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Van de voorzitter
Folkert Schuurman

INazomer
Na een aantal rustige zomermaanden
gaan we de nazomer in, en kunnen we
onze werkzaamheden weer oppakken.

Ook hebben we contact gehad met het
bestuur van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken. Door de
herindelingen van gemeenten in de voTeleurstelling
rige eeuwvertonen de werkgebieden van
Onze trouwe kassier, Henk Gerritsen, verenigingen steeds meer overlappingen,
die op de openingstijden altijd aanwezig zodat een ofandere vorm van afstemming
was, heeft helaas zijn werkzaamheden of samenwerking voor de hand ligt.
in het Arend Datema Instituut moeten
Nadere gesprekken zullen dit najaar
beëindigen.
volgen, ook met onze zustervereniging
Vanwege zijnleeftijd (88) werd autorij- West-Betuwe.
den niet meerverantwoordgeacht, waardoor het voor Henk niet meer mogelijk Kerkarchieven
is om vanuit Heteren naar Kesteren te De transcriptie van het kerkarchief van
komen.
Kesteren is afgerond! Zodra alles is inRegelmatige bezoekers — en ook wij gebonden zal een datum geprikt wor— zullen hem missen. Wij wensen Henk den om de boeken als schenking over te
nog vele jaren in goede gezondheid toe. dragen aan het kerkbestuur. Een woord
We moeten eveneens afscheid nemen van dank is op zijn plaats voor de gebroevan Wim van der Horst, ons bestuurslid ders Dick en Anton Spies, die dit archief
en secretaris van de Werkgroep Zetten. hebben geordend en bewerkt in relatief
Door ernstige gezondheidsproblemen korte tijd!
heeft Wim te kennen gegeven zijn funcNaast Kesteren is er een aanvullingverties neer te moeten leggen.
schenen op het kerkarchiefvan Lienden.
Wim heeft een aantal jaren enthousiOnderhandelingen zijn gaande met het
ast meegewerkt binnen onze vereniging. kerkbestuur van Echteld, om ook hun
Meer over het afscheid van Wim in de archief te transcriberen.
mededelingen van de Werkgroep Zetten.
Jaarlijkse evenementen
Zusterverenigingen
In dit nummer verder de aankondiging
In de afgelopen periode hebben we weer van twee jaarlijks terugkerende eveneeen vergadering gehad met de verenigin- menten: Monumentendag op zaterdag
gen van de Veluwezoom.
12 september en de Excursie HKK&O op
Wellicht is het mogelijk om gezamen- zaterdag io oktober.
•
lijk de komende jaren een publicatie te
verzorgen. Overleg is gaande.

4

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

jaargang nr.3 — augustus 2009

Lezingen

e‘'

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

Maandag 14. september 2009

Maandag 12 oktober 2009
20.00 uur
Zalencentrum 'De Vicary'

20.00 uur

Zalencentrum 'De Vicary'

I

A. C. Broere
Winteraardigheden-Winternarigheden

De heer Broere, die een kenner is van
het schaatsen en alles wat daar bij hoort,
heeft zelf een indrukwekkende schaatscarrière achter de rug. Behalve allerlei
grote tochten heeft hij tot driemaal toe
de Elfstedentocht gereden: de tocht der
tochten!
Zijnlezing is alsvolgt opgebouwd:voor
de pauze vertelt hij over de geschiedenis
van de schaats en de schaatsenfabricage.
In de pauze (en natuurlijk ooknaafloop
van de lezing) kunnen de tentoongestelde
schaatsen en schaatsattributen worden
bekeken, waarbij de sprekerbeschikbaar
is voor het geven van uitleg en het beantwoorden van vragen.
Na de pauze zal de heer Broere ingaan
op de folklore bij de schaatssport en het
schaatseninhistorischperspectief, zowel
nationaal als internationaal.
De avond wordt besloten met een

I

drs. R.Priem
Rivierenland door 17e eeuwse schilders

In de ie eeuw zijn er talloze landschap pen, waaronder veel riviergezichten,
geschilderd. Veel van deze schilderijen,
van schilders zoals Albert Cuyp, Jan van
G oyen en Jan van de Capelle, zijn gelukkigbewaard gebleven en bevinden zich in
diverse musea in binnen- en buitenland,
waar ze bekeken kunnen worden.
De heer Priem, conservator Oude
Kunst in museum 'Het Valkhof' te Nijmegen, zal aan de hand van dia's van
schilderijen uit de ie eeuw laten zien
hoe de landschapsschilders uit die tijd
het rivierlandschap beleefden. We kij ken
als het ware naar foto's en zien hoe steden
en dorpen er vanaf het water uitzagen.
Er hebben sindsdien enorme veranderingen plaatsgevonden: dijkenwerden regelmatig verhoogd, rivierbochten afgesneden, er werd klei afgegraven voor de
baksteenindustrie, enz. En ook nu wordt

klankbeeld (ongeveer 20 minuten), waar-

er weer volop gewerkt in het rivierland-

in de folklore op het ijs, het ijsvermaak
op oude schilderijen, de Elfstedentocht
en het schaatsen in Zweden aan de orde
zullen komen.
Hoewel het nog wel even kan duren
voor er weer op natuurijs geschaatst
wordt, zal het ongetwijfeld een interessante avond worden.
•

schap: in het kader van het plan 'Ruimte
voor de rivier' worden er bijvoorbeeld
dijkverzwaringen uitgevoerd en nevengeulen gegraven in de uiterwaarden, die
vaakwordenteruggegeven aan de natuur.
De grote vraag is hoe wij dit karakteristieke en imposante lands chap doorgeven
aan de volgende generatie's.
•
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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Maandag 9 november 2009
20.0 ouur
Zalencentrum 'De Vicary'

I

G. Gijsbertsen
Operatie Pegasus I en II

De operatie bij Arnhem
Op zondag 17 septemberi944 begint de
Slag om Arnhem met luchtlandingen
tussen Renkum en Wolfheze. Deze verlopen succesvol. Er is nauwelijks Duitse
tegenstand. Toch weet maar één van de
drie bataljons die op weg gaan naar Arnhem de bruggen bij de stad te bereiken.
De spoorbrug wordt echternet voor hun
neus opgeblazen en de schipbrug blijkt
verdwenen. Alleen de noordelijke oprit
van de verkeersbrug kan worden bezet.
In de dagen die volgen vindenmeer Iandingen plaats bij Renkum, Wolfheze, de
Ginkelse Heide, Papendal en Driel. Het
mag echter niet baten. Ondanks zware
gevechten slagen de Britten er niet in het
inmiddels bij de brug ingesloten bataljon te versterken ofte ontzetten. Na vier
dagen is dit bataljon door Duitse tanks
weggevaagd. De kracht van de Duitse
aanvallers richt zich nu op de Britse troepen bij Oosterbeek, die daar een klein
bruggehoofd (perimeter) bezet weten
te houden.
Hulp voor de Britten blijft uit. Allerlei
tegenslag op de route van de Belgische
grens via Eindhoven naar Nijmegen
heeft de opmars van het 3oe Korps ernstig vertraagd. In het drassige terrein van
de Betuwe komt de aanval tenslotte tot
stilstand.
Tien dagen na de landingen moeten de
Britten bij Oosterbeek de strijd staken.
Stilletjes weten in de nacht van 25 op 26
september van de gelande 10 000 airborNIEUWSBRIEF HKK&O 27e

nes slechts zo'n 2000 man over de rivier
te ontsnappen. Deze terugtocht wordt
met gevoel voor (Britse) humor' Operatie
Berlin' genoemd.
Ongeveer 1500 Britse Airbornes zijn
gesneuveld, 6500 gaan in krijgsgevangenschap (waarvan er 2000 gewond in
de diverse hospitalen liggen). De Slag om
Arnhem bleek een brug te ver.
Achtergebleven Airbornes
Niet alle op de noordelijke oever achtergebleven Britse militairen zijn in Duitse
handengevallen. Sommigenhouden zich
in de omgeving verborgen, anderen weten uit gevangenschap te ontvluchten. De
meesten worden door het verzet opgevangen en geholpen. Vooral de verzetsgroepen in Ede hebben hier de handen
aan vol.
In de eerste weken na de slag verwacht
iedereen dat de geallieerden hun aanval
zullen hervatten, en dat de bevrijding
slechts eenkwestie van tij dis. Er worden
plannen gemaakt om de Britse militairen
en de leden van het verzet (de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten:NBS)
samen te voegen in kleine Brits/Nederlandse gevechtsgroepen van ongeveer15
man. Deze moeten tij dens de verwachte
geallieerde aanval achter de Duitse linies
verwarring stichten en sabotage plegen.
De aanvalwaariedereenzo op hooptblijft
echter uit...
Als duidelijk wordt dat ergeennieuwe
aanval zal komen, is men natuurlijk teleurgesteld. Maar meer dan dat. Want wat
moetje met zo veeljonge mannen die zich
in zo'n klein gebied verborgen houden?
Die militairen moeten eten en onderdak
hebben, en hun verblijf moet geheim
blijven. Dat laatste is moeilijk, want het
hele gebied zit ook nog eens overvol met
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vluchtelingen uit Arnhem, Oosterbeek
en Renkum. En omdat de omgeving langs
de Rijn frontgebied geworden is, worden
er in deze regio bovendien extra Duitse
troepen gelegerd, die her en der worden
ingekwartierd. Er zijn adressen bij met
ingekwartierde Duitsers in de voorkamer,
evacués in de schuur en ondergedoken
Britten op zolder...!
Dit kanniet lang go ed gaan. Want wanneer zouworden ontdekt dat iemand hulp
geeft aangeallieerdemilitairen, zullen de
gevolgen ernstig zijn: de militairen gaan

in krijgsgevangenschap, de burgers die
hen helpen naar een concentratiekamp
of erger, en het huis zal in brand gestoken worden. Er worden daarom plannen
beraamdvoor een massale ontsnapping...
De lezing
Tij dens deze lezing zullen de de ontsnappingsoperaties Pegasus i en Pegasus II
uit de doeken worden gedaan. De gebeurtenissen zullen met foto's, film- en
kaartmateriaal worden verduidelijkt. •

Pegasus is het vliegende paarduit de mythologie, geboren uit het bloed van
Medusa nadat Perseus haar onthoofd had. Pegasus werd getemd door Bellerophon om vanuit de lucht het monster Chimaera te verslaan.
Luitenant-generaal Frederick Browning koos dit verhaal om een embleem
te ontwerpen voor de luchtlandingstroepen die hij in 1941 moest oprichten.
Het werd uitgewerkt door majoor Edward Seago in1942.

