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Van de voorzitter 

Folkert Schuurman 

IVoorjaar 

Op het moment dat ik dit schrijf is de 
meteorologische lente alweer begonnen. 
Zeker als je het hele jaar intensief met 
de vereniging bezig bent vliegt een jaar 
voorbij! 

Algemene Ledenvergadering 
Op  ii  april houden we, voorafgaande 
aan de lezing, onze ledenvergadering. 
Behalve de routinematige zaken als jaar-
verslagen en financiële verantwoording 
is er één agendapunt dat extra aandacht 
verdient. 

Het gaat om de statusverandering van 
de Werkgroep Zetten. 'Werkgroep Zet-
ten van de Historische Kring Kesteren 
e.o.' klinkt in de Over-Betuwe nogal ver 
weg. Vandaar dat het bestuur van de 
werkgroep heeft aangegeven graag een 
aansprekende naam te hebben waarmee 
ze bovendien op een meer rechtstreekse 
wijze met hun gemeente (Overbetuwe) 
en andere organisaties in de Over-Betu-
we kunnen communiceren. 

Na gesprekken met het bestuur van 
de werkgroep is besloten de werkgroep 
in een stichting onder te brengen, waar-
door men eigen handelingsbevoegdheid 
verkrijgt. 

Voor onze leden die in de Over-Betu-
we wonen verandert er eigenlijk niets: u 
blijft lid van `Kesteren', want een stich-
ting heeft geen leden. 

Voor de formele omzetting van de 
Werkgroep Zetten in een stichting heb- 

ben wij de toestemming van de Algeme-
ne Ledenvergadering nodig, vandaar dat 
u dit punt als agendapunt 5 op de agenda 
aantreft. 

Bij agendapunt 7 is vermeld dat Hans 
van den Hatert heeft besloten zich niet 
meer herkiesbaar te stellen voor een 
nieuwe periode. 

Het bestuur stelt voor de heer Edwarn 
de Walle te benoemen als bestuurslid. 
De laatste jaren krijgen wij steeds meer 
te maken met vragen over natuur en 
milieu, bijvoorbeeld in het kader van 
dijkverzwaringen of herinrichtingen 
van bepaalde gebieden. Op dit terrein 
missen wij binnen het bestuur de nodige 
deskundigheid. 

Edwarn, al jaren een trouwe bezoeker 
van onze lezingen, is werkzaam bij de 
Dienst Landelijk Gebied in Arnhem als 
projectleider taakvelden natuur &. land-
schap. Hij woont in Opheusden en heeft 
veel ervaring op dit terrein, ook binnen 
ons werkgebied. 

Noodgedwongen moeten we afscheid 
nemen van Hans als bestuurslid, die we 
als vraagbaak voor het verleden zullen 
missen. Hij is echter niet van de aardbo-
dem verdwenen en we hopen nog lang 
van zijn uitstekende geheugen gebruik 
te kunnen maken. 

In ieder geval wil ik hem vanaf deze 
plaats zeer hartelijk dankzeggen voor 
de lange tijd die hij als bestuurslid heeft 
gefunctioneerd. 
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Arend Datema Instituut 
Aan de onzekerheid over ons onderko-
men, het stationsgebouw van Kesteren, 
is nog steeds geen einde gekomen. We 
zijn in gesprek met de wethouder van de 
gemeente Neder-Betuwe om duidelijk-
heid te verkrijgen over de plannen met 
de stationsomgeving en dan natuurlijk 
speciaal het gebouw. 

Het lijkt er niet op dat de uitkomst 
positief zal zijn, vandaar dat we ons ook 
bezig houden met mogelijke alternatie-
ven op wat langere termijn. 

Contributiebetaling 
Een dezer dagen zult u de acceptgiro 
voor het jaar 2011 in uw postbus aantref-
fen. Wij doen een dringend beroep op u 
om dat zo snel mogelijk af te handelen. 
Het kost elk jaar enorm veel tijd en moei-
te om mensen die 'vergeten' te betalen 
achter de broek te zitten! 

Er liggen bijvoorbeeld nog steeds Ta-
bula's van vorig jaar, die niet zijn verzon-
den omdat mensen hun contributie - ook 
na enkele aanmaningen - niet hebben 
voldaan. Graag aandacht hiervoor! • 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2011 

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit 
tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag n april 
2011, aanvang 19.30 in het Dorpshuis te Kesteren. 

Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen 

(in deze Nieuwbrief opgenomen). 
4. Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011. 

Deze stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter 
inzage. 

5. Omzetting Werkgroep Zetten naar een Stichting. 
6. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuw 

lid (aftredend is de heer Gerrit Hendriksen). 
7. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Wim van den Bosch en Hans van 

den Hatert. Wim van den Bosch is herkiesbaar. Hans heeft besloten te 
stoppen. In de vacature van Hans van den Hatert stelt het bestuur voor 
de heer Edwarn de Walle te benoementot bestuurslid. Tegenkandidaten, 
ondersteund door minimaal vijfleden, kunnen tot een half uur voor de 
vergadering worden ingediend bij het bestuur. 

8. Rondvraag 
9. Einde 
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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 

I

Maandag 14 maart 2011 

20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

De oorzaken toen, 
de consequenties nu. 
De lezing wordt geen theologische ver-
handeling over de godsdiensttwisten 
tussen de rooms-katholieken en protes-
tanten en/of tussen stromingen binnen 
de protestantse kerk. 

Natuurlijk komen de belangrijkste 
facetten wel ter sprake, maar dan in sa-
menhang met vele andere factoren en 
maatschappelijke ontwikkelingen die 
een rol speelden in het voortraject van 
de Reformatie van de 16e eeuw: kerkelijk 
organisatorische, theologische, politieke, 
economische, sociale, culturele, histo-
rische, militaire, zakelijke, machts- en 
andere factoren. 

Dan wordt ingegaan op de vraag, 
welke maatschappelijke belangengroe-
pen, naast de calvinisten, belang hadden 
bij het wegvallen van de macht van de 
roomse kerk in de 16e eeuw. 

Welke invloed had de Reformatie na 
1581 op genoemde maatschappelijke fac-
toren en ontwikkelingen in de periode 
van 1581 tot 1795. Vanaf 1796 veranderd 
het kerkelijke landschap volledig. 

In de 19e eeuw voltrekt zich langzaam 
een toenaderingsproces tussen de twee 
kerkelijke hoofdstromen van die tijd, de  

protestanten en de rooms-katholieken. 
De gezamenlijke schoolstrijd eind van 
die eeuw werkte hierbij als katalysator. 

Wat is er bekend over de ontwikkelin-
gen in de Betuwe en in de de Provincie 
Gelderland: 
• wat merkte men in het leven van alledag 

van de Reformatie in de 17e eni8e eeuw; 
• hoe voltrok zich de uitvoering van de 

Restitutiewet van 1798, oftewel hoe 
werden de kerkgebouwen verdeeld 
over de twee kerkgenootschappen. • 

I

Maandag  ii  april 2011 

19.30 uur JAARVERGADERING 
20.15 uur Lezing 
Zalencentrum 'De Vicary' 
De heer C. van Esterik 
Burgers en Buitenbeentjes 

Doorleren was het nieuwe devies aan 
het begin van de jaren zestig, toen de 
welvaart langzaam het karige van de 
jaren vijftig en de Wederopbouwperi-
ode verving. Doorleren voor kinderen 
in Tiel en in de dorpen rond Tiel, van 
wie de ouders alleen maar Lagere School 
hadden. Hoe ging dat nu als zo'n kind 
uit een niet ontwikkeld milieu ineens 
op zo'n gewichtige middelbare school 
in Tiel kwam? Chris van Esterik vertelt 
erover zijn eigen avonturen en die van 
anderen. Soms hilarisch, soms tragisch. 

Wat voor stad was het zwaar gebom-
bardeerde Tiel na de oorlog? Hoe kwam 
men er weer bovenop? Was de oude elite 
nog net zo 'elite' als voor de oorlog? 

De heer Folmer 
Terugblik naar de Reformatie 
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Met de jaren zestig breken roerige tijden 
aan, die Tiel niet onberoerd laten. Zelfs 
het deftige Gymnasium niet. 

Net als in Eenjongenvanhet dorp schetst 
hij in zijn nieuwe boek in een menge-
ling van archiefonderzoek, interviews 
met Tielenaren van alle rang en stand 
en autobiografische herinneringen een 
fascinerend beeld van een stuk Betuwse 
geschiedenis tussen 1945 en 1970. 

In september verschijnt zijn nieuwe 
boek Burgers en Buitenbeentjes Tucht en re-
belie  in de Betuwe 1945-1970 bij uitgeverij 
Boom in Amsterdam. 	 • 

De heer F. van Hemmen 
Onderwaterzetting Betuwe in 1944-'45 

Het duivelse spel met het water 
De herdenkingen in mei geven reden 
om nog eens nadrukkelijk stil te staan 
bij een van de meest bijzondere gebeur-
tenissen uit de W02: de onderwaterzet-
ting van de Betuwe. In de herfst van 1944 
bliezen de Duitsers de dijk bij  Elden  op 
om de streek blank te zetten. Het water 
moest een nat schild gaan vormen voor 
de Duitse frontlinie tegenover Arnhem. 
Eerst leek die opzet te slagen. Stilaan ver-
dween het grootste deel van de Betuwe 
onder de golven. De geallieerden waren 
gedwongen zichterugte trekken naar de 
omgeving van  Lent.  

Maar prompt liep de onderwaterzet-
ting uit de hand. De Duitsers moesten 
nu zelf ook vluchten voor het water. De 
dorpen in de Neder-Betuwe liepen on-
derwijl onder. Voor de bewoners braken 
barre tijden aan. Intussen ontstond een 

crisis van jewelste rond het Amsterdam-
Rijn Kanaal. De Duitsers vreesden dat 
de kanaaldijken zouden bezwijken. 
Ze zouden dan een groot deel van het 
Rivierengebied moeten opgeven. Ook 
dreigden duizenden Nederlanders ten 
westen van het kanaal het slachtoffer 
te worden van een overstroming. Door 
deze crisis ontstond een uniek monster-
verbond. Om de opmars van het water 
rond het kanaal te stuiten, werkten Duit-
sers en Nederlanders samen. Schouder 
aan schouder stonden ze zandzakken te 
vullen en dammen te bouwen. 

