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0 Historische Kring Kesteren en Omstreken
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Auteurs die in dit tijdschrift publiceren, geven daarmee onvoorwaardelijke
toestemming tot het in digitale vorm opnemen in openbare databases.
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december 2010
• Maandag 13 december 2010
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 21 september WG Zetten
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
januari 2011
• Maandag io januari 2011
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 18 januari 2011 WG Zetten
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
februari 2011
• Maandag 14 februari zon
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 15 februari 2011 WG Zetten
Quizavond Historie van de Streek.
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
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Van de voorzitter
Folkert Schuurman

IWinter in de Betuwe
Na de zomervakantie, die voor ons altijd
ergens eind augustus valt, zijn er direct
weer vele activiteiten, waarvan in dit
nummer verslag wordt gedaan.

De aanbieding in het Veerhuis te Opheus den was ook dit jaar weer zeer gezellig.
Het is altijd weer leuk om de bestuursleden van andere verenigingen te treffen
en ervaringen uit te wisselen en even bij
Activiteiten
te praten.
Op 9 oktober gingen we op excursie
Naast deze activiteiten, waarvan in
op een van de laatste zeer mooie dagen deze Nieuwsbrief verslag wordt gedaan,
dat het zonnetje er nog doorkwam en de lopen er natuurlijk nog vele andere zatemperatuur nog aangenaam was.
ken die op een later tijdstip tot een afDit in schril contrast met 23 oktober, ronding komen.
toen we de fietstocht reden, uitgezet
Een van deze activiteiten die waarter gelegenheid van de Week van de schijnlijk het eerst gereed komt is de
Geschiedenis. Het werd een barre tocht! inrichting door de Werkgroep Zetten
Daarna moest er aangepoot worden van het historische gedeelte in de appelom het boek van Joke Honders op tijd schuur in Hemmen, die in de toekomst
gereed te krijgen voor de presentatie hét informatiepunt wordt voor het Landop 8 november. Bij de presentatie, die goed Hemmen.
Op de volgende pagina treft u ook een
samenviel met de lezing over hetzelfde
onderwerp (Winters in de (Neder-)Be- bericht aan over de Canon van de getuwe) was het zo druk dat de mensen niet meente Overbetuwe waar de Werkgroep
in de zaal pasten, en een aantal mensen Zetten veel energie in heeft gestoken.
met stoel en al in de gang terecht kwam.
Leden die niet direct in de buurt wo- Werkgroep Zetten
nen van een verkooppunt en die het boek De Werkgroep Zetten heeft te kennen
willen bestellen, kunnen het zonder ver- gegeven dat ze streeft naar een meer herzendkosten toegezonden krijgen. Zie de kenbaar profiel in hun eigen omgeving
en binnen hun gemeente. We bekijken
brochure bij deze Nieuwsbrief.
Na deze activiteit leefden we toe naar momenteel hoe we dat juridisch kunnen
12 november: de aanbieding van het Jaar- vormgeven.
boek nummer ii van de Stichting Tabula
Batavorum. Dit jaarboek treft u ook aan Aangepaste vitrineruimte
bij deze zending. De titel is 'Feesten en Rest mij nog te vermelden dat de WerkBeesten'. Zoals gewoonlijk zijn er be- groep Archeologie de vitrineruimte
hoorlijk wat bijdragen van leden van gedeeltelijk nieuw heeft ingericht met
•
archeologisch materiaal.
onze vereniging.
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Canon van de Gemeente Overbetuwe

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de
Gemeente Overbetuwe zal het eerste
exemplaar van de Canon van de Gemeente Overbetuwe worden uitgereikt
aan de Burgemeester.
Aan deze Canon hebben diverse leden
van de werkgroep Zetten een bijdrage
geleverd.
Leden van de medewerkende Historische Verenigingen kunnen deze Canon

kopen voor de gereduceerde prijs van
6,50 Euro plus verzendkosten. Voor andere belangstellenden is het boekje te
koop voor lo Euro
Indien u belangstelling voor dit
boekje heeft kunt u dit nu al doorgeven
aan Ton Janssen, secretaris van de WG
Zetten.
Telefoon 0488 452140 of
E-mail: janssen.vdliefvoort@wxs.n1

Toevoegingen aan onze Osenvorenreeks
A269 Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 267 1739-1792;
A27o Protocol van bezwaar kerspel Echteld, RNB inv. 268 1792-1811;
A271 Protocol van bezwaar heerlijkheid Lienden, ORA-Lienden inv.ii, 1761-1783 (en 181o);
A272 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten St. Aalst, RNB inv. 243,1739-1802;
A273 Protocol van bezwaar kerspelen Meerten & Aalst, RNB inv. 244,1803-1811;
A274 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 257,1739-1782;
A275 Protocol van bezwaar kerspel Eck en Wiel, RNB inv. 231,1739-1808;
A276 Protocol van bezwaar en testamenten heerlijkheid Uzendoorn,
ORA-Uzendoorn inv. 9,10,12 en 15,17,1789-1804 (testamenten 1757-1793);
A277 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 258,1782-1798;
A278 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 259, 179 8-1804;
A279 Bank van Zoelen, geloftesignaat, RNB inv. 198 & 19 9, 1614-1632 en 1630-1664;
A280 Verpondingen, familiegeld, maancedullen enz Lakemond, ORA-Wageningen inv.173,
diverse perioden van 1671-18 0 8;
A281 Protocol van bezwaar heerlijkheid Indoornik,
ORA-Indoornik inv. 1 & 2,1684-1702 en 1702-1728;
A282 Protocol van bezwaar heerlijkheid Indoornik, ORA-Indoornik
inv. 3,4,19, 20 St 21,1728-1810, diverse perioden 1717-1796, volmachten en testamenten;
A283 Protocol van bezwaar heerlijkheid Homoet, ORA-Homoet inv. 1 St 2,1694-1779 en 1779-1810;
A284 Protocol van bezwaar kerspelen Hien & Dodewaard, RNB inv. 260,1804-1811;
A285 Protocol van bezwaar heerlijkheid De Marsch, ORA De Marsch inv. 24,28 en 25,1719-1779,
1768-1810 en 1780-1810;
Daarnaast zijn in transcriptie verschenen de complete kerkarchieven van Lienden en Kesteren.
Het kerkarchief van Echteld is eveneens gereed en zal binnenkort worden aangeboden aan het
kerkbestuur.
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e
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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 december 2010
2o.00uur
Zalencentrum 'De Vicary'

die los van Echteld een eigen koers ging
varen. Wij vermoeden dat Otto van
Wijhe van Echteld (de 9e heer) rond
1591 geprobeerd heeft het bezit van de
G eertrudis van Dijk en Hans van Wijhe Van Wijhes van Hernen in handen te
I Vrienden van de Wijenburg
krijgen. Om de een of andere reden is
dit niet gelukt. Wat weten we hierover en
Als 'Vrienden van de Wijenburg' heb - hoe komen we erachterwat er is gebeurd?
ben wij een gezamenlijke hobby. In 2004
kwamenwij elkaartegen. Vervolgens zijn Willem van Wijhe
we samen verder gegaan met onderzoek en de Tielse Kroniek
naar de historie van de Wijenburg. Op Wie was Willem van Wij he en wat was
onze website www.vriendenvandewijenburg zijn relatie met de Tielse Kroniek?
ni is te zien wat het resultaat van onze
De Wijenburg Portretten
speurtocht is.
Er blij ken nog ca. 20 portretten van beHet programma ziet er als volgt uit:
woners van de Wijenburgbewaardte zijn
gebleven. We hebben eenaantal daarvan
De Wijenburg
mogen fotograferenbij verschillende fain de Tachtigjarige Oorlog
Hoe waren de Van Wijhe's op de Wij- milies.We zijn nu bezig met het maken
enburg betrokken bij de Tachtigjarige van een 8-tal reproducties zodat we in
0 orlog? Het dagboek van Otto van Wijhe Echteld ook op deze manier een stukje
de 9e heer van Echteld uit 1574 geeft ons lokale geschiedenis kunnen laten herleeen boeiend beeld. In zijn 2 alba amico- ven. Een overzicht van de stand van zaken.
rum krijgen we een indruk van Otto's
studiereis naar Frankrijk en zijn banden Hoe verder
met veeltijdgenoten. Otto's zoon Reinold Hoe gaan we verder met ons mooie pro(de we heer van Echteld) diende in het ject? Een Culturele dag i.s.m. het DorpsStaatsche Leger onder Frederik Hendrik. huis, een open dag in de Wijenburg, een
Wat heeft hij meegemaakt? Hij is in ieder onderwijsproject? We hebben nog al•
geval bekend geworden door de prach- lerlei ideeen.
tige graftombe in de Echteldse kerk.
Touwtrekken om kasteel Hernen

Rond 1400 werd kasteel Hernen eigendomvan de familie Van Wijhe. Hierdo or
ontstond een Hernense Van Wijhe-tak
6
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Maandag 14 februari 2010
zo.00uur
Zalencentrum 'De Vicary'

Maandag io januari zoio
20.00 Lezing
Zalencentrum 'De Vicary'
De heer K. C. Tammes
I

Burgemeesters, vroeger en nu

Aan de hand van een aantal concrete portretten van burgemeesters van de vroegere gemeenten die zijn opgegaan in de
huidige gemeente Buren, zal een beeld
geschetst worden van de wijzigingen die
zich in het ambt hebben voorgedaan.
Met name zal aandachtbesteedworden
aan de burgemeesters De Jonge en Hoftijzer van Lienden, Kamp van Lienden en
Maurik en Van Rappard van Zoelen.
Het gaat hierbij omburgemeesters die
functioneerden vo or, in en na de Tweede
Wereldoorlog.
Tenslotte wordt hun ambtsinvulling
afgezet tegen de belevenissen van een
a
burgemeester in de huidige tijd.
Burgemeester Hoftijzer
stelt de verbouwde pont in Ingen in bedrilf (1967).

