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• Maandag 13 september 2010
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
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• Maandag ii oktober2olo
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• Week van de Geschiedenis 16-24 okt.
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Van de voorzitter
Folkert Schuurman

IEen nieuw seizoen
Juist voor het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief ontvingen wij bericht van
het plotselinge overlijden op tachtigjarige leeftijd van Wulf van der Lee uit Eck
en Wiel.
Wulf was een trouw bezoeker van
onze lezingen en ook bij de excursies
was hij altijd van de partij. Hij had een
grote algemene belangstelling en wist
menig spreker - en ook de rest van de
zaal - met zijn terzake doende vragen
en opmerkingen te verbazen.
In het Interviewboek II is zijn levensverhaal onder Maurik opgenomen.
Wij wensen zijn vrouw Adriana en
zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Wulf is op it augustus in Eck en Wiel
begraven.
Week van de Geschiedenis 2010
Land en water -16 t/m 24 oktober 2010
De Week van de Geschiedenis is eenjaarlijks terugkerend landelijk evenement,
waarbij honderden musea, archieven en
andere culturele instellingen speciale
activiteiten rond een wisselend thema
organiseren. In 2010 is dat Land enwater.
Wij organiseren zelfniets, maar liften
mee op de organisatie van onze collega's
in Rhenen. Het wordt een fietstochtlangs
de Rijn naar Elst/Ingen met aan onze kant
een bezoek aan de Marspolder, alwaar
Kobus van Ingen en Gerard Nieuwenhuis
iets zullen vertellen.
Er zal die dag een voetveervaren vanuit
4

de Marspolder naar Rhenen om de fietstocht ouderwets rond te maken.
Omdat de details nog niet bekend zijn
zullen we deze vroegtij dig op onze website publiceren.

Open Monumentendag 2010
De smaak van de ie eeuw
Open Monumentendag 2010 — het weekend van 11 en 12 september - heeft het
thema De smaak van de .19e eeuw. Met de
keuze voor de negentiende eeuw staat
een roerige eeuw centraal. Een eeuw
met twee gezichten; dat van industriële
revolutie en technologische vernieuwingen enerzijds, en dat van teruggrijpen
naar eerdere bouwstijlen anderzijds. Een
combinatie die heel wat verrassende mo numenten heeft opgeleverd, waarvan er
vele toegankelijk zullen zijn.
Helaas heeft de gemeente Neder-Betuwe geen initiatieven genomen om binnen
de gemeente activiteiten op te zetten.
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Twee minuten stilte
In samenwerking met de gemeente
Neder-Betuwe hebben we t.g.v. de herdenking van het einde van de Tweede
Wereldoorlog eenboekje samengesteld.
In het boekje komt de geschiedenis aan
de orde alsmede teksten van schoolkinderen over het thema Vrijheid. Het boekje
kost twee Euro.
Twee minuten stilte
Gedenken en vooruitkijken

OPKNAPBEURT
..14PM

Wokken, wokken, wokken
Tweemaal hebben André Schaaij en Annemarie Walravens in de zomer een barbecue georganiseerd. Omdat dat altijd
in de vakantie viel willen ze dit keer op
zaterdag 27 november iedereen die belangstelling heeft meenemen naar Wokrestaurant De Lelie in Wadenoijen. De
kosten zijn€19 ,95 per persoon, exclusief
de drank. Graag opgeven tijdens de openingsurenbij ons gebouw(o488) 48 2205.
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

Langs de Bonegraafseweg, op de
grens tussen Dodewaard en Eldik
staat al 55 jaar een zuil, waarvan de
betekenis vanaf de weg niet meer
duidelijk was.
Omdat er ook fietsroutes langs
lopen, hebben we gemeend dat een
opknapbeurt gepast zou zijn.
Onze technische dienst heeft de
zuil grondig gereinigd en de belettering opnieuw aangebracht, zodat
passanten kunnen zien dat de vaak
natte komgronden in dit gedeelte
van de Betuwe door ontwatering en
ruilverkavelingtusseni947 eni955
zijn omgezet in drogere en makkelijker toegankelijke percelen. •
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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 13 september 2010
2 o.00uur
Zalencentrum `De Vicary'

van molens in Parijs. Deze molens zijn
toen ook in Holland terecht gekomen en
staan er nu nog zij het aangepast aan het
Hollandse klimaat en omgebouwd tot
De heer Bert van de Voet
volwaardige fabrieken voor het malen
van graan, zagen van boomstammen tot
I Molens
planken en het slaan van olie uit raapzaad.
De geschiedenis van de molen en het En het belangrijkste: het op peil houden
malen van meel is een onderdeel van de van het water in ons waterrijk landje.
Frederik Hendrik en Maurits, de twee
geschiedenis van het menselijk leven.
De meest primitieve wijze van malen zonen van Willem van Oranje, hebben er
was het fijnwrijven van het graan tussen methunvriend Leeghwater voorgezorgd
dat de molens aangepast werden voor de
twee stenen.
Dergelijke stenen, waarvan er verschil- nieuwe industrie die in opkomst was. En
lende reeds meer dan 2000 jaar vóór nu worden deze molens nog steeds voor
Christus in gebruik zijn geweest, heeft verschillende doeleinden gebruikt.
men teruggevonden in Ninevé, Assyrië,
Dit alles wordt u in een avondvullend
Egypte.
programma verteld en uitgelegd aan de
Het volk van Israël zwervende in de hand van sheets en dia's door de molenaar
woestijngebruikte al handmolens om het van de Korenmolen 'Op Hoop van Beter'
manna te malen. Het draaien van de ste- uit Ingen.
•
nen was meestal slavenwerk maar werd
al spoedig door muilezels en paarden
overgenomen de zogenaamde rosmolens.
De Egyptenarenbouwden al gauw door
water aangedreven molens, evenals de
Romeinen in Rome langs de Tiber. In de
achtste eeuw hadden ook veel kloosters
in Italië hun eigen watermolens.
De windmolens zijn uitgevonden
door de Arabieren zij hadden immers
geen stromend water, maar wel wind.
Het voorbeeld zijn nu nog de molentjes
op Kreta en Cypres. De kruisridders in
de tijd van de kruistochten hebben deze
molentj es mee genomen naar het Westen.
In de twaalfde eeuw is er dan al sprake
6
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Maandag 8 november 2010
20.0 ouur
Zalencentrum `De Vicary'

Maandag 11 oktober 2010
20.00 Lezing
Zalencentrum 'De Vicary'

I

De heer J. Aanen
Water, veen en turf in De Gelderse Valei

De heer J. Aanen is oud-docent aardrijkskunde aan het Ichtus college te Veenendaal.
Hij zal zijn verhaal vooral toespitsen
op het zuidelijk deel van de Vallei. Beginnend met een aantal theorieën over het
ontstaan van de G elderse Vallei, neemt
hij ons in vogelvlucht mee door de tijd.
Daarbij zal duidelijk worden dat water
altijd een belangrijke en zelfs een beslissende factor vormde voor deze regio. De
turfwinning in de Vallei leidde tot het
ontstaan van Veenendaal, maar had ook
waterstaatkundige rampen tot gevolg.
De relatie tussen de Vallei en andere
gebieden krijgt uiteraard breed aandacht.
Voorbeeld van zaken die ter sprake
zullen komen:
Is er een relatie tussen het ontstaan
van de Grote Meren in Amerika en het
ontstaan van de G elderse Vallei?
Liep er ooit een Rijnarm door de Vallei
naar het IJsselmeer?
Waarom waren erjuistvanaf
ongeveer het jaar 1595 zoveel
overstromingen in de G elderse
Vallei?
Gezien de onderwijsachtergrond van de inleider mogen
we rekenen op een boeiende
•
avond!

I

Joke Honders
Winters in de Betuwe

Naar aanleiding van het boek Winters in
de Betuwe dat deze avond gepresenteerd
zalworden, zal Joke uit het boek vertellen
en laten zien ,waarbij alle dorpen uit de
Neder-Betuwe aan bod komen.
Wat niet mogelijk was om in het boek
te laten zien kan op deze avond wel
vertoond worden, zoals een filmpje
uit de jaren '50 uit Rijswijk met volop
schaatsplezier, waarin verschillende
personen (inmiddels al lang overleden)
uit het dorp te zien zijn. Maar er zijn meer
korte filmpjes.
Bijzonder is verder een oud fotoalbum
uit 1918 dat de ijsclub uit Eck en Wiel
aanbood aan de ambachtsheer van Eck
en Wiel, graaf Aldenburg Bentinck uit
Amerongen bij diens 40-jarig jubileum.
Deze foto's, die overigens niet in het boek
zijn opgenomen, komen wel op de lezing
aanbod. Kortom, voor mensen uit de Betuwe een avond vol nostalgie.
•

Schaatsers uit Eck en Wiel,
met in het midden Ben van Doorn.
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang
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Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

én
Total
tankstation
Arie de Bruijn

r.
?"rlinemitakersturrk is imbued;

Dalwagen 16
DODE WAARD

Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 641282

(0488) 411316

Drogisterij Roelofsen

tos

Dorpsstraat 7
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86
Elektrotechniek
Bonegraafseweg 14
6669 MH Dodewaard
(6 (0488) 41 12 14
(0488) 41 21 93
E-mail: elektro@petersvanton.n1
www.petersvanton.n1

