822
w.g.
M.F.A. Theijssens, Agent solliciteur.
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De bezwaren
van de Hervormde Gemeente
Eenzelfde brief werd door de schout
naar de Kerkeraad van de hervormde
Gemeente gestuurd. De gehele hervormde Gemeente is van mening dat de
kerkeraad er alles aan moet do en om dit
te verhinderen.
De kerkeraad heeft een hele waslijst
aan bezwaren die ze via de schout kenbaar maken:
• De Gereformeerden hebben de kerken
met de goederen meer dan twee eeuwen
bezeten;
• De meeste Roomsen zijn bovendien
vreemdelingen;
• De kerken en torens worden door collectes en legaten onderhouden;
• De grondwet waarborgt de tractementen en pensioenen en andere inkomsten
(dus ook de goederen waaruit de kerken
profiteren).
De kerkeraad merkt tevens op dat het
request veel onwaarheden bevat. De weg
naar de R.K. Kerk in Indoornik duurt
maar vijf kwartier (eerst een zandweg,
dan de Dalwagen dat een zeer goede weg
is van Nijmegen op Utrecht, vervolgens
een klein stukje kleiweg en daarna weer
een goed kerkpad). Naar Herveld is een
goed zandpad van 11/2 uur gaans. Sommigen wonen trouwens veel dichter bij
de kerk van Doornik danbij die van Hien
en Dodewaard.
Wat het onderwijs betreft, dat zou
dan ook vervallenen, terwijl zij wat hun
verdere opvoeding betreft, nu gebruik
maken van de Gereformeerde school van
deze plaats.
In i8 09 hebben ze ook eenverzoek aan
koning Lodewijk Napoleon gedaan, toen
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telde de Roomse i88 zielen en nu maari3o.
Toen is het verzoek van de handgewezen.
Er wordt om de kerk van Hien gevraagd.
Ze zijn er wel achter schrijft de scriba,
die heeft de meestekerkelijke goederen!
De Hervormde kerktelt 900 leden, de
helft in Hien, de helft in Dodewaard.
De suggestie dat aan de RK de Hiense
kerk zonder de goederen zou zijn aangebodenberust op eengeestverrukking!
Ook is het stuk van de Roomsen ongeldig, deze had ten overstaan van een
notaris of publiek ambtenaar moeten
worden opgemaakt.
De handtekeningen zijn niet echt, verscheidenkruisen zijn dooreen handgezet.
Mensen die schrijven konden hadden hun
naam niet gezet maar een kruis.
Sommigen Roomsen hadden slechts
gemeend dat het stuk een verzoek om
ondersteuning inhield voor het bouwen
van een kerkgebouw.
Herbouw Hiense kerk

Pas op 28 februari1787 stelt de predikant
voor om de toren van de Hiense kerk te
herbouwen en de gehele kerkeraad is er
voor. Het blijkt dat het gaat om de spits.
De toren is te zwak om de so voet hoge
spits te dragen, boven liggen de stenen
te los. De ambtman komt zelf kijken en
ge eft toestemming de bovenste laag stenen af te breken en er volgens bestek er
een spits op te laten zetten van slechts 36
voet. Nadat de nieuwe toren er gekomen
was, wilde men ookgraag een uurwerk op
de toren. Plannen daarvoor zijn er in179 2,
maar dat werd uitgesteld door dwarsliggen van de ambtman. Blijkbaar zijn die
plannen gerealiseerd in 1863, toen besloot de Gemeenteraad (de torens waren
eigendom van de burgelijke gemeente)
om een uurwerk aan te schaffen vo or de
kerktoren te Hien. Men dacht dat het
uurwerk ongeveer f159 zou kosten.De
burgemeesterbood aan dit geld renteloos
voorte schieten.Vierwijzerplatenuit Ulft
werden per schip naar Dodewaard vervoerd. De kerk van Hien is in1842 geheel
herbouwd. Een ingemetselde gedenksteen herinnert nog aan dit feit.
Nog steeds twee kerken

De hervormde Gemeente Hien/Dode waard heeft hun kerk mogen behouden
en bezit heden ten dage nog beide kerken, waar ombeurten diensten gehouden
worden, al valt het in tegenwo ordige tijd
niet mee om twee dergelijke gebouwen
te onderhouden.
•