I

De heer H. N. van Lier
Ruilverkavelingen in de vorige eeuw

Ruilverkavelingen zijn oud. Veel ouder
(en internationaler) dan vaak gedacht.
In de inleiding zal kort worden ingegaan
op deze 'voorgeschiedenis' (elders en
in Nederland) vóór de twintigste eeuw.
Daarna zal ingegaan worden op de
eerste — vrijwillige — ruilverkavelingen
die uiteindelijk hebben geleid tot de
eerste ruilverkavelingswet (1924) en
tenslotte ook tot de oprichting van de
Cultuurtechnische Dienst in 1935 (algemeen bekend geworden als de `CD').
Vervolgens zullen de verdere ontwikkelingen in de RVICS besproken worden:
van boeren-instrument naar uiteindelijk multifunctionele landinrichting en
streekontwikkelingen.
Ook in de Betuwe heeft zich deze ontwikkeling voorgedaan. Het zal worden
geschetst aan de hand van een aantal
io-jaarlijkse perioden. Een en ander
wordt afgerond met de vertoning van
een voorlichtingsfilmpje van enkele decennia geleden (Alles Wisselt).
In het tweede deel van de inleiding
zullen de diverse ruilverkavelingen in
het Rivierengebied besproken worden.
Bij enkele daarvan zal wat nader inge-

zoomd worden op de plannen zelf: doelstellingen, het ontsluitingsplan en het
verkavelinsplan, boerderij -verplaatsing,
natuur en landschap en tenslotte de recreatie.
•
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Opheusden
Joke Honders

IVroege geschiedenis veer (II)
De volgende vermeldingen omtrent het
Opheusdense veer dateren uit 1415 en
daarin wordt pas goed duidelijk dat het
om het Opheusdense veer gaat.
De oorkondes uit 1415
In deze oorkondes is sprake van het veer
zoals ze gelegen is op de Rijn beneden
Wageningen. In dat jaar, op 24 maart,
draagt Hubrecht van Culenborch, here
tot Mere (zoon van de in deel I vermelde
Peter) samen met zijn neefHubrecht van
Culenborch (zoon Gerrit uit de akte van
1367) het veer op aan hertog Reinald van
Gelre. De letterlijke tekst luidt als volgt:
`Ic Hubrecht van Culenborch, here tot
Meere, doe kont ende kenlick allen luden
dat ic voir nu ende voir mijnen nakomelingenmit desen openenbrieve opdragen
ende quijtgescauden hebbe, opdragen en
quijt schelde tot b eho efheren Hubrechts
here tot Culenborch ende ther Lecke, mijnen lieve neve, dat veerstat tot Huesden,
so als dat opten Rijn beneden Wagheningen gelegen is ende ic van bruederscei-

van G ulick ende van G elre ende greve
van Zutphen. Sonder argelist in oirconde
mijnes zegels aen desen brief gehangen.
Ghegeven int jair ons Heren dusent vierhondert ende vijftijen op onser Liever
Vrouwenavont Annunciaciones.'
Goederen in ruil
In een andere, meer uitgebreide acte van
9 april uit hetzelfde jaar wordt beschreven dat de neven het veer in leen terugkrijgen van Reinald en in ruil daarvoor
een aantal landerijen van hem krijgen:
zeventien morgen weerdakkers, gelegen
in Rijswijk, plus een zandstuk in Rijswijk
ter grootte van zeven morgen met het
aanschot en verder nog het Polderveld
De akte uit 1415.

dinge van mijne lieve neve voirscreven

te hauden plegen. Ende vertije dairop
voir mij ende mine nakomelingen in behoef mijns liefs neven voirschreven ten
ewigen dagen ende bid mijne lieven neve
voirscreven dat hij dat veerstat voirscrevenvoirt opdragen ende te goide scelden
wille mijnen lieven genedigen here den
hogeboren vorst heren Reijnalt hartoge
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang
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aldaar ter grootte van acht morgen. Ze
krijgen deze landerijen in leen. Ze kunnen het goed inlossen voor vierhonderd
oude Frankrijkse schilden ofKeizers childen en veertich oude schilden ofbetaling
in ander goud. De pacht is veertig oude
schilden per jaar, dat op St. Petersdag be taald moet worden. Dit goed wordt aan
Hubrecht van Culenborch overgedragen
en hij moet de huur als voorschreven betalen aan zijn neef. Deze acte is bezegeld
door Hubert van Culenborch, heer tot
Meer en mede bezegeld door Gherit van
Culenborch, Ghijsbert van Culenborch
(hun oom, bastaard) en Lambert van de
Weteringhe, als mannen van leen.
Een acte uit 1430
In het archiefvan de heren en graven van
Culemborg berust nog een acte, ditmaal
uiti430 waarin Hubrecht, heer van Meer
met Jan (ook wel Johan van Culemborg)
dezelfde afspraken maakt als waarvan in
de voorgaande acte sprake is. Jan is namelijk zijnbroer Gerrit (dit zijn kinderen
van genoemde Hubrecht van Culemborg
uit de acte van1415) opgevolgdin1422 en
blijkbaar was het nodig de afspraak uit
1415 opnieuw vast te leggen.
Het veer tijdens
de 80-jarige oorlog
In het archiefvan de heren en graven van
Culemborg zijngeenlatere vermeldingen
betreffende het Opheusdense veermeer
te vinden. In een ander archief (het Hof
van Gelre en Zutphen) daarentegen wel.
Het zijn brieven ofmissives gericht aan of
van het Hof afkomstig en hebben betrekking op het veer ten tijde van de oorlog
met Spanje. (N.B. De term 8o-jarige oorlog mag eigenlijkniet meer gebruikt worden, beter is de Opstand tegen Spanje).
10

De eerste ongedateerde brief, is een missive van het Hof aan graaf Leicester. Het
Hof geeft in overweging de twee aangekomen oorlogschepen te stationeren
te Opheusden en Heteren. In deze brief
wordt nogmaals aangedrongen op betaling van het verschuldigde, van het leveren van paarden en schepen tot vervoer
van troepen enz.
De volgende brief m.b.t. tot het veer is
vanvjuli1568 en is aan de veermante (Op)
Heusden gericht met last om op maandag
a.s. met zijn grootste pont aan de Praast
[Arnhem] te zijn voor het overbrengen
van geschut. Een brief van 19 augustus
1568 gericht aan het Hof van B.S. en R.
van Nijmegen behelst een verzoek. Daar
zij met het oog op de voortdurende overtochten, hun eigen ponten niet kunnen
missen, verzoeken zij gebruik te mogen
maken van de ponten van Rhenen en Op heusden, die het Arnhemse geschut van
Doesburg hebben opgehaald en toch in
de buurt zijn.
De volgende brief is van 30 augustus
1572 waarin een zekere Derrick Guerts
bevel krijgt om nogmaals naar Opheusden te gaan om de pont naar Arnhem te
brengen vo or het laden van paarden. Derrick had daarvoor namelijk verklaard,
dat de pont nergens te vinden was en de
schrijver van de brief vermoedt dat er
'noodlist' in het spel is. Of hij gevonden
werd, is niet bekend, maar het jaar erop
in juni 1573 blijkt de Opheusdense pont
bij Wageningen gezonken te zijn en de
richter van Wageningen krijgt van het
Hof op dracht om te pont te lichten en
naar Zutphen te brengen.
Een missive van ambtman en ridderschap van Nederb et uwe aan het Hofvan
15 januari 1581 behelst het volgende, in
het belang van de inwoners van hun ambt

NIEUWSBRIEF HK1(8,0 29e jaargang
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Het do en zinken van de pont is blijkbaar
niet gebeurd want in een latere brief uit
dat jaar dringt de ambtman (Reyner van
Dorth, He er van Varik) en de ridderschap
van de Neder-Betuwe er bij het Hof op
aan dat de veerman van Opheusden,
Adriaan Heij, vergunning krijgt om zijn
schip op het veer te mogen gebruiken
op die voorwaarde dat de vijand er geen
gebruik van zal maken. Aangezien het
hem door de landschap is verboden, kan
de schrijver van de brief er niet zelf over
beslissen.
(Deze veerman Adriaan Heij komen
we trouwens ook tegen in een artikel van
Menno Potjer in B&M van Gelre, deel 95,
waarin we kunnen lezen dat voori612/23
bouwliedenbij Adriaan Heij houtkonden
kopen, waaronder eiken roeden, voor
reparatie van het kasteel Ter Leede te
Resteren).
Uit al dezebrieven is niet duidelijk ofde
heren van Culemborg in die tijd nog altijd
eigenaar van het veer zijn, halverwege
i600 in ieder geval al niet meer.
St. Christoffel
In de kerk van Opheusden beyond zich
in de 16e eeuw nog een muurschildering
die de heilige Christoffel voorstelde.
Beeld van de heilige St. Christoffel
Het is niet zo verwonderlijk dat juist
deze heilige is afgebeeld in de Opheusdringen zij er op aan, dat de `verdingen' dense kerk, want Christoffel is namelijk
van de Overbetuwsche dorpen en van die de beschermheilige van o.a alle soorten
beneden Tiel met de vijand afgeschaft

reizigers, waaronder ook vaarlieden. Er

worden, daar anders de Nederbetuwe,
waar de 'derde man' wacht houdt, te zeer
bezwaard wordt. Voorts dringen zij aan
op het doen zinken van het veerschip te
Opheusden en op vergunning aan die
van Hien, Dodeweert en 0 chten om
overdag hunne `cae- en vlouschuytken'
te gebruiken.

liepen namelijk twee belangrijke wegen
naar het Opheusdens veer, de Dalwagen
(onderdeel van de weg vanaf Nijmegen)
en de Pottumse straat vanaf Tie!. Er kwamen dus veel reizigers door of langs Op heusden.
Met de Reformatie werd de schildering
onder een dikke laag kalkverborgen om
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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, Barbecuepartij en,
Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz.

