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Van de voorzitter
Folkert Schuurman

Een triest einde van 2009
I

Juist voor het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief bereikte ons het droeve
bericht dat Henk G erritsen op 23 november is overleden. Zaterdag 28 november
hebbenwij zijn begrafenis in Heterenbij gewoond. Wij wensen zijn familie veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Wij herdenken Henk op de volgende pa•
gina.
Tabula jaarboek
U treft hierbij tevens aan de jaarlijkse
uitgave van de Stichting Tabula Batavo rum. Het bestuur van Tabula had zich
reeds jaren ten doel gesteld om de jubileumuitgave (ioe Jaarboek) een feestelijk tintje te geven. Dit volledig in kleur
gedrukte boekwerkbeschrijft eengroot
aantal facetten van de topografie van het
Rivierengebied. Fraaie kaarten, prenten en ansichtkaarten geven een goed
en gekleurd beeld, van de geschiedenis
van onze streek. Voor de regio van onze
Historische Kring zijn erpublicaties over
Ingen, De Mars, Kesteren, Lakemond en
Andelst. Daarnaast zijn er relatief veel
bijdragen uit de Over-Betuwe. Allemaal
zeer lezenswaardig en fraai voorzien van
•
illustraties.

stichting te laten registreren als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een door de Belastingdienst als zodanig
aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen
over erfenissen en schenkingen die de
ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale
faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting
in verband met schenkingen van onroerende zaken.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan
een donateur, afhankelijk van de vorm
waarin de giften zijn gedaan,de gift van
de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de
daarvoor geldende regels).
Zowel de Historische Kring als het
Arend Datema Instituut zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
bij de Belastingdienst geregistreerd.•

Van de redactie
I.v.m. het overlij den van Henk Gerritsen
vervalt de rubriek Oude Foto's deze maal.
In dit nummer o.a. de laatste aflevering
van de Viervoudige moord in Heteren,
een verslag van de excursie in oktober,
een vakantiereisje van Joke Honders en
ANBI-Status
de aanbieding van het getranscribeerde
Om mogelijke problemen met de Belas- kerkarchief van Kesteren.
•
tingdienst te voorkomen i.v.m. ontvangen of gedane schenkingen (schenkings- Namens het bestuur wens ik u allen een
recht c.q. aftrekbaarheid), heeft men het prettige jaarwisseling en al het goede
mogelijk gemaakt om een vereniging of voor het komenden jaar 2010!
4
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IN MEMORIAM

Hendrik Johan Gerritsen
8 juni 192o

-t 23 november 2009

Iedereen die regelmatig in ons gebouw komt heeft kennis gemaakt met
Henk. Als je wat wilde opzoeken, iets wilde vragen, iets wilde afrekenen
of iets wilde versturen: in alle gevallen kreeg je met Henk te maken.
Henk werd in1973 lid van onze Historische Kring, nadat hij tij dens de
jacht oog kreeg voor alle scherven en andere archeologische vondsten op
het jachtterrein. Zijn neef Hennie G erritsen leerde hem de kneepjes van
de archeologie, waardoor Henk een expert werd op dit gebied.
Dat kwam in de jaren zeventig goed van pas, omdat juist in die jaren de
grote vondsten werden gedaan zoals de Romeinse grafvelden te Kesteren en Zoelen en de Romeinse bronsvondsten op het eiland van Maurik.
In de jaarvergadering van 1978 werd Henk in het bestuur gekozen, een
functie die hij tot eind vorig jaar heeft vervuld.
Henkging injunii985 met pensio en. Nadat wij ini9 86 het stationsgebouw
betrokken was hij bijna tijdens alle openinguren in het gebouw aanwezig.
Hij was niet alleen actief in onze vereniging, maar ook bij de Gelderse
Geologische Vereniging in Velp en de Wildbeheereenheid Midden-Betuwe.
Zijn kennis van mineralen was fenominaal. Hij reisde hiervoor over
de gehele wereld.
Voor al zijn verdiensten werd Henk op 27 april 2001 koninklijk onderscheiden. Op de jaarvergadering van 2008 werd hij benoemd tot ere-lid
van onze vereniging. Een uniek mens is heengegaan. Wij herdenken hem
met groot respect voor alles wat hij gedaan heeft.
Folkert Schuurman
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Lezingen
Hans Borgstein en Ran Martens
Zalencentrum 'De Vicary' v.h. 'Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27

Maandag 14 december 2009
2o.00uur
Zalencentrum 'De Vicary'

I

Drs. P. Nijhof
De baksteenindustrie in Rivierenland

De heer Nijhof, is sinds 1986 als sociaalgeograaf/planoloog werkzaam bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
welke dienst is ontstaan door samenvo eging van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek.
In 2002 heeft hij voor de provincie
Gelderland het rapport 'Ruimte voor
Cultuur, inventarisatie en cultuurhistorische waardestelling van (voormalige)
steenfabrieken in Gelderland', opgesteld.
Sedertdien volgt hij nauwgezet de ontwikkelingen in de Gelderse baksteenindustrie. Zijn dia-lezing is gebaseerd op
het genoemde rapport.
Voor de pauze zal de heer Nijhof een
overzicht geven van de ontwikkeling van
de baksteenfabricage in het algemeen,
met het accent op de ontwikkeling van de
Gelderse steenfabrieken in de 2oe eeuw.
Na de pauze wordt ingezoomd op de
overgebleven steenfabrieken, en ook op
overblijfsels als ruïnes en schoorstenen.
Aan de orde komt wat er de afgelopen
jaren mee is gebeurd, of wat er in de toekomst mee gaat gebeuren. Dit kan vaderen van sluiting en sloop tot een herbestemming of als onderdeel van 'nieuwe
natuur'.
6

In deze lezing van twee uur wordt een
beeld geschetst van de opkomst en de
teloorgang van de, voor onze streek eens
zo belangrijke, baksteenindustrie. •
Maandag 11 januari 2010
20.00 uur

Zalencentrum 'De Vicary'
De heer Jan Berends
Zicht op het nabije 'Rheinland'
In het eerste deel van de voordracht
wordt een overzicht gegeven van geschiedenis, opkomst van kastelen en
steden en het landschap van dit mooie
gebied. Hierin komen aan de orde o.a.
Kleef, Kranenburg, Grafenthal (het
grafklooster van de Gelderse vorsten)
Goch, Kalkar, Xanten, Kevelaer, Kamp
en Rheinb erg.
In het tweede gedeelte vervolgen we
de reis door het Rheinland via kleine wegen naar Kalkar met de Nikolaïkirche
met de beroemde altaren, langs Kevelaer
naar Walbeck met een tweetal kastelen
met een sterke binding met Slangenburg
in de achttiende eeuw: Steprath en Walbeek.
Na Walbeck gaat de reis tenslotte
langs G eldern naar Kloster Kamp en
het kleine vestingstadje Orsoy aan de
Rijn.
•
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Maandag 8 februari 2010
20.0 ouur
Zalencentrum 'De Vicary'
De heer Hans Bauer
I

Families Slingervoet en Ramondt
in de Neder-Betuwe

Vanaf 1975 doe ik onderzoek naar het
leven en welzijn van mijn voorouders
Bauer en aanverwante families. Na mijn
pensionering zijn mijn vrouw en ik in
2005 in Dreumel gaan wonen, dicht bij
onze kinderen in Oss en Tiel. Ik ben toen
begonnen met het onderzoek naar de
voorouders van mijn vrouw. Wij hadden
er nog geen idee van dat ik daarmee in
Ochten, Heteren en Dodewaard terecht
zou komen, zelfs in Altforst in Maas en
Waal, nota bene in dezelfde gemeente
gelegen als Dreumel.
Ramondt
Het geslacht Ramondt stamt oorspron-

kelijk ca. 1600 uit het Vlaamse Gent en is
steeds meer richting Zeeland getrokken.
Het waren voornamelijk landbouwers en
molenaars. Tot een Marinus Ramondt uit
Goes naar Ochten is gekomen en winkelier en koopman werd. Waarom blijft
gissen. Daar trouwde hij met een meisje
Bor uit Ochten. Latere generaties vestigden zich als winkeliers en kooplieden
via Rhenen en Heteren in Dodewaard
waar zij sigarenfabrikanten waren. En
er waren wethouders bij in de 19e eeuw
in het gemeentebestuur.
Slingervoet

Het geslacht Slingervoet stamt oorspronkelijk van een schipper Teunis
Slingervoet die de Hollandse rivieren
heeft bevaren. Eind 17e eeuw vestigde
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

zijn zoon Deerck zich in Schenkenschans waar hij in 1682 tolknecht werd
van de Brandenburgerpoort. Kleve is het
centrum van het gebied Brandenburg.
Schenkenschans was toen door de Fransen weer aan de Hollanders afgestaan
en was er blijkbaar Hollands personeel
nodig op diverse posten binnen deze
vesting.
Vier van zijn kinderen kwamen
vanaf 1707 in Dodewaard. Eerst Maria,
dan Anthonij en tenslotte Catharina en
Hendrick. Drie van hen trouwden in het
geslacht van Eldick. Zij bouwden een uitgebreid bezit aan land op. Anthonij verliet Dodewaard, hertrouwde en woonde
enkele jaren in Gendt, daarna als handelaar in runderen en hout in Nijmegen.
Zijn zoon mr. Willem Slingervoet werd
schepen en burgemeester van Nijmegen.
Nakomelingen van Hendrick hebben
in Hien en Dodewaard tot ver in de 19e
eeuw een maatschappelijke rol vervuld
en invloed uitgeoefend. Bijvoorbeeld
Dirk werd schout, maire in de Bataafse
periode en burgemeester. Ook zijn zoon
Hendrik was burgemeester. Dirk woonde op de 'De Snor'.
Zowel van Ramondt als van Slingervoet (en Taats) zijn nog grafzerken te
zien op de kerkhoven van de Hervormde
kerken van Hien en Dodewaard.
Meestal worden voordrachten voor
verenigingen van lokale en regionale geschiedenis gehouden over een bepaalde
periode of vanuit een bepaald gezichtspunt. G eschiedenis wordt gemaakt door
mensen en het kan boeiend zijn om het
eens met een beeldende power-point
presentatie vanuit de generaties van
twee geslachten te bekijken die er twee
eeuwen hebben geleefd.
•
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Viervoudige moord (4)
Wim van de Westeringh