Rechts: Bellerophon op Pegasus.
Fresco van Tiepolo in het Palazzo
Labia in Venetie (1746).
Onder: Het embleem op het doopvont van de kerk in Oosterbeek.
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Viervoudige moord (3)
Wr'›

Wim van de Westeringh

I Heteren 1943
Willi Ortmann: hoe kwam hij in Nederland?
In twee eerdere afleveringen is geschreven over deze gewelddadige moord die
in Heterenin1943 gepleegd werd. In deze
aflevering zal iets verteld worden over
de persoon Willi Ortmann, de moordenaar. In het vierde en tevens laatste deel
zal nog nader op de moord en het proces
ingegaan worden.
Zijn jeugd
Wilhelm (Willi) Ortmannwerdgeboren
te Gelsenkirchen (Duitsland, in het Ruhrgebied, vlakbij de stad Essen) op 12-0 619 09 . Hij was een zoon van de mijnwerker Heinrich Ortmann en Anna Mensing.
Willi was het 18e en jongste kind in dat
grote katholieke gezin. Zijn vader overleed toen hij 16 jaar oud was. Bij zijn geboorte woog hij maar ongeveer 21/2 pond.
Pas in zijn derde levensjaar had hij leren
lopen. Tot zijn zevende jaar had hij last
van de Engelse ziekte gehad. Zijn jonge
jaren vielen voor een deel in de Eerste
Wereldoorlog. Van zijn zesde tot zijn
veertiende levensjaar ging hij naar school
(de `Volksschule'). Hij was de beste van
de klas. Toen hij van school afging, was hij
nog maar zo groot als een kind dat voor
het eerst naar school ging.
De meeste broers en zusters waren
overleden in hun kinderjaren. Twee
broers sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Drie zusters en drie broers
trouwden.
10

Willi Ortmann
als arbeider in Duitsland
Doorbemiddeling van de pastoorging hij
werken bij boer Klemens in Drolshagen
(bij Olpe, zo'n 20 km ten noordwesten
van Siegen) in het Sauerland. Hij bleef
daar bijna twee jaar. Daarna werkte hij
ongeveer % jaar bij een boer in Borken
(vlak bij de grens met Nederland). Vervolgens werkte hij ongeveer vier weken
in een kolenmijn in G elsenkirchen. Maar
door zijn zwakke gestel kon hij dit werk
niet aan.
Dus ging hij maar weer aan de slag
bij een boer; ditmaal bij boer Goring
in Schermbeck (ten oosten van Wesel),
waar hij tot zijn negentiende jaar bleef.
Daar leerde hij de ongeveer vijfjaar oudere Martha (Anna) Orlick kennen, een
dienstbode afkomstiguit Oost-Pruissen.
Ze werd zwanger van hem. Hij wilde wel
met haar trouwen, maar zij reageerde niet
op zijnbrieven. In novemberi928 was ze
teruggegaan naar haar geboortestreek in
Oost-Pruissen. Een halfjaar later beviel
zij daar van een dochtertje.
Hij had geen geld en verdiende niet genoeg. Zijn moeder adviseerde hem dat
hij maar naar Holland moest gaan om
daar boerenwerk te doen. In de zomer
van 1929 verliet hij Duitsland en onttrok
zich daarmee aanzijn onderhoudsplicht
voor het kind.

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e
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De reden dat hij in Nederland ging werken, was dus de geboorte van een onecht
kind van hem, dat in mei 1929 geboren
werdteBischofsburg (Oost-Pruissen = nu:
Biskopiec in het noordoosten van Polen).
Niemandin Nederland was op de hoogte
van het bestaan van een buitenechtelijk
kind van hem, ook zijn latere verloofde
niet.
Willi Ortmann
als 'gastarbeider' in Nederland
Hij kwam in 1929 uit Wulfen (= waarschijnlijk de gemeente Wulfen, zo'n 20
km ten noordwesten van zijn geboorteplaats Gelsenkirchen in Duitsland) naar
Nederland. Hij werkte hier in Nederland
als boerenknecht of landarbeider bij
boeren, eerst in de Achterhoek en de
Liemers, later in de Over-Betuwe.

In juli1929 was hij naar Nederland gekomen en-naar eigen zeggen op zijn proces
- had hij achtereenvolgens gewerkt bij:
1. boer Nijenhuis in Beltrum (6 weken);
2. boer Norz in Groenlo (ca. jaar);
3. eenboer wiens naamhij niet meerweet
in Voordenbij Zutphen (ook ca. jaar);
4. boer Harmsen in Warnsveld
(ca.2% jaar);
5. boer Franzen in Lobith (maar jaar);
6. boer Odijck in Elst (ca. jaar);
7. boer Tilleman in Herveld (1 jaar);
8. boer Van den Born in Heteren
(ca. 2% jaar);
9. weer naar Herveld
bij een broer van Tilleman (ca. i jaar);
io.boer Quaak in Herveld
(de volgende 3 jaar);
11. sinds 1-3-1942
bij boer Loeffen in Herveld.

VERBLIJFPLAATSEN VOLGENS BEVOLKINGSREGISTERS
Gemeente Eibergen
1. 20-06-1929 • Nijenhuis, op `Sieverink', te Lindvelde 010-09-1929;
2. 10-09-1929 <> Noords, te Zwolle • 03-05-1930;
3. 03-05-1930 • Hoitink, te Beltrum •14-08-1930;
Gemeente Vorden
4. 14-08-1930 • Bassel, te Delden 019-05-1931;
Gemeente Warnsveld
5. 19-05-1932 <> Harmsen, te Leesten • 02-05-1933;
Gemeente Herwen en Aerdt
6. 02-05-1933 .Janssen, te Herwen on-07-1934.
Gemeente Eist
7. 12-07-1934. Odijk te Lienden, aan de wetering of Linge • 25-09-1935;
Gemeente Heteren
8. 25-09-1935 • Van den Born, op Itessenerbroek' aan de Uilenburgsestraat • 05-01-1938;
Gemeente Valburg
9. 05-01-1938 <> Van de Wal, broodbakker te Homoet, bij de brug over de Linge <> juli 1938;
10.18-07-1938 • Tilleman, aan de Bredestraat, te Herveld <> onbekend;
11.(1941) • Quack, op `Nimmerhomoet' aan de Onderstalstraat te Herveld • (1942);
12.(1942) • Tilleman, op de `Buurskamp' aan de Slopsestraat te Herveld+ 06-03-1942;
13.06-03-1942o Loeffen, op de 'Eshof' aan de Bredestraat te Herveld <> 23-04-1943 ( arrestatie)
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Salades,
Warme en koude buffetten en hapjes,
Belegde broodjes, Barbecuepartij en,
Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz.

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

Voorbedrijvenenparticulieren
•
•
•
•

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Bonegraafseweg — 4051 CG 0 chten
Tel.: (0344) 64 55 o
E-mail: info@huiberscatering.n1

Voor binnen en buiten
'ow

Bezoek onze showroom!
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"IrS'
Vraag vrijbliivend
informatie over de
nietrive collectie
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Het overzicht op de vorige pagina is gemaakt naar gegevens in de Bevolkingsregisters van de betreffende gemeenten.
De eerste resp. de laatste datum geeft de
inschrijving resp. de uitschrijving in het
Bevolkingsregisterweer, terwijl daartussen de naam van de boer waar hij woonde
en werkte, en het dorp ofde buur(t)schap
vermeld staan.
Bij vergelijking van de opgave door
Willi Ortmann en de gegevens uit de bevolkingsregisters van de verschillende
gemeenten dienen we te bedenken dat
plaats- en gemeentenamen kunnen verschillen, terwijl ook de bijbehorende parochienamen wel eens anders kunnen zijn
dan de plaatsnamen.
Na vijfjaar in het gebiedten oosten van
de Rijn gewerkt te hebben, kwam hij in
1934 naar het gebied ten westen van de
Rijn, en wel naar de Over-Betuwe.
Uit enkele gesprekken met kinderen
van boeren in Herveldbij wie hij gewerkt
had — Tilleman en Loeffen — kwam naar
voren dat hij een go ede boerenknecht
was, dat hij van alles kon en handig was.
Heel bijzonder was dat hij zijn eigen gereedschap had, zoals een hak, een schoffel en een zeis. Op 't laatst verdiende hij
zo'n 25 tot 30 gulden per maand.

Hij was klein van stuk en reed op een
kleine fiets, bijna een kinderfiets.
Volgens eigen zeggen rookte hij graag.
Regelmatig ging hij naar het café van de
weduwe G eurts in Indoornik.
Hij kreegverkering met een meisje uit
Heteren. Op Nieuwjaarsdag 1943 verloofde hij zich met Grada (Gradje)... ,die
hij ongeveer drie jaren eerder had leren
kennen. Ze haddentrouwplannen en hij
wilde de hofstede van zijn aanstaande
schoonvader aan het begin van de Polderstraat in Heteren overnemen.
Willi 0 rtmann had eenstrafblad. In het
voorjaar van 1942 had hij, toen hij bij boer
Loeffen werkte, daar eerst vier konijnen
en later nog zes kippen gestolen. Tij dens
oud-en-nieuw 1942 toen hij nog bij boer
Quack werkte, waren daar alle konijnen
van hem weggehaald. Voor beide zaken
samen kreeg hij zes weken gevangenisstraf. Ook doet het volgende verhaal de
ronde. Boer Van den Born op `Ressenerbroek' in Heteren miste een zicht. Toen
Van den Born eensbij Rikken op 'De Ham'
in het Valburgse Veld was, zag hij daar
zijn eigen zicht. Rikken zei dat hij die
gekocht had van Willi 0 rtmann. Hoe dit
geval afgelopen is, is niet bekend.
(Slot volgt)
Voor een stijlvolle begrafenis in
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren
Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o.

