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Van de voorzitter 

Ft:diced Schuurman 

 

Hectische tijden 
en nieuwe ontdekkingen 

Bij het begin van het winterseizoen zouje 
een rustige start verwachten, maar dit is 
in ieder geval voor het bestuur en enkele 
medewerkers niet het geval. 

Er zijn veel zaken afgerond of bijna af-
gerond. Er is in deze Nieuwsbrief geen 
ruimte om alles gedetailleerd te behan-
delen, vandaar een kleine opsomming: 

• 13 mei werd in Hemmen Het Pakhuis 
geopend, de gerestaureerde fruitschuur 
waarin allerlei activiteiten plaatsvinden. 
In de volgende  NB  volgt een verslag. 
• 21 mei werden door de Dorpstafel van 
Ochten de wandelroutes gepresenteerd, 
inclusiefeen door ons gemaakt informa-
tiebordbij de voormalige Lingesluis. Op 
26 juli j.l. werden ook de `Stolpersteinen' 
geplaatst op de plaats waar de familie 
Frank heeft gewoond. 
• We hebben inmiddels verschillende ui-
termate constructieve gesprekken gehad 
met het Fonds Hulpbetoon in Ommeren 
over de verhuizing naar Ommeren. 
• De oprichting van een stichting voor de 
Werkgroep Zetten is nog niet afgerond, 
maar zal op korte termijn plaatsvinden. 
• Er wordt hard gewerkt aan de herden-
king van de io oe geboortedag van Adri-
aan P. de Kleuver. In het decembernum-
mer volgt meer informatie hierover. 
• Het 3e de el van Debewoningsgeschiedenis 
van Opheusden is afgerond door Menno 
Potjer en Jan Jager. Het eerste exemplaar 
zal op de lezingvani4november worden 
aangeboden. 

• Op pagina 14 het resultaat van een zoek-
tocht naar de wapens in de kerk van Ingen. 
Eindelijk kon dit nooit opgeloste pro-
bleem worden opgehelderd. 
• Op pagina 27 de aankondiging van de 
Excursie 2011 naar de Weerribben en 
Steenwijk. 
• Tot slot aandacht voor de activiteiten 
in het kader van de Maand van de Ge-
schiedenis. 

Maand van de Geschiedenis 
In het kader van de Maand van de Ge-
schiedenis wordt zowel bij ons als in Rhe-
nen aandacht besteedt aan de jaren '50. 
Naast de lezing bij ons op io oktober 
over de brug bij Rhenen, kunt u in ok-
tober ook de lezingen van de Historische 
Vereniging Oudheidkamer Rhenen en 
Omstreken bezoeken. 

• Achterberg: donderdag 13 oktober 2011; 

presentatie door Hens Dekker en Jan 
Maarten Doorman met veel foto's over 
Achterberg in de jaren vijftig. Aanvang 
20.00 uur in het Dorpshuis te Achterberg. 
• Rhenen: dinsdag 18 oktober 2011; Jan 
Maarten Doorman, Kobus van Ingen 
en Ad de Jong laten de jaren '50 weer 
herleven. Hof van Rhenen, Koningin 
Elisabethplantsoen te Rhenen, 20.00 uur. 
• Eist (U): Woensdag 26 oktober 2011; de 
Vereniging zal recent geschonken (en 
gedigitaliseerde) filmbeelden van Eist in 
de jaren vijftig vertonen. Aanvang 20.00 

in het Dorphuis te Eist. 	 • 
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In Memoriam 

Op 26 mei j.l. overleed-voor de meesten onverwacht- ons 
lid Teun Versluis. Hij was al langere tijd onder medische 
behandeling maar de vooruitzichten waren niet direct ne-
gatief. Toch heeft Teun de strijd niet kunnen winnen en heb-
ben we op I. juni definitief afscheid van hem moeten nemen. 
Eind jaren '90 werd Teun voorzitter van de Werkgroep 
Zetten. Hij was in die functie ook vertegenwoordigd in 
het bestuur van de Historische Kring Kesteren. 
Teun heeft een indrukwekkend boek nagelaten over burgemeester Chevallier, 
alsmede een manuscript van alle zeventien burgemeesters die de voormalige 
gemeente Valburg hebben gediend. Het laatste is bij ons in bewerking en zal 
terzijnertijd door ons worden uitgegeven. Wij denken ook aan het digitaliseren 
van de fotocollectie van de voormalige gemeente Valburg, waar Teun jaren 
aan heeft gewerkt. 
Wij herdenken Teun als een echte verenigingsman die veel voor onze vereniging 
heeft betekend en wij wensen zijn vrouw en zijn kinderen veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies. 	 FS  • 

Bedankt! 