Vo or bedrijven en particulieren
•
•
•
•

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Bonegraafseweg — 4o51 CG 0 chten
Tel.: (0344) 64 55 9 0
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.
12

Broekdijk 40
4041 CW Kesteren
Tel. (0488) 48 20 o8
www.tijssen-zonwering.n1
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aan Dircks van Heumen en RoelofEverts.
Wie is deze heer van Duckenborch?

Carel Valckenaer, heer van Duckenborch

tij dens een restauratie rond184..tevoorschijn te komen. Hij is door een aantal
personen uit die tijd beschreven. Even
later verdween hij jammer genoeg weer
onder de kalk, eveneens bij de restauratie
in 192..
Latere eigenaren
Het is onduidelijk wanneer precies het
veer uit handen van de heren van Culemborg is geraakt. In 1650 wordt bij de
verponding van Opheusden als eigenaar
van het veer genoemd de heer van Duckenborch tot Utrecht. Hij wordt voor het
veer met huis, hof en boomgaard - dat
hij verpacht heeft aan een zekere Jacob
Peters - aangeslagen voor een bedrag van
f90. De heer Van Duckenborch bezit in
Opheus den niet alleen het veer, maar ook
nog twee morgenrijsweerdaanhetveer, 8
morgenbouwland en IA morgenweiland,
dat allemaal gepacht wordt door AdriNIEUWSBRIEF HKK&O 29e

De familie Valckenaar
Het betreft hier een telg uit het geslacht
Valckenaer. De familie Valckenaer was
een aanzienlijk Utrechts geslacht van lage
adel, die veelbezittingen in de provincie
Utrecht had. Ook in Rhenen hadden zij
tot in de17e eeuwbezittingen, zoals o.a. de
Snoijgrevenweert, later het Huis de Blauwe Kamer genoemd. De familie was al
sinds1451beleend met ditgoed. Hendrick
Valckenaer, die in 1471 schout te Rhenen
was, was ook tollenaar van de Rijntol te
Rhenen. Of de familie in die tijd ook al
eigenaar was van het Opheusdense veer
is mij niet bekend, maar in latere tijd
blijkt dat het veer samenhing met het
goed De Blauwe Kamer.
De Valckenaers waren verder nog eigenaar van het huis Stuvenest in Rhenen
en erwordt verondersteld dat ze in del6e
eeuw eigenaar waren van Remmerstein.
In de rest van de provincie wordt de familie genoemd in verband met de kastelen
of ridderhofsteden Ter Meij (Vleuten),
De Batau (Jutphaas), Bottestein en De
Rumelaar (Woudenberg). In Opheusden
wordt in 1576 een Rutger Valckener genoemd. Hij komt voor in eenbriefvan Het
Hof, gericht aan die van Wageningen om
Rutger in hun stad niet meer dan andere
personen van adel te bezwaren.
De naam Duckenborch
Toen Margaretha, dochter vanJohan van
Boetbergen, in 1576 trouwde met een
Hendrick Valckenaer kwam het leengoed Ter Duyckenborch (Nijmegen) in
handen van het geslacht Valckenaer, en
gingen deze zich vanaf die tijd heer van
Dukenborch noemen. De zoon van dit
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De verkoop in1682

Na 1682 gaat het veer over van hand tot
hand. In 1682 verkopen de erfgenamen
van Carel, Florentina Valckenaer en Johan van Hardenbroek, heer en vrouwe
van Mathenesse en de voogden van Maria Mathenesse, het veer aan juffrouw
Willemina van Veenendaell, weduwe
van jonker Johan Coninck, in leven 'opper-coopman' van Batavia. Het geheel
wordt aangeduid als het veer over den
Rijn tegenover de uiterwaard genaamd
de 'Neudegraafse ofBlauwe Camersche
Weert'. Als veerman/waard rond die tijd
zien we in de belastingcohierenvan16931704Gerrit Isaacs van Lochum genoemd.
De familie Coninck is eveneens van
Utrechtse adel, een Godert de Coninck
is in 1525 burgemeester van Utrecht. De
familie Coninck wordt genoemd i.v.m.
Margriet van Mathenesse,
de kastelen Bottestein (Vleuten), Rho houdster van de Meurse Tol.
destein (Langbroek) en de ridderhofstad
echtpaar, Herman Valckenaer trouwde Vleuten. Bovengenoemde weduwe Willein 1596 met Margriete van Mathenesse. mina van Veenendaell woonde in Rhenen,
Deze Margriete of Margarete wordt in vandaar blijkbaar haarbelangstelling om
•
1623 in verband met Opheusden al ge- dit veer te kopen.
noemd als `douagière van wijlen joncker
Herman van Valckenaer in sijn leven heer (Wordt vervolgd)
tot Duckenborch, Portengen', wanneer
zij twee blokken tienden met de Gar- Bronnen deel I en H:
stiend koopt, plus de helft van de tol, 1. Gelders Archief.Toegangsnummer: 0370, Archieftitel: Heren en graven van Culemborg,
genaamd de Moerschen Tol, gelegen op
Inventarisnummer: 218,599, Goo en 892.
die Waal en Rhijndijk, die de graaf van 2. Het Hof van Gelre en Zutphen, toegang 0124,
Egmond (Buren) bezeten had en die aan
diverse nrs.
Adriaen Heij, veerman van Opheusden, 3. Verponding en Oudrechterlijke archieven.
Osenvorenreeks in het Arend Datema Instiverpacht was.
tuut te Kesteren.
De heer van Dukenborg, die in 1650
bij de verponding van Opheusden genoemd wordt, moet Carel zijn, de zoon
van Herman Valckenaar en Margarete
van Mathenesse. Het veer blijft tot 1682
in handen van de familie Valckenaer.

14
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Uit de historie van Herveld
Herman de Regt

I

Een Overbetuwse plaats, vrijwel
kansloos om een echt dorp te worden. Deel I.

In het algemeen was een kerspel een
dorp met de kerk in het midden, daarbij
een aantal woningen en verder boerderijen, ook daarbuiten. Hoe was dat met
Herveld?
Herveld als kerspel

Het marktcentrum van de streek was
Eist. Hier zetelde ook het Ampt, dat
voor de Over-Betuwe aan de graaf, later hertog van Gelre, verantwoordelijk
was voor het bestuur, de rechtspraak en
het beheer van dijken en watergangen.
Van hieruit liep een weg over Lijnden,
Valburg, Herveld, Andelst en verder
naar Tiel, later de Tielsestraat geheten.
Een belangrijke weg, want Tiel was in
de Middeleeuwen een belangrijke handelsstad. In de 18e eeuw was deze weg
een der eerste in de streek die verbeterd
werd middels bezanding en daarom toen
Zandweg genoemd werd. Valburg en Andelst werden echte kerkdorpen. Maar
Lijnden en Herveld hadden te weinig
inwoners om een kerk en een pastoor
te kunnen bekostigen.
Er was meer. De Tielsestraat ging

van Valburg met een wijde boog om het
Herveldse Veld heen, naar het westen,
naar Andelst dus. Dit Veld was, en is een
heel groot laaggelegen gebied, daarom
komgrond genoemd, dat regelmatig onder water kwam te staan toen er langs de
rivieren nog geen aaneengesloten dijk
was. Zo'n gebied bleef lang begroeid
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e

met oerbos waarin ook wolven verbleven. Het bleef onbewoond, ook na de
ontginning. Daar waar de Tielsestraat
door het woongebied van Herveld kwam,
stonden slechts tien woningen. Te klein
dus voor dorpsontwikkeling. De Hoogstraat, tegenwoordig de Hoofdstraat in
Herveld-Noord, was meer dan een kilometer noordelijk van de Tielsestraat
in Herveld-Zuid, dus eigenlijk in een
uithoek. Langs deze straat stonden niet
meer dan twaalf huizen. Ook hier te
weinig om een kern te kunnen worden.
Er was nog meer. Utrecht was in de
Middeleeuwen in de Nederlanden benoorden de grote rivieren verreweg
de voornaamste stad. Nijmegen was
dat voor ons gebied. De verbinding
liep over de Waaldijk, bij Andelst daar
vanaf komend en dan via Zetten met de
Witte Herberg, naar het Lexkesveer in
de Rijn bij Wageningen. En vandaar naar
Utrecht. Dit verkeer kwam dus niet door
Herveld.
Belangrijk was ook dat er tussen de
Tielsestraat en de Hoogstraat een buurtschapje was, De Lech geheten. Door het
bijzondere van de bewoners vormde dit
echter geen verbindende schakel, maar
was integendeel eerder een hindernis.
Maar hierover later meer.
Dit alles was oorzaak dat er in Herveld
geen centrum met een kerk ontstond.
Wel kwam er aan de Tielsestraat een
kapel om de kindertjes te dopen, daar
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H.D. Verwoert en Zn.
Cotottele Noninginvickting
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: 09:00-17:00

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

Tielsestraat 103
4041 CS
Kesteren

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

CaieA/
Orlekdeli

•

/eel ItuiVeerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
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waar de Dijkstraat begint. Dus niet in De ten. Daarnaast staat tegenwoordig een
Lech. Tegenwoordig is het een boerderij- statig huis, gebouwd in circa 188o, toen
•
achtige woning, nu De Oude Kapel gehe- De Nieuwe Kapel genoemd.

ii
Tielsestra t

Het huis 'De Oude Kapel',
gezien vanuit de Dijkstraat.
Deze straat komt uit op de
Tielsestraat en gaat in het
verlengde ervan over in de
Lechstraat.