Heteren 1943
Roofmoord
1.Voorwoord
De viervoudige moord in Heteren in1943
zou getypeerd kunnen worden als een uit
hand gelopen beroving. Het motief ervoor was geldnood. Willi Ortmannwilde
graag de hofstede van zijn aanstaande
schoonvader overnemen en had daarvoor
geld nodig. Maar er kwam nog iets bij,
waardoorbij hem als het ware `de stoppen
doorsloegen'.
Kort tevoren had hij een ambtelijke
briefuit 0 ost-Pruissen ontvangen. Daarin stonddat hij achterstallige alimentatie
voor zijn dochtertje moest betalen. Hij
mocht dan wel in1929 Duitslandverlaten
hebben omaan de verzorgingsplicht voor
zijn kind te ontkomen, maar men had zijn
verblijfplaats en adres in Nederland achterhaald. Het ging om zo'n groot bedrag,
dat hij dat onmogelijk kon opbrengen.
2. De brief.
Op 17 april, enige dagen voordat hij de
moorden pleegde, kreeg hij een officieel schrijven uit Bischofsburg in OostPruissen, gedateerd 5 apri11943, met als
onderwerp: 'Onderhoudsbijdrage voor
uw kind'. Volgens een rechterlijke uitspraak moest hij voor het levensonderhoud van zijn kind tot en met haar 16de
jaar 25 Reichsmark (Rm) per maandbetalen. Tot dan toe had hij nog niets betaald.
Letterlijk: `Sie haben Ihren damaligen
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e

Wohnort ohne Angaben Ihren neuen
Anschrift verlassen und sich damit der
Unterhaltspflicht fiir das Kind entzogen.
Sie haben damit vielmehr die Sorge fr
die Erziehung Ihres Kindes der Miindelmutter allein iiberlassen'. (Een 'Mndelmutter' = eenmoeder die de voogdij over
een minderjarig kind heeft.) Volgde een
rekensommetje, wat hij moest betalen:
per maand 25 RM, per jaar 12 X 25 = 300
RM, voor 14 jaar 14 x 300 = 4200 RM.
3. Aanloop
Willi Ortmann had dus geld nodig. Hij
had al eens de bedoeling gehad geld te
lenen van een boer in Herveld. Maar hij
zag daar toch vanaf, want die boer zou
waarschijnlijktoch wel geen geld aan een
Duitser willen uitlenen.
Hij had van wat hij verdiend had met
zijnwerk, ongeveer75o gulden gespaard.
Hij bewaarde dat in het stro bij de boer
waar hij werkte. Zijnbaas en ook zijnverloofde wisten daar niets van af.
Sinds juli 1942 was hij bij de Duitse
bewakingsdienst ('Schutzgruppe'). Van
5-ioapri11943 had hij nog wacht gelopen
op de Saksen-Weimar kazerne in Arnhem. Bij de Schutzgruppe' had hij Paul,
een landgenoot die in Arnhem woonde,
leren kennen. Een maand of 3-4 tevoren
(begin 1943) had Willi hem gevraagd om
hem geld uit te lenen, want hij wilde de
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boerderij van zijn a.s. schoonvader overnemen. Hij kon 6 o o gulden van Paul te
leen krijgen, maar Willi zei dat hij dat
geld pas hoefde te hebben als hij ging
trouwen.
Een andere gebeurtenis die later bij de
opsporing van belang werd, was de volgende. Op donderdag of vrijdag, of op
15 of 16 april om ongeveer 17.50 uur had
een zekere Jan, een handelaar en koopman uit Heteren, op het Willemsplein in
Arnhem een ontmoeting met Willi die
hij ook kende. Willi had de fiets bij zich.
Beiden gingen met de bus van Merkus
naar Heteren. Willi vroeg of hij bij hem
mocht blijven slapen, want hij zou de
volgende morgen al vroeg naar Zwolle
moeten om papieren voor zijn huwelijk
in orde te maken. Jan vertrouwde de zaak
niet, want waarom moest Willi bij hem
blijven slapenals hij een eigen kamerhad
bij de boer in Herveld waar hij werkte.
De hele nacht had Willi het er maar over
gehad hoe hij aan geld kon komen. Hij
wou graagio o 0-2000 gulden lenen. Om
ongeveer 7.30 uur vertrok hij per fiets
naar Arnhem.
Op zaterdag17 april ontving Willi Ortmann de bewuste briefuit Oost-Pruiss en.
Op zondag ging hij als gewoonlijk naar
Gradje. Hij zei haar dat hij naar de ss
wilde. Dat viel niet in goede aarde bij zijn
verloofde. Zijn a.s. schoonvader was niet
erg ingenomen met het voorgenomen
huwelijk van zijn dochter en wilde liever dat zij zouden wachten tot de oorlog
voorbij was. Maar Willi en Gradje wilden
het huwelijk toch doorzetten.
Op maandag 19 april toen hij op bed
lag, nam hij het besluit om Degen in Heteren onder druk te zetten om hem io o o
gulden te geven. Hij zou zijn familie in
Duitsland, die in financiële problemenzat,
10

willen helpen. Hij kende Degen en wist
dat die geld had. Willi zou het uniform
van de Schutzgruppe aantrekken en aan
de koppel de bijl hangen die afkomstig
was van een neergestort Engels vliegtuig,
daarmee de indruk wekkend dat hij een
revolver bij zich had. In het donker moest
dit alles wel indruk maken en zou hij in
uniform ook wel niet herkenbaar zijn.
Hij zou tegen Degen zeggen dat die hem
met `vuile mof' beledigd had, waarop hij
hem dan zou vastpakken om hem bang te
maken. Om hem nog verder onder druk
te zetten om hem geld te geven, zou hij
hem ook een eindje meenemen.
Verder dacht hij niet meer na over
de zaak en nam zich voor de volgende
avond tegen 22.30 A. 23.00 uur de daad
uit te voeren.
4. Vier moorden
Op dinsdag 20 april 1943 vertrok Willi
om ca. 22.30 uurnaar Heteren en was om
ongeveer 23.00 uur bij Degen. Er werd
voor hem open gedaan. Degen zei dat
hij geen geld had. Fukkink, de knecht,
probeerde Willi de deur uit te krijgen.
Er ontstond een hevige woordenstrijd
met veel verbaal getier en fysiek geweld.
Kreten zoals le gaat maar geld halen bij
die NsB-er', `Duitsland gaat toch wel
de oorlog verliezen en dan moet jij het
land uit en komt er van terugbetalen toch
niets', en 'als jij geldgebrek hebt, schrijf
dan maar naar de Fhrer die kan je zeker
helpen'. Daarop heeft Willi hem met de
bijl op zijn hoofd geslagen. Toen Degen
te hulp schoot, sloeg hij ook die met de
bijl. Beiden vielen neer.
Op het hulpgeroep van Fukkink kwam
mevrouw Van Maanen die vlakbij woonde, naar het huis van Degen. Toen zij zag
wat er gebeurd was, ging ze terstond te-

NIEUWSBRIEF HKICSLO 28e jaargang nr. i— december 2009

rug. Willi bedacht toen dat zij hem wel
eens zou kunnen verraden en ging op de
fiets achter haar aan. Ook zij kreeg een
klap met de bijl op het hoofd. Ze viel in een
sloot. Toen ze probeerde eruit te komen,
sloeg hij haar nog eens, met als gevolg dat
zij in de sloot verdronk.
Willi ging terug naar het huis van Degen. Beide mannenzaten overeind. Degen
zou hem toen ongeveer 120o gulden gegeven hebben. Desondanks sloeg hij beiden
nog eens met de bijl. Daarna doorzocht
hij de woning en nam allerlei spullen mee.
Toen hij daarmee bezig was, hoorde hij
Van Maanen om zijn vrouw roepen. Willi
ging naar het huis van Van Maanen en
zei tegen Van Maanen dat hij zijn vrouw
vermoord had. Er ontstond een woordenwisseling en Van Maanen rende door

het huis. Er heeft zich hier heel wat afgespeeld. Net als de drie anderen onderging
Van Maanen hetzelfde lot. 0 ok de woning
van Van Maanen doorzocht Willi en nam
diverse dingen mee, waaronder geld, een
paar dameshandschoenen en ongeveer
30 pond spek.
Boven lagen de twee kleine kinderen
Van Maanen te slapen.
Toen Willi zich vergewist had dat alle
vier personen dood waren, ging hij op de
fiets naar huis en was om ongeveer 02.30
uur weer terug, waarna hij ging slapen.
Het moordwapen gooide hij de volgende
morgen in het grindgat bij de boerderij
van zijn baas. Na zijn arrestatie is de bijl
opgedregd.

Overzicht van de plaatsen van de misdrijven.