Het afgelopen jaar 2010 hebben we weer diverse schenkingen ontvangen: 

De heer J. van Hattum, Rhenen: Foto's van de families  Budding  en Scholten. 
Mevr. M.A.J. Houpst-van Voorst, Zetten: Fotoboekjes van De Europese Bibliotheek. 
Historische Kring Huessen: Ansichtkaarten van Herveld en Hemmen. 
De heer G. D. Hendriks, Kesteren: Foto's Kesteren en een boekje over de Betuwse oorlogsjaren. 
Mevr. N. van Veldhuizen, Kesteren: Fotoboek 'Het Jaar 2009'. 
De heer L.A.M. Martens, Kesteren: Diverse materialen. 
Mevr. E.D. Meurs-Koot, Kesteren: Foto's Broekdijk Kesteren. 
Mevr. A. de Vries, Boxmeer: Kaarten onderwijsinstellingen Zetten. 
De heer A. Meijering, Bennekom: Boekjes van net na de Tweede Wereldoorlog. 
Mevr. C. Opperman, Kesteren: Voorraad boeken uitgegeven door het ADI. 
Mevr. A. Noppen-Augustinus, Kesteren: Kaarten, foto's en knipsels over de veiling te Kesteren. 
VCOG, Opheusden: Boek 'Eeuw uit, eeuw in'. 
De heer J. van  Eck,  Bennekom: Microfichesreader. 
De heer H.N. van Lier, Kesteren: Drie boeken betr. AAG-bijdragen. 

Wij zijn allen zeer erkentelijk voor deze schenkingen, die in de diverse verzamelingen van het 
Arend Datema Instituut ondergebracht zullen worden.  

Ran Martens  
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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 12 september 2011 

20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

Leven, wonen en werken 
in de koloniën van de Maatschappij 
De heer Jan Mensink uit Frederiksoord 
zal een presentatie houden over het le-
ven, wonen en werken in de koloniën 
van de Maatschappij van Weldadigheid. 
In 1818 is de Maatschappij van Weldadig-
heid opgericht door Johannes van den 
Bosch met het doel de armoede in Ne-
derland te bestrijden. In het zuidwesten 
van Drenthe is een aantal landbouwko-
loniën gesticht, die een unieke woon-
leer-werk-gemeenschap vormden voor 
de paupers uit het westen van het land. 
Voor duizenden arme gezinnen, vonde-
lingen en weeskinderen betekende een 
verblijf in de koloniën van de Maatschap-
pij de start van een beter bestaan. 

De geschiedenis wordt in beeld ge-
bracht maar ook de huidige werkzaam-
heden van de Maatschappij van Wel-
dadigheid, die nog steeds actief is in de 
omgeving van Frederiksoord. 

Tevens zal in de presentatie extra aan-
dacht worden besteed aan de persoon 
Johannes van den Bosch, geborente Her-
wijnen en oprichter van de Maatschappij 
van Weldadigheid. 	 • 

Baron Johannes graafvan den Bosch (Herwijnen, 
2februari 1780 - Den Haag, 28 januari 1844) was 
een Nederlands generaal, onder meer Gouverneur-
Generaal van Nederlands-Indië, commandant van 

het Nederlands-Indische leger, Minister 
van Koloniën en Minister van Staat; hij was 

officier in de Militaire Willems-Orde. 