Peters van Ton
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Elektrowinkel
Kalkestraat 3
6669 CK Dodewaard
© (0488) 412685 c! (0488) 41 04 50
E-mail: winkel@petersvanton.n1
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Lizendoorn
Joke Honders

Verkoping van Het Hof

I

Uzendoorn had vroeger twee kastelen,
het kasteel of slot van de heerlijkheid
Uzendoorn (gelegen buitendijks tegenover de kerk) en Het Hof. Het Hof is gebouwd op een hoger gelegen stuk land
in Uzendoorn dat De Woerd genoemd
wordt. Het huidige gebouw bevat nog
muurresten van het oude kasteeltje. Het
Hof is tot 1865 in bezit geweest van de
familie Van Isendoorn, maar is wel enige
tijd door vererving in handen van een
andere familie geweest.
Het Hof werd in 1370 'bij broederscheiding' toebedeeld aan Allert van
Isendoorn, maarschalk van Gelre. In
1519 werd Johan van Isendoorn met de
Hof beleend. Deze Johan was getrouwd
met de zuster van Maarten Rossum, de
bekende maarschalk. Johan en zijnvrouw
schijnen ook daadwerkelijk op De Hof
gewoondte hebben (zie plaatje beneden).
Het kasteel werd rond i600 gemoderni-
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seerd in Gelderse stijl door Wolter van
Isendoorn a Blois en zijn vrouw Margaretha van Voorst. In de Navorscher is
sprake van een wapensteen uit Het Hof,
die erin geplaatst moet zijn door deze
Woltervan Isendoorn. Op de wapensteen
stonden de volgende kwartierwapens:
Van Isendoorn, Van Stommel, Van Rossem en Van Ruyschenberg.
In de ie eeuw vererfde het Hof op de
familie Van Stepraedt, maar is in de 18e
eeuw langs dezelfde weg terug weer in
handen van de familie Van Isendoorn
gekomen.
Deze families woonden niet meer op
Het Hof, want vanaf 1590 is er voor het
eerst sprake van een pachter op Het Hof,
een zekere Anthonis van den Bergh. De
vroegere pachters moesten hun baas
vroeger in natura betalen: 200 pond boter, 3 tonnen winterappelen en 2 dozijn
schapenkazen.

nr.3 — augustus 2010
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Vanaf het midden van de 18e eeuw werd
De Hof al gepacht door de familie De
Haes. Toen de laatste Van Isendoorn
Blois rond187o stierfkocht de toenmalige
pachter, Gerard de Haas, het inmiddels
gemoderniseerde huis. Zijn zoon Willem
bewoonde het tot 1932.

BELANGRUKE OPENBARE VERKOOPING
VAN

ONROERENDE GOEDEREN
ONDBR

.I.JZ EN DOORN on

ECEITELD.

no Note/tame Jhr. J. L. Ikons le ,Grar.akeyr, Jhr. G.
Morse to (Aar se A. Karp te Opkterdea, ste soormamem
op Woorsdsg 13 .7sli 12.12 tif ..at oa op Warmly 27 Atli
ImMeg, tenets de. om. It as, tea teelsbata
doe time.
V VAN ONAI/18101 te liteedoma, ton vermeil*
van 4. nrven van "open ers Heot W. 4.tt..opWkk te

00M>=1,..T:

Willem de Haas
De familie De Haas was eeuwenlang een
aanzienlijke familie in Uzendoorn. Willems voorvader was begin 16o o al schepen en burgemeester van I Jzendoorn.
Willem (*1843, zoon van Geurt de Haas
en Angnenies Gijsbarta Heuff) zelf was
behalve burgemeester/secretaris van de
gemeente Uzendoorn, ook burgemeester van de gemeente Echteld.ijzendoorn
was vanaf 1818 tot 1923 een zelfstandige
gemeente en werd pas in 19 23 bij Echteld
gevoegd. Willem de Haas was tevens lid
van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland en was één van de op richters van het Kon. Ned. Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde.
Bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1914
kreeg Willem van de inwoners van IJzendoorn een fotoalbum aangeboden met
honderddertig foto's met daarop alle
inwoners vereeuwigd. Ieder gezin werd
apart gefotografeerd door de Tielse fotograafJan Ibelings. Met ingang van i april
1914 trad De Haas terug als burgervader
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De navolgende Onroerende Goederen
onder LIZENDOORN en ECHTELD.
PRIICKEL

I.

De Villa met aanbehoore%
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van Echteld. In Uzendoorn bleef hij nog
enkele jaren in functie.
Willem is op 4 maart 1932 overleden
en zijn erfgenamen (Willem was ongehuwd) verkopen een half jaar later al
zijn bezittingen en dat waren er heel wat,
zoals blijkt uit de advertentie waarin de
verkoping wordt aangekondigd. Daar is
sprake van heel wat meer landerijen dan
er oorspronkelijk tot Het Hofbehoorde,
dat was maar ongeveer 17 morgen land:
op het Buitenveld, op De Lange Wand en
op De Woerd.
De verkoop van Het Hof
en andere goederen
De verkoping vond plaats op 13 en 27 juli
1932 in het koffiehuis van J. M. van Ommeren te Uzendoorn. Uit een advertentie
in de krant blijkt duidelijk om hoeveel
huizen en landerijen het wel niet ging!
In totaal worden 30 percelen genoemd
die behalve in Uzendoorn ook in Echteld
lagen. (zie volgende bladzijde)
Alle percelen werden jaarlijks ver huurd, het fruit blijkbaar op het hout
verpacht, want bij de boomgaarden is
alleen sprake van verhuur van het gras.
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LIJST VAN ONROERENDE GOEDEREN
1. Villa Het Hofmet oprijlaan, erven,koetshuis,groteschuur,schuurberg,schuur,broeikas
en broeibakken, siertuin en boomgaard, gelegen aan de Pottumsestraat te Uzendoorn,
met overpoot aan zuid- en westzijde, tezamen 1,18,66 ha;
2. Een bouwland Voor Het Hof geheten, met een strook Tyramidenboomgaard' met broeibakken, 51,30 are groot;
3. Twee huizen met erven ten zuidwesten van perceel I, groot 4,26 are;
4. Boomgaard Achter het Hof, groot 1, 33, 90 ha;
5. De Oude Boomgaard voor de School 1,42,60 ha;
6. Bouwland De Woerd, groot 1,85 ha;
7. Boomgaard genaamd Gasthuisboomgaard, groot 59,20 are;
8. Bouwland, genaamd Viertienhout [dit is misschien eenverschrijving en moetveertienhont
zijn.J1-1], groot 2,14,00 ha;
9. Boomgaard, Het Heufke, 90, 6o are groot;
10. Boomgaard, genaamd de Tienhont, groot 1,48,70 ha;
Boomgaard, genaamd de Achterste boomgaard, groot 2,78,80 ha;
12. Bouwland, genaamd de Driemorgen aan de Broekdijk, groot 2,86,10 ha;
13. Bouwland, genaamd De Tweemorgen aan de Broekdijk, groot 2,10,90 ha;
14. Boomgaard, genaamd De Veluwe, groot 3,79,50 ha;
15. Weiland, de Wormkamp, 4,48,15 ha;
16. Weiland, genaamd de Varkenswei, groot 4,76,30 ha;
17. Weiland, genaamd de Vijfmorgen, groot 4,08,10 ha;
18. Weiland, genaamd de Bovenste Wei, gelegen aan de Linge, groot 5,32,95 ha;
19. Een woonhuis, genaamd het Witte huis, met erf en bouwland, groot 13,42 are;
20. Bouwland, genaamd de Molenboomgaard, groot 47,50 are;
21. Bouwland, genaamd De Viermorgen op het Langewand, groot 3,90,40 ha;
22. Bouwland, genaamd de Tweemorgen op het Langewand, groot 1,92,00 ha;
23. Een pas met peppelenbomen, water en riet aan de Waalbandijk, groot 40,70 are en een
nog een pas aan de Waalbandijk metpeppelenbomen, groot 23,70 are. Er is hier ook sprake
van een kolk die jaarlijks voor f4 verhuurd wordt;
De volgende percelen liggen in Echteld:
24. Bouwland, genaamd de Drie Morgen op de Hul, groot 3,00,00 ha;
25. Bouwland, genaamd de Vier Morgen op de Hul, groot 3,82,30 ha;
26. Bouwland, genaamd het Hoogeland, groot 7,70 are;
27. Bouwland, genaamd de Blaasbalgen, groot 2,61,00 ha, weg 6 are;
28. De hofstede Het Zant, met boomgaard en bouwland, groot 2,44,10 ha ,met dijkhelling,
groot 15,51 are;
29. Weiland, ten oosten van perceel nr. 29, groot 2,66,70;
30. Bouwland gelegen tegenover het Zant, genaamd de Driemorgen, groot 2,76,90.

Alles bij elkaar opgeteld komen we tot Met dank aan Christiaan de Lange uit Lieneen oppervlakte van maar liefst ruim 66 den die mij de advertentie ter hand stelde. Een
hectare, inclusief 5 huizen. Wie het al- belangrijke bron zijn de transcripties betreflemaal gekocht heeft is mij niet bekend, fende uzendoorn van Frank van Iizendoorn,
want het werd in afzonderlijke percelen bij ons in het Instituut te raadplegen, maar
verkocht.
• ook te vinden op internet.
NIEUWSBRIEF HKK8,0 28e
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HUIBIERI
CATERING
44tei
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) 64 55 90
E-mail: info@huiberscatering.n1

www.huiberscatering.n1
ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Firma
S.A.H. van Binsbergen & Zn.