Wageningen
xx
x x x 1\
x x x ZETTEN
xx

VALBURG
Hoogstraat
Herveldse Veld

Tiel
Waaldijk

xxxxx

Tielsestraat

Dijk raat
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n110 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 1313

VERBOOM

Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 4491 40
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Week van de Geschiedenis
Redactie

• 'Rondje Pontje'
Koud en nat
Het was koud en het was nat. De Week
van de Geschiedenis van 16 tot en met
24 oktober stond in het teken van Land
en Water.
De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken had het
initiatief genomen om op zaterdag 23 oktober een fietstocht te organiseren aan
beide zijden van de Rijn. Wij hadden ons
hierbij aangesloten voor de bemanning
van de locaties aan de Betuwse zijde.
Het is logisch gezien het thema om
iets te laten zien van veranderingen in
het landschap die met water te maken
hebben. Daarvoor waren op diverse
punten stands ingericht, bemand met
mensen die de bezoekers een en ander

NIEUWSBRIEF HKK&O 29e

konden vertellen over de locaties waar
men langs kwam. Door het slechte weer
was de belangstelling echter niet groot.
De Week van de Geschiedenis wordt
georganiseerd door het Nationaal Historisch Museum. Wellicht kunnen we
aan hen suggereren een ander tijdstip
te kiezen voor deze activiteit.
Een lichtpunt, tevens ook een rustpunt, was het bezoek aan de fraaie Andrieskerk van Amerongen.
Afzien was het voor de Toneelvereniging De Hucht, die op het ingehuurde
pontje - ook in de regen - het bekende
schilderij uitbeeldde van F. Hart Nibbrig
uit 1908. Je krijgt het nog koud bij het
bekijken van onderstaande foto!
•
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AZET
I
f

Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 6428 19
Telefax (0344) 64 35 33
Internet: www.hazet.n1
E-mail: info@hazet.n1

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

rroSil
LID

BOVAG

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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Tabula 2010
Kobus van Ingen

I lie Jaarboek gepresenteerd
II in het Veerhuis te Opheusden
Op 12 november jl. is het ne jaarboek van

de stichting Tabula Batavorum gepresenteerd. Het thema van deze uitgave is
'feestelijkheden' . In dit jaarboek met de
titel 'Feesten en Beesten', vermaak en vertier
in de Betuwe, staan negentien hoofdstukken over allerlei festiviteiten die in de
Betuwe plaatsvinden en plaatsvonden.
Sommige artikelen gaan ver terug in de
tijd, andere spelen zich af in de recente
historie. Al met al een aardige verzame-

ling van boeiende bijdragen. Het eerste
exemplaar werd overhandigd aan de bij
ons allen bekende verteller en schrijver
Hans van den Hatert. Hans is door de
redactie verkozen vanwege zijn vele
boeiende bijdragen die hij in de loop
van de jaren over de Betuwe en over de
Betuwenaren heeft geschreven. Ook in
dit jaarboek is een smakelijkverhaal opgenomen over allerlei feesten die in het
verleden in 0 chten hebben plaatsgevon-

Hans van den Hatert onvangt uit handen van Tabula-voorzitter Geert Visser het eerste exemplaar.
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?tims
LiJ
• damesmode
• herenmode
• kindermode
• algemeen textiel

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

• woninginrichting

Boorsma
CENTRUM VOOR MODE & WONINCINRICHTING

Eekt zgnk vat- Att.- A4,5€.7-14'
Kerkdwarsstraat 1 • 4041 XC Kesteren
Telefoon 0488 - 48 13 53 • www.boorsmakesteren.n1
Parkeren voor de deur!

Uitvaartverr7orging
Erik van L_ijoest
Tel. 0344 - 65 SS 32
dag & nacht
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
1101.1W
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uitvaartverzorging.erikvanzoest.n1
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den. Zijn artikel draagt als titel 'Een sneej
in de neus'; Verhalen over Ochtense feesten.
De voorzitter van de stichting Geert
Visser hield een smakelijk verhaal over
Hannes. Hierin blikte hij terug op de vele
activiteiten die Hannes tentoonstelde
vanaf de jaren vijftig. Zijn verleden als
voetballer, zijn stukjes in de krant en de
vele publicaties waar hij aan heeft meegewerkt. Ondanks dat Hannes momenteel wat minder goed te been is kon hij
het toch niet nalaten om op te staan en
enkele smakelijke `Betuwse' verhalen
te vertellen.
Na de overhandiging van de boeken
aan de andere auteurs hield Kobus van
Ingen een korte inleiding over het thema
van het jaarboek voor het komende jaar.
Dit wordt 'Militair strategische monumenten in het Rivierengebied'. Zo op
het oog een ietwat moeilijker onderwerp.
Echter misschien wel een onderwerp dat
vanuit allerlei invalshoeken te beschrijven valt. Militair strategisch waren natuurlijk de Romeinse Limes, de noordgrens van het imperium dat in ons gebied
zo'n 300 jaar heeft kunnen domineren.
Daarnaast zijn er natuurlijk in het westenlijk Rivierengebied de forten van de
nieuwe Hollandse Waterlinie, centraal
de Linie Ochten-De Spees, en de Spanjaardsdijk. In het uiterste oosten waren

er de Sterrenschans bij Pannerden en het
thans in Duitsland gelegen vestingstadje
Schenkenschans. Van recentere datum
zijn de sporen van de Ussellinie die bijvoorbeeld nog goed zijn terug te vinden
op Meinerswijk en op andere plaatsen in
de Over-Betuwe. Op meerdere plaatsen
in het Rivieengebied vinden we nog her
en der oorspronkelijke tankgrachten en
betonnen kazematten. Gedurende de
Opstand (Tachtigjarige Oorlog) zijn de
Rijn- en Waaldijken en hun directe omgeving verdedigd geweest met losstaande Landweren of `redouten'. Deze zijn
vrijwel geheel verdwenen. Echter veldnamen, oude kaarten en archiefstukken
geven hierover nog wel wat informatie.
Ook de mens in dit onderwerp zou nog
wel eens een aandachtspunt kunnen zijn.
Wat te denken van fortcommandanten,
schetskaarten van (onder)officieren,
dagboeken en noem maar op. Let wel
dat het hoofdonderwerp ` Militair strategische monumenten' niet uit het oog
mag worden verloren.
Indien u denkt een bijdrage te kunnen leveren dan gaag even contact opnemen met Joop de Wolf (0481-376064)
of Kobus van Ingen (0488-441741). Eind
januari zullen we een gezamelijke auteursbijeenkomst beleggen.
•

Voor een stijlvolle begrafenis in
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren
Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o.

BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang

Familie Wevers o Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 4110 55 * (06) 300 40 552
infoweversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.nl

nr.1— december 2010

23

x Ochten

•x

Dod.16-07-1814
Jantje
GEURTS

Jan
REMMERDEN

Klasina SPRONK

* Ochten 05-01-1799 It Echt. 26-04-1831

HendrikFINTELMAN

* Ochten 05-02-1798 It Ochten 28-07-1883

Adriana Van ELDIK

* Ochten 26-01-1790 / t Ochten 19-08-1865

x Ochten 11-02-1818

xEcht. 14-11-1822

Steven
VAN DEN BERG

Gerritje
FINTELMAN

landbouwer

planter
*Dod. 18-09-1817
t Dod. 30-08-1888

Ariën VAN DEN BERG

R henen 126-12-1790/ t Kest. 22-01-1861

Maaijtje LAGERWEIJ

Hermina vAN LUNEN

* Ochten 24-08-1785 It Dod. 12-09-1826

Remmerd Janse REMMERDEN

Betuwse kwartierstaat:

*Oph.20-11-1816
t Valburgio-07-1896

*Ochten 05-11-1819
t Echteld 20-09-1915

*Ochten 14-01-1823
t Ochten 08-03-1883

x Kesteren 17- 0 4-18 40

x Echteld 25- 0 4-18 SO

Wouter Jan REMMERDE

Hendrina Willemina VAN DEN BERG

bakker
Ochten 01-11-1851
t Nijmegen 25-03-1910

Dodewaard 31-12-1851
t Nijmegen 19-11-1926
x Echteld 01-06-1877

Hendrik Karel REMMERDE
Ochten 17-02-1890 t Lienden 23-06-1972
x Kesteren
Christiaan Gerrit
*Lienden 04-05-1928