Historicus Ferdinand van Hemmen 
zet de schijnwerper op deze spectacu-
laire gebeurtenissen. Daarbij gaat hij ook 
in op de gevolgen van de onderwaterzet-
ting voor Jan Soldaat, de operaties in het 
verdronken niemandsland, de verbeten 
strijd om de eilandjes. Al met al een ver-
haal dat nooit mag worden vergeten. Dik 
vijftien jaar geleden verscheen daarom 
een boek over de onderwaterzetting, 
getiteld Ooievaar brengt Zondvloed. Als 
het aan Van Hemmen ligt, zal het boek 
opnieuw worden uitgegeven en de oor-
log in de hele delta van Nederland gaan 
belichten. Want steeds meer besefje de 
weidse strekking van het duivelse spel 
met het water dat in de laatste oorlogs- 
winter werd gespeeld. 	 • 

I

Maandag 9 mei 2011 

20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 
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Opheusden 

 

    

 

Joke Honders 

  

IVroege geschiedenis veer  (III)  

In 1717 blijken er drie eigenaren te zijn 
namelijk: Maria Kupius (soms ook Cup - 
pius), gehuwd met Jacob  Adolph  Brossart 
(cornet), Jacoba Cupius gehuwd met de 
heer Bouwensch en een minderjarige 
broer Kupius. Maria Kupius en Jacob  
Adolph  Brossart lenen dat jaar duizend 
gulden van Reinier Verschoor en stellen 
hun 1/3 deel in het veer met twee mor-
gen uiterweerd en hun derde part in een 
vier morgen uiterweerd ten oosten van 
de veerhaven als onderpand. Het is niet 
bekend wanneer de kinderen Kupius ei-
genaar geworden zijn van het veer. De  

vraag die rijst is: was het veer eerst van 
hun vader of moeder en is het op hen 
vererfd of zijn zij de erfgenamen van 
Willemina van Veenendaell? Daarover 
is niets te vinden in de oud-rechterlijke 
archieven van Opheusden. Deze kinde-
ren kunnen nazaten zijn van ds. Joharmes 
Kupius die van 1654-1674 predikant te 
Rhenen was en daarvoor predikant te 
Amerongen (vanaf 1647). 

Extract uit 1723 
De volgende vermelding betreffende 
het veer is in een extract uit 1723, waarin 

Tekening van het 0 pheusdense veer uit ca. 1887. 
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Gijsbert Willem van Dedem als kind met zijn ouders en zusters. 

de boedel van de hierboven genoemde 
Willem Adriaan Bouwensch, doctor en 
oud-burgemeester van de stad Arnhem 
beschreven staat i.v.m. het overlijden van 
zijn vrouw Jacoba Cuppius te Rhenen in 
1720. (Bouwenschl  is trouwens in 1747-
1749 raad en schepen van Rhenen). In 
het extract worden de goederen tussen 
zijn vier onmondige kinderen verdeeld 
en dochter Johanna Christina krijgt 
'de helft van 't Heusdense veer met 
hetgeen daarbij hoort, plus de 1/2 van 
5 mergen uiterwaard daarbij geleegen, 
't Rijsweertje genaamt'. Verder erft zij 
nog een obligatie ter waarde van 1500 
gulden plus nog een last aan de Cunera  

Kerk van Rhenen van een som van  moo  
gulden, alles tezamen een waarde van 
f 9 000. De andere helft van het veer is 
dan nog in handen van Willem Adri-
aans schoonzuster en zwager Brossart 
en blijkbaar is zijn zwager Kupius, die 
in 1717 nog minderjarig was, overleden. 
De familie Brossart echter verkoopt in 
1739 hun helft van het veer. 

De helft van het 
veer wordt verkocht 
Deze helft van het veer wordt verkocht 
aan heer Gijsbert Willem van Dedem, 
heer van den Bergh, Maurik en Hoeve-
laken, door de kinderenvanJacob  Adolph  

10 	 NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang nr. 2 - maart 2011 



Brossart en Maria Kupius, te weten Chris-
tina  Brossard,  Jan Wouter  Brossard  en de 
minderjarige kinderenJoseph  [Brossard],  
Peter  [Brossard]  en Maria Jacoba Bros-
sard2, allen in Rhenen woonachtig. De 
andere helft van het veer blijft in bezit 
van de kinderen en erfgenamen van Wil-
lem Adriaan Bouwens en Jacoba Kupius. 

Bij de verkoping wordt ook gespro-
ken van een zeker schijnhoekje of een 
gedeelte dat van het Grootveltsweertje 
is afgenomen en waar de pont en schuiten 
aankomen. Uit deze acte blijkt ook dat 
het veer van ouds een 'vrijdom voetveer' 
is voor de ingezetenen van Opheusden. 

Verkoopbedragenworden er in al deze 
actes niet genoemd, blijkbaar heeft dit 
ermee te maken dat de actes elders ge-
passeerd zijn en in de oud-rechterlijke 
archieven van Opheusden alleen als zo-
danig staan geregistreerd. 

Verpachting van het veer in 1757 
In 1757 wordt het veer verpacht aan een 
zekere Hendrik van Drumpt door Gijs-
bert Willem van Dedem en den weleer-
waarde dominee Johannes Menso (bo-
vengenoemde Johanna Christina Bou-
wensch was gehuwd met Hendrik Menso, 
die verscheidene jaren burgemeester 
van Rhenen was vanaf 1748 enz.3). De 
verpachting van het veer vindt plaats 
tijdens een openbare veiling waarbij de 
meestbiedende het veer kan pachten. De 
verpachting vindt een keer in de zes jaar 
plaats en Hendrik van Drumpt is op dat 
moment pachter. 

De inzet bij deze verpachting gaat als 
volgt: 'Hierna  sal  men schrijven onder 
teljoren [houten borden] en die 't hoog-
ste schrijft,  sal  den  inset  hebben en dan 
gehouden sijn te hoogen met heele off 
halve slaagen. Ider slagh  sal  weesentwee  

gulden en tien stuijvers. Waarvan de twee 
gulden tot 's heerenverpagters voordeel 
en de overige tien stuijvers tot hoogers 
offslaghouders gewin sijn  sal  en op ijeder 
slagh die gehoogt  sal  worden een vaan  
biers  in 't gelagh tot slaghouders lasten'. 

De pachter moest het huis vloer-, glas-
en dakdicht houden op zijn eigen kosten 
en ook de brug over de haven, alsmede de 
kade onderhouden die aan de overzijde 
van de Rijn op de Blaauwe Kamersweerd 
gelegen was. Verdermoest hij op de Veer-
weg de sporen dichten en alles zodanig in 
orde hebben dat de passagiers en rijtuigen 
konden passeren en 'behoorlijk bediend 
konden worden'. 

De pachter mocht het verhuurde niet 
hooien, bossen of breken, maar alleen 
beweiden, maar eens in de drie jaar mocht 
het weiland wel gehooidworden. Verder 
mocht hij geen fruit- of andere bomen 
hakken, maar laten tot profijt van de ver-
huurders. Ook moest hij alles heiningen 
en daar mocht hij wel het hout- of rijs 
van de wilgenbomen voor gebruiken als 
het vier jaar oud was, maar daarentegen 
moest hij elk jaar 40 bekleedde peuten 
op de uiterwaard of in de boomgaard 
planten. 

Bij het ontvangen van het veergeld 
moest hij zichhoudenaan eenlijst die die 
dag werd opgelezen en die hem ter hand 
zou worden gesteld. Niemand zou vrij 
van veergeld zijn, alleen de verhuurders 
en hungezelschap én de ingezetenen van 
het Heusdense dorp. De pachter moest 
zorgen voor een goede en bekwame pont, 
een grote en een kleine veerschuit en ver-
der vaargereedschap. 0 ok moest er in het 
veerhuis eenbekwaampersoon aanwezig 
zijn die de hele dag, de avond en de nacht 
mensen kon overzetten. Bij wanbetaling 
zouden de verhuurders gerechtigd zijn de 
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HUIB1ERff 
CATERING 

purl,  

Salades, 
Warme en koude buffetten en hapjes, 
Belegde broodjes, Barbecuepartijen, 

Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz. 

RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN  

Dorpsstraat 1 
	

Postbus 24 
6672  LC  Hemmen 
	

6670 AA 
Zetten 

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

• Beheer en taxaties 
• Onteigening en planschade 
• Grond en pachtzaken 
• Schaderegelingen 

Voor bedrijven  enparticulieren 
Bonegraafseweg 13-4051 CG Ochten 

Tel.: (0344) 64 55 90  
E-mail: infoehuiberscatering.n1 

www.huiberscatering.n1 

ZAAD-  EN PLANTENHANDEL 

Firma 
S.A.H. van Binsbergen & Zn. 
Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren 

(0488) 48 13 43  

Herman Tijssen  

zonwering 
Bezoek onze showroom! 

Uw adres voor: 
• Tuinbloemen, landbouwzaden 
en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 
planten en meststoffen. 

Broekdijk 40 
4041 CW Kesteren 
Tel. (0488) 48 20 08 

www.tijssen-zonwering.nl  
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Jan Gaymans  

pont e.d. te verkopen, de achterstallige 
huur zelf houden en het restant aan de 
pachter teruggeven. 

Aangezien er geen andere liefhebbers 
waren, werd het veer weer verpacht aan 
Hendrik Jurriens van Drumpt voorf 250 
per jaar. 

Een acte uit 1782 
Was er in de voorgaande actes geen 
sprake van een verkoopbedrag waar-
aan we zouden kunnen zien hoeveel het 
veer eigenlijk waard was in die tijd, in 
een acte uit 1782 is dit wel het geval. Als 
de weleerwaarde heer Menso Johannes 
Menso (zoon van bovengemoemde Hen-
drik Menso) namens zijn moeder de helft 
van het veer verkoopt aan kolonel G e-
brand Johan Wijborg zien we dat Menso 
erf 6675 voor krijgt! Het gehele veer was 
dus f 13.350 waard. (Als we dit vergelij- 

ken met de waarde van het Ingense veer 
in die tijd blijkt het Opheusdense veer 
ruim 20 % meer waard te zijn. In Ingen 
kocht Gerrit van Westrhenen het veer 
van de mede-erfgenamen inclusief zes 
morgen uiterwaard voor f io 630). 

De andere helft van het Opheusdense 
veer blijkt al in bezit te zijn van Wijborgh 
en zijn vrouw. Zij is namelijk de dochter 
van Gijsbert Willem van Dedem. Het 
eigendomsrecht van het veer is nu weer 
in handen van één familie. Nog steeds 
geschiedt de verkoop onder de volgende 
conditie: `Edog dat alleen dein-en opge-
zeetenen van den dorpen en kerspelen 
Heusdenvolgens haar oude praevilegiën 
vrij zijn van het vheerloon over het pas-
seeren van voorschreven vheer, zooverre 
haar persoonen aangaat en draagbare 
goederen'. 