Herman Tijssen

Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43

zonwering
Bezoek onze showroom!

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Broekdijk 40
4041 CW Kesteren
Tel. (0488) 48 20 08
www.tijssen-zonwering.n1
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Bijzondere kerkepaden
Herman de Regt

Andelst en Zoelen
In de Middeleeuwen had elk dorp een
kerk, de dorpskerk. Anders was het geen
dorp, maar een buurtschap. Het koor aan
de oostkant van de kerk was het hemelse
gedeelte. De westkant was naar de wereld gericht. Daartussen was het schip
waarin de dorpsmensen zich verzamelden. Aan de westkant was ook de toren.
Deze onderstreepte de belangrijkheid
en de glorie van het dorp.
De Amtsmannies Over-Betuwe en
Neder-Betuwe zijn vele eeuwen lang
bestuurd door een Amptman. Deze
werd bijgestaan door de Amptsjonkers,
kasteelheren uit dezelfde streek. Verkiezingen werden pas gehouden na de
omwenteling van 1795.
Bij vrijwel elk dorp was ook eenkasteel,
soms zelfs meer dan één. De kasteelheer
was de rijkste en meest invloedrijke man.
Meestal had hij ook het recht van collatie en bepaalde dus welke predikant
voor de dorpskerk beroepen werd. De
kasteelheer, zijn gezin en zijn personeel
gingen naar de kerk over een eigen weg,
het kerkepad. Zo werd zijn bijzondere
positie zichtbaar gemaakt. Hij had in
de kerk veel, zo niet alles, te vertellen.
Sommige kasteelheren deden er nog een
schepje bovenop. Hoe? Door de weg van
het kasteel naar de openbare weg, de uitgang dus, precies uit te laten komenbij de
kerktoren. In de Over-Betuwe is dit nog
te zien in Andelst en in de Neder-Betuwe
in Zoelen.
De hoofdingang tot het kaste el bij AnNIEUWSBRIEF HKICSLO 28e jaargang

deist was, en is nog steeds, aan de Welystraat, tegenwoordig Tielsestraat. Maar
des zondags ging men door een 'wandellaan' in de richting van de kerk. Deze laan
was, en is, zeventien meterbreed, vroeger
beplant met vier rijen beuken. Tegenwoordig staan hier twee rij en eiken. De
laan liep tot aan de Hemmense Zandweg,
tegenwoordig Wageningsestra at.
Het denkbeeldige verlengde van de
laan gaat precies over de kerktoren.
In Zoelenwilde de kasteelheer zijn positie nog sterker tot uitdrukkingbrengen.
Want hij bepaalde zelfs de plaats waar de
kerk gebouwd werd. Daardoor staat hier
de kerk niet in het centrum van het dorp,
zoals vrijwel altijd het geval is, maar aan
de uiterste rand.
•
Andelst, de kerk in het verlengde van het kerkepad.
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Echteld
Frans Nieuwenhof

IOnderscheiding
voor Kobus van Ingen
Op 29 april 2010 heeft Kobus van Ingen
—40 jaar lid en jarenlang bestuurslid van
onze Historische Kring Kesteren en Omstreken—een koninklijke onderscheiding
gekregen. Hij is lid in de Orde van Oranje
Nassau geworden. Deze onderscheiding
is opgespeld door burgemeester Veerhoek van de gemeente Neder-Betuwe in
kasteel De Weijenburgin Echteldtijdens
een feestelijke bijeenkomst. Overigens
een zeer toepasselijke locatie gezien
zijn historische belangstelling voor dit
kasteel.
Naast zijn activiteiten als oprichter en
secretaris van de buurtvereniging 'De
Landgenoten' in Opheusden, heeft hij
zich vele jaren ingezet voor onze
vereniging en alles wat met histo ne te maken heeft in onze regio.
Kobus heeft talrijke publicaties
op zijn naam staan, meegewerkt
aan gezamenlijke publicaties,
heeft heel lang in het bestuur
van onze vereniging gezeten en
in de redactie van de Nieuwsbrief.
Daarnaast was en is hij trekker
van de archeologische werkgroep.
Ook houdt hij regelmatig lezingen over de geschiedenis van onze
streek; soms algemeen, soms zeer
specialistisch. Al meer dan 2o jaar
organiseert hij samen met Chris
de Bont de jaarlijkse excursie van
de Kring.
14

Van het begin afaan heeft hij zichingezet
om samen met andere historische verenigingen in het Rivierenlandpublicaties uit
te geven en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de u welbekende jaarboeken
van de Stichting Tabula Batavorum. Hij
is hiervan bestuurslid.
Het bestuur van onze kring feliciteert
bij deze nogmaals Kobus van Ingen hartelijk met deze onderscheiding en danken hem voor al het werk dat hij voor
of namens de kring heeft verricht. Wij
hopen nog lang vruchtbaar te kunnen
samenwerken.
•
Felicitaties van burgemeester Cees Veerhoek,
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Heteren in de 18e eeuw
Wim van de Westeringh

I Rhijndam en Dijkhuizen
Rhijndam
Ds. J. H. Jonckers (1818-1900, Heteren
1841-1886) schreef in de Geldersche
Volksalmanak voor het jaar 1858 het volgende verhaal: `Geen neutraliteit! Een
dorpstooneel uit de patriots che volksbeweging der voorgaande eeuw'. Het verhaal geeft eenkijkje op wat er zoal in een
dorp in die rumoerige tij d gebeurde. Het
verhaal slaat onmiskenbaar op Heteren,
wat duidelijk blijkt uit het volgende: Ds.
Theophilus van Heesteren van Rhijndam
= Ds. Franciscus van Hulst van Heteren.
Passage in het verhaal van Ds. Jonckers (geschreven Heteren, juli1857) over
het tragische overlijdenvanDs.VanHulst:
'Terwijlhij, navolijverige prediking, aan
zijn gemeente het psalmvers voorlas: Ik,
Heer, die al mijn blijdschap in U vind, Hoop
op Uw heil met al Uw gunstgenooten, zonk
hij zachtkens in zijn kansel neder.'
Passage uit de 'Boekzaal' (1798):
het Voorgebed gedaan en dat met het
Gebed des Heeren beslooten te hebben,
gafhy op om te zingen uit den 119 Psalm.

Hy las de eerste regelen van het 83ste vers
van dien Psalm der Gemeente voor, en
zeide to en (nog zonder eenige vermindering of verflaauwing van stem "en wat er
meer volgt". Dan, zo oogenbliklykhierop,
eer nog het gezang begonnen was, zeeg
hy in den Predikstoel neder, en gaf geen
teeken van leeven meer. Eene plotslings
gestremde omloop van het bloed, is meer
dan waarschynlyk de oorzaak van zyn zo
alleronverwachtst overlyden geweest...'
Psalm vers 83: Wat vreê heeft elk, die
uwe wet bemint Zij zullen aan geen' hinderpaalzichstooten.Ik,HEER, die al mijn
blijdschap in U vind, Hoop op uw heil met
al uw gunstgenoten; 'k Doe uw geboón
oprecht en welgezind; Uw liefdedienst
heeft mij nog nooit verdroten.
Dijkhuizen
E. J. Veenendaal (1833-1906), hoofdonderwijzer (1862-1875) aan de in 1862 gestichte Christelijke school in Heteren
schreefin zijn bundel verhalen en verzen
Oude Kennissen het verhaal 'VeranderinVoor een stijlvolle begrafenis in
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren
Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o.

WEVERS
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

Familie Wevers Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 4110 55 • (06) 300 40 552
info weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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H.D. Verwoert en Zn.
Complete I•voningInelekting
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

Tielsestraat1o3

Tel: (0488)441298

4041 CS
Kesteren

Fax: (0488)443292

email: iiƒo@vandamwonen

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

Leolci,.