WEVERS
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
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Familie Wevers 4, Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 4110 55 * (06) 300 40 552
info weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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Monumentendag 2009

Pen
M NUMENTENDAG

Commissie Monumentendag

I Op de kaart: Tussen Spees en Cunera
De regio monumentaal
Dit jaar valt landelijke monumentendag
op zaterdag 12 september. Reeds maanden is de commissie monumentendag
bezig met de voorbereidingen en momenteel begint het programma vorm te
krijgen. Het wordt toch wel bijzonder
denken we. Voor het eerst in de geschiedenis organiseren de comités van twee
gemeenten (en trouwens ook twee provincies) een gezamelijke activiteit. Het
Thema 'Op de kaart' bracht beide comités naar de plek binnen hun gemeente
die het meest op kaarten is vastgelegd.
Voor Neder-Betuwe is dit de fortificatie bij De Spees en voor Rhenen is dit de
Pen

zaterdag 12 en/of zondag

Grebbelinie. Goede contacten met onze
zusterverenigingbrachten ons ertoe om
ditj aar samenvoor monumentendagwat
te organiseren.
Wat gaan we doen?
Er gaat een boot varen tussen De Spees
en Rhenen. Deze boot, de Blauwe Bever,
brengt Rhenenaren naar De Spees en
Neder-Betuwenaren naar Rhenen. Op
de Spees zijn rondleidingen, een tentoonstelling van oude kaarten en uniformen.
Daarnaast is er de mogelijkheid rustig
een kopje koffie te drinken, te snuffelen bij de boekenkraam en vrij over dit
historische aardfort rond te wandelen.
In Rhenen worden de passagiers van de
Blauwe Bever opgewacht door leden van
het Cunera Gilde. Deze verzorgen een
stadswandeling door de benedenstad en
bezoeken daarbij de fraaie Cunerakerk.
Op vaste tijden wordt er af en aangevaren
om de passagiers te brengen en natuurlijk
De `Blauwe Bever' brengt u
naar Rhenen en uiteraard ook weer terug.

www.openm onum entendag. n1
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Het Marktplein met het oude Raadhuis en op de
achtergrond de toren van de Cunerakerk. Dezefoto
werd omstreeks 1920 gemaakt in opdracht van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Rechts:fraaie zandstenen boog waarschijnlijk
afkomstig van het voormalige Koningshuis.

ook weer op te halen. De activiteiten vangen aan's ochtends omio.00 uur. Houd de
plaatselijke pers goed in de gaten, hierin

worden kort voor de datum alle details
nader aangegeven.
De commissie monumentendagbestaat
uit Jan Bruijn, Bart van Ingen, Dick Kosters, Hans Borgstein en Kobus van Ingen.
Allen lid van de HKK&O.
Tot ziens op 12 september!
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e
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H.D. Verwoert en Zn.
comptele Noniminelekting
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:oo zaterdag: o9:oo-17:oo

Tel: (0488) 44 12 98
Fax: (0488) 4432 92
email: ilfoevandamwanen

van 12.00 tot 16.00 uur - dinsdag t/m zondag
maandag gesloten

Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
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Excursie 2009
Chris de Bont en Kobus van Ingen

Zaterdag 10 oktober
IWaterland: Edam en Marken
Ditjaargaan we naar Holland. Het gebied
even b oven Amsterdam, datbekend staat
als Waterland, is voor velen onder ons
redelijk onbekend. Volendam kennen
de meesten natuurlijk wel, al is het enkel
al vanwege The Cats, BZN en Jan Smit en
natuurlijk niet te vergeten de palingvis serij. Maar daar gaan we niet naar toe.
We willen u graag laten kennismaken met de verstilde leefwereld aan de
voormalige Zuiderzeekust. De hoofdbestemming van deze excursie wordt
Edam, een heel intiem en monumentaal
stadje waar de vroegere grootheid nog
is terugte vinden. Ooit een centrum van
handel en scheepsbouw en natuurlijk het

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

handelscentrum voor de Edanunerkaas.
Hier drinken we koffie en bieden we de
mogelijkheid tot het bezoeken van het
Edams museum of de grote ie eeuwse St.
Nicolaaskerk. 0 ok gaan we hier gezame lijk lunchen, ditmaal (op veler verzoek)
bij het plaatselijke Chinese restaurant.
Na de middag gaan we via de historische watermolen van Katwoude en het
compacte Monnikendam naar Marken.
Hier verzorgen wij een doelgerichte wandeling over het voormalige eiland waarbij
o.a. de Kerkbuurt bezocht gaat worden.
Marken is een eiland van slappe grond en
houten huizen, hier is nauwelijks autoverkeermogelijk.Vrijwel allebestemmingen

jaargang nr.3 — augustus 2009
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lI ; 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

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

VERBOOM
Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 4491 40
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in Kesteren omhalfnegen. Voor diegenen
die daar op tijd zijn is er zoals gewoonlijk koffie of thee. Het is de verwachting
dat we omstreeks half zeven weer terug
zullen zijn.

Klederdracht Marken ca. 1900.

zijn paden en steegjes die de bezoeker
van terp naar terp voeren. De vroeg 2oe
eeuwse kerk als opvolger van een veel
ouder godshuis, is zeer bezienswaardig.
Fraaie foto's en hangende modellen van
vissersschepen geven een goedbeeld van
de bijzondere geschiedenis van Marken.
Een eiland met een heel eigen karakter.
Omstreeks vijfuur stappen we weer in
de bus voor de rit huiswaarts.
Even het volgende opgemerkt: op deze
excursie wordt wat meer gelopen dan in
andere jaren. We adviseren een ieder
die minder goed ter been is een rolstoel
of rollator mee te brengen. We hebben
voldoende vrijwilligers omute helpen of
te duwen. Mocht u geen rolstoel hebben
maar hiervan wel graag gebruik willen
maken laat dat dan even weten bij het
verenigingsbestuur. We kunnen dan
proberen iets te huren of te lenen.
We vertrekken vanafhet stationsplein
NIEUWSBRIEF HKK& c•

Aanmelden
Ukunt zich enkeltelefonischaanmelden
bij Kobus van Ingen (0488) 4417 41 (graag
bellen tussen 17.00 en 19.00 uur).
De kosten voor de excursie bedragen
dit jaar 30 Euro per persoon. Dit is inclusief de koffie en de lunch in Edam De
drankjes die we 's middags nuttigen bij
het verzamelpunt Hof van Marken, zijn
vo or eigen rekening. Het verschuldigde
bedrag graag voor i oktober a.s. overmaken naar bankrekening nr. 3319 57183 of
giro 3725054 ten name van de memo te
Kesteren onder vermelding van Excursie
2009. We raden u aan zich zo snel mogelijk op te geven, er zijnslechts plaats en
•
beschikbaar!
Kaartje van Edam en Marken (Google Earth).

27e jaargang nr.3 — augustus 2009
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tAUTOBEDRIJF
In

AZET

l

Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 64 28 19
Telefax (0344) 64 35 33
Internet: www.hazet.n1
E-mail: info@hazet.n1

• APK-keuringsstation
• Levering alle merken nieuwe auto's
• Ruime sortering occasions
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw
• Moderne autowasserette
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.)
CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

rr-1

Lv

BoOG

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Voor al uw:
*
*
*
*

Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair

* Electra

*
*
*
*

Telefoon (0488) 451893
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN
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Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren
Meubels

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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Oorlog in ingen
Joke Honders

I Neergestorte vliegtuigen
Afgelopen mei werd ik benaderd via de
heer F. Noordenbos uit Ingen met de
vraag of ik wist waar de exacte locatie
was van het in de Twee de Wereldoorlog
neergestorte vliegtuig in de nabijheid
van Ingen, waarbij zeven bemanningsleden omkwamen. De precieze datum was
bekend, namelijk 15 oktober 1942. Een
verwante van een van de bemanningsleden uit Nieuw-Zeelandwilde graag de
plaats van de crash bezoeken.
Getuigenverklaringen
Omdat ik me nooit zo met de oorlog heb
beziggehouden en vroeger bij mij thuis
zeer weinig over de oorlog geproken
werd, was me dit onbekend. Het enige
dat ik me kon herinneren uit verhalen
was dat achteraan op de Brenk een Vi
gevallen was, waarbij het huis van een
oud-tante verwoest werd. Een typisch
geval van de klok horen luiden, maar niet
weten waar de klepel hing, want het was
bij nader onderzoek net even iets anders...
Navraagbij mensenuit Ingenbleek ook
niet zo'n succes, want de verklaringen

De éénwist zeker dat hij achteraan op de
Brenk gevallenwas (geen Vi dus, zoals ik
dacht, maar een neergestort vliegtuig),
de ander had het bij de Rijn zien ofhoren
gebeuren ter hoogte van de afgang naar
de Eck en Wielse Ganzert. Hier hadden
we dus niet zoveel aan.
Gelukkighebbenwij in Kesteren enige
jaren geleden een archieije van een overleden lid (M. Looij en uit Wely) gekregen,
die zich bezig gehouden had met alle
vliegtuigongelukken uit de Tweede Wereldoorlog bij ons in de buurt en na enig
zoeken hadden we de desbetreffende
verslagen zo boven water en wisten we
hoe het precies in elkaar stak.
Vliegtuigongeluk nummer 1
Het eerste vliegtuigongeluk-degene die
we zochten-vondplaats achteraan op de
Brenk op 15 oktober om 23.22. Het betrof
een Stirling Bivan het i49 e squadron RAF
(basis Lakenheath), die als doel Hamburg
had. Hij werd boven Eck en Wiel door
een Duitse nachtjager geraakt, cirkelde
een paar keerrond en storttevervolgens

stemdentotaal niet overeen, sterker nog,

neer op de Brenk in Ingen. De huizen van

er bleek zelfs sprake te zijn van twee verschillende vliegtuigongelukkenbij Ingen!
Omdat de ongelukken vier maanden na
elkaar plaatsvonden, werd uit die getuigenverklaringen niet duidelijk waar nu
precies het ongeluk van 15/16 oktober
1942 plaats gevonden had. De ongelukken werden door elkaar gehaald.

de families Van Os en Van Eck raakten
zwaar beschadigd. De gehelebemanning,
bestaande uit zeven Nieuw-Zeelanders,
vond daarbij de dood, waaronder Frances
William O'Sullivan, de man naar wiens
overlijdensplaats men op zoek was. De
lijken van de bemanning werden naar
Amersfoort vervoerd en in 0 ud-Leus -

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e jaargang nr.3 - augustus 2009
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• damesmode
• herenmode
• kindermode

Slagerij / traiteur Augustinus
NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL
Hoofdstraat 12 — 4041AD — Kesteren
Tel: 0488-482400 — Fax: 0488-481092
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.n1

• algemeen textiel
• woninginrichting

Boorsma
CENTRUM VOOR MODE & WON1NCINRICHTING

v. zgtolk Mrs ktf kekr,ZI4
Kerkdwarsstraat 1 • 4041 XC Kesteren
Telefoon 0488 - 48 13 53 • www.boorsmakesteren.n1
Parkeren voor de deur!

Uitvaartverrzorging
Erik van Ar....oest
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 gehele regio
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum
'AMY& uitvaartverzorging,erikvanzoest.n1
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den begraven. Tijdens de ruilverkave lingswerkzaamheden in het laatst van de
veertiger jaren heeft men het achterste
stuk geborgen en Cor van Voorthuizen
uit Ingen, die toen in de Achterbrei woonde, kan zich nog herinneren dat dit stuk
op een vrachtwagen door Ingen reed en
vooral de grote ster viel hem daarbij op.
De onderzoeker van ons archiefje had in
1975 de volgende Ingenaren gesproken
over dit ongeluk.
Van Os en anderen
Een viermotorige Amerikaanse bommenwerper zou 's avonds rond half elfzijn
neergekomen op het huis van de familie
Van Os aan de Provinciale weg 48 [De situatie ini975, de Provinciale weg bestond
in1942 nog niet, JE] bewoond door twee
broers en een zuster. Een broer kwam net
thuis uit Eck en Wiel en zag het ongeluk
gebeuren en vertelt exact wat hierboven
beschreven staat. Hij had niemand met
een parachute zien springen.
Enkele jaren na de oorlog heeft men
met een dragline tijdens de ruilverkaveling getracht het vliegtuig te bergen
doch toen men veronderstelde op menselijke resten te stuiten is men op last van
de politie gestaakt. Er zouden volgens
deze getuigenwel motoren en de cockpit
omhooggehaald zijn.