24
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* Ochten 07-09-1793/ t Ochten 230-09-1865

Hendrijna BUDDING

* Ochten 03-02-1790 / t Ochten 23-08-1868

boerenknecht

Andries VANBEEM

* Maur. 14-09-1774 /t Liend. 09-09-1831

Johanna VANBENNEKOM

* Amerongen ca. 1767 It Liend. 06-02-1844

Antonie VANK UIL E N BUR G

* Oost. 14-01-1790/t Dod. 23-02-1813

Sandrijna H ER M SE

* Herv. 03-09-1782 /t Lienden 09-04.-1840

Christiaan O PPE RMAN

* Marsch 14-12-1773/tKest. 17-02-1809

Teunis VAN BEIJNHEM

Jacoba VANDE RLINDEN

Christiaan Gerrit Remmerde

x Kest. 1 -08-1791

x Lienden 14-10-1814

X Ingen 17-11-1799

x Ochten 30-06-1815

Ruth
VAN BEIJNHEM

Neeltje
OPPERMAN

Johannes
VAN KUILENBURG

Sanderina
VAN BEEM

arbeider

boerenknecht
werkster

* Kest. 05-03-1802
t Lienden 06-11-1853

* Herveld 22-10-1808
t Lienden 17-01-1894

*Ingen 04-02-1810
t Lienden 14-10-1867

*Ochten 25-12-1815
t Lienden 03-01-1864

x Kesteren 26-11-1841

x Echteld 03-09-1836

Christiaan Gerrit VAN BEIJNHEM

Klasina VAN KUILENBURG

arbeider

* Lienden 17-09-1844
t Lienden 29-01-1929

* Lienden 19-05-1848
t Lienden 23-01-1940
x Lienden 16-10-1873

Anna Koosje VAN BEIJNHEM

* Lienden 15-03-1892 t Lienden 24-06-1962
14-11-1913

REMMERDE
t Lienden 14-04-1990

* geboren
x gehuwd (K[erk])
gedoopt
x ondertrouw
t overleden (A) datum akte
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STREEI(POST
KOERIERSDIENS T

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) 48 13 05
E-mail info@damme.n1

Gerto Streekpost Koeriersdiensten
Nobelweg ib • 6669 MV Dodewaard
Tel. (0488) 412565 - Fax (0488) 4129 44
Mail: info@gerto-streekpost.n1

Taxi T
Spaan
Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 480959
Stationsstraat 1 Kesteren
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Excursie 9 oktober 2010
11~Mirie.7.f,

Carole Opperman

II Verslag
Om half negen reden we via de A15
richting Wehl, dicht bij onze excursiebestemming. We reden door het prachtige heuvelachtige Montferland langs
het plekje Zeddam naar 's Heerenberg.
Hierbij passeerden we de laat middeleeuwse torenmolen die ooit fungeerde
als dwangmolen van de heren van het
huis Bergh.
We kwamen aan bij het omvangrijke
kasteelterrein van Huis Bergh, waar
we, na een kop koffie, rond half elf opgehaald werden door de gidsen die ons
rond gingen leiden door het kasteel.
Het Huis Bergh is in oorspronkelijke
aanleg een veelhoekige waterburcht. Het
bestaat uit een hoge gemetselde walmuur
met daarin centraal een forse tufstenen
woontoren. We beklommen de toren
waarin een muntkamer en een wapenkamer zijn ondergebracht. Apart zijn de uitzicht over de mooie omgeving. Vanuit
trappen die in de muren zijn uitgespaard. de toren zijn we afgedaald in het woonBoven op de toren heb je een prachtig gedeelte.
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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, bitterballe enz.

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

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

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

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

(0488) 48 15 20
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St. Maartenskerk in Emmerich.
Boven: de koorstoelen — waarop je alleen wat kunt
hangen en niet zitten — zijn versierd met zeerfraaie
beeldjes, uit bout gesneden.
Rechts: in de `schatkamer' bevindt zich de 'Ark van
de Heilige Willibrord'. Deze bergplaats is in de tie
eeuw vervaardigd ter bewaring van ey.relikwieën die
volgens overlevering door Willibrord zefuit Rome
zijn meegebracht.

Tot de 18e eeuw is het kasteel door vererving in handen van de heren van Bergh
gebleven. Hierna ging het over in handen
van de Zuidduitse familie Von Hohenzollern-Sigmaringen. In 1912 is het aangekocht door de Twentse textielbaron
dr. Jan Herman van Heek. Hij heeft het
huis ingrijpend laten restaureren in de
vorm waarin het nu bestaat. Er hangen
vele schilderijen in het kasteel. Na de
rondleiding werden we weer verwacht
in het historische knechtenhuis Heeren
Dubbel waar we gingen lunchen. We kregen broodjes met ham en kaas en een
lekker kopje soep.

Rond half twee stapte we weer in de
bus en gingen we op weg naar Emmerich.
In de voormalige Gelderse stad brachten we een bezoek aan de fraai gerestaureerde Maartenskerk, ooit de meest
oostelijke gelegen kerk van het bisdom
Utrecht. De kerk is voor een deel Romaans en is in de laatste oorlog ernstig
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang

beschadigd, maar met zeer veel zorg in
zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd.
We hebben de schatkamer bekeken
waar hele mooie dingen stonden. We
hebben ook een bezoek gebracht aan
het Rijnvaartmuseum waar alles over
de Rijnvaart ging dat was ook erg indrukwekkend.
Na ons bezoek aan Emmerich reden
we over de Rijnbrug door het Duitse
laagland richting Kranenburg en Beek.
In deze laatste plaats hebben we een
koffiestop gehad bij café-restaurant De
Mussenberg. We hebben daar de dag
kunnen napraten en hebben genoten
van het afzakkertje, waarna we weer
naar huis reden. Om half zeven waren
we weer in Kesteren.
Ik hoop dat u net als wij genoten heeft
van deze prachtige dag, want het weer
was erg lekker. Ik hoop dat u er volgend
jaar weer bij bent. Het was een geslaagde
leerzame dag.
•
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Ton Janssen, secretaris

Lezingen winter 2010/2011
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 45 18 62

Dinsdag 18 januari zon
20.00 uur
De Oude School Hemmen

I

Tonnie Minkhorst
en Cornelis van Loon
Geschiedenis van de windmolen

Bestuur
I Quiz over de Historie van onze Streek
Het succes van de quiz avond in februari
om een vervolg. Het bestuur
heeft weer 50 vragen geselecteerd, die
betrekking hebben op kennis van de
geschiedenis van de streek waarin wij
actief zijn.
De antwoorden worden in een meerkeuze vorm aangegeven en worden, indien daarvoor aanleiding is, nader toegelicht.
Op deze wijze krijgen alle aanwezigen meer kennis van het verleden van
onze dorpen, tenzij u alles al weet. Maar
dan ben u in ieder geval ook de winnaar
van deze quiz. De drie beste deelnemers
krijgen een toepasselijke prijs uitgereikt.
Bij een eventuele ex aequo zal de zeer
onpartijdige jury het lot laten beslissen.
De quiz is niet bedoeld als een soort
examen. Evenals de vorige keer is het
motto 'Deze avond is georganiseerd ter
leering ende vermaeck van de aanwezi•
gen.'
2010 vraagt

De windmolen kent al een zeer lange geschiedenis. Al in de ie eeuw kwamen
de eerste windmolens voor in de lage
landen. Al lang daarvoor werden zij in
landen rond de Middellandse zee en in
het nabije oosten aangetroffen.
Ofschoon Nederland wereldwijd bekend is als molenland, is de windmolen
geen Nederlandse uitvinding.
In de Middeleeuwen, eigenlijk tot
aan de Franse tijd, werden molens beschermd door heerlijke rechten die allerlei zaken regelden. Inwoners van een
dorp waren bijvoorbeeld verplicht hun
koren te laten malen bij de plaatselijke
molen. In de buurt van molens mochten
geen hoge bomen of gebouwen staan; die
zouden de wind belemmeren.
Op deze avond zullen de beide inleiders, beiden molenaars van de molen
`Nieuw Leven' in Valburg, allerlei aspecten van de windmolen behandelen.
De geschiedenis van de molen, de verschillende typen molens en de toepassingen van molens komen aan de orde.
Door de hernieuwde belangstelling
voor windenergie is het onderwerp daarnaast zeker actueel te noemen.
•
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Dinsdag 15 februari 2011
De Oude School Hemmen