Een magescheid uit 1799 
In 1799 is er in het oud-rechterlijk archief 
een magescheid geregistreerd waarbij 
jonkvrouwe Gerbrecht van Dedem 
(dochter van bovengenoemde Gijsbert 
Willem van Dedem), weduwe van G. J. 
Wijborgh een magescheid opricht met 
haar kinderen Everharda Wijborgh ge-
huwd met E. Roorda, Adrianajohanna 
Wijborgh gehuwd met Jan Gaaijmans en 
Coenraad Willem Wijborgh. Het veer, 
dan inmiddels getaxeerd op f 22 650, 

wordt toebedeeld aan meester Jan Gaij - 
mans junior met de volgende zaken: i'De 
Blauwe Kamer; 2° Het Heusdese veer en 
3° Eén morgen op de Haar. 

Het Huis 
De Blauwe Kamer te Rhenen 
Bij de beschrijving van het archief be- 
treffende de Blauwe Kamer staat de vol- 
gende inleiding: 'In 1740 werd het bezit 
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Grote schoonmaak 
Vele handen 

maken licht werk! 

De jaarlijkse schoonmaakbeurt van 
het gebouw is gepland op zaterdag 
16 april. We hopen (en verwachten) 
dat evenals vorige keren weer vol-
doende mensenkomen opdagen zo-
dat het allemaal weer snel gebeurd 
is. Voor de inwendige mens wordt 
gezorgd! 	 • 

van de Blauwkamerse buitenwaarden en 
het bezit van het huis de Blauwe kamer 
gecombineerd met het eigendomsrecht 
van het Opheusdense veer en het veer-
huis met rijsweerd ten zuiden van de Rijn 
onder Opheusden. Tot 1815 is dit in onge-
deeld gemeenschappelijk bezit van twee 
eigenaren gebleven ieder voor de helft 
van het geheel.' De laatste zin is volgens 
mij niet juist want we hebben hierboven 
gezien dat in 1782 het veer een geheel 
werd en ook in 1799 werd het veer in zijn 
geheel toebedeeld aan Jan Gaijmans ju-
nior. (Jan Gaijmans was president van de 
rechtbank te Arnhem). 

Het archief van de Blauwe kamer was 
echter in verband met de zeer slechte 
staat van de stukken helaas niet te raad-
plegen. Alleen uit de beschrijving ervan 
kunnen we nog enige wetenswaardig-
heden halen zoals het feit dat Groen van 
Prinsteren in 1815 het veer verpacht aan 
een zekere Peter Hoest of de vermelding 
van een berekening aangaande de koop 
van het veer. Ook moet er eeni8e eeuwse 
tarievenlijst aanwezig zijn. Helaas ook 
die was niet in te zien! 	 • 

Wordt vervolgd 

Noten 
1. In Kesteren ligt in de Markstraat een perceel 

dat de Bouwensboomgaardheet. Onduidelijk 
is of dit ook met dezelfde familie te maken 
heeft. 

2. Over de familie Brossart heb ik slechts su-
miere kunnen vinden: Jacob  Adolph  Brossart 
(gedoopt op 25 apr.1680 in Aalten), zoon van 
Nicolaas  Brossard  en Maria Evers. Trouwt op 
15 dec 1705 in Rhenen met Maria Kupius. 
Vader Nicolaas  Brossard,  cornet onder de 
ritmr. Hardenbroek, trouwde op 13-04-1679 
te Zutphen met Maria Evers, j.d. van Aalten. 

3. Hendrik (Hendricus) Menso werd in 1711 te 
Kesteren geboren, waar zijn vader Menso  

Johannes Menso van 1704 tot 1726 predikant 
was en die vervolgens naar Rhenen vertrekt 
om de predikantenplaats van zijn vader in te 
nemen die dat 38 jaar lang vervuld had. 
Hendrik med. dr. van beroep, trouwt op 9 fe-
bruari1740 in RhenenmetJohanna Christina 
Bouwensch. Hun zoon, naamgenoot van zijn 
grootvader, is Menso Johannes Menso (*1762, 
Rhenen-1-1811,Rhenen) was gehuwd op 7 mei 
1790 met Harnske Volbragt Deuring. 

Bronnen 
1. Oudrechterlijk archief van Opheusden. Di-

verse Osevorens, Kesteren. 
2. B es chrijving van het archiefDe Blauwe Kamer. 

Utrechts Archief. Toegang 460, diverse nrs. 
3. G elders Archief. Notarie el Archi ef. To egang 

0168 , inv. nr. 6659. 
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Kerkarchief Echteld 

 

Frans Nieuwenhof 

 

I 
Getranscribeerde kerkboeken 
overgedragen aan het kerkbestuur 

De gebroeders Spies (Dick en Anton) 
hebben in het verleden de volledige 
kerkelijke archieven van Lienden en 
Kesteren getranscribeerd en — heel be-
langrijk — van een index voorzien. Vo-
rig jaar hebben ze hetzelfde gedaan met 
het archief van de Protestantse Kerk in 
Echteld. Hoewel het karwei al voor de 
kerst klaar was, maakte diezelfde kerst 
het moeilijk om een geschikt moment 
van aanbieden te vinden. Uiteindelijk is 
dat geworden 14 januari 2011 in de consi-
storiekamer van de kerk voor een klein 
maar belangstellend gezelschap. 

Dick Spies liet in een boeiende le-
zing zien wat je allemaal kunt vinden 
in zo'n archief, wat je ermee kunt doen 
en waarom het zo belangrijk is dat deze 
archieven toegankelijk zijn en ontsloten  

worden. Als thema gebruikte hij 'Gods 
woord houdt stand in eeuwigheid'. 

Het kerkelijk archief van Echteld is 
qua omvang veel kleiner dan dat van 
Lienden of Kesteren. Dit is vooral het 
gevolg van de Tweede Wereldoorlog. 
Hier had Dick Spies nog een aardige 
verrassing. Een deel van de verdwenen 
stukken worden nog beschreven in een 
opsomming van na de oorlog. Die zijn 
dus pas daarna zoekgeraakt. Hij hoopte 
dat iemand ze nog weet te liggen. 

Namens de kerkenraad nam de heer 
Arie Oppelaar de boeken (8 delen) in 
ontvangst en als dank kregen de gebroe-
ders Spies een speldje met Sint Joris en 
de Draak, een motief dat als muurschil-
dering in de kerk aanwezig is.. 

Folkert Schuurman bracht namens 
de Historisch Kring Kesteren en 
Omstreken en het Arend Datema 
Instituut hun dank over. 

Bent u nieuwsgierig geworden 
en wilt u de boeken zien? In het 
Arend Datema Instituut staat ook 
een serie, evenals die van  Lien-
den en Kesteren. 

V.l.n.r.: Arie Oppelaar, 
Dick Spies en Anton Spies.. 
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Tel: (0488) 44 1298 

Fax: (0488) 44 3292  
email: info@vandamwotien  

Lunch a la carte 
van 12.00 tot 16.00  tuff  - dinsdag t/m zondag 

maandag gesloten 

Tielsestraat 103 

4041  CS 

Kesteren 

Jth 
H.D. Verwoert en Zn. 

Cotottete 1,vonhivictftlog 
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden  

tel.:  0488-441351 • fax: 0488-442751 

011Ze Open in jt St ijden zijn: di-wo-do: 09:00-18:00 vrijdag: 09:00-21:00 zaterdag: o9:oo-17:oo 

Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1 
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Jaarverslag HKK&O 2011 

Joke Honders  

 

  

i. De Algemene ledenvergadering 
Deze vond plaats op maandag 12 april 
2010, zie de notulen. 

2. De Historische Kring in 2010 
Het ledental van de HKK&O bedroeg 
eind 2010 605 leden inclusiefhuisgenoot-
leden. 
Bestuur 
Het bestuurvergaderde in 2010 drie keer. 
Lezingen 
In het verslagjaar werden wederom ne-
gen lezingen gehouden, die allen in het 
Dorpshuis te Kesteren plaatsvonden. 
Kobus van Ingen en Joke Honders ga-
ven namens onze verenigingen wederom 
lezingen in de regio. 
Excursie. 
De excursie voerde ons dit jaar naar Em-
merik  en's  Heerenberg. Ook dit jaar was 
de organisatie in handen van de heren 
K.van Ingen en C. de Bont. 

Oud schrift 
Afgelopen herfst hebben zich drie men- 
sen gemeld voor de cursus oud-schrift. 
Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar drie- 
maal. 
Publicaties 
1. Op 22 april verscheen het boekje Twee 
Minuten Stilte ter gelegenheid van de 65-ja-
rige oorlogsherdenking, uitgegeven door 
de gemeente Neder-Betuwe. Hieraan 
hebben we als vereniging meegewerkt. 
2. Op 8 november verscheen het boek 
Winters in de (Neder-)Betuwe, geschre-
ven door Joke Honders. 
De Tabula Batavorum 
Deze verscheen dit jaar voor de elfde 
maal als Jaarboek met als thema Vermaak 
en Vertier in de Betuwe. De presentatie 
vondplaats in het Veerhuis te Opheusden. 
Het eerste exemplaar werd aangeboden 
aan Hans van den Hatert. 	• 

Dialectwoorden 13 Praote 
gij 

dialee Joke Honders 

 

  

1. Wèèfele. Afgeleid van weifelen, mnl. 
=waggelen, maar ook onzeker in zijn 
overtuigingen. Djan zit nie zo te wèèfele, 
straks valt  dá  kupje om. Meisje zit eens stil, 
straks valt dat kopje om. 

2. Kèèkele. Mnl: Kekelen=kakelen. Min-
se zit niet deur mekaorte kèèkele, ik kan  

er niks van verstaon. Mensen zit niet door 
elkaar te kletsen, ik kan er niets van verstaan. 

3. Bleuj =bleu ofblode = verlegen tegen-
over andere mensen. Piet zal wel  the  gauw 
'n vrammes krijgen, hij is bar bleuj. Piet 
zal wel niet gauw een vrouw krijgen, hij is erg 
verlegen. 	 • 
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VERBOOM 

tone  vakzaak  
Piet van Walsem  

Woninginrichting 
Textielhandel 

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

P. J. VAN DAM 
Kalkestraat 8 
Dodewaard 

Tel. (0488) 41 1313  

meubelen 
tapijten 

gordijnen 
bedden 

Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 44 91 40 
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Jaarvergadering 2010 

 

Joke Honders 

 

INotulen van 12 april 2010 

Opening 
Afwezig: geen afzeggingen. 
We hebben stil gestaan staanbij het afge-
lopen jaar, overleden zijn: Henk G errit-
sen, Piet Spies, Henk de Kruijff, Abraham 
Pouwer en Lambertus Goderd van  01st.  