Woning van
P.J. Degen en
E. Fukkink

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

nr.1— december 2009

11

HUMERI
CATERING
RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

Postbus 24
667o AA
Zetten

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

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

Voor bedrijven en particulieren
•
•
•
•

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Bonegraafseweg 13— 4051 CG Ochten
Tel.: (0344) 6455 90
E-mail: info@huiberscatering.n1

www.huiberscatering.n1

Be zoek on ze sluYwrt

‘.raag vrijblijvend
informatie over de
nierave collect
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5. Opsporing en arrestatie
De volgende morgen (woensdag 21 april)
werd hij om zes uur door de vrouw van
zijn baas gewekt en ging toen aan het
werk. Omstreeks dat tijdstip werd in
Heteren de moord op Degen en Fukkink
vastgesteld en even later de moord op Van
Maanen. Toen de 17-jarige knecht van
Van Maanen bij zijnbaas kwam, vond hij
het vreemd dat die nog niet aan het werk
was om de koeien te melken. Hij durfde
niet naar binnen te gaan, omdat hij vermoedde dat er wel eens iets gebeurd zou
kunnen zijn. Maar mevrouw Van Maanen
kon men niet vinden. Met behulp van een
speurhond werd later haar lichaam in een
sloot gevonden. Waarschijnlijk heeft zij
hulp willen halen bij een andere buurman
van Degen.
Inmiddels was het onderzoek naar
en de opsporing van de moordenaar of
moordenaars in volle gang. Aanvankelijk
werden twee schippers van de sleepboot
'Rijn' aangezien als de vermoedelijke daders.De vorige avondhadden zij geïnformeerd waar ze eieren en melk konden
kopen. Zo kwamen ze bij Degen terecht.
Maar Degen had hen vanuit zijn slaapkamerraam geantwoord dat hij niets te
verkopen had. De beide schippers werden
in hechtenis genomen en naar Nijmegen
overgebracht. Naar later bleek, ten onrechte.
Vooral door twee voorvallen kwam
op zeker moment Willi Ortmann als
mogelijke verdachte naar voren. Het ene
was de eerder aangehaalde ontmoeting
in Arnhem enige dagen voor de moord
met een koopman uit Heteren, bij wie
Willi de nacht had willen doorbrengen.
En het feit dat de deur van de woning van
Degen openwas, terwijl datvoor die twee
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

schippers niet gedaan was. Dat de deur
open gedaan was, zou er op kunnen duiden dat dat voor eenbekende gedaan was.
Zoals gewoonlijk ging Willi 's woensdagavond naar zijnverloofde. Die woensdag was hij daar ongeveer om achtuur. Hij
zei dat hij gehoord had dat er in Heteren
vier mensen vermoordwaren. Toen Willi
en zijn verloofde en aanstaande schoonvader buiten stonden, kwam men met
de vier lijken langs, die overgebracht
werden naar het Gemeenteziekenhuis
in Arnhem. Willi ging naar binnen en
vertrok geheel tegen zijn gewoonte al
om ongeveerkwart over negen naar huis.
De volgende morgen (donderdag)
vroeg Willi aan zijn baas om verlof om
voor privé-aangelegenheden naar Arnhem te kunnen gaan. Om ongeveer ro
uur ging hij op weg naar Arnhem. Naar
later bleek met de trein vanafhet station
Zetten-Andelst, de fiets met eenkoffer op
de bagagedragerbevestigd, bij zich. Om
ongeveer vier uur 's middags was hij bij de
al eerdergenoemde Paul. Williprobeerde
hem spek te verkopen. Hij had allerlei
smoesjes hoe hij aan het spek gekomen
was. Uiteindelijkkocht Paul dat spekvoor
435 gulden. Deze wilde dit spekgeven aan
zijn vier broers en zusters in Duitsland
en aan drie neven die aan het front lagen.
De verdenking was dus op Willi Ortmann gevallen. Daarom werd zijn kamer
onderzocht op de boerderij in Herveld
waar hij werkte. Men trof daar natte, gewassen kledingstukken aan. En uiteindelijk vond men ook bloedvlekken op
zijn uniform. Daarna werd er op diverse
plaatsen gepost, o.a. bij de boerderij waar
hij woonde, bij het huis van zijn verloofde en bij het station Zetten-Andelst. In
de nacht van donderdag 22 op vrijdag
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23 april kon om ongeveer i uur gemeld
worden dat Willi Ortmann in Herveld
gearresteerd was.
Later kwamen allerlei zaken voor de
dag die tegen hem pleitten. Zoals distributiebonnen die drie wekentevoren aan
de familie Van Maanen uitgereikt waren,
de dameshandschoenen die onmiskenbaar van mevrouw Van Maanen waren
zoals de dienstbode verklaarde, het bij
Van Maanen gestolen en in Arnhem verkochte spek en bovendien eengrote som
geld: een enveloppe met 2575,50 gulden
en een geldtrommeltje met 4885 gulden.

Tijdens het proces gafhij toe de moorden
te hebben gepleegd. Hij verklaarde dat
hij oorspronkelijk niet de bedoeling had
gehad deze mensen te vermoorden. Dat
ging zich pas voordoentoen Fukkink, de
knecht van Degen, zich begon te weren.
Het echtpaar Van Maanen moest hij evenwel vermoorden, daar zij voor hem als
getuigen gevaarlijk zouden kunnen zijn.
Willi Ortmann werd schuldig verklaard en op 14 september werd het vonnis uitgesproken: de doodstraf. Hij verzocht nog om gratie, maar Seys-Inquart,
de `Reichskommissar fr die besetzten
Niederlthldischen G ebiete' wees op 26
6. Berechting en vonnis
oktober het gratieverzoek af. Op 2 noIn de nacht van 22 Op 23 april was Willi vember werd het doodvonnis bevestigd.
Ortmann dus gearresteerd. Hij werd
De terechtstelling - door een vuurpeovergebracht naar de (koepel)gevan- leton - werd bepaald op en uitgevoerd op
genis in Arnhem. Later zat hij nog in 3 november om o8 .30 uurin de gevangenis
de strafgevangenis in Utrecht waar hij in Scheveningen.
streng bewaakt werd: `Griisste Vorsicht
geboten, Einzelhaft, dauernde Fesse- 7. Weeskinderen
lung. Es handelt sich urn einen 4-fachen Het echtpaar Van Maanen had twee
Miirder'. Uiteindelijk werd hij naar de kleine dochtertjes, een meisje van bijna
'Deutsche Polizeigeangnis' in Scheve- twee jaar en een baby van slechts negen
ningen overgebracht. Deze beruchte weken. Ze lagen te slapen in hun bedjes
gevangenis stond smalend bekend als toen de moord op hun ouders gepleegd
het 'Oranjehotel'.
werd. Toen's morgens de moord ontdekt
Woning van J. van Maanen.

14

Woning 'Weerbroek' van P. J. D egen en E. Fukkink.
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werd, lag de baby te huilen. Een bevriende buurvrouw die verderop in dezelfde
straat woonde en die ook pas een baby
had, gaf het jongste kind de borst.
De kinderenwerden ondergebrachtbij
en liefdevol opgevoed door naaste familieleden. Het oudste kind in Elden in het
gezin van een broer van haarmoeder, het
jongste kind in Heteren in het gezin van
een zuster van haar vader.
8. Nawoord
In de Registers van de Burgerlijke Stand
van zowel de gemeente Den Haag als de
gemeente Valburg is geen overlijdensakte gevonden. Toch is door het Duitse
gezag het overlij den van Willi Ortmann
aan de gemeente Den Haag doorgegeven. Alleen op zijn persoonskaart staat
de overlijdensplaats met datum vermeld.
Hierdoor kwam ik op het spoor van de
overlijdensplaats en de datum en kon
gemakkelijk het krantenbericht over de
executie gevonden worden (Zie deel 1).
Toen ik dat nog niet wist, kreeg ik een
tip om eens bij het Nederlands Instituut
voor Oorlogs-Documentatie naar een
eventueelkrantenbericht te informeren.
Helaas konden ze me daaraan niethelpen.

Een ingeving bracht me er later toe om
toch eens bij het NIOD langs te gaan. Nadat ikmijnverhaalverteld had en de naam
en verdere gegevens van de moordenaar
overlegd had, bleek in een van hun indexsystemen de naam Willi Ortmann voor
te komen. Dit bleekte verwijzennaar het
dossier over de strafzaak tegen hem.
9. Bronnen:
1. Deel 1, 2 en 3 over deze moord: in de Nieuwsbrief van de HKK&O.
2. NIOD; archiefnr. 20 (G eneralkommissar far
Verwaltung undjustizi94o-i945), inv.nr. 6264.
Met toestemming van het NIOD zijn gegevens gebruikt vo or deel 3 en 4 van de artikelen
over de viervoudige moordin Heteren in1943,
evenals de illustraties in deel 4.
3. KerkbladNederlands Hervormde Gemeente
van Heteren:7 mei1943 (begrafenis echtpaar
Van Maanen en Fukkink op de begraafplaats
bij de kerk; Degen werd begraven op de begraafplaats bij de Rooms-Katholieke Kerk)
en idem 5 maarti999 (in het kader van 50 jaar
naoorlogs kerkblad met gebeurteniss en in de
kerkelijke geme ente, in ditgeval de gruwelijke
moord in 1943).
4. Interview met Jan Hendrik Lubbertus Jansen. denk nog dagelijks aan die gruwelijke
moord!' In: Herinneringen aan drie eeuwen
Uitgave Arend Datema Instituut Kesteren
(2007), blz. 89-90(87-90).