De Hiense kerk is een twintigtal jaren
na het verzoek herbouwd want ze had Bron
in het verleden heel wat te verduren. Zo Aantekenschriftj es van Jan Tornga.
was op dinsdagnacht napalmpasen, 0 2O
april 1641, de toren na blikseminslag uitgebrand en heeft het blijkbaar meer dan
een eeuw lang zonder spits moeten doen.
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Wim B. van der Horst, secretaris

Lezingen 2009
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 45 18 62

Dinsdag 17 maart zoo9
20.00 uur
De Oude School Hemmen

Dinsdag 21 april 2009
20.00 uur
De Oude School Hemmen

Marijke Voet
Informatie mantelzorg

Dr. Aart Bijl
Stoombootdiensten op de grote rivieren
1850-1950. Opkomst van het massavervoer.

Dinsdagavond17 maart a.s. komt Marijke
Voet, coördinator Meldpunt/Steunpunt
Mantelzorg Overbetuwe u informatie
geven over Mantelzorg.
Op een interactieve manier wordt tijdens deze avond informatie uitgewisseld
over o.a.
• Wat is een mantelzorger?
• Wanneer ben je mantelzorger?
• Wat voor ondersteunings mogelijkheden zijn er voor mantelzorgers?
• Wat moet je doen als je de zorg niet
meer aan kan?
U ziet: er zijn genoeg belangrijke onderwerpen om informatie overte krijgen! Ik
hoop u te mogen ontmoeten in Hemmen.
Door het inschakelen van het Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe kunt u de
zorg langer vol houden. Zowel professionals als mantelzorgers kunnen bij
het steunpunt Mantelzorg terecht voor
informatie, advies en ondersteuning. •
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Met de introductie van stoommachines
in schepen in de eerste helft van de negentiende eeuw kreeg de traditionele
zeil- en trekvaart een geduchte concurrent. De eerste stoombootondernemingen concentreerden zich op de
grote rivieren en het deltagebied, maar
geleidelijk verschenen ook op de kleinere rivieren stoomboten. Die eerste
stoomboten waren nog van hout en met
raderen uitgevoerd, vanaf1870 kwamen
steeds meer stalen schepen met raderen
of schroeven in gebruik.
Na 1850 was het aantal stoombootdiensten in Nederland snel toegenomen
en rond 1900 kon men spreken van een
zeer fijnmazig net van stoombootdiensten, dat vrijwel alle steden en plaatsen
langs rivieren en kanalen met elkaar verbond. Zowel personen als goederen en
vee werden vervoerd. Vooral op marktdagen was er een druk scheepvaartverkeer. De trein was aanvankelijk niet een
echte bedreiging voor het personenvervoer over water. De dienstregelingen van
de stoombootdiensten en hun accommodaties waren comfortabeler. Begin 1900
werden bijvoorbeeld tussen G orinchem
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Een raderboot

op de Rijn
bij Eck en Wiel.

en Rotterdam jaarlijks al meer dan een
miljoen reizigers vervoerd, terwijl er een
spoorweg aanwezig was!
Aan de hand van een groot aantal afbeeldingen zullen diverse stoombootondernemingen in het Rivierengebied
aan bod komen, waarbij een beeld wordt

geschetst van een vrijwel vergeten vorm
van vroeg massavervoer. Deze avond zal
uitgebreid aandacht worden besteed aan
de ontwikkeling van het stoombootverkeer op de Maas, Merwede, Lek, Waal
•
en IJssel.

Excursie op 19 mei 2009 naar Arnhem
De jaarlijkse excursie zal dit jaar plaatsvinden op 19 mei (de 3e dinsdag in mei,
onze maandelijkse 'vergader' datum).
Wij zullen dan 's middags een bezoek brengen aan de middeleeuwse kelders
in het centrum van Arnhem, waarna we een wandeling maken langs een aantal
historische plaats en ook in het centrumvan die stad. Uiteraard zullen we daarbij
uitleg krijgen van terzake kundige gidsen.
De kelders zijn door middel van liften ooktoegankelijkvoor mensen die wat
minder ter been zijn. De excursie in de kelders zal ongeveer een uur in beslag
nemen, evenals de wandeling.
De kosten van deze excursie bedragen €3,-. Deze lage eigen bijdrage is mogelijk dankzij een subsidie die de vereniging voor dit doel beschikbaar stelt.
Uiteraardvolgen nadere details in een aparte uitnodiging, die u in de loop van
de maandmaart van ons kunt verwachten. Tij dens de bijeenkomst van februari
bleek, dat een aantal leden wellicht moeite hebben met een wandeling van een
uur. Het bestuur zal proberen de excursie zodanig te organiseren dat het ook
mogelijk is alleen het keldergedeelte mee te maken.
Details kunt U vinden in de uitnodiging van maart.
Noteer de datum van 19 mei vast in uw agenda!
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e
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ONZE SPECIALITEIT:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom

Assurantieen financieringskantoor

STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krentekltimpkes

a. horn mersom b.v.
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 4421 44- Fax (0488) 44 28 97

MEUBELBEKLEDERIJ

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 48 2624

444

Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen

g:
1

Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 60 27 92

CO
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VAN LEDDEN

• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
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De bakker met
het grootste assortiment!
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REIJOEBRINK
opPick
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 45 45 08
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Baukje T. Hof-Velde

Jaarverslag 2008
I

Na een wit fonkelende winter komt de
verslaggeving van een jaar samenkomsten van de werkgroep in Hemmen aan
bod. De 'Oude School' is een goede locatie en we zijn er thuis op de derde dinsdag
van de maand.
Het is meestal vol, soms zelfs overvol.
Ook belangstellende niet leden kunnen
ons vinden als het onderwerp hen interesseert.
Het aantal bezoekers neemt toe. De
bekendmaking do or Wim van der Horst
is uitgebreid en op tijd in de pers. We zijn
gelukkig met een dergelijk zorgvuldige
kracht in het digitale tijdperk, met Ton
Janssen als verlengstuk is het secretariaat
geweldig. Daan Tap en ondergetekende
proberen kennis uit het verleden aan te
dragen. Voor de komende tijd zijn de lezingen geregeld en ook de excursie staat
op de rol.
Toch ga ik in het komende jaar 'terug
in de zaal'. Wij hopen dat voor mij een
ander zich aanbiedt.

Ik heb na Troost, Poelman en Van Mourik meegedra aid in de Werkgroep. Ik heb
dan geen vergaderingen meer, maar zal
de lezingen natuurlijk wel bijwonen.
Notulen zijn minder nodig omdat er al
uitgebreide aankondigingen op schrift
staan. Toch zijn er voor hand- en spandiensten mensen nodig. Hopelijk vindt
iemand deze taak leuk en wil de financiën
regelen en verder de werkgroep steunen.
Dit afgelopen jaar hebben U en wij genotenvan de activiteiten. Ik hoop dat dit
in de toekomst zo blijft.
Oproep
Wie belangstellingheeft vo or de functie
van Baukje in het bestuur, kan contact
opnemen met Daan Tap of met Wim van
der Horst. We zoeken bijvoorkeur een
dame, met belangstelling voor de historie.
De inhoud van de functie kunnen wij u
•
nader toelichten.

Imposant archief geschonken aan onze vereniging!
De heer Theo Essers uit Driel, die in het verleden met verschillende projecten
heeft meegewerkt en altijdbereid was zijnmateriaal ter beschikkingte stellen,
heeft i.v.m. zijn verhuizing naar Liefkenshoek in Heteren, zijn archief overgedragen aan onze vereniging. Het is een imposante hoeveelheid materiaal
over Driel en omgeving, door Theo gedurende zijn gehele leven verzameld.
Wij willen hem nogmaals danken voor bijzondere geste. Vo or ons is het een
zeer welkome aanvulling voor de documentatie van de Over-Betuwe.
•
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Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

PLANTAGE Sgai

B.O.S.
Al 85 jaar een begrip in de regio.

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

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

Veel meer dan boeken alleen!
Ook voor inktcartridges,
kantoorbenodigdheden, tijdschriften,
wenskaarten, studieboeken
en luxe schrijfwaren.