Maandag io oktober 2011 

20.00 uur Lezing 
Zalencentrum 'De Vicary' 

De heer Henk P. Deys 
De brug over de Rijn bij Rhenen 
(Maand van de Geschiedenis) 

De verkeersbrug over de Rijn bij Rhenen 
werd op 27 november 1957 feestelijk in 
gebruik genomen. De spoorbrug die hier 
tussen 1886 en 1944 had gelegen, had 

De heer Mensink 
Johannes van den Bosch 
en de Maatschappij van Weldadigheid 
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Bij de opening van de brug verscheen het 
standaardwerk 'De Betuwe' van dr. A. R. Hol, 
die hier het eerste exemplaar krijgt aangeboden. 

eindelijk zijn opvolger, waarvan vele 
foto's, prentbriefkaarten en kranten-
artikelen in de lezing aan de orde komen. 
De oudste van de twee bruggen was de 
bekende spoorbrug, volgens sommigen 
de mooiste van Nederland. Deze brug 
werd in de meidagen van 1940 door Ne-
derlandse militairen vanuit de Betuwe 
opgeblazen, om te voorkomen dat de 
Duitse troepen hier gebruik van zouden 
kunnen maken. De Duitsers herstelden 
de brug grotendeels tegen het eind van 
dat jaar maar uiteindelijk werd deze in 
september 1944 definitief door de En-
gelsen verwoest. 

Wat volgde was een moeizaam proces 
waaringeleidelijk de ideeën om de spoor-
wegverbinding over de Rijnte herstellen 
veranderden in het besluit tot de bouw 
van een verkeersbrug, dus een autobrug.  

Voor de Betuwe betekende de nieuwe 
brug eenbelangrijke verbinding naar het 
noorden. Voor Rhenen en Kesteren een 
nauwer contact met elkaar. Voor het ver-
dere zuidenbleek de brug eenbelangrijke 
invloed te hebben op het economische 
leven, tot aan Oss toe. 

De feestelijke openstelling van de 
nieuwe brugbetekende wel het einde van 
de eeuwenoude veerdienst van Rhenen. 
0 ok hieraan wordt in de lezing aandacht 
geschonken. 	 • 

De heer Menno Poijer 
De macht van de Graaf van Culemborg 
in de Neder-Betuwe, vooral in Lede/Oude-
weert en omgeving, in de 17e eeuw 

In het derde deel van de bewonings-
geschiedenis van Opheusden, getiteld 
Vanaf de dijk, is een paar keer gebruik ge-
maakt van het archief van de graaf van 
Culemborg, bijvoorbeeld als het ging 
om herstelwerkzaamheden aan de dijk, 
waaraan enige Heusdenaren moesten 
meewerken. De graaf verpachtte niet 
alleen een aantal boerderijen in Lede en 
omgeving, waaronder de Schenkhof in 
Kesteren, maar hij had daar en in een 
paar andere plaatsen zoals Maurik ook 
de rechterlijke macht in handen. Zijn 
omvangrijke archief is bijna in zijn ge-
heel bewaard gebleven. Het biedt over de 
verpachtingen, over plaatselijke leveran-
ciers en - iets minder - over rechtszaken 
veel informatie. Daarvan zullen in deze 
lezing een aantal voorbeelden worden 
gegeven. 	 • 

I

Maandag 14 november 2011 

20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 
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Opheusden 

  

Joke Honders 

  

I Vroege geschiedenis veer  (IV)  

In 1815  stied  Jan Gaijmans en werd het 
veer en de Blauwe Kamer (groot 52 mor-
gen) op rechterlijk gezag verkocht te 
Arnhem in logement Het Zwijnshoofd. 
Het veer wordt dan omschreven als zowel 
een pont of gierbrug alsmede een schuit 
of aak. Het veerhuis blijkt enkele jaren 
daarvoor gebouwd te zijn en bestaat uit 
binnenkamers, keuken, washuis, vier 
fraaie bovenkamers en een grote schuur 
met ruime stalling. Het geheel is ingericht 
als logement. Het totaal wordt ingezet op 
f27  Goo  door Jan Karel Verschoor. De 
definitieve verkoop heb ik nergens kun-
nen vinden, maar bij de beschrijving van 
de stukken in het archief van de Blauwe 
Kamer staat dat in 1815 Groen van Prin-
sterer uit Den Haag eigenaar werd. 

Groen van Prinsterer 
Petrus Johannes Groen van Prinsterer te 
's-Gravenhage wordt dus eigenaar van 
dit alles. Zijn naam is een verschrijving 
want het moet Petrus Jacobus zijn. Hij is 
de vader van de bekende politicus Guil-
laume Groen van Prinsterer. 