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 o Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 4110 55 4. (06) 300 40 552
info weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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H.D. Verwoert en Zn.
Cotottete 1,voninginelchling
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751
Onze openingstijden zijn: di-wo-do: 09:00-18:00 vrijdag: 09:00-21:00 zaterdag: 09:oo-17:00

4o41 CS

Tel: (0488)4412 98
Fax: (0488) 443292

Kesteren

email: iffo@vandamwonen

Tielsestraat 103

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

II( LS
Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
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Excursieversiag 2009
Carole Opperman

Zaterdag 10 oktober
IWaterland: Edam en Marken
Zaterdag io oktober was het weer zo ver:
de dag van de excursie. Zoals ieder jaar
vertrokken we om half negen richting
Amsterdam waar we oostelijk omheen
reden. We gingen via de A15 en de A2
waar ze druk bezig zijn met de weg. We
reden door waterland waar het zompig
en zacht is. We kwamen langs plaatsjes
zoals Broek in Waterland en Monnickendam.
Toen we in Edam aankwamen was
het nog een beetje mistig. Vanaf de bus

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e

liepen we met zijn allen naar Hotel Restaurant Damhotel aan de Keizersgracht
waar we met z'n allen een lekker kopje
koffie of thee hebben gedronken.
Daarna volgde een wandeling door
Edam. Er waren twee museums. In het
kleinste museum was een drijvende
kelder, die een goed beeld gaf hoe men
vroeger schipperde met de hoge waterstanden. Het museum is omstreeks
1550 als woonhuis gebouwd en tot 1895
is het bewoond geweest. Edam is een

jaargang nr.i- december 2009
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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) 449140
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Marken is een van Nederlands meest bekende toeristische trekpleisters. Tot ze
de dijk bij Marken aanlegde was het een
heel geïsoleerd eiland. Ook op Marken
liep men in klederdracht. Veel huizen
zijn hoog gelegen vanwege het water.
Marken is een heel leuk plekje. Na een
rondwandeling hebben we wat gedronken in Marken zelf. Daarna gingen we
weer op wegnaarKesteren. Het was weer
een leerzame en interessante dag, en we
kijken alweer uit naar volgend jaar. •

Edam

Marken

mooie plaats met een
mooie middeleeuwse
kerk. Hierna liepen we
met z'n allen richting het
Chinese restaurant Jimmy Garden waar we hebben geluncht, wat zoals
altijd weer erg lekker
was. Vandaar gingen we
weer met de bus op weg
naar Marken. We kwamen langs de molen van
Katwoude, waar niet ver
vandaan Chris de Bont
heeft gewoond.
Bij de molen hebben we een korte stop
gemaakt en werden we
gewezen op het eigenaardige landschap en
de afwatering. We reden
verder naar Marken via
de Gouwzeedijk.
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang
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AUTOBEDRIJF

AZET
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

rr:SI
BOOG

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Voor al uw:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Telefoon (0488) 451893
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN
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Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair
Electra
Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren
Meubels

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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Lier en Hoogstraten
Joke Honders

IHuwelijk en een grafmonument
Je hoeft niet ver te reizen om interessante dingen te zien en te ontdekken. Zo
waren wij begin september een weekje
op vakantie in de Belgische Kempen, in
de omgeving van Lier en Hoogstraten.
Slechts 150 km van huis. Behalve dat je
er prachtig fietsen kon, kwam je er ook
dingen tegen uit ons eigen historisch
verleden. Te veel om alles te beschrijven, maar twee bijzondere dingen wil
ik er uitlichten.
Een groots huwelijk in Lier
In het kleine stadje Lier bezochten wij
de St. Gummaruskerk, de kerk waar in
1496 de verbintenis gelegd werd tussen
Spanje en onze Nederlanden. In deze
kerk vond namelijk het huwelijk plaats
tussen Filips de Schone en Johanna van
Aragon (ook wel van Castilië). Een geDe St. Gummaruskerk van Lier.

NIEUWSBRIEF HKICSLO 28e jaargang

weldige gebeurtenis moet dat voor het
stadje geweest zijn! Vanuit Spanje werd
een bruid gestuurd, vergezeld met maar
liefst 20000 mensen en 130 schepen! De
reis duurde twee maanden en tijdens een
zware storm gingen er een paar schepen
verloren. Via Antwerpen kwam Johanna
op 19 oktober in Lier aan. De volgende
dag arriveerde de jonge prins. Amper
hadden de jongelui elkaar gezien of
de vonk sloeg over. Het paar kon niet
wachten tot de plechtige huwelijksinzegening die de volgende dag plaats zou
hebben. Tegen alle regels in verliet het
paar zwijgend (ze spraken elkaars taal
immers niet) het gezelschap en gingen
samen op zoek naar een priester. Op
bevel van Johanna werden ze midden
op straat in de echt verbonden en op een
drafje liep het paar vervolgens naar de
woning die voor hen in gereedheid was
gebracht. Dit huis bestaat nog steeds en
draagt de toepasselijke naam Het Hof
van Aragon.
De volgende dag werden ze tijdens
een grootse plechtigheid in de St. Gummaruskerk voor de tweede keer in de
echt verbonden. Het huwelijk werd gevierd met volksfeesten en een geweldig
banket. Eén gebeurtenis ontluisterde
jammergenoeg het huwelijksfeest. Het
gedreun van de vele toeschouwers op
een brug over de Nete had ten gevolge
dat de brug het begaf en vele mensen
jammerlijk in de rivier verdronken.
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• damesmode
• herenmode
• kindermode
• algemeen textiel

Slagerij / traiteur Augustinus

• woninginrichting

NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL

Boorsma
CENTRUM VOOR MODE

Hoofdstraat 12— 4041AD — Kesteren
Tel: 0488-4824 oo — Fax: 0488-481092
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.nl

g,

WONINGINRICHTING

e*t. zemk vijr At kt,te,yoml
Kerkdwarsstraat 1 • 4041 XC Kesteren
Telefoon 0488 - 48 13 53 • www.boorsmakesteren.n1
Parkeren voor de deur!

Uitvaartverriorging
Erik van L.Joest
Tel. 0344 - 65 55 32
dag & nacht
• Alt'
•

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
www. uitvaartverzorging
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rikvanzoest.ni
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Het Hofvan Aragon.

Elisabeth van Culemborg
Niet ver van ons vakantieadres vandaan
lag ook het stadje Hoogstraten. Daar in
de St. Catharinakerk ligt samen met
haar tweede man de bekendste vrouw
uit de 16e eeuwse Gelderse geschiedenis begraven: Elisabeth van Culemborg.
Wat heeft zij, die behalve vrouwe van
o.a. Culemborg, Lienden, Eck en Wiel
en Maurik was, nu met Hoogstraten te
maken, zult u zich afvragen.
Elisabeth was de oudste dochter van
Jasper van Culemborg, die met Johanna van La Roche gehuwd was. Johanna
stamde via bastaardij uit een zeer belangrijke familie. Haar vader Antoon
van Bourgondië (bijgenaamd de Grote
Bastaard) was een natuurlijke zoon van
Filips de Goede.
Als oudste dochter kwam Elisabeth
via haar vader in het bezit van o.a. Culemborg, Lienden,Ommeren, Oudenweerd en Eck en Maurik en via haar
moeder in het bezit van o.a. Hoogstraten.
Elisabeth's (1,1475) eerste levensjaren
bracht zij door in Hoogstraten. Toen
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

haar vader in 1480 heer van Culemborg
werd, verhuisde het gezin naar Culemborg. Eenmaal volwassen verkeerde
Elisabeth door familierelaties van haar
Bourgondische moeder vaak aan het
Bourgondische hof en werd daar hofdame van Johanna, de vrouw van Filips
de Schone, het echtpaar dat in het vorig hoofdstukje beschreven werd. Na de
dood van Filips wordt ze hofdame van
diens zuster Margaretha van Oostenrijk,
regentes van de Nederlanden en voogdes
van Karel v. (Elisabeth is via haar moeder een achternichtje van Margaretha
en Filips de Schone, die immers net als
Elisabeths moeder kleinkinderen zijn
van Filips de Goede. Van Filips de Goede
is bekend dat hij maar liefst 30 maitresses
had en 18 erkende bastaarden.
Aan het hof leerde Elisabeth haar
eerste en vervolgens haar tweede man
kennen. In 1501 trouwde zij met Jan van
Luxemburg en na diens dood in 1508
hertrouwde zij in 1509 met Antoon van
Lalaing, kamerheer van Filips de Schone
en ridder van het Gulden Vlies. Antoon
van Lalaing wordt in 1522 aangesteld als
stadhouder van Holland, Zeeland en
West-Friesland. In 1528 kwam ook het
Sticht Utrecht daarbij.
Hoogstraten wordt in 1518 om bewezen diensten van zowel Elisabeth als
Antoon tot graafschap verheven.
Het huwelijk van Elisabeth en Antoon
zorgde voor een bloeiperiode voor het
stadje Hoogstraten. Het grafelijk paar
laat in Hoogstraten voor zichzelf een
waardige grafkerk bouwen. Ook de
bouw van het stadhuis, het Clarisseklooster wordt door hen gefinancieerd.
Hun slot (het Gelmelslot, thans jeugdgevangenis) wordt door hen aanzienlijk
verbouwd.
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St. Catharinakerk
In 1525 wordt gestart met de bouw van de

kerk. De kerk, een kathedraal waardig,
krijgt een toren van maar liefst 105 m
hoogte en is daarmee het derde hoogste kerkgebouw in België! Deze toren
is trouwens een van de drie referentiepunten voor de kartografische metingen
van Nederland.
De kerk werd gewijd aan de heilige
St. Catharina en werd ook wel 'het Stenen Kindeke' van de gravin genoemd
omdat zij zelf geen kinderen had. Als
rijke erfdochter leverde Elisabeth in vele
gevallen het geld, terwijl haar gemaal
Antoon voor de praktische kant zorgde.
Aan de noordzijde van het koor bevindt zich de grafelijke bidkapel. Op belangrijke kerkelijke feestdagen kwam
het paar vanuit het Gelmelslot via een
Lindendreef naar een smalle straat die
naar de privé-zijingang van de kerk
voerde. Via een trapje kon het paar dan
in de bidkapel komen en door een luik de

24

diensten in de kerk volgen. Zij zaten dus
niet in de kerk zelf. In de kapel was een
open haard, zodat ze geen kou hoefden
te lijden.
Praalgraf
Blikvanger in de kerk is het praalgraf op
het Hoogkoor van Elisabeth en Antoon.
Het is in1528-1529 vervaardigd van albast
en marmer. De graaf is voorgesteld in
volle wapenuitrusting. Als ridder in de
Orde van de Gulden Vlies draagt hij de
Gulden Vliesketting. De gravin draagt
een hermelijnen mantel en een typisch
kapje. In 1888 werd onder het praalgraf
een grafkelder met daarin 13 loden kisten en vijf koperen grafplaten gevonden.
Men concludeerde dat Elisabeth en Antoon inderdaad in deze grafkelder werden begraven.
Een ander grafmonument
Op hetzelfde hoogkoor aan de muur
naast het hoofdaltaar bevindt zich een
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16e eeuws grafmonument van Philip de
Lalaing, de neef en opvolger van Antoon.
Deze Philip was stadhouder van Gelderland. Op het monument ziet men Philip
met zijn vrouw Anna van Rennenberg
en hun 13 kinderen afgebeeld.
Schenkingen van het paar
Behalve dat zij de kerk in Hoogstraten
lieten bouwen, deden Elisabeth en Antoon nog een aantal belangrijke schenkingen aan de kerk, zoals de prachtige
wandtapijten en de gebrandschilderde
ramen, met daarop o.a. voorstellingen
van haar ouders en die van Antoon.
Ook aan de kerken in Lier, Bergen (Henegouwen) en Den Haag schonken zij
glasramen.
Culemborg heeft eveneens veel te
danken aan deze laatste telg uit het geslacht Culemborg. Zij was de stichteres
van het Elisabeth-Gasthuis, een hofje
met huizen voor oude mannen en vrouwen en schoot het geld voor om de bouw
van het Stadhuis en de toren van de St.
NIEUWSBRIEF HKK840 28e jaargang