HKK&O 
Het afgelopen jaar: 
• Het Ingense veerboek is gepresenteerd 

op 20 april en inmiddels uitverkocht; 
• We hebben het familiearchief van de 

Familie Van Esterik (25-4-2009) ont-
vangen; 

• Eris  op 3 september 20o 9 afscheidgeno - 
men van de directeur de heer Veerman 
van het RAR (Regionaal ArchiefRivie-
renland) te  Tie!.  Mevrouw  Ella  Kok is 
zijn opvolger geworden; 

• 12 september 2009 was het Open Mo-
numentendag met als thema Op de 
kaart. We hebben met een kraampje + 
diavoorstelling bij de Spees gestaan; 

• Het kerkarchief van Kesteren is afge-
rond en aangeboden aan het kerkbe-
stuur op 30 oktober. Er is nu begonnen 
met het kerkarchief van Echteld; 

• Hetjaarboekvan de Tabula (Deelio), dit 
keer in kleur, is op 13 november 2009 
gepresenteerd; 

• We hebben eenboekje over dokter Van 
der Laan uit Zetten uitgegeven (19 ja-
nuari 2009); 

• Aan de curusus oud-schrift namen zes 
mensen deel; 

• Elk laatste vrijdag van de maand is 
er in het gebouw veteranensociëteit, 
uitgezonderd de zomermaanden. De 
middagen worden goed bezocht; 

• We werken mee aan een project in Hem-
men waar de voormalige fruitschuur 
wordt omgebouwd tot een educatie- en 
informatiecentrum over het Landgoed 
Hemmen. Niet alleen over de geschie-
denis maar ook over de natuur; 

• Jaarlijkse bijeenkomst met de Hist. 
Vereningen van de Veluwezoom; 

• De werkgroep Zetten heeft weer een 
voltallig bestuur; 

• Veel vragen per mail, post en direct; 
• Lezingen door Hans van den Hatert, 

Kobus van Ingen en Joke Honders. 

Gemeente 
De staat van de monumentencommis-
sie is zorgelijk en de gemeente wil de 
lijst van monumenten gaan opschonen. 
Ook zijn er problemen met de archeolo-
gische waardenkaart. Het plan is om de 
Monumentencommissie in te voegen in 
een Commissie Cultureel Erfgoedsamen 
met de gemeente Buren. 

Open Monumentendag 2010 heeft als 
thema De smaak van de 19e eeuw. Onze 
gemeente do et niet mee. 

Onze vereniging plus 14 scholen heb-
ben een boekwerkje samengesteld over 
de 65-jarige oorlogsherdenking, de aan-
bieding is op 22 april. 
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 AUTOBEDRIJF 

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

• APK-keuringsstation 
• Levering alle merken nieuwe auto's 
• Ruime sortering occasions 
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw 
• Moderne autowasserette 
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.) 

CENTRALE VERWARMING 
SANITAIR — DAKBEDEKKING 

LOOD- EN ZINKWERKEN 

Jan Doeleman 
LOODGIETERSBEDRIJF 

Doe-het-zelf centrum 

* Verf 	 * Schuifwanden 
* Verfmengen 	* Hout 
* Behang 	* Plaatmaterialen 
* Sanitair 	* Zonwering 
* Electra 	* Verhuur 
* Verlichting 	tapijtreiniger 
* Gereedschap 
* IJzerwaren 
* Meubels 

Telefoon (0488) 451893 
Dr. A.R. Holstraat 17 
6671 XW ZETTEN 

handige buurman 
Nedereindsestraat 30 - Kesteren 

Telefoon (0488) 481223 
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Arend Datema Instituut 
De toekomst van het gebouw is nog steeds 
onzeker, de huur wordt elke keer stilzwij-
gendverlengd.Welkrijgt het steeds meer 
gebreken. Maar er zijn twee mogelijke 
andere opties: de oude school in Dode-
waard of samengaan met het Heemkun-
dig Museum in Ommeren, waar plannen 
zijn vo or uitbreiding. 

Tabula 
Het thema voor 2010 is Feesten en Ver-
maak en uit onze vereniging leveren een 
vijf schrijvers een bijdrage. 

Nog in de pipelijn 
• Monografie over de burgemeesters van 

Valburg door Teun Versluis die aan het 
afronden is. 

• Eenboek over de Winters in de Betuwe 
vol ijsvermaak, watersnoden en andere 
zaken die met de winter te maken heb - 
ben. Dit zal in november verschijnen. 

• We werken mee aan een boek dat het 
Regionaal ArchiefRivierenlanduit wil 
gaan brengen bij de opening van het 
nieuwe gebouw. Alle historische ver-
eningen binnen het werkgebied van het 
RAR doen mee. 

• Boek over Adriaan P. de Kleuver in de-
cember 2011 (Zijn  woe  geboortedag). 

• Heruitgave van een uitgebreide versie 
van Russer over de Betuwespoorlijn. 

Bedankt 
Auteurs Nieuwsbrief, adverteerders 
en Vrienden van het ADI, alle vaste 
medewerkers, bestuursleden Steun-
fonds ADI (notaris Versluis en de heer 
Hoek), directeur Frans Nieuwenhof en 
zijn vaste medewerkers, Marlies van 
Oosten en Tina Veldhuizen van het cwi 
en  Ran  Martens en Ab Fransen. 

Mededelingen 
• Woensdag 14 april wordt eenbeeldje van 
Ellie Frank in Lienden onthuld. 
• Woensdag 28 april is er eenvrijwilligers - 
bijeenkomst in ons gebouw. 

Jaarverslagen en Werkgroepen 
Notulenjaarvergadering 2009. Worden 
goedgekeurd. Jaarverslag 2009. Secr. be-
dankt. Overige schrijvers jaarverslagen 
bedankt. 

Financieel Jaarverslag 
Rekening 2009, begroting 2010. Penning-
meester geeft een korte toelichting. 
Penningmeester en kassier bedankt. 

Verslag kascontrolecommissie 
Mevr. Van Ingen en de heer Hendriks 
hebben de boeken bekeken en in orde 
bevonden, waarna aan de penningmees-
ter décharge wordt verleend. Mevr. Van 
Ingen is aftredend en wordt opgevolgd 
door de heer De Kruijfuit Ingen. 

Bestuursverkiezing 
We hebben wegens ziekte afscheid moe-
ten nemen van Wim van der Horst. Daan 
Tap (geentegenkandidaten) wordt geko - 
zen om zijn plaats in te nemen namens 
de wz. Chris de Bont die aftredend is 
en herkiesbaar (geen tegenkandidaten) 
wordt herkozen. 

Rondvraag 
De heer Kraaikamp vraagt naar het aan-
tal leden in de kascontrolecommissie: zijn 
er altijd twee. 

De heer Onink uit Maurik meldt dat 
de Kleuver ook over Maurik geschreven 
heeft. 

Sluiting 	 • 
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Uitvaartverrirorging 
Erik van .1.Joest 

Tel. 0344 - 65 55 32 
dag 8t nacht 

Respect 
voor alle wensen 

Aandacht 
voor alle mensen 

• Voor- en nazorg 
• Begeleiding en advies 

• Ongeacht waar u verzekerd bent 
• Verzorgt uitvaarten in de gehele regio 

• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum 

www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.n1 

• damesmode 

• herenmode 

• kindermode 

• algemeen textiel 

• woninginrichting 

Boorsma 
Hoofdstraat  12 — 4041AD — Kesteren 

Tel: 0488-48 24 0 0 — Fax: 0488-481092 
http://www.slagerijaugustinus.n1  

E-mail: inf.o@slagerijaugustinus.nl  

CENTRUM VOOR MODE a: WONINGINRICHTINC 

zgnk.vnr Itet luttjezi",! 

Kerkdwarsstraat 1 • 4041 XC Kesteren 
Telefoon 0488 - 48 13 53 • www.boorsmakesteren.n1 

Parkeren voor de deur! 

7fc: 

Slagerij /traiteur Augustinus 

NET EVEN ANDERS, 
JE PROEFT HET VERSCHIL 

22  NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang nr. 2 — maart 2011 



Jaarverslag WG Zetten 
WG 
Zetten Ton Janssen 

 

  

In het jaar 2010 heeft de Werkgroep Zet-
ten zoals gebruikelijk zeven lezingen ge-
organiseerd. Daarnaast werd in de maand 
mei een excursie georganiseerd naar het 
Florence  Nightingale  instituut in Zetten. 

Zowel de lezingen als de excursie 
mochten zich verheugen op een groot 
aantal bezoekers: het gemiddelde aantal 
ligt inmiddels ruim boven de 40 perso-
nen. Vaak vinden ook niet-leden van 
de Historische Kring hun weg naar de 
lezingen. Als gevolg daarvan kunnen 
we ons ook verheugen op een groeiend 
aantal leden. 

Het bestuur van de Werkgroep is 
in de loop van het jaar 2010 niet van 
samenstelling veranderd en vergadert 
ongeveer vijf maal per jaar. In de loop 
van 2010 zijn we uit gaan kijken naar een 
mogelijkheid om de werkgroep naar bui-
ten meer profiel te geven. Het bestuur 
van de Historische Kring Kesteren en  

Omstreken heeft hierbij actief meege-
dacht en we denken dat in de loop van 
2011 aan deze wens een gevolg zal wor-
den gegeven. 

Momenteel wordt gewerkt aan de 
uitwerking van de plannen. 

Leden van de werkgroep hebben sa-
men met de zusterverenigingen in de 
gemeente Overbetuwe, Marithaime in 
Elst en de Historische Kring Ooster-
hout-Slijk Ewijk een canon uitgegeven. 
Daarnaast heeft de Historische Kring 
Kesteren en Omstreken meegewerkt 
aan de totstandkoming van een educa-
tiecentrum voor cultuurhistorie, natuur 
en milieu aan de Boelenhamsestraat in 
Hemmen. Dit centrum zal in april/mei 
2011 haar poorten openen. 

Het programma voor de rest van het 
seizoen 2010-2011 is intussen ook gereed. 
Hierover treft U elders in dit blad meer 
aan. 	 • 

Het Florence  Nightingale  
Instituut was vroeger 
het internaat van het 
gymnasium. 
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Teuntje TEUNISSEN van MANEN 

Randwijk 06-06-1861 
t Heteren 17-06-1900 

Willem van HETEREN 

landbouwer 

* Randwijk 18-11-1854 
t Randwijk 02-04-1929 
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Johannis 
van HETEREN 

tabaksplanter 

*Randwijk. 15-10-1807 
t Heteren. 09-03-1864 

2 0 - 0 5 -1 8 1 0 

Kornelia Lambarta 
AALBERTS 

tabaksplantster 

* Randwijk.10-10-1814 
t Randwijk 25-07-1887 

0 4 - 1 1 - 1 8 0 4 

Jan TEUNISSEN 
van MANEN 

dekker 

*Lakemond 08-04-1821 
t Heteren 15-02-1893 

29-04-1819 

Hendrika 
HUIBERS 

dienstmeid, werkster 

*Oph. 21-07-1823 
tHeteren 04-04-1901 

x Heteren 2 1 - 0 - 1838 x Heteren 23-06-1858 

Jan Hendrik van HETEREN 

* Randwijk 03-02-1898 t Randwijk 24-06-1981 
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Betuwse kwartierstaat: 
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Leendert 
JANSEN 

tabaksplanter 

* Randwijk. 05-03-1802 
t Heteren 07-07-1863 

x Heteren 

Gerrit 
BUIS 

tabaksplan ter 

*Randwijk 14-05-1820 
t Randwijk 03-02-1876 

x Heteren 

Gerritje JANSEN 
SCHUILING 

*Randwijk 02-12-1822 

t Randwijk 03-02-1881 

30-04-1853 

Antonie JANSEN 

arbeider 

* Randwijk 11-01-1850 
t Randwijk 04-03-1941 

x Heteren 

Janna BUIS 

* Randwijk 30-04-1854 
t Heteren 04-04-1938 

05-04-1877 

Janna Antonia JANSEN 

* Randwijk 08-05-1897 t Randwijk 26-04-1974 

08-0s-1930 

van HETEREN * geboren 	x gehuwd (K[erk]) 
•-:', gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden 	(A) datum akte 
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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 
Nobelweg 113 • 6669  MV  Dodewaard 

Tel. (0488) 4125 65 - Fax (0488) 4129 44 
Mail: info@gerto-streekpost.n1  

Taxi 
Spaan 

Ziekenvervoer voor o.a. 
Amicon, Univé e.a. 

Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69 
Vanaf mobiel (0488) 4809 59 

Stationsstraat 1 Kesteren 
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Jaarverslag ADI 

Frans Nieuwenhof 

In het afgelopen jaar hebben geen schok-
kende veranderingen plaatsgevonden. En 
gelukkig mogen we met tevredenheid 
terugkijken op een goed jaar. 

Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers bleef constant 
en we kunnen het werk op deze manier 
net aan. Vooral in vakantietijden en op 
de woensdagavond wordt het soms wat 
behelpen. Het probleem voor de woens-
dagavond is vooral dat daar meestal be-
zoekers en vrijwilligers komen die op de 
andere dagen niet komen; er is dus enige 
zorg over de communicatie. 

Financieën 
Financieel is de situatie onveranderd; de 
gewone exploitatie draaide weer met een 
negatief saldo, maar dankzij de buitenge-
wone baten - opbrengst uit de verkoop 
van boeken én de steun van de Vrienden 
van het Arend Datema Instituut - heb-
ben wij het weer overleefd. Eind 2009 
was er weer een succesvolle uitgave en 
de inkomsten zijn voor een groot deel 
in 2010 binnengekomen. De resultaten 
van het eind 2010 verschenen boek geven 
hoop voor de toekomst. Onze dank gaat 
speciaal uit naar Joke Honders en Folkert 
Schuurman, die zich de laatste jaren met 
de regelmaat van de klok inspannen om 
weer mooie publicaties te produceren. 
Uiteraard vergeten wij hiermee andere 
medewerkers niet. 

De subsidie van Buren gaat afge-
bouwd worden. 

AD 
Het aantal bezoekers (dagdelen) was in 
het verslagjaar ongeveer iGoo en we zien 
daar toch een dalende tendens. Onge-
twijfeld wordt dit beïnvloed door het 
massale gebruik van internet. Mede als 
gevolg daarvan stijgt het aantal vragen 
per  e-mail  nog steeds. En sommige vragen 
kosten vrij veel tijd om goed te beant-
woorden. Enige versterking van de groep 
vrijwilligers zou welkom zijn. 

Huisvesting 
De huisvesting blijft een punt van zorg. 
Oud gebouw, slecht onderhoud, 's win-
ters koud, en de onzekerheid over de 
toekomst maken het moeilijk om daar 
verantwoord mee om te gaan. Toch zijn 
wij begonnen met wat isolatie maatre-
gelen om in ieder geval de ergste kou te 
verdrijven. Ook aan het voortdurende 
ruimtegebrek moest iets gebeuren. Ook 
hiervoor zijn plannen gemaakt en deels 
al uitgevoerd. 

Bibliotheek 
De bibliotheek is inmiddels helemaal 
in de computer gestopt door Tina van 
Veldhuizen, met uitzondering van de 
zogenaamde oorlogskast. Het etikette-
ren (en tegelijkertijd controleren) van 
de boeken is vrijwel voltooid. Hierbij 
hebben wij zelfs hulp gekregen van twee 
leerlingen van een middelbare school in 
het kader van de verplichte Maatschap-
pelijke Stage. Overigens bestaat een deel 
van het werk uit het bijhouden van de 
wijzigingen; er komen gelukkig nog re- 
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Tuinmeubelen van hout, 
metaal of aluminium? 

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad lever- 
baar, voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier! 

Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen. 

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

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

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

Hartman Mesch 

Van der aarde 
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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:-: C. VAN LEEUWEN & Zn. 
LOOD. EN ZINKWERKER 

	HANDEL IN BRANDSTOFFEN 	 
	OPHEUSDEN 

rjg  

gelmatig nieuwe en soms oude boeken 
bij. De boeken over de Tweede Wereld-
oorlog stonden om allerlei redenen in 
een aparte kast en niet in de bibliotheek. 
Deze worden nu verhuisd naar de biblio-
theek. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor 
de ruimte. De technische dienst onder 
leiding van Wim van den Bosch en met 
behulp van anderen is begonnen met het 
maken van nieuwe boekenkasten. 

Tijdschriften 
Onze tijdschriftencollectie, zowel de 
lopende als de oude, wordt ingevoerd in 
de computer. En minstens zoveel werk, 
gecontroleerd, gesorteerd en in de goede 
dozen gestopt. Hiermee is  Silvia  Fran-
ken - een nieuwe vrijwilligster - bezig 
en naar verwachting komt dat karwei 
in 2011 klaar. 

In 2010 is het kopieerapparaat ver-
vangen en opgenomen in ons interne 
netwerk en kan dus als netwerkprinter 
worden gebruikt. Het handmatig maken 
van eenvoudige boekwerkjes (met rug- 

nietjes) is makkelijker geworden. Ons 
computersysteem is, op enkele kleine 
storingen na, heel betrouwbaar gebleken. 

Onze fotocollectie begint steeds meer 
op een  never-ending  story te lijken; er ko-
men meer foto's binnen dan 'eruit' gaan. 
Het uitzoeken van de foto's (wat staat 
erop, wie is het enz.) kost enorm veel tijd. 

Eind 2010 werden wij verblijd met de 
transcriptie - door Dick en Anton Spies 

- van het kerkelijk archief van Echteld. 
Naast dat van Lienden en Kesteren 
begint het een indrukwekkende rij te 
worden. 

De archeologische expositieruimte 
is opgeruimd en opnieuw ingericht. In 
verband met de onzekerheid over de toe-
komst van het gebouw is bewust afgezien 
van opknappen en investeren. 

Zonder de inzet van alle wel- en niet-
genoemde vrijwilligers zou het Arend 
Datema Instituut niet kunnen bestaan. 
Bezoekers en vragenstellers laten regel-
matig weten blij te zijn met de hulp die 
ze kregen. Hartelijk dank allemaal. • 

  

Brief hoofd 

  

Redactie 

 

  

,(94>4ereat:4s, c d 
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WG 
Zetten 

Werkgroep Zetten 

Ton Janssen, secretaris 

Lezingen maart/april/mei 2011 
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 45 18 62 

I

Dinsdag 15 maart 2011 

20.00 uur De Oude School Hemmen 

De heren Minkhorst en Van Loon 
Geschiedenis van de windmolen 

Deze lezing was eerder aangekondigd 
voor de maand januari 2011, maar door 
ziekte kon een van onze inleiders deze 
lezing toen niet verzorgen. Gelukkig is 
hij nu in staat om dit alsnog te doen. 

De geschiedenis van de windmolen be-
gint in de lage landen al in de ie eeuw. In 
de landen rond de Middellandse Zee be-
stond de molen al veel langer. De windmo-
len is geen Nederlandse uitvinding ook 
al is de molen heden ten dage voor veel 
buitenlanders een toeristisch kenmerk. 

Onze beide inleiders zullen op deze 
avond ingaan op de vele invloeden die 
molens gehad hebben op het dagelijkse 
leven van onze voorouders. In vroegere 
tijden was er zelfs een zekere wet- en 
regelgeving rond dit werktuig ingesteld. 

Tonnie Minkhorst en Cornelis van 
Loon zijn beide molenaars van de molen 
'Nieuw Leven' in Valburg. Dit is - evenals 
molen 'De Vink' in Herveld - een zoge-
naamde standerdmolen. 

Zij zullen o.a. het principe van een der-
gelijke molen uitleggen en ingaan op het 
maalproces. Daarnaast wordt ook een 
aantal andere type molens behandeld. 

Momenteel is windenergie sterk in de 
belangstelling: een actueel onderwerp 
dus. 	 •  

I

Dinsdag 12 april 2011 

20.00 uur Dorpshuis Oosterhout 
Baron Chr. van Boetzelaer 
Geschiedenis van het 
Huis en Landgoed Oosterhout. 

Deze keer is er sprake van een bijzondere 
bijeenkomst! Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de samenwerking 
van de drie historische verenigingen in 
de gemeente Overbetuwe. 

Baronvan Boetzelaar zal op deze avond 
de geschiedenis van zijn bezit 'Het Huis 
Oosterhout' met het bij behorende land-
goedbehandelen. Op woensdag 18 mei zal 
op het landgoed in 0 osterhout bovendien 
een excursie worden georganiseerd. 

Let in dit geval goed op de uitnodiging 
die U voor deze bijeenkomsten van ons 
krijgt. 	 • 

Een standerdmolen afgebeeld op een oude tegel. 
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I

Dinsdag 19 april 2011 
20.00 uur 
Boelenhamsestraat 7 Hemmen. 
Bestuur CMNE 
'Het Pakhuis': Een kennismaking. 

Vo or de tweede maal deze maand organi-
seren wij eenbijzonderebijeenkomst. Dit 
maal komen we bij elkaar in het nieuwe 
ontmoetingscentrum aan de  Bo  elenham-
sestraat 7 in Hemmen. 

In ditgebouwwordt op het moment dat 
we dit opschrijven de laatste handgelegd 
aan een educatiecentrum voor cultuur-
historie, natuur- en milieu educatie. U 
kunt in dit gloednieuwe centrum, waar-
aan de Historische Kring heeft meege-
werkt, de permanente tentoonstelling b e-
zichtigen. Bij veel van de tentoongestelde 
onderwerp en is sprake van interactie met 
de bezoeker. Ook dat kunt U zelfervaren! 

Op het moment dat wij ons bezoek 
brengen zal het Centrum nog niet offi-
cieel geopend zijn, maar het gebouw is 
dan wel volle  dig  ingericht. 