Petrus Jacobus is een bekende medi-
cus uit die tijd: grondlegger van de ge-
zondheidskundige inspectie en lijfarts 
van Koning Willem 1. Na zijn huwelijk 
met Adriana Hendrica  Caen  huurt hij 
het pand in Den Haag dat nubekendstaat 
als het Kabinet van de Koningin. Later 
in 1805 kocht hij het huis van de familie  

Bentinckvoor 2o oo o gulden, de helft van 
wat Van Slingelandt er in 1735 voor had 
betaald. De waardedaling had te maken 
met de economische stagnatie die zich 
de voorafgaande decennia had voltrok-
ken. Petrus Jacobus was ook actief op het 
bestuurlijke vlak, onder andere in het 
Haagse gemeentebestuur. 

Het Opheusdense veer 
in de wintermaanden 
Via een krantenbericht uit het jaar 1824 
kunnen we ons enigszins een beeld 
vormen wat voor problemen het gaf als 
je een voor die tijd tamelijk grote reis 

Petrusjacobus Groen van Prinsterer(764-1837). 
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Op Donderdag den 28sten  deter  maand November, des vonrrn. 
ten 10 ure, zal in het Bewaarernanshuis op de  MIMEO IMP.  
ae onder Wageningen, ten overstaan van de Notarikeen  
Mr.  H. B. VAN DA AL EN en b. BEEK, aan de meest-
biedonden, voor den tip van oier achtereebvolgende 
aanvang nemende den 22sten Februari 1834, worden verpacht. 

BET PONT- En SCHUITENVERR, over de Rer 
den IThijn, genaamd: HZT OP-HETISDENSCHR-'RR, 
nabij Pragerungen en mi___ met daarbij staando en voor 
een Logement welingerigt VVOONHU 	ruime S T A L.  
LING;  daarbij gelegene TUIN en UITERVV AARD, 
groot min of meer drie en een &agent  bonder.  

Kunnende het vo-orsch. iHnaiddels uit de Hand werden ge. 
pacht hij den Notaris  BEE  K. 

Advertentie uit 1833 uit de Arnhemsche Courant. 

moest maken. Nu stap je in de auto en 
ben je binnen een uur van Nijmegen naar 
Utrecht gereden. In1824 was dat anders, 
je reisde per postwagen en de reis nam 
maar liefst dertien uur in beslag. De reis 
vanaf Nijmegen voerde over de dijk door 
het Loenense bos richting Hemmen en 
vandaar het Lexkens veer over naar Wa-
geningen en vervolgens richting Utrecht. 
Om de reis te bekorten had men in 1824 
een andere route bedacht, je ging nu niet 
door het Loenense bos, maar de gehele 
dijk over richting Dodewaard, dan de 
Dalwagen uit op het Opheusdense veer 
aan, waar overgevaren werd naar Rhe-
nen en vervolgens richting Utrecht. 

Deze alternatieve route viel voor de 
moeilijk wendbare en windvangende 
postwagens niet mee, ze moesten im-
mers vier uur lang over de één spoor 
brede dijk rijden. De gevolgens bleven 
daarom niet uit en al gauw viel er een 
postwagen bespannen door vier paarden 
van de dijk bij Loenen. 

Daarom werd de nieuwe route in de  

Arnhemsche krant sterk bekritiseerd 
en maakte men de opmerking dat de 
route in de wintermaanden helemaal 
niet korter was. Ten eerste was de weg 
over de dijk slecht begaanbaar en ten 
tweede werd er bij hoge waterstanden 
in Opheusden, in tegenstelling tot het 
Lexkesveer, niet gegierd, maar werd men 
overgezet met een zeilhengst (alleen de 
passagiers en de bagage), waarna men 
aan de overkant een tijd moest wachten 
op een andere postwagen. De berichtge-
ver, de heer H., meent daarom dat het 
belang van de heer Groen van Prinsteren 
niet opweegt tegen de veiligheid van de 
passagiers. 