Hoofdstraat 84-86,
6671 CC Zetten
(0488) 451360
www.plantagebooksandmore.n1
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Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen,
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Voor u gelezen
Anton Spies

Uit oude kranten
I

zonder dezen te beschadigen. Vlak bij
het veer, dat tevens als pension is ingericht, werden eenige tonnen opgenomen
en met veel lawaai in den Rijn geworpen.
Ook werd een hoeveelheid water uit de
rivier opgezogen en ten deele weder teruggeworpen. Een groot aantal dakpannen en eenige stukken hout werden hoog
opgenomen en meegesleurd. Eenige boomen werden ontworteld. Het hooi, dat
Amersfoortse Courant 22-05-1918
R. van 0. boomkweeker te Opheusden op de nabijgelegen weilanden lag, werd
stond terecht wegens dierenmishan- overal verspreid. Een deel van een dak
deling. Om een ziek kind, dat behekst van een gemeenteloods, welke nabij het
zou zijn, te genezen, had hij een zwarte veer staat, werd eveneens weggerukt.
kip levend in een pot met kokend water Eenige schapen, welke de windhoos op
gestopt, Toen den president den vader haar weg ontmoette, werden in het water
en de moeder van het kind ernstig over geslingerd. De beesten waren spoedig
hun bijgeloof onderhield, verklaarden weer op de begane grond.
ze wel aan heksen te gelooven. En in Op heusden waren al meer kinderen door De Rijnbode 20-07-1898
het offeren van een zwarte kip genezen. In den nacht van vrijdag op zaterdag, 16
Omdat ze alles wilden doen om hun kind Juli, heeft 't te Ochten gevroren.
te redden, hebben ook zij dit middel te
baat genomen. Eisch: een gevangenis- De Gelderlander 27-06-1901
Te Ochten gelukte het den 64-jarigen
straf van een maand.
G . v. d. H. een grooten vischotter te beDe Gelderlander 03-11-1886

Zaterdag is onder Aalst gemeente Lienden een schat van circa 260 zilveren geldstukken, afkomstig uit de zestiende en
zeventiende eeuw, opgegraven uit de
grond, waarop voor eenigen tijd nog
stond het huis 'de Hoeksche Bouwing'
genaamd.

D e Rijnbode 13-07-1927
Windhoos te Rhenen:

machtigen. Het dier woog 25 pond en
bracht 7 gulden op. Daar deze dieren

Maandagmiddag omstreeks 5 uur is er
een windhoos boven Rhenen geweest,
echter zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken. De hoos kwam uit
Noord-Westelijke richting en draaide
als een wervelwind eenige keeren gierend om den St. Cuneratoren, evenwel

eerste rovers in 't water zijn, ware het
te wenschen, dat zij nog veel meer onschadelijk gemaakt werden.

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

Nieuwe Amersfoortse Courant
13-02-1886 Reenen

De opening van de lijn Amersfoort-Ree-
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nen-Kesteren zal ook te dezer plaatse
niet onopgemerkt voorbijgaan. Behalve
dat van alle openbare en particuliere
gebouwen het dundoek zal wapperen,
is thans ook reeds voorloopig bepaald,
dat de armen van deze gemeente, en
die van Eist en Achterberg, eene ruime
bedeeling van eetwaren zullen ontvangen, en de schooljeugd zal worden onthaald; eene volksvoorstelling zal op het
marktplein gegeven worden, terwijl een
muziekcorps zich zal doen hooren. Eene
commissie is reeds benoemd om dat feest
te leiden. De deelneming is algemeen.

De Rijnbode 30-06-1897
Dat men op 't platte land last heeft van
landloopers — zoogenaamde papierverkoopers — is overbekend. En dat een
ferme terechtwijzing voor menigen brutalen bedelaar gewenscht is, zal niemand
ontkennen. Een mishandeling als te Lienden (Neder-Betuwe) heeft plaats gehad,
verwekt echter verontwaardiging. Men
heeft daar een brutalen landlooper met
een ploeghouter vier vingers afgesneden, een oog bijna uit 't hoofd geslagen,
een wond in 't aangezicht toegebracht,
zoodat de tanden bloot lagen en daarenboven nog verscheidene andere wonden
toegebracht.