Frances William O'Sullivan.

nooit iets van menselijke resten gezien
te hebben. Maar men was wel bang voor
nog eventueel aanwezige bommen. De
huizen van Van Eck en Van Os zijn bij de
crash afgebrand.
Gerard van Sij11
Oud-wethouder G erard van Sp vertelt
dat de viermotorige bommenwerperviel
in de zomer van 1942, er is kort daarop
een kind bij hem geboren zodat hij het
zich nog goed kon herinneren. Het toestel
viel volgens hem erg laat in de avond en
alle bemanningsleden kwamen om. Van
Sijllmeldt verder dat deze crashvroeger
was dan het tweede ongelukin Ingen (3/4
februari 1943).
Anno 2009
Ali, de echtgenote van bovengenoemde

Politie Klamer

Politieman Gerard Klamer, die in In- inmiddels overleden politieman, herinnert zich dat er sprake was van twee lijken

gen woonde en werkte ten tijde van de
genoemde r uilverkavelingswerkzaamheden verhaalt het volgende: 'Tijdens
de ruilverkavelingswerkzaamheden is
een deel van het vliegtuig opgegraven.
Het achterstuk is er uitgehaald, maar de
cockpit zit er nog'. Hij vertelt verder er
herhaalde malen bij te zijn geweest en
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

van rechtopzittendebemanningsleden in
de cockpit! Is de cockpit dan later gevonden, dus na het bovengenoemde getuigenverslag? Zij had het erover dat deze
vondst in de buurt van het kerkhof was.
Eentweede mogelijkheid is dat de politie
hierovergeenmededelingenmocht doen!

jaargang nr. 3 - augustus 2oo9
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De bemanning

De omgekomenbemanningsleden waren
de al eerder genoemde F. W. O'Sullivan,
de piloot J. C. Brocket, R. G. Blair, M. J.
Howe, T. C. B. Bike, J. Denny en T. B. Bywaters.
Het 2e vliegtuigongeluk

Dit betrof een Engelse bommenwerper
van hettype Stirling MBKivan het 75e RAF
(basis New Market) met als doel Hamburg. Het toestel was pas sinds 2 november 19 42 in dienst. Dit vliegtuig werd op
drie februari om 20.00 uur eveneens door
een Duitse nachtjager neergeschoten en
stortte neerboven Ingen in de uiterwaard
bij het watergemaal, halfweg tussen de
veren Eck &Wiel en Ingen ter hoogte
van de afgang naar de Eck en Wielse G anzert. Enkele bemanningsleden landden
per parachute over de Rijn op Rhenens
grondgebied, o.a. Hayward die de dood
vond en Scott, die zijn rechter been had
gebroken en tevens een zware hersenschudding had. Hij heeft nog wel even
geleefd. Alle acht bemanningsleden
vonden uiteindelijk de dood en werden
op 9-2-1943 gebracht naar Amersfoort
en daar begraven. In het verslagje is een
aantekening gemaakt dat Boese en Scott
bij de familie Schuit [of de familie van
een schuit? J1-1] waren ondergebracht. Dat
Scott zwaargewond was en dat er geen
informatie is waarom Boese met de ondergrondse is meegenomen.

Hayward en vanuit Elst Scott, Boese en
Dermott.
De Duitsers meldden in een 'Lage bericht' het volgende: Am 3/2-4320.00
Uhr Abschuss eines Feindflugzeug unbekannten Muster bei Ingen, 5 Km Sudlich Amerongen durch Nachtjager. Von
Besatzung 3 gefangen 4 Man tot.
Een krantenartikel uit 1989

In een krant van 7 november 1989 wordt
over dit tweede vliegtuigongeluk en monumentje gesproken. Het heeft als kop:
Het moet Britse bommenwerper zijn en Ingen
gelooft heilig in 'eigen' oorlogsvliegtuig! Erbij staat een foto van Cor Vonk [t 2007]
uit Eck en Wiel met restanten van deze
bommenwerper. In datjaarwerd namelijk
het bewuste terrein omgeploegd voor de
opleveringaan een zandwinningsbedrijf.
Tijdens het ploegen kwamen stukken
aluminium naar boven. Cor Vonk was
er heilig van overtuigd dat het vliegtuig
nog onder de kleilagen lag! Cor vertelt
verder dat hij vaak in zijn jeugd met zijn
ouders de plaats van het ongeluk bezocht.
Cor maakt ook melding van een monument. Hij vertelt: 'Bij het gemaal in de
Ingense Waarden heeft een houten kruis
gestaan met inscriptie. In 1960 stond het
er nog. Volgens de familie Van Amerongen van de Eckse Ganzert zou er '3 februari 1943.8. o o.' op hebben gestaan.
Andere ooggetuigen hebben het over
een Engels sprekende vrouw diebloemen
bij het kruis heeft neergelegd.
De bemanning
Volgens Vonk zijn er nooit pogingen
De bemanningbestond uit D. Clearwater, ondernomen om het vliegtuig op te graD.D. Hayward, A. J. N. Scott, F. A. Boese, ven. Daarom heeft hij nu aangifte gedaan
E.Mc. Dermott, G . W. Cook, K. E. Blincoe bij de rijkspolitie en de gemeente opdat
en H. Lowe. Als bijzonderheid staat nog het wrak zou worden opgegraven.
vermeld dat op 9-2-1943 in Amersfoort
In hetzelfde artikel wordt nog een anwerd aangevoerd vanuit Amerongen dere getuige opgevoerd, namelijk Han24
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nes Briene uit Tiel, een oud-inwonervan
Ingen. Hij was in de oorlog in dienst bij
Ingenaar Gijs van Hattem. Met nog vier
anderen werd Briene door de Duitsers
opgedragen om de restanten van het wrak
op te ruimen. Alle brokstukken moesten
in de diepe kuil - die door het ongeluk
was ontstaan - worden gegooid en vervolgens afgedekt met een laag kleiaarde.
Briene wist zich nog welte herinneren dat
in de buurt van het wrak een been werd
gevonden, maar dat dat ergens anders
werd begraven. Waar wist Briene niet.

dit monumentje en vertellen dat er elk
jaar familieleden naar toe kwamen, maar
dat door de ontzandingswerkzaamheden
het watergemaal en het monumentje verdwenen zijn en dat vanaf die tijd ook het
bezoek gestaakt is.

Een derde ongeluk
Volgens het boekTussen Lek en Waal van
Jan van Alphen uit Deil kwam op (ofi?)
april 1944 een Amerikaans eenmotorig/
eenpersoons mustangjager neer bij het
Ingense veer. Het vliegtuigje behoorde
tot de 362 Fighter Group. De piloot, cap tain A. M. Lingo is voor zoverbekend nog
Anno zoog
Hannes Honders die ervlakbij gewoond nooit gevonden.
Het veer van Ingen was wel vaker doelheeft, vertelde mij anno 2009 dat Engelse
familieleden na de oorlog overgekomen wit, zo werd op 6 oktober 1944 vanuit
zijn en wrakstukkenvan alumiumhebben de lucht de Duitse pontonbrug bij Ingen
meegenomen. 0 ok wist Hannes te vertel- aangevallen en ernstig beschadigd. Ook
len dat er ooit pogingen zijn ondernomen de oude houten reservepont zonk tij dens
om het wrak op te graven, maar dat dit beschietingen, maar of dit gebeurde tijdens deze aanval of een andere is niet
maar gedeeltelijk is gelukt.
Andere omwoners hebben het ook over bekend.
•

Brief hoofd
Redactie

A. C. WILLENISEN - DODEWAARD
ELEMISCRE CARROSSERIE. EN WAGENBOUW
DODEWAARD,

• .

REKENING
van A. C. WILLEMSEN
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Jan Hendrik CO R N ELI SSI N

‘7"

Herm ij n tje PETE R SE

Hendr ikVA N BLIJ DE RVE EN

DC
kr)
DC

* Oph. I I-07-1800ff Kest. 21- I 0- I 845

Betuwse kwartierstaat:

"Z2
.Z11

x Kest. 19-07-1805

-05-1807

x Kest. 22-10-1831

x Kest.2i -02-1834

Willem VAN
BLIJDERVEEN

Grietje
WINKELMAN

Gerrit
CORNELISSEN

Nieske
VAN LEIJEN

arbeider

dienstmeid, werkster

Oudenw.10-02-182I
t Kest. 24-04-1908

*Oph. oi-09-1815
tOph. 18-oi -1881

*Oph.28-o6-1836
t Kest. 3o-o4-19o8

* Oph. 30-08-1843
t Kest. 23- I 2-1881

x Kesteren 15-11-1844

x Kesteren 05-11-1863

Willem VAN BLIJDERVEEN

Hendrika CORNELISSEN

spoorwegarbeider

spoorwachteres

* Opheusden 19-08-1860
* Opheusden 18-04-1864
begr. Opheusden 07-11-1953
t Kesteren 06-02-1946
x Kesteren 07-02-1884
Hendrikus VAN BLIJDERVEEN
spoorwegarbeider, ploegbaas
* Kesteren 09-01-1891 t Opheusden 05-04-1982
X

Dodewaard

Hendrika
winkelmeisje
* Dodewaard 03-11-1918
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*
xKest.ii

Gerrit
VERMEER
soldaat 5e R.I.,
baanwachter,
ploegbaas NS
* Kest. 20-07-1849
t Dodew. 19-03-1916
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Jantje WI NK ELMAN

Hendr ikVA ND EWA ARD

(1'1

K laas VA NS ETT EN
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Derk VANDEBIJ L

Johanna Margareta VA N IN G E N

Hendrika van Blijderveen

x Kest.15-06-1832

x Kest. o8-05-1835

x Kest. 21-01-1832

Aaltje
VAN DE WAARD
werkster,
spoorwachteres

Pel
VAN DE BIJL

Maatje
VAN SETTEN

arbeider

arbeidster

*Kest. 15-05-1849
t Dodew. 15-01-1922

*Oph. 14-02-1846
t Oph. 07-06-1931

*Oph. 27-11-1843
Oph. 08-01-1917

x Kesteren 15-11-1872

x Kesteren 06-05-1870

Johan VERMEER

Dientje VAN DE BIJL

spoorwegarbeider

spoorwegwachteres

* Kesteren 22-07-1876
t Opheusden 08-11-1960

* Opheusden 27-09-1877
t Opheusden 12-01-1941
x Kesteren 27-09-1900
Aaltje VERMEER

* Dodewaard 01-05-1901

t Kesteren II-08-1960

04-07-1918
VAN BLIJDERVEEN
t Opheusden 0I-I1-1987
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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@damme.n1

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

•r<5

Taxi T
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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Armenzorg en gasthuis
Joke Honders

Uit de kerkeraadsnotulen
1
Ivan Dodewaard-Hien II
In vroegere tijden was de kerk de instantie die de zorg voor de arme mensen regelde en hen voorzag in de eerste levensbehoeften. Dat was ook in Dodewaard en
Hien het geval en daarover is veel terug
te vinden in de kerkeraadsnotulen die
dateren vanaf de tweede helft van de ie
eeuw. Maar voor die tijd was er in Dodewaard ook al sprake van zorg...
Een gasthuis in 1400