20.00 uur

NIEUWSBRIEF HKK&O 29e

jaargang nr.i- december 2010

De grens over
Anton Spies

ii Genealogie:
IBetuwse

gegevens in Nordrhein-Westfalen

Op de site van het archief NordrheinWestfalen http://www.archive.nrw.de/
komen we vele Betuwse gegevens tegen,
zowel uit de Neder-Betuwe als de OverBetuwe. Niet zo verwonderlijk gezien de
versnipperde landsgrenzen voor 1648,
toen met name ook het zuidoosten (het
tegenwoordige Limburg) in zijnhuidige
vorm nog helemaal niet bestond. Hoe de
geografische verhoudingen voor i6o o
lagen is in diverse boeken en op verscheidene kaarten te zien.
Het graafschap Gelre ontstond begin
Ile eeuw. De oudste vermelding van de
titel graaf dateert van na 1046, waarbij
Gerard Flamens 1 als eerste graaf wordt
vermeld, gevolgd door zijn zoon Gerard
II in io52.
Door de eeuwenheen wisten de graven
van Gelre door huwelijk en verovering
hun gebied uit te breiden met de Betuwe,
en tussen Iwo en118 o met het graafschap
Zutphen en de Veluwe (in achterleen verkregen van de bisschop). Beide gebie den
werden van het eigenlijke G elre gescheiden door het graafschap Kleef.
In1339 werd het graafschap Gelre door
keizer Lodewijk van Beieren tot hertogdom G elre verheven. Het hertogdomwas
verdeeld in vier kwartieren, het Kwartier van Nijmegen, Zutphen, Veluwe en
Opper-Gelre (kwartierRoermond). Het
noordelijke deel (de eerste drie kwartieren) omvatte o.a. ook het zuidelijke deel
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e

van Kleef en Emmerik. het zuidelijke deel
strekte zich uit tot wat nu NordrheinWestfalen is. Daar vinden we o.a. ook de
plaats en Geldern, Erkelenz en Wickrath.
Opper-Gelre kwam na de 8o-jarige oorlog niet bij de Nederlanden, maar bleef
grotendeels Duits.
Wapen van Gelre

voor 1236

1236-1276

1276-1379

Feit is dat er daarom in de Westduitse
archieven vele Betuwse gegevens te vinden zijn, die vaak terug gaan tot begin
13e en 14e eeuw, zo ook in het genoemde
archief NRW.
Enkele voorbeelden
Aanwezig zijn o.a. de onderstaande
afschriften ((jstliche NiederlandeAbschriften von Urkunden und Akten
1141-1765):
• Belehnung der Herrn von Culemborg
mit der Herrlichkeit Buesinchemdurch
den Herzog von Geldern, (1434,1527);
• Urkundenabschriften zur G eschichte
der Herrnvon Culemborg, (1363-1500);

jaargang nr.1- december 2010
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Bakken)
W. de GREEF
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De bakker met
het grootste assortiment!
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ONZE SPECIALITEIT:

Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom

Assurantieen financieringskantoor

STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes

Betuwse bolussen

a. hommersom b.v.
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 442144 - Fax (0488)442897

Betuwse krentekliimpkes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 482624

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen

,. .--, , s,,.
t
. .•
•!

_.,
I7
.1
'

• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 602792
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REIMEBRINK
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 454508
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• Urkundenabschriften zur Geschichte
der Familie von Malderich, (1297-1402);
• Urkundenabschriften zur Familie und
Herrlichkeit von Lienden, darunter
Verkauf der Herrlichkeit an die Herrn
von Culemborg, (1352-1471);
• Vert/age innerhalb der Familie von
Culemborg, (1363,1403,1417);
• Stammbaum der Familie von Wael,
(1440-1629);
• Herzog Wilhelm von Jiilich-Kleve Berg und Geldern bestftigt, daft die
verwitwete Elisabeth von Culemborg
ihm die Herrlichkeit Culemborg aufgetragen und er Florenz von Pallandt
damit belehnt hat, (1542);
• Genealogische Nachrichten zur Familie
Drachenburg, (1185-1475);
• Genealogische Nachrichten zur Familie
Isselstein, (1263-1500);
• Nachrichten zu den Herrn von Culemborg, (1144-1572);
• Nachrichten zur Familie van Wael, (14.17. Jh.).
Het wapen van de Hertogen van Gelre

Otto Gruonewont, Bruder des s. Johans
Orden, Komtur des Gotteshauses zu
Ynghen, verkauft an Margarete, Witwe
des Enghelberts van Bryenen, eine Rente
von 20 Schillingen phrlich, welche das
Gotteshaus zu Ynghen aus des letzteren
Hof zu Kesteren bezieht.
Op 28-05-1325 komen we eveneens een
van Brienen tegen, namelijk Jan van Brie nen (Nichtstaatliches Schriftgut):
Reynaut zone des greven van Ghelren
gibt aufBitten des Ritters Janz van Doernic12 Morgen Land in der Betuwe bei der
Brcke am Elderensteghe, die dieser von
ihm zu Lehentrug, dem Jan van Brienen
dem Alten zu Lehen.
122.23.01Xanten,

Viktorstift
Zeer opmerkelijk was ook een stuk perkament in het latijn van 22-0 6-1571 (de
Duitse omschrijving staat in de inventaris
vermeld), waarbij als getuige een priester
wordt vermeld te Echteld, dus nog voor
de reformatie, namelijk: Heinrich Rodolphi von Htivelich (Houelick), Priester und Vizekurat in Echteld.

Zomaar wat achternamen
Naast gegevens uit o.a Lienden, Maurik,
Rijswijk, Tiel, Randwijk, Elst, Andelst,
Valburg, Arnhem enz., waren er ook achternamen te vinden die ons niet vreemd
in de oren zullen klinken, om een aantal
voorbeelden te noemen:
G esamtarchiv von
Landsberg-Velen:
In het Landesarchiv NRW Abteilung Wesfa- 16en Jahrhundert: Bittschrift des Gerd
len komen we ook de volgende beschrij- Honders,VogtmannimAmt Bredevoort,
ving tegen van een oude acte van 12-11- an den Grafen Jost von Holstein-Schau1366 met betrekking tot de kerk van Ingen enburg wegen seines Streits mit demPrior
en de Johanniterorde:
von Grof Burlo.
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang nr.1- december 2010
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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 • 0344-602740
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Erbbrief besag, lautend auf Wolter van
Huedt, Herman van Zandewyck und De rick van dem Machgeren, Hermans Sohn,
ber 56 alte Schilde. Diese Forderung ist
durch Egberts Tod an sie übergegangen.
Da Herman van Randewyck seinen Teil
der Schuld jetzt bezahlt hat, wird ihm
hiermit Quittung erteilt.
Reichskammergericht Ao3o:
1585: Joh. Hartlieff (Hartlef), Balthasar
Hiilsing, Joh. v. Nenneken und Arnd
Findbuch Kurfiirstentum KölnHofrat, Westalischen lehen:
Martens, als Vormnder der Kinder des
1590: Belehnung des GerdvonNeuenhof, + Cordv. Reden, Kl. gegen1. Heinr. Julius,
Amtmann zu Neuenrade fr die Erben Herz og von Braunschweig-Liineburg, als
des Henrich Knipping mit dem Brander- Administrator zu Halberstadt und Minhof und einem Kotten zu Grevel.
den; 2. Adolf Grafvon Holstein-Schaumburg, Bekl.Belehnung der minderphr.
Kinder v. Reden mit den Mindener bzw.
Findbuch von Landsberg Velen:
1694/1696: Kollation der Friihmegvik- Schaumburger Lehen ihres Vaters.

Findbuch Fiirstbistum Paderborn:
22-08-1458: Revers Hermann Erzbischof
von Köln, Administrator von Paderborn,
Godert Luerwalt, Enkel (Eymchen) Fobelen Luerwalts Brinckhof im Kirchspiel
Hoyginckhuysen SA des ErzbischofsZeugen: Thonis Schuerman, Johan
Rumpe van Remlinghuysen am dinstag
naich unser liever frauwen dach ..

arie hn Kirchspiel Steinkirchen an WilReichskammergericht Teil I:
helm Janssen (1694).
B 1855a/5672: Person: (2) K%ger: Johann
Findbuch Testamente
Bunt (Pundt, Buntz, Bount, Bont), EinBuchstabe D:
wohner desLandes Kornelimiinster, und
20-03-1500 Deveinter, Joh. van, alias van seine Ehefrau Margarethe, (K1.)
Roremunde. Bemerkung : Mit Notariats instrument des Henr. v. der Hatert de Findbuch (A 2351 Stift St. Johann
Horst, der. Leod.
und Dionys, Herford - Urkunden
26-02-1484: Der Knappe Johann von
Findbuch Amt Niirvenich:
dem Bosch bestMigt, dass er Johann
1733: Abstammungszeugnis fiir Joseph Walfhard mit dem Hof, Haus und Gut
Jager, prsumptiven Kanonikus zu Hil- zu Bimessen, dass Hermann Vincke zu
desheim, betr. seine aus Hambach stam- Bimessen unter hat, belehnt hat.
menden Vorfahren.
Bovenstaande gegevens zijn uiteraard

Findbuch (A 470 Haus Wohnung):
29-04-1477: Johan van Ingen und seine Frau Lysbeth, Egbert van Tuyll und
Derick van Tuyll bekunden, dafg der +
Willem van Tuyll, Egberts Sohn, einen

bij lange naniet compleet, maar mogelijk
geeft het een aardige aanzet tot onderzoek in dit archiefofandereWest-Duitse
archieven.
•
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Vier eeuwen 'De Plukroos'
W.van de Westeringh