De verpachting in 1839 
Het veer werd in die tijd publiekelijk 
verpacht voor vier jaar, aldus een adver-
tentie in de Arnhemsche Courant van 
1839. De verpachting vond plaats in het 
bewaarsmanshuis op de Blauwe Kamer 
bij bewaarsman Cornelis van Kooten, die 
zelf inzet voorf 700. Roelof van Kraai- 
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kamp, grondeigenaar te Opheusden, 
mijnt afmetf 30 en wordt daarmee voor 
f730 per jaar pachter van het Opheus-
dens veer, met het daarbij staande huis 
en schuur voor logement en uitspanning 
en de daarbij gelegen tuin en ruim drie 
bunder uiterwaard. Borg voor Van Kraai-
kamp staan Geertrui van de  Westering,  
weduwe van Matthijs van Kraaikamp 
(grondeigenaar te Opheusden) en  Otto  
van de Pol (grondeigenaarte Lakemond). 
We zienbij de verpachting dat Groen van 
Prinsterer geen eigenaar meer is, maar 
iemand anders uit Den Haag, namelijk 
mr. Johan Antoni Philipse, lid van het 
provinciaal Gerechtshof van Zuid- en 
Noord-Holland en tevens lid in de Orde 
der Nederlandse Leeuw. 

(Nb. Ter vergelijking: het Ingense veer 
wordt in1831verpachtvoorf 110 0. Waar-
schijnlijk heeft deze hogere pachtprijs 
ermee te maken, dat er in Ingen 4bunder 
meer grond bij hoorde). 

Johan Antoni Philipse 
Door vererving is het Opheusdense veer 
in handen van Johan Antoni Philipse ge-
komen. Johan Philipse was namelijk ge-
trouwd met de dochter van Groen van 
Prinsterer, Maria Clazina genaamd, of 
door ,  intimici Mimi ofMietje. Zijnzwager, 
de bekende politicus Guillaume Groen 
van Prinsteren, had geen kinderen enveel 
van diens bezittingen zijn dan ook aan de 
Philipse-tak gekomen. 

Johan Antoni werd in 18 oo in Middel-
burg geboren en woonde vanaf 1811 in 
Den Haag waar hij de Latijnse school 
bezocht. Hij begon zijn lange loopbaan 
als advocaat en werd in 1824 plaatsver-
vanger van de procureur-generaal bij 
het Hooggerechtshof. Vervolgens klom 
hij op tot president van het Haagse ge- 

Johan Antoni Philipse (1800-1884). 

rechtshof (1849), een functie die hij tot 
1870 vervulde. 

Johan Antoni zat evenals zijn zwager 
in de politiek: van 1849-1871 was hij con-
servatief lid van de Eerste Kamer, en van 
1852-1870 was hij Eerste Kamervoorzitter, 
benoemd door Willem in. Hij was een 
vertrouweling van de koning en werd 
regelmatig door hem ingeschakeld om 
te voorkomen dat er te liberale voorstel-
len werden aanvaard. Van hem werd ook 
gezegd dat hij op de Kamerleden neer-
keek, net zoals hij als rechter neerkeek 
op de boeven die voor de rechtbank ver-
schenen. 

Johan Antoni leed aan reumathiek. De 
bodes op het Binnenhof moesten hem 
soms de trappen op naar de Rolzaal en 
de De Lairessezaal dragen. In 1870 trok 
hij zich terug als kamerlid en werd ver-
volgens in 1871 benoemd tot Minister 
van Staat, een functie die hij tot 1884 
bekleedde. 
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RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN  

Dorpsstraat 1 
	

Postbus 24 
6672  LC  Hemmen 
	

667o AA 
Zetten 

HUMERI 
CATERING  

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

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

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

Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz. 

Voor bedrijven en particulieren 
Bonegraafseweg 13 — 4051  CG  0 chten 

Tel.: (0344) 64 55 90  
E-mail:  info@huiberscatering.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 o8 

www.tijssen-zonwering.n1 
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Anekdote 
Toen minister Van Lilaar bij zijn eerste 
optreden in de Eerste Kamer verzuim-
de zich voor te stellen aan de voorzitter, 
vroeg Philipse duidelijk hoorbaar aan de 
griffierwie die spreker was, waarop Van 
Lilaar zich alsnog bekendmaakte. Phi-
lipse antwoordde vervolgens met: '0, is u 
de minister van Ju  stifle.  Dan is het woord 
aan de minister van Justitie'. 