In het grijze verleden stond er in Dodewaard namelijk een Gasthuis, gesticht
door Vrouwe van Valkenburg(h). Het
heeft niet lang dienst gedaan volgens
afstammeling Walraven van Brederode,
die het in1410 overdeed aan de zusters die
sinds vijfjaar in de kapel van Redichem
(Renkum) gevestigd waren. Het is niet
bekendwaar dit gasthuis precies gestaan
heeft. Er zijn eenpaarmogelijkheden: de
ene aanwijzing is een perceelsnaam in de
buurtschap G esperden, die rond1750 de
naam Gasthuis draagt. De perceelsnamenatlas laat dit perceel echter niet zien,
omdat de meeste perceelsnamen in Gesperden helaas niet opgetekend zijn ofbij
de optekening niet meer bekend waren.
De andere mogelijkheid is dat het naast
de kerk van Dodewaard stond, want in
1410 schenkt deze Walraven, heerte Brederode aan het 0.L.Vrouweklooster te
Renkum een gedeelte van zijn tienden
over vijfhonderd morgen land, gelegen
in Hien en Dodewaard en een huis en

hofstede, gelegen bij de kerk van Dodewaard. Deze bron heeft het hier slechts
over een huis, niet over een Gasthuis!
De familie Van Valkenburg had dus veel
bezittingen in Dodewaard. De grootte
van Dodewaard en Hien samen was in
die tijd bijna 2000 (1987) morgens groot,
de familie bezat er 500 morgen, dus een
kwart van de gronden.
Wie was deze familie Valkenburgh?
Rond135o is er sprake van een Walraven
Valkenborch, heer van Borne en Asperen, die door Reinald van G elre ini357 tot
overste meester van de Veluwe benoemd
werd. Waarschijnlijk is het zijn dochter
die dit gasthuis heeft gesticht. Zij moet
dan met een Van Brederode gehuwd zijn
geweest en haar zoon naar haar vader
Walraven vernoemd hebben.
Volgens amateur-historicus Jan Tornga
moet er ook in Welie een dergelijk gasthuis gestaan hebben, omdat daar een perceel ligt dat 't Heiligegeestlandgenoemd
word. Ernaast ligt een perceel met de
naam Kapelland. Vroeger droegen gasthuizen meestal de naam Heiligegeesthuis.
Gasthuizen waren aanvankelijk bedoeld

als gastverblijfvoor reizigers, later werden er ook zieken verpleegd.
Een Armenhuis

Meer dan vier eeuwen later is er weer
sprake van een dergelijk huis, nu in de
vorm van een Armenhuis. Rond 1776
ontstaan er in de kerkenraad van Dode-
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Armoede. Prent van Zacharias Dolendo naar een
tekening van Jacques van Gheyn II (1590.
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

waard/Hien plannen om een dergelijk
huis te stichten.
In datzelfde jaar gaat de kerkenraad
de deuren langs om met open schaal te
collecteren, hetgeen een bedrag van
f 336-18-4 opbrengt. Ook twee freules,
die elders verblijven schenken eenbedrag.
Freule Vijgh uit Arnhem ge eft drie dukaten en de Amsterdamse freule [Vijghij
eenbedrag van twee dukaten [een dukaat
iS f], zodat het totale bedrag op ruim
f363 komt. Voor dit geld werd het huis
van de weduwe van Matthijs van Eldik
aangekocht om daar een Armenhuis van
te maken. Dit moet een behoorlijk huis
geweest zijn, helaas komt nergens in de
oud-rechterlijke archieven de naam Matthij s van Eldik voor, zodat we ook hier in
het ongewisse blijvenwaar dit huis stond.
30

Regels voor het Armenhuis
In de jaren daarop worden bepaalde regels opgesteld aangaande dit huis.
In 1781 krijgen alle mensen in het huis
een uniform in navolging van alle godshuizen. Zowel de mannen als de vrouwen
krijgen een uniform in blauw castei met
een rood koordje op de schouder en de
mannen met hemdenknopen. Ook de armen buiten het huis die door de diaconie
onderhouden worden, moeten dan dezelfde kleding dragen. De mensen uit het
huis moeten net als de rest van de armen
in de gewone armenbank zitten.
De moeder van het huis krijgt een
boekje met wit papier waarin de namen
van de drie bakkers opgeschreven staan.
Bij elke levering van brood moeten de
bakkers aantekenen hoeveel broden ze
gebracht hebben.
In 1787 wordt er beslist dat in het huis
kamertjes geschikt gemaakt worden
waar de boter, vlees, gort, wol en linnen
en alles wat nodig is voor de armen, bewaard zal worden.
Op de dagen wanneer er geen vlees
gegeten wordt, zal de moeder als er gegeten wordt na het eten geen boterhammen geven. Aangaande de koffie zal er
vanwege de duurte ervan rogge gebrand
en gedronken worden, maar men mag
daarinwel zoete melk doen. Wat de boter
betreft: elke week wordt er acht pond
beschikbaargesteld. 's Maandags moet er
tegelijk zoveelbrodeningeslagenworden
als de broeders van de kerkeraad nodig
achten.
De vrouwen van de diakenen moeten
elke maandag naar het Armenhuis gaan
en de provisie voor een hele week uitgeven. De sleutel van het kamertje moeten
zij zelf houden en mogen die niet aan de
Moeder van het huis geven.
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De Moedermoet er zorg voor dragen dat
de kinderen gekamd en gereinigdworden.
Alle mensenuit het huis moetentweemaal
naar de kerk gaan en's avonds het biduur
waarnemen en zij moeten 'nauwe zorge
dragen dat de kinderen stil zijn'.
Een krankzinnige vrouw
In 1776 neemt de kerkenraad het besluit
om in het Armenhuis een krankzinnige
vrouw op te nemen. Al eerder is er een
verzoek bij de kerkenraad binnengeko men van een inwoner van Dodewaard
met de vraag of hij zijn moeder, Lijsbeth
van Lienden, in haar krankzinnige buien
(Norbus Hypochondracus) mag vastbinden. De kerkeraadwendt zich eerst tot de
ambtman, omdat zij vinden dat de vrouw
'secuur bewaard' moet worden. Die wil
zich tot het Hoogadellijk Landgericht
wenden maar dat vindt de kerkenraad
te ver gaan en ze zijn van mening dat de
vrouw op kosten van het dorp of op kosten van het dorp én de diaconie 'bewaard'
moet worden. Op eengeërfdendagmoet
daarover dan beslist worden. Er wordt
besloten om de vrouw op kosten van het
dorp te laten 'bewaren' door ze publie kelijk te laten uitbesteden [bij iemand in
de kost doen, die daarvoor wel een apart
kamertje moet inrichten] . Diaken Dries
van Eldik heeft een ander idee en wil voor
f125 in het jaar de vrouw in het Armenhuis
op laten nemen in een daartoe geschikt
gemaakt kamertje, zodat de kerkenraad
een oogje in het zeil kan houden en haar
in haar minder ontstuimige buien uit het
kamertje kan laten. De diaconie zal aan
de huismoeder, de weduwe Van Eldik,
f25 per jaar geven voor de extra moeite
die ze daardoor moet doen.
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Een vader en een moeder
In1783 wordt er gezocht naar een nieuwe
vader en moedervoor het Armenhuis. Er
biedt zich een zekere Hendrik Often en
zijn vrouw aan voor f 150 per jaar plus
vrije inwoning.
Er wordt in datzelfde jaar besloten
om een stenen vloer in het Armenhuis
te leggen.
Te duur
In1784 al gaan er stemmen op om het Armenhuis te sluiten, men vindt de kosten te
hoog en een te zware last voor de diaconie.
Men is van mening dat men voortaan be ter de armenpubliekelijkkanuitbesteden,
aangezien dit voordeliger zou zijn. Dit
voorstel wordt goedgekeurd.
Een aantal jaren later, in179 0, ontstaat
erbinnen de kerkenraad onenigheid over
dit Armenhuis. De prangende vraag is
namelijk, van wie is het huis? Van de
diaconie of van de kerk? Kerkmeester
Roelofs wil het verpachten maar de diaconie maakt bezwaar. Er wordt zelfs een
advocaat ingeschakeld, die beweert dat
het aan de kerk toebehoort. Op een volgende vergadering maakt D. van Eldik
duidelijkkenbaar dat het Armenhuis van
de Armen van de Diaconie is. Maar inmiddels had de kerkmeester het huis al verpacht. Niet ten overstaan van predikant
en kerkenraad, maar ten overstaan van
scholtus en gerichtslieden. De predikant,
hoewel niet aanwezig op de vergadering,
ging met D. van Eldiksbezwaren akkoord.
De vergadering daarop is de predikant
weer aanwezig en hij protesteert tegen
al de onwettige dingen rond de zaak van
het Armenhuis, maar hij wil zich er buiten houden en ook de notulen niet meer
schrijven. Het blijkt namelijk dat men
hem gedurig vraagt om afschriften ervan
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en hij is bang dat hij daardoor de kans
kamizool en broek.
loopt voor het gerecht verantwoordelijk • Aart Visscher: i paar kousen, i broek
gesteld te worden. Niemand anders wil
en kamizool,1/2 el linnen voor de kiel, 1
echter de penter hand nemen en daarom
paar klompen.
wordt besloten dat voortaan iedereen de
notulen zal ondertekenen.
Sommige mensen waren een enkele keer
niet tevreden met hetgeen ze kregen. In
Uitdeling kledij en andere zaken
de winter van 1774 klaagde Drieka, de
Vo or de tijd van het Armenhuis, werd er vrouw van Aldert van Kesteren over de
van alles uitgedeeld aan de Armen. Zo bedeling van kleding en brood. De verwerd bijvoorbeeld in 1773 het volgende antwoordelijke diaken verweert zich in
uitgedeeld aan winterkleding:
de vergadering en stelt dat hij haar zelfs
boven de anderen bedeeld heeft en dat
• Hendrijn de Kok: i rok, i voorschot, een haar klacht 'zeer stout en ongezond' is.
paar schoenen.
In 1770 (in het jaar van de watersnood)
• De kinder van P. van Leuven: Steven i klaagden de armen dat er niet zoveel te
wollen kamizool, Matje een neusdoek, spinnen gegeven werd als anders. Broede moeder een laken.
der Dirk van Eldikkrijgt op dracht er wat
• Gerrit van Kleef: 1 laken, i hemd en een aan doen.
paar kousen.
De kleding voor de armen moest aan
• Klaas Verburg: 1 broek, i borstrok, 1 bepaalde eisen voldoen. Er werdbesloten
hemd, een laken en wat zakken doek dat de kleding vo or de mannen voortaan
tot een bed.
ook in effen bruin moest zijn.
• Meeuwes Willemse:voor het meisje een
Voor 1766 was het de gewoonte om
jak en rok, voor het jongetje een keel en kerstbrood uit te delen op de avond van
1 hemdje
eerste kerstdag nadat van tevoren daar• Met Jacobs: een keel en een hemd.
voor gecollecteerd was. In 1766 is dit ver• Jan Leenders: 1 paar kousen, een hemd, anderd in gelduitdeling.
1 linnen keel over den ouden. De vrouw
Behalve uitdeling van brood en kleding
1 el muselaan (onduidelijk om wat voor werd er ook hout uitgedeeld. In 1767 werd
soortstofhetgaat) om'tjakte verstellen, eenhoutmijt van 250 bossenverdeeld oni laken en een hemd.
der de armen.
• Peter Krum: i wollen keel en een wollen
Als in 1783 een besmettelijke ziekte
broek.
heerst (de Rode Loop), wordt er beslo• Schutters Griet: voor haar en 8 kin- ten dat diegene die tot de armen behoren
deren ieder een hemd. Voor haar 1/2 el 'voortaan een weinig rijkelijker dis te be munekebaay (monnikenbaaij, een rood- delen' en diegene die door de plaag (loop)
bruine stof) tot de rok en wat goed tot bezocht worden van alles te verzorgen.
de voorschoot.Voor 't jongetje i broek,
Ook voor geneeskundige hulp werd
1 borstrok, en een kieltje.
gezorgd. Eind zeventienhonderd neemt
• Hendrijn Dirkse: 1 slob, schortendoek, dokter Faber op zich omalle patiënten die
onderrok, jak.
door de diakonie ondersteund worden,
• Simon Visscher:1/2 el muselaan, i wollen voor f 30 in het jaar van geneeskundige
32
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de diaconie penningen heeft ontvangen
uit de hofstede van Baarend G orssen. De
diaken mag nu weer in geval van nood
mensen van kleding voorzien.