g,,(....:„.4,7-„,,
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Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
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gen in Dijkhuizen'. In dit verhaal worden Bronnen Rhijndam:
vooral het sociale en kerkelijke leven in 1. Jonckers, J. H. (1858). Geen Neutraliteit! Een
dorpstoneel uit de patriotsche volksbeweging
een dorp behandeld in het midden van de
der voorgaande eeuw. In: Geldersche Volksch
19de eeuw. Het verhaal speelt zich °Innisalmanak, deel 24, blz. 27-56.
kenbaar afin Heteren, wat duidelijkblijkt 2. Maandelyksche Uittreksels opoekzaaldergeleerde
uit het volgende: Dijkhuizen = Heteren,
Waereld (1798), Februari, b1 173-175.
3. Westeringh, W. van de (1998): Tragisch overDs. Ringheld = Ds. Heldring.
lijden van ds. F. van Hulst van Heteren. In:
Passage uit het verhaal van E. J. VeeWeekblad De Betuwe, jaargang 198, nr.15.
nendaal (geschreven 1872): 'In de nabijheid was een jeugdig leraar, die anders P.S. In de nieuwe Terugblik deel 11 (2010) zal een
predikte dan zijn ringbroeders'... 'Ds. artikel opgenomen worden over die woelige tijd:
Ringheld- zoo heette die jeugdige leraar 'Heteren 1795: dansen rond de vrijheidsboom'.
- kwam in1841 een predikbeurtvervullen
in de gemeente waarover wij spreken'... Bronnen Dijkhuizen:
'Hij sprak over de onmogelijkheid om 1. Veenendaal, E. J. (1904). Veranderingen in
Dijkhuizen. In: Oude Kennissen, blz.114-116.
God en den mammon tegelijk te dienen'
2. Heldring, L. (1881). 0. G. Heldring. Leven en
...`Zijn woorden waren krachtig en waar,
Arbeid, blz. 197-201.
dus scherp'...`De Dijkhuizers wilden van 3. Essen, J. L. van (1980): Groen van PrinsteDs. Ringheld niets weten'.
rer. Schriftelijke Nalatenschap, Zesde deel:
Briefwisseling, Vijfde dee11827-1869. In: Rijks
Het hele verhaal is in1887 door E. J. VeeGeschiedkundigePublicatien, Grote Serie,nr.175,
nendaal, die toen hoofdonderwijzer in
blz.116-117.
Baarn was, verteld op het zilverenjubileWesteringh, W. van de (zoo». D e Christelijke
um van de christelijke school te Heteren. 4. School te Heteren en de eerste onderwijzer
In zijn biografie 0. G. Helding. Leven en
E. J. Veenendaal. In: Terugblik, deel 8, blz. 43-5o.
Arbeid wordt ook ingegaan op de preek
die ds. Heldring in Heteren hield. D e passage die hierop slaat, luidt als volgt: 'In
1841 moest ik er eens preeken en koos
tot onderwerp den onrechtvaardigen
rentmeester, volg. Luc. xvI,
harde woorden was nu hun geld aangetast,
Cursus oud-schrift
hun godsdienst voor nul, of liever voor
afgodsdienst verklaard'...
In oktober starten we bij voldoende
In een brief aan mr. G. Groen van
deelname op de woensdagavond
Prinsterer schreef ds. Heldring in 1841
weer met cursus oud-schrift, een
hierover het volgende: 'Vorig jaar om
voor beginners en een voor gevoreen voorbeeld te noemen preekte ik te
derden. Elke cursus omvat 12 lesHeteren'...`over den onrechtvaerdigen
sen. De kosten bedragen so euro
rentmeester, hen in ernst aanradende
per cursus inclusief lesmateriaal en
zich vrienden van den Mannon te makoffie. Opgeven bij Joke Honders
ken'.. .'Een geroep ging over mijn harde
per e-mail: jokehonders@orange.nlof
preek. Men wilde mij daar den kanzel
(0488) 413o 31.
•
do en verbieden'...
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang
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hl I vakzaak

Piet van Walsem

Woninginrichting
Textielhandel

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

P. J. VAN DAM

Piet van Walsem

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

Opheusden
Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 1313

VERBOOM

Swaenenstate 4— Opheusden — Tel. (0488) 449140
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I Onthulling beeldje van Ellie Frank
Op woensdagavond 14 april 2010 is op
het schoolterrein van de basisschool de
Sterappel in Lienden een monumentje
onthuld ter herinnering aan Ellie Frank.
Ellie was de dochter van de Joodse familie
Frank uit Lienden. Ze zat in de oorlog
ondergedokenbij het dienstmeisje Judith
van Schaik. In het boek Tussen mobilisatie
en capitulatie, geschreven door Bernier
Cornielje wordt de minder fraaie rol beschreven van de toenmalige burgemeestervan Lienden, de heer Kamp. Uiteindelijk is ze vermoord in Sobibor als zovele
andere joden.
Hoewel er ieder jaar veel aan de herdenking van de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog wordt gedaan
wilde de school dit jaar iets
bijzonders doen omdat het
een lustrumjaar is. Het was
goed te zien hoeveel energie
en aandacht aan dit project
is gegeven onder de bezielende leiding van juf Annemarie Walraven.
In de ontmoetingsruimte
van de school was een tentoonstelling ingericht. Met
name de commentaren
van de leerlingen die daar
hingen waren van een kinderlijke waarheid en niet
allemaal even aangenaam
om te lezen. Samen met de
onthulling was dit eenwaardig einde van een bijzonder
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

schoolproject.
Het beeldje is gemaakt door de beeldend kunstenaar Tony Bos, niet geheel
toevallig vader van een oud-leerling. De
symboliek van staan in twee werelden is
mooi getroffen. Na diverse toespraken
van onder andere burgemeester Tammes
van Buren, Tony Bos de maker van het
beeldje en nog een ver familielid van Ellie Frank en muziek en een gedicht door
leerlingen werd het beeldje onthuld. De
leerlingen zetten nog mooie plantj es om
het speciaal aangelegde plekje in de tuin.
Aanwezig waren de pleegzuster van
Ellie Frank, Liesbeth Dasberg en Judith
van den Berg-van Schaik, het vroegere
dienstmeisje van de familie Frank. •

nr.3 augustus 2010
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AZET

Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 642819
Telefax (0344) 643533
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

rrml

(

LID

BOVAG

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

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

.11.11111111MI

Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN
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* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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Opheusden
Joke Honders

Vroege geschiedenis
van het veer (I)
I
van werd door zijn huwelijk in 1361 met
een dochter (Jenne Boc van Mere) van
de toenmalige heer van Meer. Zij krijgen
een zoon Hubrecht die in drie latere oorkonden betreffende het Opheusdense
veer voorkomt.
Door de term broederscheiding in dit
document wordt duidelijk dat het veer al
in bezit van hun vader Hubrecht ( t 1347)
of moeder Jutte van der Leck moet zijn
geweest.Mogelijk is het eigendomsrecht
van het veer afkomstig van de zij de van
De oudste vermelding
In het G elders Archiefte Arnhem kwam hun moeder. Aan de heerlijkheid de Leck
ik een aantal bijzonder oude oorkonden was o.a. ook verbonden de belangrijke
tegen waarin melding wordt gemaakt van Rijntol te Emmerik.
Peter heeft twee broers, de ene broer
het Opheusdense veer en stuitte daarbij
op hetjaarta11367! Wordt het Ingense veer is Jan (ongehuwd) die zijn vader in 1347
al in1487genoemd, de oudste vermelding als heer van Culemborg is opgevolgd. Als
van het Opheusdense veer dateert dus Jan sterft ini377 wordt hij opgevolgd door
van maar liefst meer dan een eeuw eerder. de andere broer Gerrit.
De akte is opgemaakt op 17 februari 1367,
'des woensdaechs na sente Valentinisdach 'Den verstat tot Huesden'
Peter krijgt bij de broederscheiding in
martinis' om precies te zijn.
In dit document erkent Peter van Cu- 1367 niet alleen het Opheusdens veer toelenborch, heere van Mere, knaap, bij boe- bedeeld, ookgrondente Maurik, Rijswijk
delscheiding met zijn broeder, de heer en Ingen.
van Culemborg en van de Lek, ontvangen We zien in deze oorkonde dat sommige
te hebben goederen in Maurik, Rijswijk gronden in Maurik met name worden geen Ingen en de 'verstat te Huesden'. Dat noemd, namen die aldaar tegenwoordig
het hier om Opheusden gaat en niet om nog altijd voorkomen zoals De Duinen
Heusden (Noord-Brabant) blijktuittwee en De Mente. De letterlijke tekst van de
latere oorkonden, die in1415 opgemaakt oorkonde met de transcriptie is op de
zijn.
•
volgende pagina weergegeven.
Met Mere wordt de heerlijkheid
Box(meer) bedoeld, waar Peter heer
Wordt vervolgd
Door mijnboek over de geschiedenis van
het Ingenseveerbenik erg geïnteresseerd
geraakt in de ouderdom van de veren in
de omgeving van Ingen en vond bijvoorbeeld op de web-site van de gemeente
Neder-Betuwe dat het veerte Opheusden
te boek staat als één van de oudste overzetveren vanNederland, alleen jaartallen
worden daarbij niet genoemd. Daarvoor
moet je echt in de archieven duiken.

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang
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• damesmode
• herenmode
• kindermode
• algemeen textiel

Slagerij / traiteur Augustinus

• woninginrichting

NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL
Hoofdstraat 12— 4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 — Fax: 0488-48 10 92
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.nl

x
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Boorsma
CENTRUM VOOR MODE & WONINCINRICHTING

E?n,

voisr Itt li‘te,f291)

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

Uitvaartverr7orging
Erik van L.Joest
Tel. 0344 - 65 SS 32

dag & nacht
41.