Het gezin Philipse 
Het gezin Philipse woonde vani839 -1863 
op het Lange Voorhout 10 (de tegenwoor-
dig Britse ambassade) en vervolgens op 
het Noordeinde nummer 202. In de zo-
mermaanden verbleven ze vaak op een 
aan de Vliet gelegenlandhuis in Rijswijk, 
genaamd Leeuwendaal. In 1833 kocht Jo-
han Antoni tevens het ernaast gelegen 
Huis Burchvliet. Vaak gingen ze op be-
zoek bij hun zwager Guillaume Groen 
van Prinsterer, die op Rust en Vreugd in 
Voorburg woonde, het huis dat zijn zwa-
ger van zijn ouders had geërfd. Omdat 
Guillaume en zijn vrouw Elisabeth van 
der Hoop kinderloos bleven, erfde een 
dochter van Johan Antoni, Elisabeth de 
Jonge-Philipse dit huis. 

Latere eigenaren 
Johan Antoni en zijn vrouw hadden een 
groot gezin, ze kregen twaalf kinderen 
waarvan er slechts zes de volwassen leef-
tijd hebben bereikt. Johan Antoni over-
leed in1884 en het veer is toen vererfd op 
een van zijn zonen, mr. Adriaan Hendrik 
Philipse (1842-1913), subst.-griffier bij het 
gerechtshofvan Arnhem en gehuwd met 
Anna Cornelia de Kempenaer. 

Daarna vererfde het veer op de zonen 
Adriaan Hendrik en Martinus Cornelis 
Philipse, de laatste gehuwd met Louisa  

Amelia  van Hoytema (1885-1977). Dit 
echtpaarwoonde op huize Remmerstein 
bij Rhenen en hun twee kinderen werden 
er geboren. Aan de familie Philips e herin-
nert nog een stuk bos in de nabijheid van 
Remmerstein, dat in de volksmond het 
`Flipsebos' heet. 

De volgende generatie die het veer 
in bezit heeft is dochter Anna Cornelia 
Philipse (*1915) die gehuwd is met Samuel 
Pieterbaron Bentinck (geb. Princenhage 
9 aug.19 o 9), oud-burgemeester van Soest, 
oud-voorzitter van de Monumentenraad, 
oud-Rijksslotvoogd, zoon van baron  
Rudolph  Floris Carel en  Ella  Henriette 
van Eeghen. Daarmee kwam het veer in 
handen van de adellijke familie Bentinck. 

Thans is mevr. Evelein baronesse Ben-
tinck eigenaar van het veer en het veer-
huis. De pont is eigendom van de familie  
Mason  die 	1909sinds 	het veerrecht pacht. 

Boekje 
Het geheel - met veel aanvullende infor-
matie plus de latere periode waarvoor ik 
veel archiefwerk heb verricht - zal bin-
nen afzienbare tijd als boekje verschijnen 
uiteraard met zoveel mogelijk fotomate - 
riaal. 	 • 

Cursus Oud Schrift 

ookditjaar wordt er weer een cursus 
oud-schrift gegeven. Het ligt aan de 
wens van de deelnemers ofwe dit op 
woensdagavond of woensdagmid-
dag doen. De cursus omvat 12 lessen 
en duurt ongeveer een uur. De kos-
ten inclusief lesmateriaal en koffie 
bedragen 50 euro. Opgeven voor 
oktober bij Joke Honders, zie voor 
de gegevens voor in de Nieuwsbrief. 
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Kerk van Ingen 

Joke Honders  

 

Onbekend wapen in de kerk 
van Ingen gedetermineerd 

Toen in 1950/51 de St. Lambertuskerk 
van Ingen werd gerestaureerd, kwam er 
vanonder een dikke laag kalk een aantal 
muurschilderingen tevoorschijn. Ze zijn 
vervolgens door Gerhard Jansen uit Den 
Haag gerestaureerd. 

Tussen de muurschilderingen bevin-
den zich vier wapens, waarvan er één tot 
nu toe niet gedetermineerd kon worden 
en één die verkeerd geïnterpreteerd is. 

Het onbekende wapen 
Boven de triomfboog aan de schipzijde 
hangen boven een rand van ranken, twee 
wapens door middel van een lint met el-
kaar verbonden. Het rechtse wapen stelt 
het wapen van de orde van St. Jan voor 
en het andere wordt in Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst omschreven als ver-
moedelijk het wapen van een comman-
deur. Waarom die wapens daar zijn aan-
gebracht zijn is eenvoudigte verklaren uit 
het feit dat er in Ingen vanafi317 al sprake 
is van een Commanderie van St. Jan, ge-
sticht als membrum van de orde van St. 
Jan te Utrecht. De kerk behoorde vanaf 
1248 eveneens aan deze orde, zoals blijkt 
uit een oorkonde van dat jaar waarin het 
patronaatsrecht van de kerk door Alard, 
heer van Buren, geschonken wordt aan 
het hospitaal van St. Jan en St. Catharina 
te Utrecht. 