Gerard Terborch
Armoede: De messenslijpersfamilie (1653-55)
olie op canvas, 74 x 61 cm, Staatsmuseum, Berlijn.

hulp te voorzien, zoals medicijnen, wonden verbinden en beenbreuken te zetten.
De kas bijna leeg
In slechte jaren kon het gebeuren dat de
diaconiekas leeg raakte. Zo klaagt diaken
W. Budding in 1757 dat er vele 'armeluiskinderen waren die geen hemd aant 't lijf'
hadden en vraagt in de vergadering ofhij
hen tegen de winter niet van kleding mo et
voorzien. Aangezien er de winter ervoor
al zo rijkelijk gekleed was, waardoor de

Inkomsten
Behalve inkomsten uit goederen kreeg
de diaconie soms ook giften van de plaatselijke adel.
Zo schonk bijvoorbeeld in 1554 Christoffel van Wees en Anna van Houstelaar
zes gulden uit twee middelweerden in de
Waalstroom. De heer Stepraedt van de
Pluimenburg gafjaarlijks 'aan de rechten
huisarmen van Hien en Dodewaard een
malder weyts, sijnde koornrente.'
De Douariere Vijghvan de Snor schonk
f io oo aan de kerk. De ene helft was voor
de kerkzelfbedoeld, de andere helft voor
de armen. Het bedrag was gelegateerd
door haar overleden man D. Vijgh.
Sommige oude mensen vermaakten
hun huis aan de diaconie en wilden in ruil
daarvoor ergens 'uitbesteed' [in de kost
gedaan] worden. Zo vermaakte Peter
Stevens in 1755 zijn huisje en land aan de
armen op voorwaarden dathij uitbesteed
zou worden en per jaar bovendien zou
ontvangen zes guldenvoorkleding en zes
gulden voor tabak- en scheergeld.
Het volgende voorbeeld toont inkomsten uit goederen. In1756 wordt besloten
om de b oomgaard van vrouw Van Schaik
uit Welie, die nu van de diaconie is, te

diaconie in de problemen zit, meent de

rooien en er tabaksland van te maken.

kerkenraad dat men al genoeg uitgeeft
aan het uitdelen van brood. Daarbij komt
nog eens, menen zij, dat sommige moeders niet netjes op de kleding zijn en het
laten verslonzen. Nee, men moet zeer
terughoudend zijn met het uitdelen van
kleding. Gelukkig is men twee maanden
later weer wat beter bij kas, aangezien

Blijkbaar bracht dat meer geld op.
Ook worden er collectes gehouden. In
1797 worden er bijvoorbeeld 2X in het j aar
een collecte voor de armengehoudenbij
begrafenissen en is de bus uit de Sociëteit
in den Engel 'ten voordele van de diaconie'.
•
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Ton Janssen, wrnd. secretaris

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

Dinsdag 15 september 2009
20.00 uur
De Oude School Hemmen

I

Jan Schippers
De Romeinse Villa
in Midden en Noord Europa.

Naar aanleiding van een tentoonstelling in het Valkhof in Nijmegen heeft
de heer Jan Schippers een 4 tal lezingen
samengesteld. Een daarvan gaat over de
Romeinse villain Midden en Noord Europa. Ook in onze streek is sprake geweest
van Romeinse nederzettingen. Vooral de
laatste tijd is veel aandacht gegeven aan
de Romeinse grens met fortificaties en
verdedigingswerken. Wij denken met
deze lezing op de actualiteit in te spelen.
Jan Schippers kunnen we ons herinneren van een lezing over Pieter Bruegel
en Jeroen Bosch, die hij op 15 april 2008
gegeven heeft.
•
Dinsdag 20 oktober 2009
20.00 uur
De Oude School Hemmen

perde beheer dat voortduurde tot in de
negentiende eeuw krijgt aandacht evenals de problemen met de waterlossing op
de Merwede in Gorinchem.
Ook de verlenging van de Linge naar
Steenenhoek in 1818-1819 en de grote
wateroverlast als gevolg van Hollandse
maatregelen en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie komen ook aan bod.
De tegenstelling van belangen tussen
de polders lozend op de Boven-Linge
en die lozend op de Beneden-Linge en
de voortdurende conflicten met de Hollandse heemraadschappen worden ook
behandeld.
Tenslotte spreken we over de oplossingen van de problemen door bestuurlijke
hervormingen en Lingeverbeteringen
die in de twintigste eeuw werden doorgevoerd.
Het geheel zal worden opgeluisterd
door een groot aantal 'plaatjes'.
•
Dinsdag 17 november 2009
20.00 uur
De Oude School Hemmen
Daan den Hartog Jager

Dr. Aart Bijl
De Linge
I en de problemen met de afwatering.

I Olie- en gasboringen in de Betuwe.

In het jaar 19 68 heeft in Slijk--Ewijk een
boring naar olie plaats gevonden. Wat
De Linge is de langste rivier in Nederland was de aanleiding om juist daar een deren kent een lange geschiedenis.
gelijk boring te doen? En wat was het
Tijdens de lezing wordt ingegaan op resultaat. Was er geen olie? Of was er
het ontstaan van de Linge. Het versnip- misschien gas?

34
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Daan den Hartog Jager, geoloog, weet er
alles van en zal ons uitgebreid vertellen
over deze gebeurtenis. Bovendien weet
hij ook wat men in ieder geval wel tegengekomen is bij deze boring die ongeveer
1500 meter diep was.

Ook zal hij ingaan op de winning van
aardgas en olie uit de Nederlandse bodem.
Daan den Hartog Jager is geboren Hervelder en is de zoon van ons lid mw. Den
Hartog Jager.
•

Wim van der Horst neemt afscheid
In verband met zijn gezondheidstoestand
heeft Wim van de Horst zijn functie als
secretaris van de Werkgroep Zetten
neergelegd. Wim heeft in de afgelopen
jaren veel betekend voor onze club. Als
spin in het web heeft hij met grote betrokkenheid zijn taken uitgevoerd.
Hij verzorgde het secretariaat stipt en
was bovendien degene die van de gang
van zaken in de gaten hield en waar nodig
de voortgang stuurde.
Bovendien zorgde hij voor de nodige
publiciteitrondomlezingen en excursies.
Hij had daarnaast zitting in het bestuur
van de Historische Kring Zetten en Omstreken en was lid van de commissie die
een Historische Canon voor de gemeente
Overbetuwe voorbereidt.
Zijn vertrek is dan ook een gevoelig
verlies voor onze werkgroep.
Voorlopig neemt Ton Janssen zijn taken voor een groot deel waar, maar onze
werkgroep heeft dringendbehoefte aan
bestuurlijke versterking. Alleen op deze

Onze belangrijkste bestuurstaken zijn:
• De selectie van onderwerpen voor
onze lezingen (7 stuks per jaar) en de
bijbehorende inleiders;
• De organisatie van de geselecteerde
lezingen. Hier gaat het om het uitnodigen van de sprekers, het reserveren
van de zaal en het verzorgen van technische hulpmiddelen zoals beamer of
diaprojector.
• Het organiseren van een excursie in
de maand mei.
• Vertegenwoordigen van de werkgroep
in voorkomende gevallen.
Dit lijkt heel veel. Maar we kunnen dit
doen in ongeveer vier vergaderingen per
jaar. Niet vermeld is een aantal die door
het secretariaat worden uitgevoerd.
Graag komen we in contact met leden
die ons willen helpen. U kunt contact op nemen met onze voorzitter de heer Daan
Tap (0488) 452474) of met Ton Janssen

wijze kan het functioneren op een be- (0488) 452140, e-mail:

hoorlijk niveau gewaarborgd worden.
j anssen.vdliefvoortewxs.n1
Ook Baukje Hof heeft te kennen gege- Wij geven U graag alle gewenste inlichven dat zij de tijdgekomenvindt om haar tingen.
•
bestuurlijke taken neerte leggen. Zo lang
er geen versterking is zal zij nog wel wat
taken vervullen, maar dat kan natuurlijk
niet te lang duren.
NIEUWSBRIEF HKICSLO 27e
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De bakker met
het grootste assortiment!
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ONZE SPECIALITEIT:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom

Assurantieen financieringskantoor

STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklámpkes

a. hommersom b.v.
17

Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 442144- Fax (0488)4428 97

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 482624
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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
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REIUGEBRINK
In2 /
C1811°
HoofdSfiaat 15 Zetten
Telefoon (0488) 454508
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Aanbieding boek
Joke Honders

Het Ingense veer
i 500 jaar geschiedenis

I

Maandagavond was het eindelijk zover
en kon het boek Het Ingense Veer, 5o o
jaar geschiedenis gepresenteerd worden.
We hadden daarvoor speciaal de lezingenavond van april gekozen, omdat die
avond Chris van Esterik zijn lezing over
de oorlog in Ingen en omgeving hield. De
verwachting was dat veel mensen uit Ingen die lezing zouden bezoeken, zodat
we twee vliegen in een klap konden slaan.
Het eerste exemplaar werd aangeboden
door onze voorzitter Folkert Schuurman
aan veereigenaar H. Spies. Het tweede
exemplaar heb ikzelf aangeboden aan
Peter vanWestrhenen, geboren in Ingen,
maar nu speciaal overgekomen uit Frankrijk waar hij en zijn vrouw al weer enige
jaren wonen. Peter, wiens voorouders
vanaf de helft van de ie eeuw tot begin
1900 op het veer zaten, had zich spontaan
opgeworpen als sponsorwerver zodat
we dit plaatselijk georieënteerde boek
konden uitgeven. Ook waren die avond,
op één na, alle sponsoren aanwezig. Peter
en de andere heren nogmaals van harte
dank voor jullie gulle gift of afname.
De verkoop van het boek verliep voor-

spoedig en is inmiddels al helemaal uitverkocht!
•
Foto rechtsboven: de huidige eigenaar van het
Ingense veer, Henk Spies, krijgt het ie exemplaar
aangeboden.
Foto onder: Peter van Westrhenen
vertelt de zaal het een en ander over het boek.
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e
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Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

PLANTAGE 8ggig

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.