Janskerk te bekostigen. Uit haar erfenis
werd het Elisabeth-Weeshuis gebouwd.
Dit weeshuis doet nu dienst als museum
en bibliotheek.
Kort vóór haar overlijden verhief
Karel v de heerlijkheid Culemborg tot
graafschap. Hoewel Elisabeth zich na
de dood van haar man (154.0) permanent
in Culemborg gevestigd had, werd haar
lichaam na haar dood in 1555 naar Hoogstraten vervoerd en bij haar man in de St.
Catharinakerk begraven. Dat had zij in
haar testament bepaald. Dagenlang werden zowel in Culemborg als in Hoogstraten begrafenisplechtigheden gehouden
en werd er 30 dagen lang openbare rouw
in acht genomen.
Floris van Pallandt, een kleinzoon van
haar oudste zuster, erfde het graafschap
Culemborg. Hoewel zijn oudtante er altijd op toegezien had dat Floris streng
katholiek werd opgevoed, bekeerde
hij zich later tot het protestantisme en
speelde een belangrijke rol bij de beel•
denstorm in Culemborg.
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x Kest. 2

X Kest. 24-05-1833

x Kest. 13-03-1835

Marten
THIJSSEN

Maria
FINTELMAN

Dirk
VAN LEDEN

Teuntje VAN
OSENBRUGGEN

arbeider

dienstmeid

arbeider

dienstmeid

*Oph.13-12-1842

Oph. 26-09-1843
t Kest. 15-11-1924

* Oph.31-08-1856
t Kest. 04-05-1940

* Oph. 16-03-1866
t Kest. 18-01-1942

t Oph.24-07-1912
X

Kesteren 08-01-1869

x Kest. 12

x

Kesteren 06-05-1886

Elizabeth VAN LEIJEN

Piet THIJSSEN
boomkweker

* Opheusden 12-07-I890
t Opheusden 09-02-1962

* Opheusden 26-02-1880
t Opheusden 28-09-1939
X

Kesteren 01-03-1912
Teunis THIJSSEN
sigarenmaker

* Opheusden 17-06-1918 t Opheusden 22-05-1979

x Ophemert

Piet
timmerman mallenmaker
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Hendr i ka P ETERSE

Jan BOON
boerenknecht
* Beusich. 12-02- 1822ItOphem.02-02- 1903

* Oph. 26-04- 1811 It Oph. 27-06- 1877

Jacom ijn tje GI J SEN

Wouter VAN DEVIJ VER

Piet THIJSSEN
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x Haaften. 29-05-1838 x Ophemer t 19-10-1839 x Ophemert 01-03-1851 x Ophemert 02-03-1854
Wouter
VAN ZWAMBURG

Peterke
VAN DE VIJVER

Johannis
VISSER

Johanna
BOON

arbeider

boerenknecht

*Waardb. 01-08-1838 *Ophemert 25-05-1840 *Ophemert 08-05-185i * Ophemert o6- ro- 1858
t Ophemert 05-03-1919 t Schipluid. 15-12-1903 t Ophemert 08-01-1932 t Ophemert 06-i 1-1901
x Ophemert 07-05-1863

x Ophemert 03-03-1881

Evert VAN ZWAMBURG

Hendrika Jacoba VISSER

landarbeider
* Ophemert 17-05-1882
t Ophemert 11-07-1940

* Ophemert 28-02-1883
t Ophemert 01-11-1920
X Ophemer t 09-10-1913

Maria Cornelia VAN ZWAMBURG

08-11-1945

* Ophemert 06-03-1919

THIJSSEN
*Opheusden 17-04-1947
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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

Taxi

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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Over Watersnoden etc.
Joke Honders
111

Uit de kerkenraadsnotulen
van Dodewaard-Hien III

In deze laatste aflevering zullen we het
hebben overwatersnoden, armenhuisj es
en een doorgangshuis.
Dijkdoorbraken
Diverse malen is er in de notulen sprake
van dijkdoorbraken en de gevolgen hiervan.
De eerste melding is vant5januari1643
en het blijkt dat tussen zondag- en maandagnacht de Waaldijk in Dodewaard bo ven het redout, genaamd de Rietkamer, is
doorgebroken. Het jaar erop is er alweer
sprake van wateroverlast: de Waal is voor
Dodewaard vast gaan zitten en is vervolgens op 27 januari doorgebroken bij het
Huis Loenen. Op13 januari165iis de Waal
doorgebroken bij Huissen en Oosterhout
en op 19 januari 1682 is de Waaldijk wederom bij Oosterhout doorgebroken.
In1684wordt er van een zo'n felle koude gesproken dat bijna geen mensen dit
nog kunnen heugen en vriest de Waal
op Nieuwjaarsavond dicht. Dit heeft
blijkbaar zo'n maand geduurd want op
19 en 20 februari is na twee weken voortdurende dooi het ijs losgebroken en is
het water op verschillende plaatsen over
de dijk gelopen. Niemand had ooit zo
iets beleefd! Gelukkig brak de dijk aan
de Dodewaardse kant niet door, maar in
het landvanMaas en Waal was dit op verschillende plaatsen helaas wel het geval.
NIEUWSBRIEF HKK& 0 28e jaargang

De Watersnood van 1770
In december 1769 dreigt er watersnood.
Op 27 december wordt in de kerkenraad
besproken wat men moet doen als dit
staat te gebeuren, vooral daar de predikant dit nog niet eerder had meegemaakt. De volgende maatregelen worden genomen: In Wely en Dodewaard
wordt een aak besproken vo or rekening
van de kerkenraad om in geval van nood
gebruikt en over de dijk gesleept te worden. De bakker en de molenaar moeten
gewaarschuwd worden om voorzorgen
te nemen opdat er geengebrek aan brood
zal ontstaan zoals dat in 1740 wel was gebeurd. Toen moest het brood met grote
kosten uit Druten komen. Ieder lid van
de kerkenraad moet indien nodig in zijn
wijk zorgen voor redding en onderhoud.
Op 31 december vraagt de predikant
na de predikingnaar de gesteldheidin de
gemeente en men bericht hem dat er in
Hien noodvoormens en dier is en dat als
het noodzakelijk zal zijn, men het portaal
van de Hiense kerk zal inruimen. Verder zal de predikant van de preekstoel
bekend maken (avonddienst?) dat er op
dinsdag door de diaconie brood en toebehoren uitgedeeld zal worden. Verder
zal men met de aak naar Wely en elders
rondvaren.
Na de predikatie wordt besloten de
kerken te openen. De bijbels en collec-
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

Eethuis 'De Veerstoep'

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

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

•

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

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

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

(0488) 48 15 20

30

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e

jaargang nr.1— december 2009

teboekj es moeten zolang bij de meester
opgeborgen worden. Verder moet de
meester voor het overige kerkgereedschap zorg dragen. Er wordt een 'pro visonaal' benoemd die de afgekondigde
uitdeling zal regelen.
Op zes januari wordt er weer een kerkenraadsvergadering belegd en wel ten
huize van de predikant daar noch de consistoriekamer noch de kerk gebruikt kan
worden i.v.m. de inwoning van mensen,
vee enz. Er is sprake van diaconiebussen
naast de Rietkamer en op de Roskam, die
geleegd zullen worden.
Op 16 januari 1770 worden er aan de
armen 40 bossen elzenhout en 685 turven uitgedeeld, nadat kort tevoren 242
turven geleend zijn van de kerk.
De kerk van Dodewaard is omstreeks
die tijd weer ontruimd en daar zou de
avondpredikatie gehoudenkurmen worden, maar met de kerk van Hien is het
anders gesteld. Daar staat nog vee en de
banken zijn met vuilnis bedekt. Men wil
aan de eigenaren vragen ofze het vee niet
naar het portaal of ergens anders kunnen vervoeren, zodat de kerk gereinigd
kan worden om daar de ochtenddienst
te houden.Ouderling J.van Hattum mo et
zorgendat dit geregeldwordt. Dit is blijkbaar niet gebeurd want op 22januari1770
deelt Van Hattum mee, dat hij niet bij
J. van Hoog had kunnen komen om hem
te vragen het vee uit de kerk te halen. Zo
stond er tij dens de dienst nog vee in de
kerk, terwijl het portaal leeg was en erin
de loodsen ook geen vee meer was.
Op 29 januari177o is er weer een vergadering ten huize van de predikant omdat
er nog steeds twee huisgezinnen in de
kerk zitten. Deze vergadering is belegd
omdat er een nieuwe overstroming dreigt
en men weer voorzorgsmaatregelen moet
NIEUWSBRIEF HKK81.0 28e jaargang