Respect
voor alle wensen
Aandacht
voor alle mensen

• voor- en nazorg
• Begeieiding en advies
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in de gehele regio
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.ni
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'Allen den ghenen die desen brief sullen sien of
hueren lesen doe ic verstaen Peter van Culenborch here van Mere cnaep dat mi mijn heren die
heren van Culenborch ende van der Lecke mijn
bruederen bi rade ende goetdonken onser bruederen ende maghe ende sine manne die hier nae
becreven staen mit mijnen vrij en wille ende mit
goeden voorzij en ghegoedt heeft alse vore alle
erfnisse daer wij in bestorven sijne ende meenboedel mede suken. In den ijersten aen desen
goeden die hier na becreven staen ende gheleghen sijn in den maelscap van Mauderic alse aen
dat groete Bro eke dat houdt zueven endeviertich
mergen zueven ende dertich roeden ende den
Wal, voert den Duijneweert, voert den Cleijnen
Weert, voert op die Huijsmaten elftehalf merghen endeacht ende 't sestich roeden, voert op die
Meijnten neghende halven merghen ende acht
ende viertich roeden, voert opten lande buten
dijcs twintich mergen seste half hont, ende vijf
werde, voert tot Rijswic sestien merghen ende
sestehalf hont ende enen weert endetweackerin
den weert ende enen Loedacker also alse die ghe-

leghen sijn, voert tot Ynghen eene ende viertich
mergen vierde half hont ende twintich roeden
also als die gheleghen sijn, voert tot Huesden
aenden verstat also alse dat gheleghen is ende dit
voirscreven lant, werde ende verstat sal ic Peter
voirscreven ende mijne nacomelinghe hauden

NIEUWSBRIEF HKI(84.0 28e

van den here van Culenborch voirscrevenminen
bruederen ende van sinen nacoemelinghen in
rechte bruedersceij dinghe ende waert dat mijns
ontbreke zonder wirckelicke ghebuerte die wirckelicke van mijnen lijve ghecomen waer, so souden dese voirscreven lande, we erde end e veerstat
weder comen op ten heren van Culenborch of op
sine rechte erfname die heren tot Culenborch
weerden. In oirconde des briefs beseghelt mit
mijnen zeghel ende om die meere oirconde ghe...
nijt ende stedicheijt so hebbe ic ghebeden mijnen
brueder, maghe ende mannen mijns heren van
Culenborch voirscreven als here Ghijsbrecht
here van Vijanen ende van den Goije mine boele
Gheryt van Culenborch mine brueder, Sweder
van Vijanen, Heinric van Mauderic, Ernst van
Zalmonde ende HeinricvanMauderic desen brief
mitmi te seghelen ende wij Ghijsbrecht here van
Vijanen ende van den Goije voircreven, Gherijt
van Culenborch, Sweder van Vijanen, Heinric
van Mauderic, Ernst van Zalmonde ende Heinric
van Mauderic went wij over alle dese voirscreven

vorwaerden ende goedinghe gheweest hebben so
hebb en wij om be den wille Peters van Culenborch
voirscreven desen brief mit hem beseghelt mit
ons en seghelen tot eenre oirconde, ghegheven int
jaer ons heren dusent driehondert zueven ende
tsestich des woensdaechs na sente Valentinus
dach martinis'.
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00

Arent ROELOFSEN

C11
•

* Oph. 17-08-1813 It Oph. 20-02-1881

0

Jantje WINKELMAN

k.
o.)

Geurtje VONK

0

* Oph. 06-05-1785 It Kest. 28-11-1853

+0
co

Elizabeth vAN DE POL

Floris VAN BINSBERGEN

0

00
00

Klaas VAN SETIIN

L.r2

0
oo

* Wag. 15-03-1798ItR henen 23-05-1884

Betuwse kwartierstaat:

-„
00
0"C5

0

Wageningen 28-02-1822

x Kest. 21-01-1832

x Kest.14 -10-1842

Stoffel Adrianus
VAN BINSBERGEN

Geurtje
WICHARDS

Steven
van SETTEN

Gerritje
ROELOFSEN

bakker, landbouwer

dienstmeid

arbeider

arbeidster

*Oph. 13-03-1833
t Kest.10-10-1893

*Wag.13-06-1834
t Kest.13-10-1915

*Oph. 30-01-1841
t Kest.12-07-1921

*Oph. 09-05-1845
t Kest. 20-11-1929

x Oph.

-07-1804

x Wageninge n 08-09-1855

x Kesteren 18-06-1875

Ariën VAN BINSBERGEN

Dientje VAN SETTEN

arbeider
Opheusden 18-06-1883
t Kesteren 12-03-1942

* Opheusden 28-12-1876
t Opheusden 27-10-1955
x Kesteren 28-02-1908
Florus VAN BINSBERGEN

* Opheusden 04-08-1916 t Opheusden 14- 07-1993

x Kesteren
Willem
groente- en
*Dodewaard

24

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang nr.3 — augustus 2 oio

Willem van Binsbergen
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Jan Dirk
TIJSSEN
dienstknecht,
boomkweker
'Oph. 19-12-1837
t Oph 27-08-1914
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x Maurik 29-09-1836

x Kesteren 01-10-1841

Gosewina
LOKHORST

Reindert
VAN LEIJEN

X

«5
0
0,2

0
e,)

..d
C

Jantje WINKELMAN

r•-•
?

Klaas VAN SETTEN

N

?
Ln

C-)

CO
00

00C'

Menske VANde WA R DT

CO
00
00

*Maur. 07-04.-1815ftMaur. 15-12-1872

Cr,
CO
00

Cornelia Janna VAN ZANDWIJK

co

* Oph. 17-08-1813 It Oph. 20-02-1881

00

Kest. 21-01-1832
Jantje
VAN SETTEN

(land)arbeider
*Maurik 30-03-1845
tOph. 24-11-1905

*Oph. 02-12-1852
t Kest. 28-12-1928

*Oph. 19-11-1851
t Oph. 06-07-1915

x Maurik 07-06-1866

x Kesteren 24-09-1886

Willem TIJSSEN

Menske VAN LEIJEN

arbeider, boom weker
* Opheusden 23-09-1886
t Valburg 13-10-1969

* Kesteren 28-05-1892
t Kesteren 25-02-1943
x Kesteren 18-05-1910

Reintje Menselina TIJSSEN

11-04-1946
VAN BINSBERGEN
fruithandelaar
09-09-1952

* Opheusden 01-04-1923 t Kesteren 22-12-2003
x gehuwd (K[erk])
* geboren
gedoopt
x ondertrouw
t overleden (A) datum akte
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STREEXPOST
KOERIERSOIENSr

Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service
Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 481305
E-mail info@damme.n1

Gerto Streekpost Koeriersdiensten
Nobeiwegib. 6669 MV Dodewaard
Tel. (0488) 4125 65 - Fax (0488) 4129 44
Mail: info@gerto-streekpostail

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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Excursie op 9 oktober
Kobus van lngen

Ill De Gelderse Poort
Op zaterdag 9 oktober is er weer de jaarlijkse excursie. We gaan ditmaal naar het
Duitse grensgebied in de Gelderse Poort.
Vertrek zoals gewoonlijk om halfnegen
vanaf het Stationsplein in Kesteren.
's Heerenberg
Hatro Tours uit Ochten brengt ons deze
dag naar 's Heerenberg en Emmerik.
Omstreeks io.00 uur worden we op de
koffie verwacht in de bijgebouwen van
het kasteel Huis Bergh. Na de koffie worden we door een tweetal gidsen door dit
fraaie middeleeuwse kasteel rondgeleid.
Hier zal aandacht worden geschonken
aan de boeiende geschiedenis van het
voormalige graafschap en ook is er aan-

NIEUWSBRIEF HKICSt.0 28e

dacht voor de zeer bijzondere collectie
meubelen en kunst die is bijeengebracht
door de familie Van Heek, de bekende
textielbaronnen uit Twente. Na de rondleiding worden we terugverwacht in de
bijgebouwen waar we dan gebruik zullen maken van een lunch bestaande uit
broodjes en soep.
Emmerik
Omstreeks halftwee stappen we weer in
de bus en rijden we naar Emmerik. In deze
voormalige Gelderse stad brengen we
een bezoek aan de fraai gerestaureerde
Maartenskerk. Het is de bedoeling dat we
daar ook een kijkje nemen in de schatkamer waarin alle kerkelijke kostbaarheden

jaargang nr.3 — augustus 2010
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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, bitterballel enz.

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

Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 1220
Internet: www.vdgarde.n1

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

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

(0488) 48 15 20
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wordenbewaard. De Maartenskerk, ooit
de meest oostenlijk gelegen kerk van het
bisdom Utrecht, is voor een deel nog romaans en is direct aan de oever van de
Rijn gelegen. In de laatste oorlog is het
bouwerk ernstig beschadigd. Het is echter met zeer veel zorg weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.
Afzakkertje

Na ons bezoek aan Emmerik gaan we
de Rijnbrug over en rijden we door het

Duitse laagland in de richting
van Kranenburg en Beek. In
deze laatste plaats maken we
nog een koffiestop in café
restaurant De Mussenberg.
Hier kunnen we nog even
rustig napraten over al hetgeen we op deze dag hebben
gezien. We verwachten zo
rondom half zeven weer in
Kesteren terug te zijn.
Deelnamekosten voor
deze dag zijn £ 35 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen de buskosten, de koffie
en lunch en de toegangskostenvoor huis
Bergh en de Maartenskerk in Emmerik.
U kunt zich telefonisch opgeven bij
Kobus van Ingen (0488) 441741. De
deelnamekosten kunt u over te maken
op bankrekeningnummer 3319 57 183 of
gironummer 3725054 t.n.v. Historische
Kring Kesteren onder vermelding van
'Excursie 2010'.
Geeft u zich snel op, wie het eerst komt
die het eerst maalt.
•

Brief hoofd
Redactie

,

ELECTRISCHE SMEDERIJ
RUKSGEDIPL HOEFSMID

Fa. W.

v. MERKESTEIN

LANDBOUWWERKTUIGEN
MOTOREN
1/4ARAIE1WKAERCK
HELS
fr
ENN
HUISFIOUDELUKE,.ART.
1

TWEE 223 — LIENDEN — GIRO 491937
LIENDEN,

REKENING

voor

(5
4-44%
:5

........... ......-.-

1955

.244

•
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e

jaargang nr. 3 - augustus 2010

29

Werkgroep Zetten
Ton Janssen, secretaris

WG
Zetten

Lezingen najaar 2010
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 45 18 62