Goessche Courant17-0 6-1886
Te Opheusden kreeg een man in eene
herberg ongenoegen, en maakte zich De Rijnbode 26-09-1906
daarbij zoo driftig, dat hij eenige oogen- Een landbouwer te Ochten (Gld.) had
blikken daarna een lijk was.
op de markt te Druten een koe verkocht.
Toen hij per pont de Waal overstak om
De Gelderlander 08-01-1893
huiswaarts te gaan, zag hij dat de koe
Te Kesteren is eene ijsclub opgericht zich had losgerukt en hem achterna
onder de naam 'Onverwacht tot stand zwom. Aangemoedigd door het toeroegebracht'. Zij telt aanvankelijk 82 leden. pen van zijn vorigen meester, bracht het
Heede heeft vanwege de club eene hard- trouwe dier den moeilijken tocht er goed
rijderij op schaatsen en eene hardloope- af.
•
rij op klompen op hare baan plaats gehad.

Het bestuur van
ijsclub OTSG te Kesteren viert
het 8o-jarig bestaan. Met v.l.n.r.
Dick Ravestein, Henk de Jongh,
Jan van Eldik, Arie van Lent,
Wijnand de Haas
en schoenmaker Dick van Breda.
40
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Een nieuw boek
Joke Honders

IHet Ingense veer
500 jaar geschiedenis
Dit voorjaar zal er een boek verschijnen
over de geschiedenis van het Ingense veer,
geschreven door mij zelfin opdracht van
de huidige eigenaar van het veer.
Mei 20 07 was het precies loo jaar geleden dat de familie Spies vanuit Lienden
op het Ingense veer kwam wonen. Reden voor de huidige eigenaar H. G. Spies
om de geschiedenis van het veer eens
breeduit op papier te laten zetten. In dit
boek wordt in zestien hoofdstukken de
geschiedenis van vijf eeuwen uit de doeken gedaan. Niet alleen het veer komt
aanbod, ook de twee families die op het
veer zaten: de familie Van Westrhenen
en de familie Spies. Ook wordt ingegaan
op zaken rondom het veer zoals het kas-

NIEUWSBRIEF HKK&D 27e

teel G eldersweert, waar de huidige pont
naar is vernoemd, de steenfabrieken, het
zwembad en de schippersfamilies. De
knechten komen eveneens aan het woord.
Tot slot is er eenbijdrage van Jan Maarten
Doorman die het vliegtuigongeluk uit
1918 beschrijft dat zich voordeed bij het
veer en waarbij H. G. Spies sr. een heldhaftige rol speelde.
Het boek telt circa 144 bladzijden, de
prijs is nogniet precies bekend. Uitgever
is H. G. Spies zelfen het zalbij de diverse
boekhandels in de omgevingte koop zijn.
Het verschijnt in een beperkte oplage.
Wilt u zeker zijn van een exemplaar dan
kunt u het vooraf bij mij bestellen. •
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
e-mail notaris@soons.knb.n1
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Brief hoofd
Redactie
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Reg. Archief Rivierenland
H. H. Huitsing

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel — Telefoon (0344) 61223o
E-mail: info @regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 — Di Um vrij 9.00-16.30 uur
• Locatie CULEMBORG
GESLOTEN
• Locatie BUREN
Achterbonenburg 6
Dinsdag ná tel. afspraak
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
• Locatie NEDER-BETU WE
Burg. Lodderstraat 20
Ná tel. afspraak met Tiel.
Uitbreiding en vernieuwing
Op kasteel Neerijnen is op donderdag
26 februari het startsein gegeven voor de
nieuwe meer digitale werkwijze van de
archiefdienst van het Regionaal Archief
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

Rivierenland. Eris eennieuwe website in
gebruikgenomen, met als belangrijke onderdeel een nieuw archiefbeheersysteem.
Een systeem dat het mogelijk maakt om
de aanwezige archieven die voorzien zijn
van eeninventaris in één keerte doorzoeken. Tevens is een omvangrijke historische bibliotheek met duizendentitels via
het systeem op internet ontsloten.
Het werkgebied van het RAR is uitgebreid met twee gemeenten uit het voormalige Streekarchivariaat West Betuwe
(G eldermalsen en Neerijnen).
•
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 - 48 2226

's maandags gesloten

fif H.WEIJMAN

MUM.