De tentoonstelling is op het verdie - 
pingsgedeelte van het gebouw, maar 
door middel van een lift is de ruimte 
voor iedereen uitstekend toegankelijk. 

Na de pauze volgt een uitleg over de 
totstandkoming en de doelstelling van 
dit fraaie Centrum. 

Ook in dit geval is het verstandig U 
goed op de uitnodigingvoor deze avond 
te letten. 	 • 

Jacob van Dishoecke (ca. 1710) 
Vrede van Nijmegen, 1678. 

Zilver, geslagen penning, diameter 71 mm 
Museum Het Valkhof Nijmegen. 

I

Dinsdag 4 mei  on  
Middaguren 
Nijmegen en museum het Valkhof. 

Excursie (Kosten €1o,—per deelnemer). 

Dit jaar wordt onze excursie georgani-
seerd in de oudste stad van Nederland: 
Nijmegen. De excursie bestaat uit twee 
delen ni.: een stadswandeling onder lei-
ding van een gids langs bezienswaardig-
heden in de binnenstad van Nijmegen. 

Daarnaast brengen wij een bezoek aan 
museum 'Het Valkhof' waar eententoon-
stelling is georganiseerd over de Vrede 
van Nijmegen (1678-1679). Onder andere 
worden de gobelins getoond, die destijds 
gekocht werden om de zalen waarin de 
vredesonderhandelingen plaats vonden 
'netjes aan te kleden'. 

De excursie wordt zodanig georgani-
seerd dat U in staat wordt gesteld deel te 
nemen aan zowel de stadswandeling als 
het bezoek aan het museum. Maar U kunt 
er ook voor kiezen uitsluitend aan een 
van de twee onderdelen deel te nemen. 

Begin april krijgt U de details van deze 
interessante excursie. 	 • 
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Gratis beg' taris• Ae  no— 
tot bii u  

Assurantie- 
en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

Daidierij —00 
W. de GREEF 

De bakker met 
het grootste assortiment! 

ONZE SPECIALITEIT: 

Kersenmonchoutaart met gebonden 
kersen en afgewerkt met slagroom 

STREEKLEKKERNIJEN: 

Kesterense ruitjes 
Betuwse bolussen 

Betuwse krentekhimpkes 

Burg. Lodderstraat 15 
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN - 
Tel. (0488) 44 2144 - Fax (0488) 4428 97 

Hoofdstraat 26 • Kesteren 
Tel. (0488) 482624 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 
• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 602792 

RIEL6EBRINK 

0/2°Cien  
HoofdsVaat 15 Zetten 

Telefoon (0488) 454508 
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Vier eeuwen 'De Plukroos' 

 

W. van de Westeringh 

 

11 Van armengoed 
naar landhuis  (II)  

4. Erfpacht (vervolg) 
In de vorige aflevering is de erfpacht-
brief uit 1785 opgenomen. Het doel, na-
melijk ondersteuning van armen, bleef 
gelijk, alleen de wijze waarop geld ver-
kregen werd uit 'De Plukroos' veranderde 
enigszins. Arij  Boll  en zijn vrouw Jorina 
Schim worden dan erfpachters voor on-
bepaalde tijd. 

Het Hof van Gelderland moest toe-
stemming verlenen en de 4oste penning 
moest betaald zijn, alvorens de erfpacht-
brief die al op 29 juni 1785 opgesteld was, 
ondertekend kon worden. Dat gebeurde 
O p 28 december 1785. 

De kerkenraad vergaderde hierover 
op 16 december. Uit de notulen blijkt dat 
er toen drie pachters waren, namelijk 
Roelof Adolfse, Dijna Lauwrensen en 
Johannes Bitter. De jaarlijkse canon die  
Boll  en t.z.t. zijn erfgenamen voor deze 
'altoos durende erfpacht' moeten gaan 
betalen, wordt bepaald op 30 gulden. 
Maar er wordt uitdrukkelijk de voor-
waarde gesteld, dat Arij  Boll  aan Dijna 
Lauwrensen 'gedurende haar leven op 
de zelve hofstede een huis ter inwooning 
met zo veel land als zij thans daarop in 
gebruik heeft zal verleenen'.  Boll  zou 
dan voor de canon niet 30, maar 25 gul-
den moeten gaan betalen. Dijna Lauw-
rensen overleed 23 november 1847. Zij 
was een dochter van Lourens Willemsen 
en Gerritje van Essen (Essing). 

Uit een en ander blijkt dus dat er toen  

al behalve de hofstede nog een huis op 
'De Plukroos' stond. Uit andere bronnen 
valt op te maken dat haar ouders en 
ook haar grootouders Jan Lourensen en 
Derkje de Vree daar al sinds 1711 woon-
den. In 1711 hadden zij het huisje met 
huisraad overgenomen van Coendert 
Sanders en zijn twee kinderen. In 1712 
gaf de Diaconie hun in erfpacht voor 20 

jaar de helft van 'De Pluckroos' oftewel 
1/4 morgen waarop hun huis stond. In 
1785 was het dus niet voor 't eerst dat 'De 
Plukroos' in erfpacht uitgegeven werd. 
Maar toen werd het een 'vaste' i.p.v. een 
'tijdeljke'of 'periodieke' erfpacht. 

(Bronnen: gegevens ir. J. van Beijnum 
en Kerkenraad  HG  Heteren). 

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Arij  
Boll,  gelet op zijn functie als schout, op 
het oostelijke deel van het land van 'De 
Plukroos' een groot huis heeft laten bou-
wen of een bestaand huis heeft laten ver-
bouwen en dat het huisje van Dijna Lauw-
rensen op het westelijke deel stond. De 
verpondingskaart van omstreeks 1809 
geeft hiervoor aanwijzingen. Hiernaar 
is geen verder onderzoek verricht. In het 
vervolg van dit artikel zal, als er sprake 
is van 'De Plukroos' , het (grote) huis van 
Arij  Boll  en zijn opvolgers bedoeld zijn. 
Omdat het huis op de dijkhelling en dijk-
voet van de oude dijk (= nu: Kastanjelaan) 
stond en staat, was er een regeling met 
het Polderdistrict Over-Betuwe. 
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Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

Voor meer informatie: 
Gijsbert Stoutweg 11 
(industrieterrein 
Latenstein) 
TIEL ,fflor 

Schildersbedrijf Hans van Ewijk  

Rembrandt van Rijnstraat 44 • 4033GH Lienden 
o6 51637973 • 0344-602740 

34  NIEUWSBRIEF HKK&O 290 jaargang nr. 2 - maart 2on 



De Plukroos voor de Tweede Wereldoorlog. 

Wel is het zo dat tot in de tweede helft 
van de 2oste eeuw de jaarlijkse canon 
nog steeds 3o gulden bedroeg. Het 
leeuwendeel werd opgebracht door de 
erfpachter-bezitter van het (grote) huis 
aan de oostkant, de rest door twee, later 
drie erfpachter-bewoners van huizen 
aan de westkant. 

5. Koopmanshuis 
Arij  Boll,  de schout van Heteren, over-
leedin Heteren O 22 decemberi825, zijn 
vrouw Jorina (Josiena) S chim(m) in Apel-
doorn op 25 november 1837. 

De volgende eigenaar van 'De Plukroos' 
wordt Hieronijmus Reinierus van Ijs-
seldijk uit Eist. Hij was een invloedrijk 
en vermogend persoon en was o.m. lid 
(heemraad) van de Hoge Dijkstoel van 
Over-Betuwe. Hij koopt 'De Plukroos' in 
1813. Op 25 april 1833 wordt 'De Plukroos' 
verkocht aan Carel (Karel) Ramondt die  

in Ochten geboren was, maar al zo'n 12 

jaar in Heteren woonde. De koop om-
vat 'De Plukroos' en dat kleinere huis: 
`... afgestaan en overgedragen aan den 
Heer K. Ramondt Koopman, wonende te 
Heteren, alhier tegenwoordig en dezen 
verkoop aannemende, een huis A No.18 
thans bij den Heer Kooper bewoond "De 

Plukroos" genaamd, met daarbij gelegen 
kleiner huis A No.19, bewoond door Ar-
rianus  Boll,  voorts berg, hof en boom-
gaard...'. (Arrianus = Adrianus, zoon 
van Arij  Boll).  

Vanaf die tijd wordt 'De Plukroos' een 
koopmanshuis. Karel Ramondt is na-
melijk koopman. Waarin hij handelde, 
is niet bekend. Karel Ramondt was ge-
trouwd met Jacoba Maria Slingervoet 
uit Dodewaard. Hun zoon Karel J. H.W. 
Ramondt, de latere opvolger op 'De 
Plukroos', is eveneens koopman, waar-
schijnlijk in zogenaamde 'koloniale wa- 
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ren'. Later ook fabrikant, waarover meer 
in deel 3 van dit artikel. Karel Johannes 
Hendrik Willem Ramondt trouwde met  
Alberta  van Otterbeek Bastiaans uit De-
venter. 

Ruim een eeuw lang, van 1833 tot 1952, 
is 'De Plukroos' in bezit geweest van de 
familie Ramondt, later Van Gerrevink 
door huwelijk van Lijdia Ramondt met 
Evert Jan van Gerrevink uit Deventer. 
Omstreeks 1882 begint Karel J. H.W. Ra-
mondt in 'De Plukroos' een conservenfa-
briek. Ook hierover meer in deel 3. In 
1952 verkoopt de familie Van Gerrevink 
'De Plukroos' aan J. van der Bij uit  yelp,  die 
het in 1955 overdoet aan Derk Adriaan 
Bloem. Het betreft de woning + fabriek 
+ boomgaard (= vruchtbomen), alles als 
eigendom, maar niet de grond waarvan 
het bloot-eigendom berustte bij de Dia-
conie van de Hervormde Gemeente van 
Heteren. 

Na enige tijd beginnen zich pro-
blemen voor te doen over de erfpacht, 
ondanks het feit dat de canon jaarlijks 
steeds betaald was. Kennelijk was er in  

een acte of in acten een onjuiste formu-
lering gebruikt of was het erfpachtrecht 
niet of niet goed geregistreerd geweest 
bij de instelling van het Kadaster om-
streeks 1830 of latere kadastrale veran-
deringen. De gebouwen mochten wel 
verkocht worden, maar de grond niet. 
Met toestemming van de Diaconie mocht 
het gebruik van de grond als erfpacht bij 
betaling van de jaarlijkse canon wel over-
gaan van de oude op de nieuwe eigenaar. 

Zonder hierop verder in te gaan, uit-
eindelijk werd er een regeling getroffen 
om de erfpacht af te kopen. De kwes-
tie heeft jaren gesleept, totdat in 1982 
alles: gebouwen en (erfpacht)grond in 
één hand gekomen zijn. Ook de drie 
andere erfpachters hebben toen de erf-
pacht voor de grond onder en bij hun 
huis afgekocht. 