Van armenhuis
Itot landhuis (I)
i. Voorwoord
Zoals de titel al aangeeft, moet de geschiedenis van 'De Plukroos' in Heteren
wel boeiend of op z'n minst interessant
zijn. Het lijkt wel wat op het verhaal
van 'het hutje op de hei': waar vroeger
de armoedzaaier ver weg van het dorp
op de heide woonde en waar nu 'in een
landhuis op een exclusieve plek' een vermogende familie die van elders gekomen
is, woont.
In een aantal afleveringen zal het een
en ander van/over de geschiedenis van
'De Plukroos' belicht worden.
2. Inleiding
Omstreeks 1543 komt een zekere Steven
van de Wardt naar Heteren. Of er toen
al familie van hem in Heteren woonde,
is niet bekend. Ook is niet bekend waar
Steven woonde.
Na de dood van Steven wordt door
zijn erfgenamen - zijn kinderen - bij de
boedelscheiding in 1609 bepaald dat aan
hun neef Wolter, vanwege diens blindheid, het `Pluckroosken' gegeven wordt,
d.w.z. de inkomsten daaruit. Maar tevens dat na zijn dood `De Plukroos' weer
zal terugvallen op de bovengenoemde
erfgenamen. In feite wordt dus door de
familie Van de Wardt een fonds of stichting in het leven geroepen voor familieleden die 'in armoede' geraken.
Wolter van de Wardt heeft de inkom36

sten eruit vermoedelijk tot ongeveer
1640 genoten. Later werd aangevoerd
'als dat sedert den jare 1640 geen armen
in die familie soude geweest zijn'. Na
zijn overlijden is de bestemming van 'De
Plukroos' waarschijnlijk veranderd, namelijk voor algemeen armenwerk. In die
tijd werd dat gedaan door de diaconie
van de plaatselijke kerk, toen de Gereformeerde of Hervormde Kerk.
Later meent een nazate (achterkleindochter) van bovengenoemde Steven
van de Wardt: Anneken Swartenius,
aanspraak te kunnen maken op een
uitkering uit dit armenfonds, dus uit de
inkomsten uit 'De Plukroos'. Maar de
kerkenraad van Heteren wijst in 1679
haar verzoek af, omdat 'als daertoe geheel geen recht hebbende en die sigh in
20 jaren sonder eenighe betrachtinge
om sigh selfs door naerstigen arbeit te
redden neffens twee volwassen dochters niet anders als door lantloperie ende
bedelerie heeft soecken te behelpen en
hare twee volwassen dochters in plaetse
van eerlijcke luyden te dienen, nergens
anders als hare bedelerie en lantloperie
opvoet'. Ook wordt haar verweten dat
`sij heeft door goede vrienden tot Amsterdam in eene van weduwehuysjens
geweest, dat sij om luyicheit en beter
die straten te moegen naloopen, heeft
verlaten'.
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jaargang nr.1- december 2010

Een enkele keer had zij nog wel eens ...het daer aen off tegen liggende lant
off aenschot;
een legaat van een ver familielid Van
de Wardt gekregen. Haar moeder was • 169 8,1708 - Den Armen van Heeteren
genaempt Pluckroos;
een Van de Wardt, namelijk Anna van
de Wardt, gehuwd (1619) met Henricus • 1713, 1721, 1723, 1733,1760 en 1774. - De
Armen van Heteren Plukroos 1/2 mr.
Swartenius, predikant van o.a. Erichem
bij Tiel. Anneken Swartenius (ook wel:
9 - De diaconie van Heeteren 1/2
Swarteijns) was gehuwd met Joost van • 1(177874);
mergen de Plukroos;
Leur uit Tiel.
• i8o1,18io - Den Schout A. Boll. De HofN.B. Voor bovenstaande gegevens kon
stee Plukroos 1/2 mr.;
dankbaar gebruik gemaakt worden • 1832- H.R. van Usseldijk, Elst. (Hij was
o.a. heemraad en polderschout van de
van aantekeningen van wijlen ir. J. van
Over-Betuwe).
Beijnum (1897-1985)
3. Armengoed
Vanaf het midden van de zeventiende
eeuw staan de 'Armen van Heteren'(=
Diaconie) als bezitters van 'De Plukroos'
te boek. In 1665 wordt er voor het Hof
van Gelre een proces gevoerd over het eigendom van 'De Plukroos'. Bij nader vonnis opi6 februari 1667 verklaart het Hof
`dat de Plukroos te zijn armengoed en
den tijdelijken bezitter (d.i. de predikant)
veroordeelende tot ontruiming daarvan,
met teruggave der genoten vruchten,
ten voordeele der armen". Derrick van
der Wardt en zijn twee zusters hadden
Op 13 januari 1661 verklaard dat zij, als
erfgenamen van Wolter van de Wardt,
het goed 'De Plukroos' aan "de armen
hebben gelaten'.

In de opsomming hierboven zien we dat
later niet meer 'De Armen van Heteren'
als eigenaren vermeld worden, maar
personen. De reden hiervan zal in het
volgende onderdeel behandeld worden.
N.B. Bovenstaande

gegevens komen uit
de volgende bronnen:
• 1649: Oudste verpondingsregister;
• 1789: Vernieuwd verpondingsregister;
• 1832: Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van het toen ingestelde Kadaster;
• Alle andere jaartallen: dijkcedullen van
Heteren van het Ambt (Polderdistrict)
Over-Betuwe.

4. Erfpacht
In 1785 wordt 'De Plukroos' in erfpacht
uitgegeven. Erfpacht houdt in, dat men
Enkele vermeldingen:
bij betaling van een jaarlijkse som geld of
• 1649 - Gerardus Pluckroosken,1/2 mer- canon zich onder de gestelde voorwaargen, onseecker pastorije off vicarije, den als eigenaar ('bloot-eigenaar') mag
onverpacht hoplandt met een huijsken beschouwen met alle rechten en plichten
daerop staende;
van dien. De erfpachtbrief luidt als volgt:
N.B. Gerardus = Gerardus Noorman,
predikant van Heteren en Randwijk. Erfpagtsbriev
i morgen = ca. o,86 ha.
Compareerden voor ons onderges. Erf• 1677, 1693 - Den Armen van Heeteren pagteren des Ampts Overbetuwe F. van
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang nr. i - december 2010
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Xesteren
Telefoon 0488 - 48 2228

's maandags gesloten
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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.

_wan

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 6024 00
38

Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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Hulst tijdelijken Predicant tot Heteren
mitsgaders Sander Hendriks, Jan Jelissen
van de Wal, Geurt Speijers en Cornelis
Teunissen leden thans uijtmakende den
Kerkenraad van gemelden Kerspel, en
verklaarde de Comparanten een ieder in
hunne respective qualiteijt uijt kragt van
speciale resolutie van den Hoove Provinciaal van Gelderland in dato den 29 Junij
1785 alhier getoont en gelesen, kragt en
mits desen in een stediger en vasten Erfpagt over te geven en uijt te doen aan Arij
Boll Scholtus des SchoutAmpts Heteren
en zijne Huijsvrouw Jorina Schim El. en
haaren Erven een Hofsteede de Plukroos genaamt, groot in zijn geheel een
halven morgen in den Ampte van Overbetuwe onder het SchoutAmpt en Kerspel Heteren in zijne bekende bepalinge
gelegen de Diaconie van Heteren toebehorende, palende 0 ostw. Jan Verburgh/t
Westw. den HoogwelGeb. Heer Baron
van Renes Noordw. den Bandijk Zuydw.
het Lieve Vrouwe Straatje, en sulx met
alle zodane regten en geregtigheden
active en passive Servituten Lusten en
lasten als van ouds en met regt daar toe
en aan voorn. parceel zijn gehorende.
Sijnde deese Hofstede beswaart boven
's Heeren Schattingen en lasten met 22
Roeden een voet Dijk onder Heteren No.
62 en doenden Jaarlijks in ordr. verponding drie gulden sesthien Strs. en sulx
tegens betaling van eenen Jaarlijxen Canon of Erfpagt van dertig gulds. Jaarlijks
aan en ten behoeve van de Diaconie van
Heteren Vrijgeld en onder Conditie dat
wanneer de Echtel. Erfpagteren of haren Erven of regt verkrijgende den tijd
van twee agtereen volgende Jaaren in
gebreke mogte blijven den hier voor gestipuleerde Canon of Erfpagt te voldoen,
deselve van het regt haar uijt kragte van
NIEUWSBRIEF HKK& 0 29e

desen Competerenden zullen ver- vallen zijn, en de bovengeseij de Hofstede
weder aan de Diaconie zal keeren zonder
dat de Eln. Erfpagteren of haren Erven of
regt verkrijgenden in dusdanen val daar
op eenig regt, op of aanspraak zullen
hebben of mogen sustineren, alles ingevolge het Prescript Landregtens, waar op
de Comparanten het voorn. parceel beloven te zullen vrijen wagten en wheren als
Erfpagts regt is onder verband submissie
en renuntiatie als na regten. In oirconde
der waarheijd is deeze door de Corn- parenten qp. met en ten overstaan van de
hier toe versogte Erfpagteren eijgenhandig betekend na dat vooraf was gebleken
dat hier van den 4oe penning op den 31
Julij 1785 na behoren was vol- daan;
Actum Heteren den 28 Decembr. 1786.
was getekent F. van Hulst Predicant qq.
Sander Hendriks ouderling qq. Jan Jelisse van de Wal als ouderling qq. Geurt
Speijers Junior als diacon qq. Cornelis
Toonssen diacon qq. Jan Verburgt als
Erfpagter Jan Jacobs als Erfpagter.
Registr. den 10 Julij 1787.
N.B. In

de marge aan het begin van de
erfpachtbrief staat:
geschreven op zegel van 2 glns, en is daar van
den ve penn(ing) betaalt met f 15.=.=. •
(Bron: Gelders Archief Oud-Rechterlijk

Archief Over-Betuwe (0193), inventarisnummer 367, folio 201.)
(wordt vervolgd)
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Winters in de Betuwe
Frans Nieuwenhof