II I I II

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

~ME

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
Gespecialiseerd in Citroën
Fr-1
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

• banden en accu's
• autoruitenlijn
• ombouwen tot automaat
met Click 'n Go
• schadereparatie
• financiering en leasing

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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Vrijwilligersprijs 2009
Redactie

I HKK&O ontvangt prijs
Op donderdag 8 januaritijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente NederBetuwe in het Opheusdense Veerhuis
werd onze vereniging uitgeroepen tot
vrijwilliger van het jaar 2008. Er waren
drie genomineerden, te weten mevrouw
Kosters uit Kesteren en mevrouw Van
Westreenen uit Echteld wegens hun jarenlange verdiensten voor Tafeltje Dekje
en de mensen van onze vereniging. Uit
handen van burgemeester Veerhoek
ontving voorzitter Folkert Schuurman
de cheque ter waarde van 500 euro, een
mooie zilveren kan met inscripitie en een
•
prachtige bos bloemen.
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Korte berichten
Redactie

Onderbokske
Een poskegeleeje lag ik in Tiel in het
ziekenhuis, ik moest daor een operaosie ondergaon. Naos mij lag een
miens van over de Waol vandaon.
Een hartstikke aordiege kjal. Op de
eigeste zaol lag ok Nelis de aauwe
ijscoboer uit Ochte. Ondanks alle
naorigheid hadde we goeie schik
onder mekaore. Daor kwam nog bij
dá we iesende goeje en gezellige
verpleegsters hadde. Onder mekaore hadde die ok schik asse die Overwaolse kjal aon 't helpe weure. We
konde er mar nie achter komme, wá
deze miens had, wá wij nie hadde.
Ik vroeg aon de miens of hij soms
zo'n lange outverwetse onderboks
mit van die lange pijpe aon had. Een
bietje bits zee hij: 'Ik kom nie daor
bij jullie uit de buurt vandaon. De
zusters lache wel over mijn onderboks. Ze zegge altijd :"Nu zulle we
onze jonge man eens onderhande
neeme". En ik draag gewoon van
die Blek en Dekker* onderbokse.
Die hemme ze veur mij in Utrecht
gekochi. De miens sloeg 't dek oope
en zee: 'Kek dá is deze onderboks.'
Toen zag ik da 't zo'n hiepermoderne onderboks veur jonge lui waar
van zo'n tekentje van de Noorse
tennisspeuler Bjorn opstaoi.

*Mogelijk noemde die man dat zo,
omdat vroeger Dekker uit Vriezeveen
met stoffen lanes de deur kwam. [J.H.I
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i De Gelderlanders ten tijde van
Koning Lodewijk Napoleon
Sinds 2001 ben ik begonnen met een
onderzoek naar het reilen en zeilen van
de Gelderlanders ten tijde van Koning
Lodewijk Napoleon en keizer Napoleon.
Het onderzoek vindt plaats in onder
meer het G elders Archiefte Arnhem, de
Koninklijke Bibliotheek (couranten uit
de tijd) en het Algemeen Rijks Archief.
Om de onderzoeksresultaten alvast te
delen met een uitgebreid (Gelders) publiek ben ik augustus 20 o8 begonnen met
eenweblog/site waarop ik korte verhalen,
feitelijkheden en diverse andere interessante zaken vertel over de G elderlanders
ten tij de van de Bonapartes. Omdat alles
in deze jaren plaatsgewijs werd aangeleverd en geregeld, komt er ongetwijfeld
een moment (ofis dit imiddels al gebeurd)
waarop over uw woonoord/streek iets
wordt verteld uit de jareni8 05-1815. Ook
afbeeldingsmateriaal uit en over de tijd
zelf staan op weblogsite.
•
www.elzeluikens.spaces.live.com

k

Dag van de
familiegeschiedenis
Op zaterdag 25 april organiseren het
RAN en NG V/Nijmegen een dag van de
familiegeschiedenis in het archiefaan het
Mariënburg.
•
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e.

van Eck &Oosterink
Jac van Hardeveld

OCHTEN

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 altijd bij ons terecht:
Van Eck & Oosterink
Edisonring 2 • 6669 NB Dodewaard
Postbus 20 • 6669 ZG Dodewaard
© (0488) 48 28 41 • 1 (0488) 48 31 21
, ldodewaard@printendruk.n1
e http://www.vaneckoosterink.n1