Dinsdag 21 september 2010
20.00 uur

De Oude School Hemmen

I Kobus van Ingen

Kastelen en adellijke huizen in de Betuwe

Op iG september 2008 heeft Kobus van
Ingen voor de werkgroep Zetten een zeer
interessante lezing gehouden over kastelen. Na afloop van deze lezing heeft
Kobus beloofd nog een keer terug te ko men om (meer) aandacht te geven aan de
kastelen uit het oostelijke gedeelte van
de Betuwe. Welnu op 21 september a.s.
is het zo ver!
De Betuwe was ooit een gebied dat bijzonder rijk was bedeeld met kastelen en
adellijke huizen. Tussen Lobith en G orkumbestonden er zo'n 150 kasteelachtige
huizen. Een ding hadden ze met elkaar
gemeen: ze waren adellijk
bezit, en de bewoner c.q. bezitter had door het bezit van
dit huis het recht om zitting
te nemen in de Nijmeegse
ridderschap.
Aan het huis waren wat
voorwaarden verbonden:
het moest hecht en sterk zijn
en omringd door een gracht.
De kasteelheer diende van
adellijke afstammingte zijn
en mocht zijn handen niet
`aan de ploeg slaan'. Niet iedere eigenaar was een 'heer'
30

in de juridische zinvan het woord, slechts
eenbeperkt aantal kastelen domineerden
in een heerlijkheid, waar de bezitter zich
dan ook 'heer' (en meester) mocht noemen. Het merendeel van de kastelen en
adellijke huizen kent een vergelijkbare
ontstaansgeschiedenis en ookwaren het
vaak representanten uit dezelfde adellijke families die op meer plaatsen in ons
leefgebied hun 'huysengieten bouwen.
Deze en meer aspecten uit de kastelengeschiedenis van met name Over- en
Neder-Betuwe zullen in deze lezing aan
de orde komen en nader worden toegelicht.
Kobus van Ingen is al jaren bekend
als inleider over diverse historische onderwerpen uit onze streek . Zijn specialiteit is archeologie en hij is lid van onze
kring.
•
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Dinsdag 19 oktober 2010
uur De Oude School Hemmen

20.00

I

John Wattilete
Achtergronden van de komst van de
Molukse gemeenschap naar Nederland

Deze keerhebbenwij eenbijzondere gast
in ons midden. De heer John Wattilete is
namelijk president in ballingschap van de
(Rms), de Republiek der Zuid-Molukken.
Hij zal in zijn lezing ingaan op de
achtergronden die geleid hebben tot de
komst in 1950 van ongeveer 12500 Molukse mensen naar Nederland. Vanaf dat
moment ontstond een eigen geschiedenis
van deze bevolkingsgroep in Nederland.
Deze geschiedenis zal aan de orde komen.
In het bijzonder in ons gebied hebben
wij lang samengeleefd met de Molukse
gemeenschap, die in eerste instantie
werden ondergebracht in woonoorden.
In Eist, Randwijk en Opheusden is een
dergelijk onderkomen lang onderdeel
geweest van het dorp en nog heden ten
dage wonen veel mensen van Molukse
afkomst in deze plaatsen.
De heer Wattilete is zelf geboren en
opgegroeid in Bemmel. Hij is graagbereid
deze lezing voor ons te verzorgen.
Te zijner tijd ontvangt u onze convocatie met daarin meer details over deze
voor ons bijzondere lezing.
•
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Dinsdag 16 november 2010
20.00 uur
De Oude School Hemmen
Drs. C.M. van den Berg
I Een wandeling door kaart en atlas
De heer Van den Berg, oud-rector van
het Hendrik Pierson College (voorheen
Heldring College) te Zetten en sociaal geograaf, neemt ons mee op een wandeling
door kaart en atlas. Hij schetst op boeiende wijze de interessante geschiedenis
van de kaart/atlas door de eeuwen heen
en het gebruik daarvan door de verschillende doelgroepen.
De heer Van den Berg begint zijn voordracht met het lezen van Numeri 13 vers
17-20, dat handelt over de verkenning van
het land Kanaän.
Uit het verleden kennen we de wegenkaart van de Romeinen, en ook de
Griekenmaakten kaarten. De cartografie
bereikte via Arabië en Spanje onze gebieden. Ook nu nog bekend is Mercator met
zijn Mercatorprojectie.
Ten tij de van de voc worden er in
Nederland fraaie atlassen en kaarten
gemaakt, de echt goede topografische
kaarten en atlassen ontstaan echter pas
in de 19 e eeuw. Ook van Zetten/Hemmen
bestaan oude wegenkaarten.
Uiteraardwordt wat uitvoeriger stilgestaan bij de alombekende Bosatlas, waarvan sedert 1877 inmiddels 53 (!) drukken
zijn verschenen.
De wereld verandert voortdurend en
daarmee ook de atlas. Ondanks tomtom en internet blijven kaart en atlas
nog steeds onmisbare hulpmiddelen om
ons de weg te wijzen en om te weten te
komen hoe de wereld er in werkelijkheid
uitziet.
•
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ONZE SPECIALITEIT:

Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom

Assurantieen financieringskantoor

STREEKLEKKERNIJEN:

Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklinnpkes

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

Hoofdstraat 26 • Resteren
Tel. (0488) 482624

MEUBELBEKLEDERIJ
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VAN LEDDEN
.,
Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
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• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 602792
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RIBUOIEBRINK
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 45 45 08
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Winters in de Betuwe
Redactie
11 Een

nieuw boek van Joke Honders

In november op de maandelijkse lezingavond zal voorafgaande aan de lezing het
in voorbereiding zijnde boek gepresenteerd worden: Winters in de Betuwe.
Het boek behandelt de geschiedenis
van het ijsvermaak in de Neder-Betuwse
dorpen, die alle een voor een aan bod
komen, waarbij ook allerlei plaatselijke
feiten worden verhaald. Zoals in Lienden
waar een jongeman met het kaarten een
bijzonder object inzette toen zijn geld
op was.
In elk dorp was wel een ijsclub actief,
soms verdwenen ze helemaal, zoals in
Rijswijk waar tot halverwege de jaren
vijftig ijsclub de Roodvoet actief was, of
in Uzendoorn waar in 1914 al een ijsclub
werd opgericht. Sommige fuseerden zij,
zoals Ingen en Lienden of Ijzendoorn,
Echteld en Ochten, waarbij in Eldikgelijk
een nieuwe club werd opgericht, enigszins tegen het zere been van de nieuw
gefuseerde club.
Dodewaard en Kesteren behorentot de oudste schaatsclubs
van Gelderland. Omdat beiden
nog over vro ege notulenboeken
beschikken, was veel te achterhalen over het schaatsen rond
1900. Oude kranten leverden
genoeg materiaal om over alle
ijsclubs te vertellen, zoals wie de
oprichters waren, wat er werd
georganiseerd, waaruit de prijzen bestonden en vooral wie de
wedstrijden wonnen. Er worden
NIEUWSBRIEF HKIC84.0 28e jaargang

heel veel namen genoemd!
Andere winterse zaken komen eveneens aan bod zoals het weer, de watersnoden die de Betuwe in het verleden
veelvuldig geteisterd hebben met een
paar opgetekende angstige ervaringen,
daarentegen worden ook de winterfeesten behandeld en hoe de B etuwse mensen
de winters doorkwamen.
Behalve schaatsen was er ook ander
wintervermaak, zoals het rijden met de
arreslee, een straatbeeld dat sinds de
jaren vijftig verwenen is. Verder is er
een hoofdstuk gewijd aan de winterbelevenissen van Gerrit de Weijer (*1912
Lienden) en is een winters dialectverhaal
opgenomen van G. J. Peters.
Het boek, ca. 230 bladzijden, bestaat
uit 21 hoofdstukken met circa 400 illustraties en is geschreven door Joke Honders, aangevuld met twee bijdragen van
schoonrijdster Wil van Schaik-Vink uit
Lienden.
•
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Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:

Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

Schildersbedrijf Hans van Ewijk

Rembrandt van Rijnstraat 44 • 4033GH Lienden
o6 51637973 I" 0344-602740
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Tweede Wereldoorlog
Daan Viergever

Frank Lodge,
een krasse veteraan
Regelmatige bezoekers van de 4 mei herdenking in Opheusden zullen hebben opgemerkt dat naast de vaste aanwezigheid
van Belgische veteranen van de Brigade
Piron, de laatste jaren ook een Engelse
oud-strijder in zijn rolstoel, samen met
zijn echtgenote, aanwezig is.
Zijn naam is Frank Lodge, die als stafsergeant deelnam aan Operatie Market
Garden.Hij was ingedeeldbij de Guards
Armoured Division, de eenheid die op 17
september 1944, na de luchtlandingen,
als spits van het grondleger Nederland
binnentrok.