gaan nemen voor de armen in verband
met uitdeling van brood enz.
Er zijn klachten over gebrek aanbrandstof. Men besluit hier niets aan te doen,
maar 'stilte zitten'. Verder zijn er klachten dat er niet zoveel te spinnen gegeven
werd als anders en dat de armen hierover
klaagden. Ouderling Dirk van Eldik moet
zorgen dat dit wel gebeurt. Hij en J.v.d.
Veer moeten in geval van toenemende
nood rondvaren om hulp te bieden. Dan
is er nog de klacht van Drieka...
De klacht van Drieka
Drieka, huisvrouw van M. v. Kesteren,
is zeer verbolgen. Zij was met haar huisgezin op de laatste rustdag tegen guur in
de Dodewaardse kerk gegaan met pak en
zak voordat haar huis en schuur dreigde
onder water te lopen. Omdat er om half
zes een kerkdienst was, had men haar
gevraagd of ze niet in het luihuis, dat
toch leeg was, wilde trekken vooral dat
het daar niet al te rokerig was. Men had
wel tegen haar gezegd dat ze niet moest
denken dat men haar de kerk uit wilde
jagen. Drieka dacht er er anders over en
werdkwaad. Boos dreigt ze de kerk uit te
gaan om er nooit meer in terug te komen.
Ze zou wel zien waar ze naar toe ging,
waarop haar nogmaals meegedeeldwerd
dat ze haar echt de kerk niet uitjoegen!
Toch houdt Drieka voet bij stuk, loopt
kwaad de kerk uit terwijI zij haar boeltje
meeneemt. Men roept haar nog terug om
tot bedaren te brengen en vraagt vooral
niet terug naar eigen huis te gaan in verband met het dreigende overstromingsgevaar. Het mocht niet baten...
Onbekend is hoe het verder is verlo pen met Drieka en haar gezin, de notulen
zwijgen hierover.
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Armenhuisjes
In een vorige aflevering hebben we het
gasthuis van rond140 o besproken en het
Armenhuis uit de twee helft van de 18e
eeuw. In de ie eeuw is er weer sprake van
iets dergelijks, maar dan in de vorm van
aparte armenhuisj es. Deze armenhuisjes
stonden in een buurt die de Hoenderik
genoemd werd en in de Maten lag.
De Hoenderik
Rond 1867 is er voor het eerste sprake
van deze huisjes. In oktober 1867 wordt
aan een zekere vrouw Dill op enige voorwaarden een huis ter bewoning gegeven
op het bouwland de Hoenderik.
Op 23 februari 1868 wordt melding gemaakt dat het toezicht en beheer van de
woningen op bouwland 'den Hoenderik'
aan de diakenen wordt overgelaten. Een
paar maanden later krijgt men problemen met de huisjes, sommige bewoners
hebben de huur niet betaald en moeten
worden aangemaand.
In1885wordt besloten zo gauw de huurtermijn verstreken is, niet langer meer
te permitteren dat in de diaconiewoningen sterke drank geschonken wordt of
verkocht.
Op 22 septemberi887biedt de dominee
aan om op de Hoenderikbijbellezingente
verzorgen. De raad vindt het 'zeer wenselijk', maar er moet wel een geschikte
locatie gevonden worden. De raad wil
eerst het terrein gaan verkennen. Blijkbaar is die gevonden want men stelt vast
dat de lezing, het bidden en het zingen
slechts een uur mag duren. De onkosten
van deze locatie bedragenf 15 en dat viel
blijkbaar mee, vooral daar broeder Vink
een lamp ten geschenke had gegeven.
Eentiental jaren (1899) later is men niet
meer te spreken over de Hoenderik. Men
32

was het over het algemeen eens dat de
Hoenderik een kweekplaats was van allerlei ongerechtigheden en dat het een
zegen voor de gemeente zou zijn wanneer
de bewoners niet meer bij elkaar woonden. Ookvoor de kinderen die er werden
geboren, zou het beter zijn wanneer zij
niet meer in deze omgeving zouden verkeren. Er wordt in beginsel besloten om
zo gauw er een woning leegkomt deze af
te breken. Is een andere woning slechter
dan moeten de bewoners naar een betere woning zodat de slechste woning
kan worden afgebroken.
Opi7 decemberi899 wordt ergeklaagd
dat de bewoners van de Hoenderik bijna
niet of in 't geheel niet de verschuldigde
pachtsombetalen,terwij1 die toch zo laag
mogelijk is, namelijkf 5 perjaar. Dit heeft
zo nog een aantal jaren doorgewoekerd.
Uit andere bronnen blijkt dat een
groot deel van de huisjes in 1915 door de
gemeente onbewoonbaar verklaard zijn
en in 1928 heeft de gemeente de gehele
buurt de Hoenderik van de diaconie overgenomen. De laatste huisjes zijn pas na
de Tweede Wereldoorlog afgebroken.
Een doorgangshuis
In 1840 wordt er in de notulen voor het
eerst gesproken van een kostschool, die
ook wel het 'doorgangshuis' genoemd
werd. De predikant deelt mee dat drie
leerlingen van de alhier gevestigde kostschool verzocht hebben om belijdenis te
doen. Wat was dit nu voor soort huis?Het
was een pendant van het Asyl Steenbeek
uit Zetten en was als woonhuis aangekocht en ingericht en stond in 1850 als
doorgangshuis voor verwaarloosde jongeren ingeschreven bij het kantoor van
de Hypotheken. De jongelingen stonden
onder directie van 0. G. Heldring uit Zet-
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Dodewaard
Doorgangshuis
in de Kalkestraat
Pentekening 1849
Universiteitsbibliotheek
Leiden (303 I 25)

ten, die er een bestuurder had geplaatst,
een zekere heer J. A. Wolff, die tot de Afgescheidenen behoorde en eerst in de
gemeente gevestigd was als colporateur
(van bijbeltjes), later als reizendprediker.
In het huis en ook elders (in de kost)
verbleven zo'n twintig tal jongens van diverse leeftijden, die zich net als de bewoners van Asyl Steenbeek onthielden van
de Nederlands Hervormde Gemeente.

Behalve de godsdienstoefeningen van
Wolffwoonden ze ookoefeningenbij ten
huize van een lid van de Afgescheiden
Gemeente. Het huis stond achterin de
Kalkestraat en is nu een boerderij. Vlakbij staat vreemd genoeg een huis met als
opschrift 'De Wolf! Toeval?
Het huis heeft tot 1854 als doorgangs•
huis gefunctioneerd.

Stoomboten
Aton

Ons lidAart Bijl heeft zowel in Kesteren
alsook in Hemmen een lezing verzorgd
over de stoombootdiensten op de rivieren. De gegevens die ten grondslaglagen
aan deze lezing zijn door hem te boek
gesteld in een fraaie uitgave met meer
dan 200 full-colour illustraties.
Het boek kost Euro 22,50 inclusief verzendkosten. Het is te bestellen bij de auteur: a.bijleplanet.n1 of via de boekhandel. Het boek zal ook op onze leestafel
te koop zijn.

De tijd van de
stoombootdiensten

DC phomst van het
massavervocr 1525-195o

ISBN /EAN 978-90-800831-5-8
NIEUWSBRIEF HKK8L0 28e
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Werkgroep Zetten
Ton Janssen, secretaris

WG
Zetten

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

Zoals gebruikelijk wordt in de maand
december geen lezing gehouden.

Samenstelling
bestuur Werkgroep.
Wim van de Horst heeft het bestuur om
Dinsdag 19 januari zoio
gezondheidsredenen moeten verlaten
en Baukje Hof had al eerder te kennen
20.00 uur
gegeven dat zij het ook tijd vond 'in de
De Oude School Hemmen
zaal plaats te nemen'. Dit nadat zij vele
Op deze avond zullen wij een lezing or- jaren actief is geweest in ons bestuur.
Daardoor waren wij wat onderbezet
ganiseren, waarvan de titel nu nog niet
bekend is. Momenteel is het bestuur in geraakt, maar gelukkig heeft een aantal
gesprek met een aantal mensen, dat een personen zich, na onze oproep in de vo dergelijk onderwerp kunnen behande- rige Nieuwsbrief, gemeld om het bestuur
len. U krijgt, zoals gebruikelijk, tijdig te versterken.
Op 7 oktober is het bestuur in haar nieude convocatie voor deze bijeenkomst
we samenstelling voor het eerst bij elkaar
toegestuurd.
geweest. In onderling overleg zijn we tot
de volgende taakverdeling gekomen.
Dinsdag 16 februari 2010
20.00 uur
Daan Tap
Voorzitter:
De Oude School Hemmen
Ton Janssen
Secretaris:
Deze keer zullen we eens geen lezing Penningmeester: Ceciel v.d. Berg
organiseren, maar we zullen een quiz (beheert het budget van de werkgroep
organiseren. De vragen die we zullen Zetten, andere zaken blijven onder bestellen hebben, uiteraard, betrekking heer van het Algemeen Bestuur)
Hans Elfrink
op de geschiedenis van onze streek in de Leden:
Wim Huijbrechts
Betuwe. Op deze wijze denkenwij zowel
Anja van Rookhuijzen.
eengezellige als eenleerzame avondvoor
onze leden te kunnen presenteren.
In maart en april zullen we op de derde Wij denkendat we hiermedegeëquipeerd
zijn om onze taken naar behoren uit te
dinsdag een lezing organiseren.
voeren. Hierbij streven wij ernaar de inbreng van onze leden van de werkgroep
te vergroten.

I

I
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Extra service van de werkgroep.
Het is ons gebleken dat een aantal leden
van onze vereniging de bijeenkomsten
niet kunnen bezoeken omdat zij met
vervoersproblemen kampen. In iedere
volgende convocatie zullen we u oproe pen dit kenbaarte maken.Wij zullen dan
vervoertrachtente regelen van en naar de
Oude School in Hemmenvoor iedereen in
de dorpenAndelst,Dodewaard,Hemmen,
Herveld, Heteren, Randwijk en Zetten.

met zijn gezondheid niet afmaken. De
werkgroep bereidt de opening van een
landgoedinformatie- en educatiepunt
voor in eenvoormalige fruitbewaarplaats
aan de Boelenhamsestraat in Hemmen.
De informatie en educatie hebben o.a. betrekking op de (cultuur)historie van het
dorp Hemmen en zijn directe omgeving.
Daarnaast zijn ook natuur en milieu in
het project opgenomen. In onze werkgroep is ongetwijfeld veel kennis aanwezig over de cultuurhistorie van Hemmen.
Oproep inbreng CNME project
Wij vragen uitdrukkelijk niet om onder't Pakhuis te Hemmen.
zoek, maarveel meer om kennis. Laat die
Zoals u wellicht weet is de Historische kennis niet verloren gaan en meldt U bij
Kring betrokken bij het project 't Pak- Ton Janssen (04.88-452140). Hij zal onze
huis in Hemmen. Wim van der Horst kennis verzamelen en ervoor zorgen dat
was namens de Kring lid van een pro- het resultaat op de goede plaats terecht
jectgroep. Hij kan dit werk in verband komt.
•

Brief hoofd
Redactie
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MAL1RIK.
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C. J. VAN DEN BRENK
RIJTUIG- EN WAGENMAKER.