Uw adres voor:
Hoofdstraat 84-86,
6671 CC Zetten
(0488) 45 13 60
www.plantagebooksandmore.n1
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• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Voor u gelezen
Anton Spies

Uit oude kranten
I
Heteren 27 apri11872.
Het was omstreeks half twee ure op den
middag. De brandklok luidde en ieder
vloog naar buiten. Dikke rookwolken
stegen in de richting van Randwijk omhoog en weldra wist ieder, dat de woning
van den molenaar en bakkerJansen alhier
in brand stond. Ieder vreesde dadelijk,
vanwege den windkoers, voor den molen.
En ach ja, toen de brandspuit ter plaatse
van het onheil was aangekomen, waren
èn de woning van Jansen èn de aangrenzende woning reeds zoo goed als eene
prooi der vlammen, en deelde zich het
vuur reeds mede aan den molen. 't Was
een ontzettend gezicht! De vlammen
sloegen met woede uit de twee huizen
en eerlang ook uit de molen. Al de aanwezigen staarden met onafgebroken
blik op het laatste gebouw dat spoedig
in volle vlam stond. Aan stuiten viel niet
te denken. Het eene deel na het andere
werd oftot asch verteerd ofop den grond
geworpen. De as brandde door en de roeden vielen daverend neder. Nadat het
dunne houtwerk verdwenen was, bleef
het dikke nog een wijl als romp zigtbaar,
om weldra mede der vernieling prijs te
worden gegeven. Zoo fel was de hitte, dat
wilgenboomen aan den overkant van den
dijk in brand geraakten. Heteren's standerdmolen, in169 o gebouwd, bestaat niet
meer. Al de gebouwen en de inboedel waren tegenbrandschade verzekerd. Bijna
al het huisraad is verloren gegaan. Ook
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

zijn er zeven jonge varkens omgekomen,
terwijl eene groote hoeveelheid graan,
zoo van den heer Jansen zelven als van
particulieren, in het lot der gebouwen
deelde. G elukkig was de wind in zulk eene
rigting, dat eene derde huis, op slechts
korte afstand van de brandende gebouwen staande, ongedeerd is gebleven. •
Bron: Nieuwe G orinchemse Courant
04-05-1872
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Een soortgelijke standerdmolen.
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Groote brand te Randwijk
gemeente Heteren (Gelderland).
Te Randwijk is woensdagmorgen een hevige brand uitgebroken, die tegen 12 uur
dien morgen nog niet bedwongen was.
Een ooggetuige schrijft omtrent den
hevigen brand het volgende:
Hoe de brand is ontstaan valt niet met
absolute zekerheid te zeggen, vast staat,
dat het eerste huis, 't welk in vlammen
opging, dat was bewoond door J. Goedvriend. Vermo edelij k he eft hier, door den
slechten toestand van den schoorsteen,
vuur zich aan het dak kunnen meedeelen. Door de zonnehitte der laatste dagen
was alles kurkdroog, daarbij komt dat de
meeste huizen in Randwijk nog voorzien
zijn van een rieten of strooien dak. Aangewakkerd door den fellen oostenwind
sloegen de vlammen hoog uit en tastten
weldra de naastbijstaande woningen aan.
Het eene huis voor, het andere na werd
een prooi van het vernielend element. De
bewoners vluchtten angstig naar buiten,
trachttend zooveel mogelijk te redden.
Maar het vuur was te snel, in een kort oogenblik was het pleit beslecht. Angstwekkend was 't te zien, hoe snel de vlammen
vorderingen maakten. Huis na huis werd
in puin gelegd en te vreezen was, dat het
gansche dorp met den grond zou worden gelijk gemaakt. En inderdaad, veel
heeft er niet aan ontbroken. Alleen de
huizen die om de kerk staan en van pannen daken voorzien zijn, zijn gespaard
gebleven. Wat in den kring waar het vuur
woedde branden kon, is verbrand. Totaal
blijken aldus 19 hofsteden met schuren
enz. en burgerwoningen in vlammen te
zijn opgegaan, waardoor 22 gezinnen
dakloos zijn geworden. De gebouwen
stonden verspreid over een afstand van
een paar duizend meter. De Dorpsstraat
40

is geheel verbrand. Het kerkgebouw der
Gereformeerde gemeente en de pastorie
zijn mede verbrand. De kleine gebrekkige brandspuiten, die men in plaatsjes
als Randwijk vindt, vermochten niets
tegen het woedende element. Naar alle
zij den werd om hulp geseind en zoo
verschenen op het terrein van de ramp
successievelijk spuitenuit de gemeenten
Wageningen, Zetten en Heteren. Eer echter met ditbluschmateriaal den strijd kon
worden aangebonden, was het branden
uit bij gebrek aan nieuw voedsel. Men bepaalde zich daaromtot het blusschen der
puinhoopen. Te ongeveer één uur was de
brand gedaan, die om kwart over tienen
begonnen was.
Gelukkig is er geen menschenleven te
betreuren. Allen hebb en zich tij dig in veiligheid kunnen stellen. En wat de levende
have aangaat, ook daarvan is maar zeer
weinig in het vuur omgekomen. Naar ik
heb gezien was er slechts één varken en
een paar ldppen verbrand. Het meeste vee
liep in de weide. Veel voorraad is er ook
niet verbrand. De schuren en zolders waren nagenoeg overal ledig, alleen enkele
hooibergen zijn verteerd. Zoo beperkt
zich de schade tot huizen en de respecDorpsstraat met Nederlands Hervormde Kerk
te Randwijk (z-ws. omstreeks1912)
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tieve inboedels. Alle huizen en, naar men
gelooft ookalle inboedels, zijn verzekerd,
voor het meerendeel bij de firma André
de la Porte te Arnhem. Het totaal der verzekeringen is ruim f.40.000,- de schade
is echter ongetwijfeld hooger.
Den gezinnen die voor dit oogenblik
onder den blooten hemel huizen, werd
gastvrij door familie en buren huisvesting aangeboden. De kerk en de pastorie
der Hervormde gemeente zijn bewaard
gebleven. Ongeveer een vijfde gedeelte
•
van het dorp is verbrand.
Bron: Nieuwe Gorinchemse Courant
26-05-1901
Lijst van Dijkdoorbraken
in de Neder- en Over-Betuwe

(bron: De Nieuwe Tielsche Courant)
Letterkundige bijzonderheden en mengelingen: Opgaaf van de in Overbetuwe
en Nederbetuwe gevallen doorbraken
tot 1827.
1211 Brak de dijk te Echteld door.
1292 Doorbraak van den dijk in de Overbetuwe.
1374 Brak de dijk tusschen Tiel en Zandwijk door, de dampoort der stad (in die
tijd eene der buitenpoorten) en een gedeelte der muren storten neder; door den
stroomstortenverscheidene huizen in de
Waterstraat omtrent die poort staande in.
1409 Doorbraak van den dijk tusschen
Tiel en het dorp (thans gehucht) Ooij.
1411D oorbraak van den dijkte Zandwijk
op den Kouijster.
1431 Doorbraak van den dijk te Loenen.
1433 Werden de Over- en Nederbetuwe
overstroomd door eene doorbraak in den
dijk te Huissen.
1437 Had het water twee voeten hoog
op den dijk te Uzendoorn gestaan, doch
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

werd dezelve door een kisting ter lengte
van 200 voeten en een doorbraakte Leeuwen behouden.
1438 Brak de dijk tusschen Tiel en IJzendoorn door op zeven onderscheidene
plaatsen, waarvan vijftusschen Tiel en
Ooij. In hetzelfde jaar werd de nieuwe
dijk over het kerkhof van de kerk te Ooigelegd.
1440 Januarij doorbraken in Over- of
Nederbetuwe.
1495 Februarij doorbraken in Over- of
Nederbetuwe.
1498 Viel er een doorbraak in den dijk
te Ochten.
1540 Een doorbraak in de Over- of Nederbetuwe.
1564 In het begin van Maart brak de dijk
te Lent op vijf plaatsen door.
1565,1570 en 1575 Doorbraken in de
Over- of Nederbetuwe.
1586 Brak de dijk te Lent door.
1597 Doorbraak in de Over- of Nederbetuwe.
1605 Brak de dijk te Ochten door.
1634 Doorbraak van den dijkte Ochten.
1644 Doorbraak van den dijk te Loenen.
1653 Brakbij open water de dijkenaan de
Waal en Rhijnkant door; inbraak van den
Alblasserwaard, door hoog opperwater
aan de Betuwzijde.
1658 Doorbraken in de Overbetuwe.
1663 Doorbraak in de Tielerwaard, te
Tuijl.
1683 Viel er een doorbraak in de Betuwedijken.
1709 Doorbraak te Hellouw en Dalem.
1726 Doorbraak van den dijk te Ochten
en braktoen ook door de Lingedijkte Passewaaij onder Drumpt, ook de Waaldijk
bij Dalem bezweek.
22 Januarij, bij ijskropping, de dijken te
Ochten, Zennewijnen en Dalem breken
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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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Overstromingen in Gelderland 1809.
door, Tielerwaard enz. loopen onder
water, het water steeg voor den diefdijk
wel12 voet hoog en voor de Lingedijkenbeneden Leerdam niet minder, hierdoor
brak ook de Lingedijk bij Kedichem door.
174.0 Den 24 December en 26 December doorbraak bij open water van de
Overbetuwsche dijken te Bemmel en
Elden, door het vloedwater spoelde de
steenen brug voor de Buurensche Poort
te Tiel met het daarop staande wachthuis
weg. Geheel Overbetuwe, Nederbetuwe,
Tielerwaard, Beest, Rhenoij, Kuilenburg
enz. geraakten diep onder
17413januari dijkbreuken in den ouden
Noorder Lingedijk, van onder Leerdam
tot beneden Kedichem.
1751 Den 22 Maart en den io Maart 1755
brak (in het eerstgemelde jaar bij open
water) de dijk van de Marsch door, doch
werd daardoor de Betuwe niet overstroomd, dewijl het vloedwater door den
bandijk werd gekeerd.