6. Nieuwe bestemmingen 
Nadat de familie Bloem in februari 1979 
'De Plukroos' verlaten had, blijft het pand 
leeg staan. Op zeker moment trekken er 
krakers in. Zij willen er een kunstenaars- 

Het perceel 'De Plukroos' op de verpondingskaart van 1809. 
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WEVERS 

centrum van maken, maar de eigenaar 
had andere plannen. De krakers blijven 
zich tegen uitzetting verzetten. Toen ze 
echter in de herfst van 1980 elektriciteit 
uit de straatverlichting aftapten, was het 
zo gedaan met het kraken. De stroom-
toevoer werd geblokkeerd en bovendien 
werd de elektrische installatie in huis 
afgekeurd. Ook was er geen gasvoor-
ziening in het pand en toen de kou inviel, 
zaten de krakers letterlijk in de kou. In 
de avond van 27 november 1980 brak 
er brand uit in het pand (wraak van de 
krakers?). 

Uiteindelijk koopt in 19 82 de nieuw 
benoemde notaris Hoctin Boes het ver-
vallen pand. Hij laat het pand renoveren 
en grondig verbouwen. De beneden-
verdieping van het voorhuis aan de dijk 
wordt kantoor, het achterhuis waarin de 
voormalige fabriek gevestigd was, wordt 
verbouwd tot woonhuis. In 19 83 betrekt 
het gezin Hoctin Boes 'De Plukroos'. 

Na het vertrek van de notaris in 2001 

wordt 'De Plukroos' door dokter Ter 
Braak gekocht. De huisartsenpraktijk 
komt op de benedenverdieping van 
het voorhuis aan de dijk, de familie Ter  

Braak neemt intrek in de woning achter, 
beneden aan de dijk. 

Recentelijk (2010) is het pand ver-
kocht aan een ondernemer. Na enige 
aanpassing van de woning heeft hij met 
zijn gezin in juni 2010 de benedenwoning 
betrokken. In het voorhuis aan de dijk 
blijft de huisartsenpraktijk gevestigd. 
In de advertenties voor de verkoop van 
dit pand met vele mogelijkheden werd 
het aangeprezen als:'... royaal exclusief 
sfeervol landhuis 'DE PLUKROOS'... ori-
ginele bouw 18e eeuw, complete renova-
tie/herbouw...'. 
In de volgende = laatste aflevering zal de 
conservenfabriek`DePlukroos'behandeld 
worden. 	 • 

Bronnen: 
* Gegevens familie Van Gerrevink, w.o. hun fa-

milieblad vanaf1939. 
* Krantenberichten, o.a. over het kraken, in: 

De Gelderlander editie Betuwe 9-5-1979 en 
de Arnhemse Courant editie G elders Dagblad 
(Arnhem) 10-5-1979, en over de brand, in: De 
Gelderlander editie Betuwe 28-11-1980. 

* DePlukroos,interviewmetnotarisHoctinBoes. 
In: Palm,H. J., projectleider (2000).XIIMM.Af-
scheidsboek bij de opheffing van de gemeente 
Heteren, blz. 56-58. 
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Voor een stijlvolle begrafenis in 
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren 
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Familie Wevers o Brederode 16 
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(0488) 4110 55 4,  (06) 300 40 552 
info weversuitvaart. nl  
www.weversuitvaart.n1 
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Zoekt u ergens een woning? 

Laat het ons weten! 
Bel ons op of stap vrijblijvend 
bij ons binnen.  

Wij verzorgen voor u: 
• aankopen o.g. 
• verkopen o.g. 
• taxaties 
• hypotheken 
• gratis berekening maandlasten 
• financiële adviezen 

Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed  

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren 
Telefoon 0488 - 48 2226 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

Tot uw dienst! 
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV 

_WIRE 	 ry-z,  
Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Swaenenstate 3 
Tel. (0344) 6024 00 	 Tel. (0488) 44 2906 
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Jaarverslag WG Archeologie 

Kobus van ingen 

Nog iedere zaterdagmiddag komt de 
werkgroep bijeen. We zijn niet altijd 
voltallig, een ieder heeft natuurlijk ook 
zijn persoonlijke verplichtingen. De 
motivatie is steeds goed, het is iedere 
keer weer een uitdaging als we op de 
ons bekende vindplaatsen komen. Bij de 
ontdekking van een nieuwe archeologi-
sche site kunnen we weer van hartelust 
filesoferen over het hoe en waarom juist 
op die plaats. In het afgelopen jaar heb-
ben we weer veel vindplaatsen bezocht 
en niet enkel in de directe omgeving. 
Meerdere malen zijn we in het oostenlijk 
werkgebied geweest, waarbij we Herveld, 
Andelst, Randwijk, Zetten en Hemmen 
bezochten. Op al deze plaatsen konden 
we archeologisch materiaal bergen, maar 
moesten ook constateren dat door het 
intensief bodemgebruik door onder an-
dere de boomkwekerij veel historisch 
materiaal verloren gaat. In het afgelo-
pen jaar zijn we ook wat intensiever met 
metaaldetectors gaan werken. Hierdoor 
krijgen we een goed beeld van het type 
nederzetting dat we bezoeken, Fibula's 
(mantelspelden) en Romeinse munten 
zijn heel goede 'gidsfossielen' en helpen 
ons in de determinatie van de overige 
vondsten. 

In mei namen we als archeologische 
werkgroep deel aan een grote archeo-
logie manifestatie op Meinerswijk bij 
Arnhem. Hier waren naast de archeo-
logen van de regionale historische ver-
enigingen ook de  AWN  (Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland) en vak- 

archeologen uit Nijmegen aanwezig. De 
loco-burgemeester van Arnhem gaf 's 
morgens de aftrap voor deze boeiende 
informatiedag. Ondanks het minder 
mooie weer konden we ons verheugen 
in een goede belangstelling, veel bezoe-
kers keken er van op dat de Betuwe zo'n 
rijke archeologisch ondergrond heeft. 
In het najaar waren er veel zaterdagen 
waarop het te nat was om het veld in te 
gaan. We hebben toen een start gemaakt 
met het herinrichten van de vondsten 
in de vitrineruimte van het ADI. Op het 
moment dat ik dit schrijf is de herin-
richting afgerond en wacht dit nog op 
de bijbehoren tekstplaatjes. In de nieu-
we opzet hebben we het archeologische 
materiaal naar ouderdom gerangschikt, 
specifiek materiaal zoals fibula's, spin-
steentjes, werpkogels en La Tène glas, 
fragmenten van ringen en armbanden. 
In de nieuwe opstelling hebben we ook 
getracht om meer gaaf en gerestaureerd 
materiaal ten toon te stellen. Het aantal 

Romeinsefibula (manteispeld), 
datering eind eerste eeuw, gevonden bij Randwijk. 
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tentoongestelde potscherven is daarmee 
teruggebracht. 

Opzienbarende vondsten waren een 
Brons drinkhoornbeslag uit de late 
IJzertijd die we vonden in Opheusden 
en een ijzeren ploegzool zie we konden 
bergen in IJzendoorn. In Zetten wer-
den verscheidenen metaalvondsten op 
één akker gedaan, hier zullen we in de 
komende tijd verder onderzoek gaan 
uitvoeren. Het is de bedoeling dat een 
aantal specifieke metaalvondsten voor 
de Nieuwsbrief beschreven gaan worden. 
Nog dit jaar willen we daar een begin 
mee maken. 

Namens de werkgroep neemt onder-
getekende deel in de klankbordgroep 
archeologiebeleid gemeente Neder-Be-
tuwe. Binnen deze groep hebben verder 
zitting de Opheusdense boomkwekers 
vereniging, het LTO, een vakarcheoloog, 
een vertegenwoordiger van de gemeen-
te en de portefeuillehouder. Meerdere  

vergaderingen zijn inmiddels achter de 
rug en het lijkt er op dat in het komende 
voorjaar het gemeentelijk archeologie 
beleid door de gemeenteraad kan wor-
den vastgesteld. 

In het afgelopen jaar is een nieuw 
werkgroeplid toegetreden. Dit is Guido 
Scholtus uit Andelst. Verder bestaat de 
werkgroep uit Roos Veldkamp, Hans 
Thien, André Schaaij, Cees-Jan van de 
Pol, Rian Hofs en schrijver dezes. Tot 
slot nog te vermelden dat we aan het 
einde van het jaar tussen Kesteren en 
Uzendoorn een (waarschijnlijk) kleine 
nederzetting uit de late IJzertijd hebben 
ontdekt. We hebben daar inmiddels wat 
boringen gedaan maar we kunnen ons 
nog geen duidelijk beeld van de werke- 
lijke omvang vormen. 	 • 

Kraam van de HKIC&O op de archeologische 
manifestatie in Meinerswijk. V.l.n.r.: 

Cees Jan van de Pol, Kobus van Ingen en Hans Thien. 
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Uit de historie van Herveld 

Herman de Regt  

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

Kasteelheren 
In de vroege Middeleeuwen werden on-
derdanen die zich in de oorlog of als be-
stuurder verdienstelijkhadden gemaakt, 
door de vorst in de adelstand verheven. 
Zij ontvingen als leenman van hem, de 
leenheer, een landgoed. Dit gold ook als 
waarborgvoor blijvende trouw in alles, in 
ruil voor bescherming door de leenheer. 
De leenmanregeerde ook over de naaste 
omgeving, met grote macht. In die tijd 
was er immers geen democratie en waren 
er dus geen verkiezingen. Zijn woning 
straalde gezag en status uit. In tij den dat 
de vorst geen krachtige persoonlijkheid 
was, zagen edelliedenkans ommeer hun 
eigen gang te gaan en hun invloed uit te 
breiden. Onderlinge geschillen werden 
geslecht, soms zelfs gewapenderhand. 
Daarom maakten ze hun woning verde-
digbaar, dus dikke muren, meters hoog, 
gracht eromheen, ophaalbrug. 

Criminaliteit 
Als men niet als poorter het recht had in 
een stad te wonen, dus veilig achter mu-
ren, dan moest men wel op het risicovolle 
platteland verblijven. Dat risico kwam 
door de praktijk van de rechtspraak. In-
geval een veroordeelde rijk was, werd 
een torenhoge boete opgelegd. De an-
deren kregen pijnlijke lijfstraffen, wer-
den soms gebrandmerkt, gecombineerd 
met verbanning uit de streek. Het Ampt 
Overbetuwe zette ze dan uit over de Rijn  

of de Waal. Die andere streken wilden 
hen echter niet opnemen, vogelvrij als 
ze geworden waren. Zij zwierven rond, 
vonden elkaar en verscholen zich in hut-
tenkolonies in de wildernissen, samen 
met gevluchte verdachten, gedroste sol-
daten, kinderen, weggelopen uit wees-
huizen, enz. 