Rekening voor
van C. J. VAN DEN BRENK.
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Bakkerij
W. de
De bakker met
het grootste assortiment!
icling
Poo le
Gratis "
1-- notaris.
tot bil

e

I

Assurantieen financieringskantoor

a. hommersom b.
r
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 442144- Fax (0488)44 28 97

ONZE SPECIALITEIT:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krentekkimpkes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 48 26 24

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 602792
36

RIEIMIEBRINK
„vOi °
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 45 45 o8
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Aanbieding Tabula
Kobus van Ingen

I10e Jaarboek
in full-colour
Op vrijdag 13 november j.l. werd in het
Opheus dense Veerhuis traditiegetrouw
het eerste exemplaar overhandigd in
aanwezigheid van afgevaardigden van
aangesloten historische verenigingen,
buurverenigingen en genodigden.
De voorzitter van Stichting Tabula
Batavorum, Geert Visser, overhandigde
het eerste exemplaar aan Menno Potjer
uit Arnhem. Al ruim vijftien jaar publiceert hij over allerlei onderwerpen uit de
geschiedenis van de dorpen in de NederBetuwe. Vooral Opheusden heeft altijd
zijn speciale aandacht gehad. Menno is al
drie jaar eindredactielidbij onze stichting
en levert daarin voorbeeldig werk.
Na het officiële deel van de bijeenkomst
gaf Joke Honders ons een schot voor de
boeg voor het thema van 2010. Zij presenteerde met wat plaatjes mogelijke onderwerpen voor het volgende jaarboek:
Feest en vermaak in de Betuwe,
een thema, waar iedereen
wel iets voor kan bedenken.
Kermissen,jaarmarkten, veemarkten, koninginnefeesten,
feestelijke openingen, bijzondere huwelijken, Kerst,
Sinterklaas,Pas en enzovoort.
We willen als redactie graag
een jaarboek maken dat een
beeld geeft van wat er zoal
was te zien en te beleven bij
feestelijke gelegenheden in
onze streek.
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

Geert Visser sprak ten slotte alle auteurs
toe en bedankte hen voor de geleverde
bijdrage(n) in het jaarboek. Tevens was
er nog een woord van dank aan de directeur van drukkerij Tailormade uit Buren,
de heer Peter Bronk, voor junus Tahitu,
die de opmaak verzorgde, en last but not
least vo or de vertegenwoordiger van de
Stichting JanNieuwenhuysen, die de uitgave
van dit jaarboek mede mogelijk maakte.
Zoals hierboven reeds aangegeven is
het thema voor 2010 Feest en vermaak in
de Betuwe. Indien u denkt hierover een
bijdrage te kunnen leveren of als u nog
wat nadere informatie wilt hebben, dan
graag even contact met ondergetekende
opnemen. Eind januari zullen we weer
een auteursbijeenkomst beleggen. •
Menno Pot) er ontvangt het eerste exemplaar en de
bloemen uit handen van voorzitter Geert Visser..
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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) 451360
www.plantagebooksandmore.n1

38

• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Voor u gelezen
Anton Spies

Uit oude kranten
I

De Gelderlander/1o76
Door den heer G J. Brenkman te Aalst
zijn aan het Rijksarchief te Arnhem afgestaan ruim 30 perkamenten, brieven
en andere bescheiden, alle betrekking
hebbende op het Heilige-Kruisgilde der
Broederschap te Lienden. Een uittreksel
dezer stukken zal geplaatst worden in
een der volgende deelen der Vereniging
Gelre. Bedoeld gilde werd opgericht in
1518 en ontbonden in 1858.
Nieuwe Gorinchemse Courant
26-09-1897h
Zorg voor archieven.
Bij een kort doch hevig onweer, dat maandagbovenTiel woedde, werd het stadhuis
door den bliksem getroffen. Daar het gebouw voorzien is van een afleider werd
geen schade veroorzaakt. De correspondent der Arnhemsche Courant vestigt
de aandacht op den desolate toestand,
waarin het weleer zo rijk, en thans ni3g
goed voorzien, archief te Tiel verkeert.
'Bij geen lorreman kan het er slordiger
uitzien, dan op het zolderkamertje dat
de rijke geschiedenis onzer gemeente
herbergt. Degiftbrieven van de hertogen
Van Gelder liggen in eenongeslotenkistje,
dat branden kan als het wil. De boeken
staan niet in rekken maar liggen in de
grootste wanorde over de vloer. Men
zegt, dat onze gemeente-secretaris, teyens archivaris, dien toestand met ons
ten zeerste afkeurt en het is daarom te
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

hopen, dat B. en W. een toelage tot het
in orde brengen van het archief aan den
raad zullen vragen.'
Nieuwe Amersfoortsche Courant
24-07-1886/2
Bij het afrij den van den dijk is te Lienden
een wagen met hooi van den heer A. van
Zetten omgeslagen. Van de drie personen,
die op het hooi zaten, werd H. Rustenho ven doodte voorschijngebracht, J. Peters
met gebroken arm en geheel sprakeloos,
terwijl de derde in een sloot viel en met
den schrik vrijkwam.
Nieuwe Amersfoortse Courant
26-01-1887/1
Zoowel onder den boeren- als arbeidersstand is de welvaart in de Betuwe in de
laatste jaren belangrijk afgenomen. Het
meest lij den door dien achteruitgang de
arbeiders. Vooral in den winter hebben
op tal van dorpen die lieden letterlijk
gebrek, en leven velen van giften of van
bedelcenten, want werk voor allen is er
niet. Ten einde toch die menschen arbeid
te verschaffen, heeft men op enkele plaatsen, o.a. te Lienden, touwpluizerij en in
het leven geroepen. Het Ministerie van
Marine verschaft oud kabeltouw, dat
in die werkplaatsen door behoeftigen
geplozen wordt, die daarmede 40 cents
en me er per dag verdienen. Voor tal van
gezinnen is zulk een verdienste nog een
ware uitkomst, en te wenschen ware het,

nr. - december 2009

39

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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dat dergelijke werkhuizenmeerwerden
gesticht, vooral op het platteland, waar
men met een klein dagloon te vreden is.
Advertentieblad 12-09-1913/4
Een oud kasteel in veiling.
Te Echteld (Neder-Betuwe) zal in Octo ber publiek worden verkocht het kasteel
Wijenburg met koetshuis en stalling, benevens de daarij behoorende heerlijke
rechten.Dit kasteel, thans nog in het bezit
van de freules Van Balveren, is zeer oud
en ontleend zijn naam aan de familie Van
Wijhe, in wier bezit het eertijds was. In
1271 werd (volgens overlevering) een zekere Jordaen Van Wijhe door huwelijk
met een zekere Van Echteld eigenaar van
den Hof van Echteld. Dit geslacht bleef
aldaar gevestigd tot 17 Juli 1753, waarna
het kasteelvan eigenaar verwisselde. Het
kasteel moet in1178 gebouwd zijn. Een der
leden van de familie Van Wijhe is in de
kerkte Echteldbegraven. Op zijngraf ligt

eentombe van arduinsteen met opschrift,
waaruit blijkt dat daar rust het stoffelijk overschot van: Reinoud van Wijhe,
tiende heer van Echtelt, geboren in 1577,
overleden in 1657.
Nieuwsblad voor Gorinchem
en omstreken 04-11-1921/4
Over den aankoop van het kasteel Echteld bij Tiel is onderhandeld met den Duitschen kroonprins. De onderhandelingen
zijn evenwel afgesprongen, daar geen
overeenstemming werd verkregen over
den prijs. Gevraagd werd, naar verluidt,
3 ton en geboden 2 ton.
Nieuwsblad voor Gorinchem
en omstreken 30-11-1928/3
Het eeuwenoude kasteel te Echteld met
omliggende gronden, groot bijna 21 ha.,
is woensdag ingezet voor de som van
f97.500.
•

Schenkingen
Het afgelopen jaar mochten we weer
verscheidene schenkingen in ontvangst
nemen:
• Van de heer H. Tap uit Echteld: foto's
van burgemeesters van Echteld.
• Van mevr. Barink-de Jong uit Andelst:
archiefmateriaal van mevr. Obbink.
• Van de heer A. Franssen uit Kesteren:
40 foto's uit onze omgeving.
• Van de heer Maats uit Zetten: een aantal boekwerken en tijdschriften.
• Van de heer G . van Maanen uit Oosterbeek: stukkenbetreffende Kalkestraat
57 in Dodewaard.
• Van de heer J. G. A. Mathijssen uit Herveld: familiegeschiedenis Hendriksen.
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e

• Van NVbP Kesteren/Opheusden: archiefstukken.
• Van mevr. A.T.A. Versteeg-van Dolderen uit Vo orthuizen: archiefstukken
hoofdonderwijzer Van Dolderen en
Dorcas.
• Van de heer J. Hendriks uit Zetten: afleveringen van De Betuwe en alle delen
van de Oorlogskrant.
• Van de heer G. Visser uit Ochten: materiaal over de Dienst Openbare Werken
Midden-Betuwe.
Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor
uw schenking!
•

jaargang nr. i — december 2009
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Kerkarchief Kesteren
Redactie