Op to mei j.l. had ik, samen met voorzitter Folkert Schuurman een prettig en interessant onderhoud met het echtpaar
Lodge, die ook dit jaar weer logeerde in
in de stacaravan van de familie Van Dijk
in Hien. Op 5 mei vierde Frank daar zijn
negentigste verjaardag.
Lodge vertelde dat hij vanaf 1937 als
'weekend soldaat' deel uitmaakte van de
Territoriale Troepen, een soort reserve
legereenheid van vrijwilligers, die wij, zij
het in karikatuur, kennen uit de televisie serie 'Daar komen de schutters'.
Toen ini939 de Tweede Wereldoorlog
uitbrak meldde Lodge zich onmiddelijk
bij het officiële Engelse leger. Korte tijd
later werd zijn onderdeel, 'King's Own
Yorkshire Light Infantry', ingezet in
Noorwegen. Lodge had als persoonlijke
bewapening een pistool en tien kogels.
Het Britse leger was toen nog in de op bouwfase, zij het dat men daarmee eerder
was begonnen dan in ons land. Zijn eenheid maakte toen overigens deel uit van
de 49ste West Riding Division, beter bekend als de 'Polar Bears', die in de winter
van 1944-1945 in de Betuwe actief was.
Lodge toonde ons nog een oud mouwembleem, waarop de ijsbeernaarbeneden
kijkt. Hun commandant vond dat dit te
weinig energie en optimisme uitstraalde,

Frank Lodge,19 jaar oud op 3 september 1939.
NIEUWSBRIEF HKK&o 28e jaargang
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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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Het oude embleem.

Het nieuwe embleem.

dus werd korte tijd later een nieuw embleem ingevoerd: de witte ijsbeer met fier
opgeheven kop.
Na Noorwegen was Lodge actiefin o.a.
Noord-Afrika, waarna in 1944, deel uitmakend van de Irish Guards, de opmars
vanuit Normandië door Frankrijk en
België heen naar de Nederlandse grens
volgde, waar op 17 september 1944, kort
na het middaguur, nadat zij de vliegtuigen
van de luchtlandingstroepen hadden zien
overtrekken, het Britse 3oste korps de
opmars richting Einhoven begon.
Lodge vertelde dat al voor Valkenswaard de Duitse tegenstand veel sterker
was dan verwacht. Er werden acht van
tanks buiten gevecht gesteld, wat al direct
vertraging veroorzaakte.
Verder optrekkend beleefde hij de
glorieuze intocht in Eindhoven, waar
zij de ioiste Airbornes ontmoetten, die
delen van de stad inmiddels in handen
hadden. De opmars ging daarna, hier
en daar met vertragingen, verder naar
Veghel, Uden, Grave en Nijmegen. Om
precies te zijnnaar Berg en Dal, waar zijn
commandovrachtwagen (vuurleidingsen verbindingsauto van een artillerieeenheid)werd opgesteld. Voor het eerst
sliep hij die nacht in een comfortabel bed,

daartoe genodigd doorbewoners van een
naburig huis.
Die rust was slechts eenmalig, want de
volgende dag was hij in Nijmegen, vlakbij
de felbevochten Waalbrug, omgeving
Hunnerpark.
In onze streek was zijn eenheidbetrokken bij de gevechtenrons Eist, en op enig
moment waren zij ook in Zetten.
Frank Lodge vertelde verder over hun
opmars in het voorjaar van 1945 door de
Achterhoek, via Enschede naar Bremen
en Hamburg. Zij waren de bevrijders
van enkele krijgsgevangekampen. Ook
was hij in Bergen-Belsen, waar toen al
veel 'displaced persons' (vluchtelingen
uit Oost-Europa)werden aangetroffen.
Pas eind 194.6 keerde hij terug naar
Engeland en werd daar korte tijd later
gedemobiliseerd. Daar ging hij 'back to
business'. Voor hem was dat een zaak in
textielproducten in Yorkshire, die o.a.
aan het Huis Dior stoffen leverde.
Eigenlijk, zo bevestigde ook zijn echtgenote, werd er nooit meer over de oorlog gesproken. Zijnverklaring daarvoor
was interessant voor ons Nederlanders.
Lodge zei: 'We had a job to do'. In Engeland hebben wij geen bezetting gekend
zoals jullie in West-Europa. Ook zijn wij
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Resteren
Telefoon 0488 -482226

's maandags gesloten

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

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.

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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er in Engelandmee vetrouwdgeraakt om
te vechtenbuiten onze grenzen. Eenmaal
thuis, als de klus geklaard was, ging het
(burger)leven gewoon weer verder.
Toen in 2005 een lokale krant in een
artikel melding maakte van fondswerving om veteranen nog eenmaal terug
te laten gaan naar de Europese sklagvelden, vroeg zijn vrouw hem: lij was ook
in die oorlog. Als je nog eens ergens heen
zou willen, waarheen zou dat dan zijn?'.
Na kort nadenken kwam het antwoord:
'Holland'.
En zo ging het echtpaar Lodge in september 20 05 naar Nijmegen, waar zij een
hotel hadden geboekt. Hun grote angst
was dat niemand hen zou kunnen verstaan, want ze spraken geen Nederlands.
Maar dat viel mee. De taxichauffeur die
hen naar het hotel reed was een Canadees,
en buschauffeurs wisten hen in goed begrijpelijk Engels de wegte wijzen. Samen
met een Pools echtpaar verzeilden ze bij
de herdenking in Driel.
Daar kwamen zij, toen ze na afloop
van de plechtigheid enigszins verdwaald
rondliepen, in contact met het echtpaar
Van Dijk-van Voorst uit Hien. Sinds die
ontmoeting logeert de familie Lodge daar
tweemaal perjaar, in mei en in september.
Interessant was nog het antwoord van
Lodge op de vraag van voorzitter Schuurman hoe hij dacht over zijn hoogste commandant veldmaarschalk Montgomery.
Schuurman bracht in herinnering dat
hem vooral van Amerikaanse kant nog
weleens verweten werd te langzaam en
te aarzelend te zijn geweest, met name in
de opmars in Zuid-Nederland.
Het antwoord van Lodge was: 'Monty
wasn't hesitating, he was cautious:Montgomery was niet aarzelend, hij was voorzichtig. In een oorlog sneuvelen velen,
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maar elke militair die onnodig sneuvelt
is er eente veel. Daar dacht Montgomery
altijd aan.
Het echtpaar Lodge reisde dit jaar door
naar Noorwegen, waar Frank was uitgenodigd om op 13 mei bij een herdenking
een scheepsbel te luiden, afkomstig van
een in een fjord getorpedeerd Engels
schip. De betreffende scheepsbel is onderdeel van een monument dat daar die
13 mei onthuld werd.
Het was een bijzondere ervaring om
met deze 90-jarige veteraan, die een fotografischgeheugenbleekte bezitten,te
spreken en zijn ervaringen te horen. •

Frank Lod9e in de stacaravan in Hien op to mei 2oto .
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Gemeente Overbetuwe
Redactie
II Fotoarchief

op web-site

In de vorige Nieuwsbrief kon u onder de
kop Fotoarchiefvoormaligegemeente Valburg
uit de schoenendoos lezen dat ons lid Teun
Versluis io jaar bezig is geweest om het
fotoarchiefvan de voormalige gemeente
Valburg te digitaliseren.
Vrijdag 25 juni is het fotoarchief symbolisch overgedragen aan de gemeente
Overbetuwe. In aanwezigheid van veel
genodigden die foto's en/of beschrijvingen hebben aangeleverd schetste Teun
Versluis in zijn speech het verloop van
het project, waarna hij wethouder Frits
Witj es verzocht met een druk op de knop
de website te projecteren op het scherm.
Marc Bonnes liet vervolgens zien hoe
een en ander is te vinden, waarbij hij enkele mooie plaatjes uit de verschillende
dorpen toonde.
Vooraf gaf voorzitter Folkert Schuurman voor de aanwezigen een indruk van
de activiteiten van onze Kring en heeft hij
enkele valkuilengetoondbij het gebruik
van Internet als enige bron. Ook toonde
hij een portret van een in Valburg geboren
wetenschapper, van wie — tot zijn verrassing — niemand het bestaan kende. Dat
zijn dan weer de zegeningen van Internet.
In de rubriek 'Historische Foto's' op
bladzij de 45 ditmaal eenportret van deze
'onbekende' geleerde.
In zijn dankwoord benadrukte Frits
Witjes het belang van deze fotocollectie,
vooral voor mensen die uit de gemeente
stammen en over de wereld zijn getrokken. Ook zij hebben nu via het Internet
toegang tot deze historische bron.
40

De wethouder bedankte verder de Historische Kring en in het bijzonder Teun
Versluis voor al het werk datverricht is, en
bood namens de gemeente Overbetuwe
een kleine attentie aan.
Adres Fotoarchief

De weg naar het fotoarchief is niet gemakkelijk te vinden. Ga naar de site van
de gemeente Overbetuwe en klik op `Gemeente'. Daaronder klikken op 'Meer
over Overbetuwe'. Dan ziet u de toegang
tot het Fotoarchief met de handleiding.
U kunt ook onderstaande link kopiëren en in uw browser plakken voor een
rechtstreekse toegang:
http://www.overbetuwe.nl/Gemeente/Meer_
over_Overbetuwe/Digitaal_fotoarchief
Vermeldenswaard is nog dat de foto's op
hoge resolutie van de website gedownloaded kunnen worden.
Op de volgende bladzijde een voorbeeld van een foto uit de collectie met
hieronder de bijbehorende omschrijving:
Samenvatting

Boerderij 'De Hucht' aan het Molenpad
1 te Hemmen na de oorlogshandelingen
van 1944-1945(1945).
Uitgebreide beschrijving

Het zwaarbeschadigde 'achterhuis' van
de boerderij 'De Hucht' aanhet Molenpad
i te Hemmen na de oorlogshandelingen
van 1944-1945. De boerderij werd gebouwd in 18 oo. Tussen de ravage staan
de herenBarten (links) en Hupkes. Rechts
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van de heer Hupkes zien we een stapel
typische ronde Betuwse fruitmanden, die
vaak gebruikt werden voor het opslaan
en veilen van pruimen en kersen. Bijna

rechtsonder een zgn. `hoenderik' (mand)
in gebruik bij het plukken van diverse
soorten fruit. Zie ook de codenummers
02.228 o.o3.o °aim 003 en oos Cm 007.•

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
%IONiiIEiiNs%miEsiEEII•IllE111‹.E.51111
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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

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
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang
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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 12
Joke Honders

Karbaonus

Die kjal die weinde me toch in een grote
karbaonus. Die man woonde in een heel
groot huis. WNT: geen vermelding, maar
misschien afgeleid van karbonkel waar
WNT, behalve rode edelsteen, als vijfde
verklaring geeft een aanduiding vooriets
groot in zijn soort.