Hoe kwamen ze aan de kost? Met wat 
het bos aan eetbaars opleverde. Verder 
met bedelen, klusjes doen, stropen, in-
breken en eenzame reizigers beroven. 
Zolang ze echter geen overlast bezorg-
den werden ze gedoogd. Maarvantijdtot 
tijd werden  alien  over de Rijn of de Waal 
gejaagd. Ook dit was dus reden genoeg 
om in een veilig kasteel te willen wonen. 

Kastelen rond Herveld 
Bij Andelst en ook bij Homoet en Loe-
nen stonden kastelen, bij Valburg zelfs 
twee. Maar in Herveld zelf niet. Dit had 
verstrekkende gevolgen. Want de buren 
kregen daardoor kansen om in Herveld 
hun eigen doeleinden na te streven. Die 
van Valburg echter nauwelijks, omdat 
het uitgestrekte Herveldse Veld ertussen 
was; maar ook omdat zij geheel op Eist 
georiënteerd waren. Vooral Andelst en 
Loenen matigden zich veel invloed aan. 

En zo kon het ook gebeuren dat in dit 
Herveldse vacum eenbijzondere groep 
handwerkslieden neerstreek die verder 
overal ongewenst was. 	 • 
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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 houtbewerkings-
machines. 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 

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f. miciremommilmi 
•-wrionie Era  

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES  
IF-1  
ik. 
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 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur 

Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur 
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RAR 
Reg.  Archief  Rivierenland  

Henk Huitsing 

I

Postbus 169 4000 AD Tiel — Telefoon (0344) 612230  
E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 — Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

Dit keer veel gestelde vragen over een 
bezoek aan het Regionaal Archief. 

Is het archiefvoor iedereen toegankelijk? 
Het archiefis vooriedereen toegankelijk 
tijdens de openingstijden van dinsdag 
t/mvrijdag van 09.00-16.30 uur. Het doel 
van het onderzoekbepaalt uzelf. Dat kan 
variëren van het lezen van een oude krant 
tot het doen van een diepgaand onder-
zoek. 

Zijn er kosten aan het bezoek verbonden? 
Aan een bezoek zijn geen kostenverbon-
den. Studiezaalbezoek, raadpleging van 
stukken en algemeen advies zijn gratis. 
Aan andere vormen dienstverlening zijn 
kosten verbonden. Raadpleeg daarvoor 
de tarieven. 

Kan ik kopieën (laten) maken? 
U kunt van veel documenten kopieën 
maken op het kopieerapparaat van de 
studiezaal. Ook van de microfiches kunt 
u afdrukken maken. Originele registers, 
kwetsbare stukken en stukken ouder dan 
1900 worden niet gekopieerd om schade 
te voorkomen. 

Mag ik zelf met mijn 
digitale camerafotograferen? 
Ja, u mag met uw digitale camera gratis 
opnamen maken, maar alleenzonder flits. 
Flitslicht is namelijk schadelijk voor de 
documenten. Om schade te voorkomen 
mag u geen documenten plat drukken. 

Moet ik een afspraak maken? 
U hoeft alleen, vanwege de beperkte 
openstelling, een afspraakte maken voor 
• de dependances in Buren en G elder-
malsen 
• de raadpleging van de archieven van 
Culemborg, Kesteren en de polders en 
waterschappen; hiervoor geldt ook een 
noodzaak tot reservering. 

Kan ik van te voren stukken reserveren? 
U hoeft in de meeste gevallen niet te re-
serveren. Reserveren is alleen nodigvoor 
de archieven van Culemborg, Kesteren 
en de polders en waterschappen via de 
aanvraagprocedure. 	 • 

Bron: Website RAR 
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JOHN DEERE 
.\% KARCHER 

STIHL® 

WESTRENEN MECHANISATIE 
00K VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES 

DE ERKENDE DEALER VAN: 

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 soo motoren met ABS  
BMW  ii8d en izod personenauto's 
Land Rover freelander voor de aanhangwagen 

GEDIPLOMEERD 

HIV 

MOTORRIJ-INSTRUCTEUR 
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Historische foto's 
Redactie 

 

  

Van de heer Piet van Dijk ontvingen wij een 
reactie op defoto uit de Nieuwsbrief van de-
cember. Het is bijzonder leuk om te zien wat 
iemand die ter plaatse bekend is uit de details 
van eenfoto kan afleiden. Vandaar dat we de 
gehele reactie op defoto hier weergeven. 

Bij het zien van deze foto herkende ik 
onmiddellijk de plaats waar dit gemaai-
de korenveld zich bevindt. Ik heb daar 
vanaf 1941 tot 1969 gewoond. De eerste 
huizen zijn daar gebouwd in 1956. Wat 
is er te zien op deze foto? 

Een stuk bouwland met daarop scho-
ven van graan. Dit stuk land bestaat zo te 
zien uit 4. percelen en op de achtergrond 
een huis met een 'mansarde kap' (gebro-
ken kap), links op de achtergrond een 
fabrieksschoorsteen en midden en naar 
rechts op de achtergrond begroeiing van 
bomen op hoger gelegen land. 

Indien mijn waarneming juist is kom 
ik tot de volgende conclusie: deze foto 
is vanuit zuidoostelijke richting geno-
men. De schaduwpartijen vertellen ons 
dat deze foto 's morgens omstreeks 9 
uur genomen is. De peppels links van 
de schoorsteen staan langs 'De Steeg'.' 
De schoorsteen is van de steenfabriek 
'De Steenwaard'.2  Daarnaast aan de rand 
van het bouwland twee wilgen en dan 
een huis. Daar woonden tot ongeveer 
1965 de dames Bartha en Lina van Oort in 
'De Dreef'.4+3  Boven het huis is een vlak 
stuk bomen te zien die op de Ameron-
gense berg staan. Het bouwland draagt 
de naam 'De Hoof' en was destijds eigen- 

dom van ene mijnheer Post of Pos?4  Dit 
stuk land was tot ongeveer het jaar 1956 
in percelen verhuurd of gepacht wat nu 
ook duidelijk te zien is; een rij schoven, 
stukje open, dan vijf rijen schoven, dan 
een gedeelte niets (het koren is er al af) 
en dan nog één of 2 percelen. Deze foto is 
genomen van af de Ingenseweg.5  De plek 
van de fotograaf was ongeveer tegenover 
huisnummers (van nu)  ii  en 13 kennelijk 
van een verhoging, daar lag destijds een 
grindhoop voor het onderhoud van de 
weg. Mijn conclusie zou onjuist kunnen 
zijn omdat het huis van Leendert van 
Oort6  'De Dreef niet zichtbaar op de 
foto staat en ongeveer achter de tweede 
wilg van links zou moeten staan. Ik schat 
het bouwjaar van het huis van Leendert 
van Oort op 1910-1920 Dus zal de foto 
ook van omstreeks die tijd zijn of iets 
eerder. 

Piet van Dijk 
Wielseweg 27 4024 BJ  Eck  en Wiel 

1. Nu Veerweg. 
2. Nu Camping Verkrema. 
3. Nu huisnummer 4, daarvoor Kortesteeg 

(Blankertseweg). 
4. Notaris Post? 
5. Daarna Achterweg, Achterstraat nu Adam 

van Delenstraat. 
6. Neef van Bartha en Lina van Oort. 
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Hannes  

Poole 

Van de week zag in een bongerd in 
lizendoorn een klugje volk aon 't 
snoeje. Op de meesterknecht nao 
weure 't allemaol  Poole.  Die miense 
zie'de ge tiggewordieg wijnter en 
zomer. 
Vroeger kwame ze klandestien, már 
nou hemme ze bikaant allemaol een 
werkvergunning. lk wit nog goed 
toen de jerste kwame. Die huisde 
dan veulal in een oud schuureke in de 
bongerd. Ze zochte mekaore dan op. 
Zo moest een van die miense bij zijn 
baos iets gaon vraoge of haole.Toen 
hij veurbij de keuke kwam rook 't ie-
send  lekker. De vrouw des huizes had 
een pan ertesoep gekókt. De Pool 
kon de verleiding nie weerstaon en 
haolde de pan mitsoep weg. Hij gong 
er mee naor 't schuureke en zeej  dá  
hij de pan mit soep gekreege had. 
Toen ze er van aon 't smulle weure, 
kwam een vrind van hullie over de 
naogang. En die vroeg of hij  ók  een 
bietje kreeg. `Jewelle', zee de soep-
dief  dá  kunde wel krijge, már dan 
motte gij de leege pan teruug brenge. 
En  dá  deej de  miens  már al te gjen. 
Ze hemme hum nie mirteruug gezien. 
s'Aanderdaag stond er in de Gelder-
lander da er een illegaole Pool de 
grens was over gezet! 	 • 

Wa zedde gij, Hannes 

Korte berichten 
Redactie 

k Fascinatie voor decoratie 
Museum Het Valkhof Nijmegen 
Ornamentprenten 
uit de collectie van Nanne Ottema 
22 januari t/m 29 mei 2011, 

Prentenkabinet 

Ornamentprenten zijn prenten die ont-
werpen tonen voor de vormgeving en de-
coratie van textiel, kunstnijverheidsob - 
jecten en het interieur van gebouwen. De 
Friese notaris Nanne Ottema (1874-1955) 
bracht aan het einde van de 19de eeuw 
een belangrijke verzameling bijeen op 
het gebied van de kunstnijverheid. Van-
uit zijn interesse voor het interieur ver-
zamelde Ottema zo'n 3.000 ornamen-
tenprenten van verschillende Europese 
kunstenaars uit de periode 1550-1900. 
Een selectie van deze collectie is te zien 
in het prentenkabinet. 

Vrede van Nijmegenzaal 
Museum Het Valkhof Nijmegen 

U maakt kennis met een bijzonder 
verhaal uit de Nijmeegse en Europese 
geschiedenis; de Vrede van Nijmegen. 
Nijmegen vormde van 1678-79 hét po-
litieke centrum van Europa. In de stad 
vonden onderhandelingen plaats over de 
beëindiging van verschillende Europese 
oorlogen. 
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Notariskantoor  So  ons 

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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e. van Eck &Oosterink 

Jac van Hardeveld OCHTEN  

Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes, 
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz. 

Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en 
huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.  

Full-colour  drukwerk, o. a. brochures. 

Eigen ontwerpstudio. 

Kleurenkopieën, A4 en A3 formaat, 
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit! 

Klaar terwijl u wacht. 

Wij staan nog niet in de 
geschiedenisboekjes. 

U kunt altijd bij ons terecht: 

Van Eck & Oosterink 

Edisonring 2 • 6669 NB Dodewaard  
Postbus  20 • 6669 ZG Dodewaard 

©(0488) 48 28 41 • á (0488) 48 31 21 
,ell dodewaard@printendruk.n1 
e http://www.printendruk.n1  
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