I

Geen
Sisyphusarbeid

Vrijdag 3o oktober is in het gebouw EbenHaëzer in Kesteren het getranscribeerde
kerkarchief van Kesteren aangeboden
aan het kerkbestuur. De predikant ds.
Roseboom nam de boeken namens het
kerkbestuur in ontvangst.
Voorafgaande aan de overhandiging
werd een korte dienst gehouden i.v.m.
Hervormingsdag de volgende dag.
Na de pauze gaven Dick en Anton Spies
een Power-Point presentatie over hun
transcriptiewerk en lichtte ze er enkele
leuke zaken uit die ze tegenkwamen.
Namens het kerkbestuur sprak de heer
Van der Kooij een dankwoord aan de gebroeders Spies en de Historische Kring.

die nooit tot een einde komt en vruchteloze inspanning vereist.
Aangezien de inspanning niet vruchteloos is gebleven en het ook tot een goed
einde is gebracht, verdienen de gebroeders Spies alle lofvoorhun doorzettingsvermogen, en namens het bestuur onze
hartelijke dank voor de altruïstische
wijze waarop ze als transcribenten binnen onze vereniging functioneren!
De transcripties waren ongeveertwee
maanden geleden al gereed, maar dan
moet het ingebonden worden en van
rugteksten worden voorzien. Ook dat
kost tijd. Dankzij de medewerking van
de firma Bas Honcoop uit Dodewaard

Lange weg
Voordat het zover was is een
lange weg afgelegd van enke le jaren. De stapels originele
stukken beslaan in getranscribeerde vorm negentien
kloeke delen.
De gebroeders Dick en
Anton Spies hebben geen Sisyphusarbeid verricht. Dit
woord verdient een nadere
verklaring, want een Sisyp husarbeid is een zware arbeid,
Voorzitter Folkert Schuur man
overhandigt het compleet getranscribeerde archi ef aan dominee Roseboom.
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kon alles weer fraai worden afgewerkt,
waarvoor ook onze hartelijke dank!
Behalve het aangeboden archief is het
kerkarchiefvan Lienden verrijkt met drie
delen, waarin materiaal dat na de afronding van dat archief boven water kwam.

Nieuw project

Inmiddels zijn er contacten geweest met
het kerkbestuur van Echteld om ook hun
archief te transcriberen. Een bezoek
maakte echter duidelijk dat er in Echteld
nogal wat verloren c.q. zoek is geraakt.NI

De broers Dick (I) en Anton (r)
Spies waren deze avond terecht
het middelpunt.
Onder: Scriba Henk van der
Kooij bedankt namens het
kerkbestuur de gebroeders
Spies en overhandigt een
kleine attentie als blijk van
waardering voor al het werk.
(Foto's Piet Thijssen)

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang
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Nedereindsestraat 7- 4041 XE liesteren
Telefoon 0488 - 48 2226
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LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

VAKGARAGE
0 1.

ZAAYER v.o.f.
:"

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES

rl
L.
BOVAG

...IL

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

A
A

• 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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Monumentendag 2009

(pen
M NUMENTENDAG

Redactie

111 Fotoimpressie
Monumentendag 2009 is bijzonder geslaagd. Er
waren verrassendveel bezoekers met de boot van
Rhenen gekomen. Naar Rhenengingen iets minder
mensen. L oco-burgemeester Hans Keuken heet de
burgemeester van Rhenen welkom. Burgemeester
Veerhoekkwam met de boot van Rhenen en mocht
om die reden de ambtsketen (nog) niet dragen! •

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

nr. - december 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

Dialectwoorden 10
Joke Honders

Kwaajere
Mijn opa pruimde en kwaajerde duk in
de kolekit nas de stoel. Mijn opa pruimde
en spuugde vaak in de kolenkit naast zijn
stoel. Spuugen bij het pruimen van tabak.
Geen directe vermelding gevonden.
Mogelijk afgeleid van Kwatten (verg. het
mnl. te quatte, eigenlijk wel: om weggesmeten te worden, en vandaar: te loor)
in den zin van: datgene wat men met een
kwak smijt, neersmijt, uitwerpt, in 't bijzonder: fluim, speeksel.
Krangs
Bartus wier utgelache' want hij há de jas
46

Praote
gij
dialec'

krangs aon. Bartus werd uitgelachen want
hij had de jas binnenstebuiten aan.
WNT: Krang, o. a. verwant met Kring:
omgedraaid, omgekeerd, verkeerd, achterste voren of binnenste buiten.
Utspelleke
Jannie kwam schruuwend thuis, want
Trijntje had heur utgespelkt.Jannie kwam
huilend thuis omdat Trijntje haarvoorgekhad
gezet. MNL: Komt van spellijc wat met
grappen en schertsen te maken heeft. Bij
ons heeft het echter een negatieve klank
gekregen: met kwade opzet rare gezich•
ten naar iemand trekken.
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Reg. Archief Riviereniand

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
In Tiel kunnen zonder reservering worden In Geldermalsen kunnen na telefonische
aanmelding worden geraadpleegd:
geraadpleegd:
• De daar altijd al berustende archieven • De archieven van de gemeenten G eldermalsen en Neerijnen: hiertoe been collecties;
• De vanuit Culemborg overgebrachte
horen de woonkernen Acquoy, Beesd,
Culemborgse historischebibliotheek;
Buurmalsen, Deil, Est, Enspijk, G el• De centraal in Tiel ondergebrachte
dermalsen, Gellicum, Haaften, Heesbronnen voor genealogisch onderzoek
selt, Hellouw, Meteren, Neerijnen,
van de woonkernen in de gemeenten
Ophemert, Opijnen, Rhenoy, Rumpt,
Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en
Tricht, Tuil, Varik, Waardenburg en
Tiel.
Zermewijnen (gedeeltelijk ookteTiel).
In Tiel kunnen na telefonische aanvraag
via een afwijkende procedure worden
geraadpleegd:
• De archieven van Culemborg en de
voormalige gemeente Kesteren;
• De archieven van de waterschappen
in de Tielerwaarden en Culemborgerwaarden, de Neder-Betuwe, de OverBetuwe en de Linge.

N.B. Enkele archieven m.b.t. G eldermalsen en Neerijnen staan in Tiel of Buren!
In Buren kunnen natelefonischeaanmelding
worden geraadpleegd:
• De archieven van de gemeente Buren,
inclusief de opgeheven gemeenten
Beusichem, Maurik, Lienden en Zoelen;
• De archieven van de opgeheven gemeenten Dodewaard en Echteld (nu
behorend tot de gemeente NederBetuwe).
•

Sluitingsdata 2009 voor alle lokaties

Donderdag 24 december, vanaf14.00 uur (Kerstavond)
Vrijdag 25 december t/m vrijdagijanuari (Kerstsluiting)
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e
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WESTRENEN MECHANISATIE
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES
DE ERKENDE DEALER VAN:

JOHN DEERE
KARCHER
VIKING

STI HZ.®

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 (04.88) 48 26 33

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten

Wij lessen met:
CBF soo motoren met ABS
BMW n8d en i2od personenauto's
Land Rover freelander voor de aanhangwagen
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GEDIPLOMEERD
/01441;,
MOTORRij-INSTRUCEUR
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,www.vanhelden.n1
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RELATIEGESCHENKEN
MET DUIZENDEN
ARTIKELEN VOOR
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INSTELLINGEN &
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VERENIGINGEN
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BESTEL & INFORMATIELIJN

0344 - 64 02 00*

BEZOEK ONZE SHOWROOM — HET EEK 1 4004 LM TIEL

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

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

.
,._ _
____
_____

--s — 10

( Pie-'-‘"-t,'

_
'\---/-Z,
l

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 6024 00
NIEUWSBRIEF macs,0 28e

Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 44 2906
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Korte berichten
Redactie

Ronde van Ochten
Bij de Ronde van Ochten kwam ik
Hentteege'. ik had hum in gin jaore
mir gezien. lk was gelijk mit hum op
school gewies en had in 't laots van
de dartiger jaore saame mit hum bij
Daalderop gewerkt. We nuumde die
fabriek 'de Goudmijn'.
Nao de oorlog, waor we veul beleefd hadde, gonge we bij Berner in
hel daanse leere. `Gij weur goed in
De Hoki Poki dans en de kwikstep'.
Hent zeej'er nie veil! op.
En witte nog, dáide gij mit 't slotbal een iets aauwer djentjeten dans
vroeg. We moeste dan een buiging
maaket en vraoge: 'mag ikdeze dans
van u'.
Toen kwam er bij Hent een lachje
af. Da dametje zeej toen: 'ik dans
niet met een kind'. In plek dáide
gij beledig weur, zee'de gij toen:
'neem me nie kwaolek juffer, ik há
er gin erg in, dárde gij in verwachting waar...'
'Hansje, Hansje, wá hemme we
toch altijd schik gehad, laote we már
gaauw een puitje bier gaon vatte'.
Da heurt'er bij as 't de Ronde van
Ochte' is'
Hannes

k

Expositie Oorlog en Vrede
in het Rivierenland

Tot en met 29 januari 2010 is bij het Regionaal Archief Rivierenland de tentoonstelling `Oorlog en Vrede in het Rivierenland' te zien. Er is voor gekozen om deze
gebeurtenis in een breder perspectief
te zien. Naast het bezoek van de Vikingen wordt ook aandacht besteed aan de
Tweede Wereldoorlog, de uitzending van
Nederlandse troepen naar NederlandsIndië en de latere uitzendingen naar bijvoorbeeld Libanon en Irak in het kader
van VN-operaties.
St. Agnietenstraat 28, Tiel. Openingstijden: dinsdagt/mvrijdag o9 .00-16.3o uur
•
Periode: t/m 29 januari 2010

EXPOSITIE
OORLOG EN VREDE
IN HET RIVIERENLAND
6 OKTOBER '09 - 31 JANUARI '10

s'nt Agnietonsttoot 28, Tiol
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mobie e tel-foniz.
scanner
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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 • a (0488) 48 31 21
dodewaard@printendruk.n1
http://www.printendruk.n1