1769 Den 28 Decemberbrak bij open water de dijk tusschen Huissen en Angeren
door, slaande het water aan de peilschaal
te Arnhem19 voet 9 duim.
1770 Den 4 December doorbraak bij
open water van den dijk te Lakemond,
te Arnhem stond het water aan de peilschaal 20 voet, het vloedwater kwamniet
in den Tielerwaard maar werd door den
Lingedijk gekeerd.
1784 Den 1 Maart doorbraak te Lent,
Doornik en Ochten.
1799 Den 7 Februarij brak de dijk te
Doornik tusschen Bemmel en Lent door.
1809 Doorbraak van den dijken te Oosterhout en Loenen met een hoogte van 25
voet aan het peil te Nijmegen.
1820 Den 23 januarij braken de dijkente
Oosterhout en Elden door, staande het
water aan de peilschaal te Nijmegen 26
voet 8 duim en te Arnhem 21voet 6 duim.
1827 In den nacht tusschen den 2 en 3
Maart doorbraak van den dijkte 0 chten.

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e jaargang nr. 3 — augustus 2009

43

Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0483 - 43 2226

(if

's maandags gesloten

H.WEIJMAN

.....

II

I

I; II

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
•

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
Gespecialiseerd in Citroën
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
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Familie Van Esterik
Redactie

11 Aanbieding familie-archief
Op zaterdagmiddag 25 april kwam een
delegatie van de familievereniging Van
Esterik ons hun complete archief, inclusief ladenkast, aanbieden. Frans Nieuwenhof, Hans van de Hatert en ik hebben
dit archief namens het Arend Datema
Instituut en de Historische Kring in
ontvangst genomen. De reden van deze
schenking is gelegen in het feit dat de
stamboom inmiddels in digitale versie
op het internet wordt gezet en de familievereniging inmiddels opgehouden is te
bestaan. De delegatie bestonduit de heer mevr. T. van Esterik. Een kleinzoon bood
ir. L.G.van Esterik uit Huizen, de heer mij in de vorm van een tak de complete
G. van Esterik uit Doorn en diens zuster papieren versie van de stamboom aan,
die we inmiddels op de ladenkast hebben
geplakt, zodat genealogische geïnteresseerden deze kunnen bestuderen. Familie
Van Esterik, nogmaals van harte bedankt!

NIEUWSBRIEF HKK&O 27e

jaargang nr.3 - augustus 2009

45

Bouwbedrijf Gebr. van Dorland BV
Uw betrouwbare partner in de bouw!
Bouwbedrijf Gebroeders van Dorland BV is op het industrieterrein van Dodewaard gevestigd.
In het pand bevindt zich achter de kantoren een timmerwerkplaats met diverse houtbewerkingsmachines. Al het mogelijke houtwerk wordt hier op professionele wijze gemaakt, waaronder
kozijnen, ramen, deuren, dakkapellen, trappen, luiken enz. We bouwen bedrijfspanden en
woningen maar zijn ook actief in de scheepsbetimmering, in onderhoud en in renovatiewerk.
Bouwbedrijf Gebr. van Dorland by
Houtmanskampweg 7 • 6669 MZ Dodewaard
Telefoon (0488) 41 1814 • Fax (0488) 41 15 68

Praote
gij
dialec'

Dialectwoorden
Joke Honders

Flèr
Een draai om de oren.
WNT: Fleer=klap of oorveeg.
Hans kreeg dukzat een flèr veur de harses
van de bovemister. Hans kreeg heel vaak
eenklap op zijn hoofd van de bovenmeester.

maken (van fruit). 0 ok wel uitbroeien of
uitzweten (uitmeuken). 't Is Vandaag bar
muikig weir. Het is vandaag erg bro eierig
weer.

Gasterig

ranzig spek.
MNL: Garstig: bedorven vlees. 't Spek
Vooral in Opheusden, elders mouterig. was nie lekker mir, 't is gasterig. Het spek
WNT: Muiken ofmeuken is zacht of week smaakte niet lekker meer, het is bedorven. •

Muikig
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Reg. Archief Rivierenland

RAR

H. H. Huitsing

Postbus 169 4000 AD Tiel-Telefoon (0344) 612230
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
I Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
Afscheid Wim Veerman
Nap jaar neemt Wim Veerman afscheid
als directeur/streekarchivaris van het
Regionaal Archief Rivierenlandvanwege
hetbereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd. Met ingang vaniaugustus wordt
hij opgevolgd door Ella Kok-Majewska.
Ter gelegenheid van zijn afscheid als
directeur/streekarchivaris wordt er op
3 september een symposium georganiseerd. Gastsprekers zijn prof. dr. F.C.J.
Ketelaar en drs. C.O.A. baron S chimmelpenninck van der Oije. Het symposium
begint om14.00 in het AgnietenhofTheater, St. Agnietenstraat 2 in Tiel.
Aanmelding voor het symposium via
de website.
Wijzigingen
In 2008 werden de dependances in Culemborg en Opheusden gesloten. De
stukken kunnen worden aangevraagd via
Tiel. Zie op de website onder raadpleging.
Nieuwe
Met ingangvanijanuarizoo9 maken de
directeur/streekarchivaris
Ella Kok-Majewska (34) is benoemd tot gemeenten Geldermalsen en Neerijnen
nieuwe directeur/streekarchivaris van deel uit van het Regionaal ArchiefRiviehet Regionaal Archief Rivierenland. renland.Deze gemeenten zijn afkomstig
Met de nieuwe en handiger toeganke- van het opgeheven Streekarchivariaat
lijke website wordt door het RAR een West-Betuwe. (De gemeente Lingewaal
nieuwe richting ingeslagen. 'We zetten die hier ook toe behoorde, heeft zich
hard in op verdere digitalisering van ons aangesloten bij het Regionaal Archief
•
G orinchem).
materiaal.'
Wim Veerman.
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WESTRENEN MECHANISATIE
00K VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES
DE ERKENDE DEALER VAN:

(0)

JOHN DEERE
ij KARCHER

—

STIHL®

KOPEN BIJ DE ERKENDE DEALER BETEKENT:
EEN GOED ADVIES, EEN SCHERPE PRIJS
PERFECTE SERVICE en REPARATIE!
WWW.WESTRENENMECHANISATIE.NL
Spoorstraat 71 KESTEREN 0488-481588

Motor- en autorijschool Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
Biedt opleiding voor:
rijbewijs A (Motor)
rijbewijs B (Personenauto)
rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

www.rijschoolkeuken.n1
TeL (0488) 48 26 33

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten

GEDIPLOMEERD

Wij lessen met:
CBF 500 motoren met ABS
BMW ii8d en nod personenauto's
Land Rover freelander voor de aanhangwagen
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Historische foto's
Redactie

i De Royal Temperance Club
Van de heer Veer uit Dodewaard kregen wij de volgende foto uit begin 1900, met
daarop uiterst rechts met hoed op en hand in de zij, zijn schoonvader, A.H.A.P. Tap
(geboren1870, eigenaar van de Nijburg). De heer Veer wil graag het volgende weten:
•
1. Wat stelt dit gezelschap voor? 2. Wie zijn de andere personen?

De molenaar en de meid
Een boek met deze titel hebben wij ontvangen van de schrijver Paul Bouw. Het
behandelt de familiegeschiedenis van de schrijveraan de hand van brieven en foto's
van zijn grootmoeder Klaasje Bouw-van Harten (1905-2002). Klaasje Bouw (de
dienstmeid) trouwde in 1932 met Meeuwis Bouw (de molenaar). De voorouders van
haar komen deels van de Veluwe (Lunteren,Harskamp, De Valk, en Barneveld) en
deels uit de Betuwe (Hien, Dodewaard, Opheusden, Zetten en Bemmel). Een paar
Betuwse namen zijn Hoogakker, Crum en Hendriks. Wij willen de he er Paul Bouw
hartelijk bedanken voor dit boek, dat nu een plaats heeft gekregen in onze (gene alogische) bibliotheek. Het boek beslaat 316 pagina's. ISBN: 978-90-8788-092-7.
NIEUWSBRIEF HKK&O 27e
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Korte berichten
Redactie

Hannes
Stopnaoldenkjal
In de vakantietijd, komme bij mij
duk miense de weg vraoge naor
de Prins Willem Alexanderbrug. Dá
staot veural veurfietsers slech aongeseve. ik mót dan altijd aon Gijs
Doornebal uit Ochte denke.Toen
een autmobilist hum de weg vroeg,
zeej 'ie: 'Wa doe'de gij op straat as
ge de weg nie wit, há mit de pens
thuis gebleve..." In Ochte hadde
meer van die biezondere miense.
Vat nou is Hanje van Ingen. Die
wónde aon de Batterije. Bij hum in
de buurt wónde Hent van Sander.
Die was een tikkeltje Duits gezind.
Toen deze mit Hanje aon de praat
kwam, zeej Hanje: 'Gij denk Onze
Lieve Heer, bij de erm te hemme, mar
gij het den duuvel bij de teeje. Gelijk
greep Hanje naor de kontzak... Hent
wies gin raad urn weg te komme.
En vat nou Gijbert Budding (Bud)
uit Echeld ie ns. Toen deze bij mij bij
de overweg stong, stopte er in auto.
De sjefeur vroeg waor de acupuncturist wónde. 'Wá sedde gij', vroeg
Bud. De man herhaalde 't nog 'n kir.
Wel zeej hij er bij Dokter Hoogmoed.
'Veur 'n dokter motte in Ochte zijn',
zei Bud. Ik zeej: 'Die wón in 't huis
van Harrie Versendaol. Ge wit wel
dá's die dokter die mit spelde wèrk'.
'Oh' zei Bud, 'Hadde gij naor de stopnaoldekjal gevraoge, hail( het wel
gewete. Toen zeej de sjefeur: 'Wat
zegt u...?'
Hannes

so

4til Afscheid Wim Veerman
Ter gelegenheid van zijn afscheid als
directeur/streekarchivaris wordt er op
3 september een symposium georganiseerd. Gastsprekers zijn prof. dr. F.C.J.
Ketelaar en drs. C. O. A. baron Schimmelpenninck van der Oije. Het symposium begint omq..00 in het Agnietenhof
Theater, St. Agnietenstraat 2 in Tiel.
Aanmelding voor het symposium via
•
de website.
4til Museum Het Valkhof
Nijmegen
De wereld van Katherina
to oktober 2009 t/M 3 januari 2010
Van io oktober 2009 t/m 3 januari 2010
presenteert Museum Het Valkhof de
miniaturen-tentoonstelling 'De wereld
van Katherina. Devotie, demonen en
dagelijks leven in de 15e eeuw'.
Na de succesvolle expositie 'De gebroeders Van Limburg' in 2005, is nu het
belangrijkste15e-eeuwse manuscript uit
de Noordelijke Nederlandente zien: het
Getijdenboek van Katherina van Kleef
(ca.14.4.0). Het dagelijks leven in de Middeleeuwen wordt zichtbaar aan de hand
van middeleeuwse kostuums en de originele keukenboeken van Katherina van
Kleef. Museum Het Valkhof verwacht
bij 'De wereld van Katherina' minimaal
75.000 bezoekers te ontvangen.
•
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e.

van Eck &Oosterink

in 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 • E- (0488) 48 31 21
dodewaard@printendruk.n1
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