Een nieuw boek van Joke Honders
Op maandagavond 8 november jl. heeft
Joke Honders - onze secretaris - een
lezing gehouden in de Vicary in Kesteren over Winters in de Betuwe. Voorafgaande aan haar lezing werd het eerste
exemplaar van het boek dat zij geschreven heeft aangeboden. Het boek waar
ze meer dan een jaar aan heeft gewerkt
droeg de titel Winters in de (Neder)Betuwe; Vorst met nieuwe maan, dan kun
je op schaatsen gaan.
Vandaar dat de gebruikelijke opening
door de voorzitter ditmaal iets langer
duurde. Eerst werd Joke in het zonnetje
gezet. Zij werd geprezen voor het mooie
boek met de vele foto's. Opmerkelijk
was dat ze zich voor het eerst zelf met de
opmaak van het boek heeft bezig gehouden. En het resultaat mag gezien worden.
Een kloek boek met 232 bladzijden met
meer dan 300 foto's.
Zoals ze zelfaangafheeft ze veel hulp
gekregen van mensen uit de wereld van
schaatsen en van ijsclubs. Een van de
oudsten is de nu 98-jarige heer Gerrit de
Weijer (uit Lienden, maar nu in Ochten
wonende) en aan hem werd het eerste
boek uitgereikt. Hij heeft namelijk zijn
dagboeken ter beschikking gesteld. De
foto laat zien dat dit enthousiast gebeurde. Hoewel Gerrit de Weijer - zeker gezien zijn leeftijd- nog heel flink is, werd
hij wel door zijn dochter gebracht die
dan ook een bloemetje kreeg.
Wil van Schaik uit Lienden (Nederlands kampioene schoonrijden in 2009),
40

die veel bijdroeg aan het hoofdstuk over
het schoonrijden, was helaas afwezig.
Zij was aan het schoonrijden. Heel veel
interviews met, telefoontjes met, foto's
van en andere hulp van een steeds groter
wordende groep belangstellenden maakten dat het boek almaar dikker werd en
dat het meer werk was dan gehoopt.
Maar het resultaat is ernaar.
Uit de hierna volgende lezing bleek
dat het boek niet alleen over ijsclubs en
schaatsen gaat maar over vrijwel alle aspecten die met de winter en het winterweer te maken hebben. Leuke en mooie
sneeuwfoto's, maar ook ijsdammen op
de rivieren gevolgd door dijkdoorbraken en overstromingen. Gezelligheid
maar ook armoe en verdriet.
Aan het begin van de avond ben je
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natuurlijk altijd weer benieuwd naar de
opkomst van leden en andere bezoekers.
Nu, dat was overweldigend. De zaal
puilde uit en sommige toehoorders zaten
letterlijk op de gang. Dankzij de mooie
plaatjes, enkele heel bijzondere filmpjes
en vooral een boeiende en duidelijke
lezing kwam niemand iets te kort. Wij
hebben alleen maar positieve geluiden
gehoord.
In de pauze kon het boek (eindelijk)
gekocht worden en dat werd gretig gedaan. Veel mensen kochten meer exemplaren en dachten waarschijnlijk al aan
de komende sinterklaas en kerst. Voor
ons was het ook een opluchting: meer
dan loo boeken verkocht. Want het mag
wel eens gezegd worden, het blijft altijd weer afwachten en het is iedere keer
weer een financieel risico. Gaat de verkoop echter goed dan kunnen we weer
buffers opbouwen voor nieuwe uitgaven
en andere activiteiten. En dat is dan moNIEUWSBRIEF HKK&O 29e

gelijk door mensen als Joke Honders en
op de achtergrond Folkert Schuurman
en al die andere naamloze medewerkers.
Na de pauze volgde een tweede deel
dat minstens zo boeiend was als het eerste. Het werd een latertje maar niemand
heeft zich hier over beklaagd.
•
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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 13
Joke Handers

Praote
gij
dialec'

Gribus = Slechte of armoedige woning. Daor kom G aart aon met de bluuj.
Niet direct Betuws dialect, maar wel een Daarkomt Gerrit aanmet zijn kleine hinderen.
voorkomend woord in de Betuwe.
Volgens WNT is de herkomst van het Brallen of sjenken = zeurderig huilen.
woord onbekend, waarschijnlijk uit het WNT: Brielen of Brijlen. In West-Vlaanderen, maar ook elders bekend in den
Romaans of Bargoens.
Die kjal wlinde daor in een echte gribus. zin van: Zeurig huilen, grienen, drenzen,
Die man woonde daar in een armoedig huis. Si enken.
Da djenje was de hele tijd aon 't brallen.
Bluuj = bloedje. WNT: een klein kind, Dat meisje was constant aan het grienen. •
meestal arm en deerniswaardig. In oude
teksten: Siet toch, hoe vriendelijc tbloetgen
(een pasgeboren kind) op mij siet of Och
dat arm Bloeyken is soo cout.
42
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Reg Archief Rivierenland
Henk Huitsing

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel-Telefoon (0344) 612230
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.nl
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
I 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 eldermalsen en Neerijnen staan in Tiel of Buren!
geraadpleegd:
• De daar altij dal berustende archieven
In Buren kunnen na telefonische aanmelding
en collecties;
worden geraadpleegd:
• De vanuit Culemborg overgebrachte
Culemborgse historischebibliotheek; • De archieven van de gemeente Buren,
inclusief de opgeheven gemeenten
• De centraal in Tiel ondergebrachte
Beusichem, Maurik, Lienden en Zoebronnenvoor genealogisch onderzoek
van 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.
wrapper&view=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 Gel- Beeldbank foto's van het werkgebied.
dermalsen en Neerijnen: hiertoe behoren de woonkernen Acquoy, Beesd,
Buurmalsen, Deil, Est, Enspijk, G elSluitingsdata 2010
dermalsen, Gellicum, Haaften, Heesvoor alle lokaties
selt, Hellouw, Meteren, Neerijnen,
Ophemert, Opijnen, Rhenoy, Rumpt, Vrijdag 24 december Kerstavond
Tricht, Tuil, Varik, Waardenburg en
Vrijdag 31 december Oudjaarsavond
Zennewijnen (gedeeltelijk ookteTiel).
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang
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WESTRENEN MECHANISATIE
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES
DE ERKENDE DEALER VAN:

0

JOHN DEERE
KARCHER

mow"

VIKING"

511111-,®

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

.4

Biedt opleiding voor:

rijbewijs A (Motor)
rijbewijs B (Personenauto)
rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

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

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten

GEDIPLOMEERD

Wij lessen met:
CBF 5oo motoren met ABS
BMW n8d en izod personenauto's
Land Rover freelander voor de aanhangwagen
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Historische foto's
Redactie

Eenfoto afkomstig uit de collectie van Frits Verbrugh uit Eck en Wiel.
Onbekend is waar defoto is gemaakt. Misschien kunt u opheldering verschaffen.

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
m0000000000000000
mrirmorirm urn ors arm m7m ors
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
Fr-1

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

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

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur
Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur
NIEUWSBRIEF HKK&O 29e
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Korte berichten
Redactie

k
Begin november kwame er een paor
mennekes langs de deur die anzigkaorte verkochte. De ene gaf gelijk
een briefke waor in stond da hij nie
goed kon zien en heure. Het is lang
geleeje dá`ze mit naogosie huis aon
huis kwame.
De laotste die bij mij kwam was
een kjal mit panne. Veur een stel
panne vroeg hij honderd guide. Ik
zeej kjal da is vuuls te duur, ik zal
je er vijftig veur geeve. 'Dan zij ze
verkoch', zeej de kjal.
Achteraf bleek da'ze nie dogte... ik
nam me veur urn niks mir aon de
deur te koope. Mar ik kon die twee
kjeijes nie weg sture, zonder iets
te vatte.
't Eene kjelje bedankte me beleefd.
Ikzeej dá 't èrg was as ge zo hulpbehoevend weur. Tot mijn verbaozing
zeej 't ongelukkige jungske: 'Helemaol nie, ikzij alleen márdoofstom.'
't Kan verkeere.
Wá zedde gij, Hannes

Museum
Het Valkhof
Nijmegen
Vrede van
Nijmegenzaal
U maakt kennis met een bijzonder
verhaal uit de Nijmeegse en Europese
geschiedenis; de Vrede van Nijmegen.
Nijmegen vormde van 1678-79 hét politieke centrum van Europa. In de stad
vonden onderhandelingen plaats over de
beëindiging van verschillende Europese
oorlogen. Met deze nieuwe zaal zet het
museum - met dank aan de BankGiro
Loterij - een eerste stap naar de herinrichting van de vaste presentaties, die
in de komende jaren zijn beslag krijgt.
In de nieuwe zaal zijn naast wandtapijten ook schilderijen, munten en prenten
te zien. Een van de eerste Vredes, die
van 17 september 1678 tussen Frankrijk
en Spanje, wordt prachtig verbeeld op
een schilderij van de Franse hofschilder
Henri Gascard. In het verdrag dat toen
zijn beslag kreeg, werd afgesproken dat
Spanje definitief afstand deed van belangrijke grenssteden in de zuidelijke
Nederlanden en kreeg Noord- Frankrijk
•
haar tegenwoordige vorm.

Briefhoofd
Redactie

GEBR. SPAAN, KESTEREN
AVTO'fi • IELECTROMOTOREN • REPARATIE•INRECHTIND • RADIO

Of ficial

Xpraf

Dash,

LINCOLN FOROSON

POWWOW. I21332,

KESTEREN,
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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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van Eck &Oosterink

a 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
0 http://www.printendruk.n1