Praote
gij
dialec'

nog in bepaalde toepassingen gebezigd,
met name voor een rij (volgens GALLÉE
twintig) korenschooven of hokken die
op het land staan, en een korte rij na den
bloei ingekuilde bloembollen.
Verraoze

G aart há wel aarg onrustig geslape, want
hij had't hele bed verraos. Gerrit had wel
Tijl:rij ofreeks. In die bogerdstonde vijf erg onrustig geslapen, want het hele bed lag
tijle maaikerse. In die boomgaard stonden door elkaar.
vijf rijen meikersen. Waarschijnlijk ver- WNT: verrazen Alleen nog in dialect
aangetroffen. Ruwbehandelen; in de war
want met ndd. tile; ohd. zila, mhd.
nhd. zefie. Een voorheen blijkbaar ruim brengen, door elkaargooien; verwoesten,
•
verbreid woord voor: rij, reeks; thans vernielen.
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Reg. Archief Rivierenland
Henk Huitsing

I

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel- Telefoon (0344) 6122 30
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur

In Tiel kunnen zonder reservering worden N.B. Enkele archieven m.b.t. G eldermalgeraadpleegd:
sen en Neerijnen staan in Tiel of Buren!
• De daar altijd al berustende archieven
en collecties;
In Buren kunnen na telefonische aanmelding
• De vanuit Culemborg overgebrachte
worden geraadpleegd:
Culemborgse historische bibliotheek; • De archieven van de gemeente Buren,
• De centraal in Tiel ondergebrachte
inclusief de opgeheven gemeenten
bronnenvoorgenealogisch onderzoek
Beusichem, Maurik, Lienden en Zoevan de woonkernen in de gemeenten
len;
Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en • De archieven van de opgeheven geTiel.
meenten Dodewaard en Echteld (nu
behorend tot de gemeente NederIn Tiel kunnen na telefonische aanvraag
Betuwe).
•
via een afwijkende procedure worden
geraadpleegd:
Waalbode raadpleegbaar
• De archieven van Culemborg en de De jaargangen van de Waalbode van
voormalige gemeente Kesteren;
1908 tot en met 1941 zijn op de website
• De archieven van de waterschappen geplaatst:
in de Tielerwaarden en Culemborger- http://www.regionaalarchiefriviewaarden, de Neder-Betuwe, de Over- renland.nl/index.php?option=com_
Betuwe en de Linge.
wrapper8Lview=wrapper&Itemid=134
In Geldermalsen kunnen na telefonische Digitale Beeldbank
aanmelding worden geraadpleegd:
Eveneens op de site te raadplegen onder
• De archieven van de gemeenten G el- Beeldbank foto's van het werkgebied.
dermalsen en Neerijnen: hiertoe behoren de woonkernen Acquoy, Beesd,
Buurmalsen, Deil, Est, Enspijk, G elSluitingsdata zoio
dermalsen, Gellicum, Haaften, Hees voor alle lokaties
s elt, Hellouw, Meteren, Neerijnen,
Ophemert, Opijnen, Rhenoy, Rumpt, Vrijdag 24 december Kerstavond
Tricht, Tuil, Varik, Waardenburg en
Vrijdag 31 december Oudjaa.rsavond
Zennewijnen (gedeeltelijk ookteTiel).
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang
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WESTRENEN MECHANISATIE
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES
DE ERKENDE DEALER VAN:

0

JOHN DEERE
*KARCHER

571111:

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
4041CT 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
Wij lessen met:
CBF 500 motoren met ABS
BMW niid en izod personenauto's
Land Rover freelander voor de aanhangwagen
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GEDIPLOMEERD
KN471
MOTOWNSTRUCTEUR
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Historische foto's
FoWert Schuurman
IEen

'onbekende' beroemde Valburger
Pieter Otto Coenraad Vorsselman de
Heer, geb. te Valburg (Geld.) 20 september 1809, oven. 26 december 1841 te
Utrecht. Zijn vader, Jan was predikant
te Valburg; zijn moederheette Frederica
Wilhelmina Verweij.

Enkele feiten uit zijn biografie:
1823 Latijnsche school Culemborg;
1826 Universiteit te Utrecht, theologie,
wis- en natuurkunde;
1830 Belgische Opstand; een der oprichters van het vrijwillige jagerscorps der
Utrechtsche studenten; sergeant-majoor;
1830 Ontving Militaire Willemsorde;
1832 Verhandeling over de quadratuur
van den cirkel. Bekroond en uitgegeven.
1833 Promotie tot doctor in de wis- en
natuurkunde;
1834 Professor in de wis- en natuurkunde aan de Illustre S chool te D eventer;
Ontdekte in Florence vijf latijnsche
brieven van Christiaan Huygens aan
Utrechts Archief.
kardinaal Leopold de Medicis;
Datering:1835-184o (19e eeuw). Beschrijving: PorSchreef de Gronden der Zeevaartkunde,
tret van P.O.C. Vorsselman de Heer, geboreni8 o9 ,
serge ant-majo or bij het korps Vrijwillige Jagers welk werk werd geroemd;
van de Utrechtse hogeschool (1830-1832), overledeni841. B orstb eeld links, in toga. Techniek:litho.
Opmerkingen: Prent van J.D. Steuerwald, midden 19 de eeuw, naar een tekening van P.M J. Hondius uit ca.1837. Prent gedrukt op Chinees papier
geplakt op een opzetblad. Soort: Tekeningen
en prenten.
Van zijn portret bestaan ook prenten van H. J.
Backer en J. de Lange.

Curator van het opvoedingsgesticht
van Van Kinsbergen te Elburg;

Hij bleef ongehuwd, samenwonend
met zijn moeder in G eldermalsen. •
Zie over hem: http://www.inghist.nl/retroboeken/nnbw/#6%3A379; Sloet tot Oldhuis,
B. W. A. E.: Levenschets van P.O. C. Vorsselman de
Heer. Deventer, 1843; Slee, J. C. van: De Illustre
School te Deventer. 's Gravenhage,1916.
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Korte berichten
Redactie

Hannes

De pastoor
en de dominie
De laotste tijd beginne er verhaole
op te duike, die in een nei jeske
gestoke zijn. Al die neije verhaole,
komme op 't eigenste van vroeger
neer. Zo kreeg ik tillefoon van een
miens uit de gemeinte Buren. Toen
ik op hum vraog of ik nog schreef
zeej da'k da nie mir deej, vond hij
da jammer. Toch vertelde hij over de
domenie en de pastoor. Ik vuulde
hum al aonkomme. Um een lang
verhaol kort te make: De pastoor
viet met zijn auto, de bocht te wijd
en reej mit een rotgang, tigge de
veur zijn huis geparkeerde auto
van de domenie aon. In allebei de
auto's zat een fikse duts. De pastoor
wier iesend verneind en gong opspeule bij de domenie. Dieje miens
bleef rustig en zeej da hij in plek
van kwaod zijn, blij moest zijn da
hij eiges niks mankeerde. Umda er
op straot een oploopje ontstond,
vroeg de domenie of de pastoor
binne wou komme. Onder 't genot
van een kupke koffie kwam hij tot
bedaore. En nao de koffie kwam ok
defies nog op taofel. miens zeej de
pastoor: 'Broeder, ik zie dat je zelf
weinig of niets drink'. 'Dat klopt, dat
doe ik dadelijk wel, als de politie er
geweest is.„' De daorop volgende
vier lettergrepe bleve zoals het een
pastoor betaamt mar net uit... •
Hannes
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llirS Museum Het Valkhof Nijmegen
t/m 19 september:
Viking op het Valkhof
Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Wist jij dat de Vikingen ook in Nijmegen zijn geweest? In 88i hebben ze overwinterd op het Valkhof. Voordat ze weer
verder trokken, hebben ze hun sporen
achtergelaten: ze verwoestten de burcht.
Misschien heb jij wel Vikingbloed door
jouw aderen stromen! Om dat te testen
kun je in de Projectruimte proberen een
Vikingdiploma te halen. Van 29 mei t/m
19 september 2010 staat centraal in de
ruimte een replica van een Vikingschip
van ruim 12 meter lang! Je kan als een
echte Viking zeven spannende proeven doorstaan. Eerst verkleed je je als
een Viking, vervolgens zijn er proeven
over bijvoorbeeld handel, goden, Runenschrift en zwaarden. Heb je al deze
proeven goed afgelegd dan krijg je een
•
echt vikingdiploma.
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@, 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

at

Oosterink

Edisonring 2 • 6669 NB Dodewaard
Postbus 20 • 6669 ZG Dodewaard
© (0488) 48 28 41 • a. (0488) 48 31 21
e dodewaard@printendruk.n1
http://www.printendruk.n1