De schildering op de triomfboog is 
waarschijnlijk aangebracht nadat de kerk 
omstreeks het jaar 150 o grootscheeps  

verbouwd is van een eenbeukig naar een 
driebeukig kerkje, waarbij er een nieuw 
schip werd gebouwd. De verbouwing is 
vermoedelijk rond 1510 afgerond met 
het aanbrengen van de schildering op de 
triomfboog, gelet op de tekst bij de twee 
wapens waar in gothische letters de vol-
gende tekst te ontcijferen valt: 'int iar ons 
heren mvc ende x wort dit gh[erichtr. 

Het linkse wapen van de schildering 
die aan de 'vermoedelijke' commandeur 
toebehoort, stelt rechts (heraldisch links) 
drie rode molenijzers in zilver voor dat 
wijst op een verbintenis met de burggra-
ven van Montfoort, waarover later meer. 
Het linkse vlak (heraldisch rechts) stelt 
iets wits (later bleek het om een roos te 
gaan) in een zwart vlak voor, met daar-
onder een geel vlak. 

Via een boek, De Inscriptiones van 
Aernout van Buchel, was het wapen 
eenvoudig te herleiden en bleek het om 
de Utrechtse balijer/commandeur Ber-
nardus van Duven te gaan, die volgens 
Van Buchel bijna 40 jaar in dienst van 
de Utrechtse Balije van St. Jan was en in 
1551 gestorven is. Omdat nu in de Ingense 
kerk het jaartal 1510 te zien is, is hij ver-
moedelijk eerst commandeur te Ingen 
geweest, net als zijn latere Utrechtse 
opvolger Walter (Wouter) Bilart  (By-
ier) en waarschijnlijk is het wapen tij-
dens Van Duvens commandeursschap in 
Ingen ter afsluiting van de verbouwing 
aangebracht. 
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In zwart-wit is het lastig om wapens te duiden. 
Links zien we het wapen met de drie zogenaamde 
molenijzers en de twee andere kwartieren. 

Het verkeerd 
geïnterpreteerde wapen 
Rest ons nog het andere wapen in de In-
gense kerk te behandelen, dat in Monu-
menten van Geschiedenis en Kunst helaas 
verkeerd is geïnterpreteerd. Het wapen 
prijkt op een pilaar aan de zuidbeuk van 
de Ingense kerk. Daar toont een schilde-
ring twee wapens die door middel van 
een tak met elkaar verbonden zijn: links 
het Johanniterkruis en rechts een wapen 
met een wit kruis in keel. Dit laatste wa-
pen nu is ten onrechte aangemerkt als 
het wapen van het geslacht Van Lynden. 
Dat kan niet juist zijn, want het geslacht 
Van Lynden, dat zijn oorsprong vond in 
het naburige dorp Lienden, voerde van 
ouds een gouden kruis in rood. 

Het wapen in de Ingense kerk is echter 
eenvoudig te duiden, het is gewoon het 
Johanniterlumis, zoals we dat ook tegen-
komen op de wapentjes van de Utrechtse 
Johanittercommandeurs bij Van Buchel. 

Een andere mogelijkheid is dat het 
wapen verkeerd zou zijn gerestaureerd, 
maar dat lijkt me niet aannemelijk, want  

een verband met de Van 
Lyndens en de kerk van 
Ingen is nooit aange-
toond. Wel dient in dit 
vervand vermeld te wor-
den dat de Van Lyndens 
ooit met een wapen met 
een zilver kruis in keel 
in verband zijn gebracht 
door de monnik Christo 
phorus Butkens, die het 
geslacht Van Lynden val-
selijk wilde laten afstam-
men van het aloude Franse 

geslacht d'Aspremont, die wel een zilver 
kruis in keel als wapen voerde. 

Butkens meende eveneens dat de Van 
Lyndens heer van Ingen waren en daar is 
nimmer een bewijs voor gevonden. De 
conclusie luidt aldus: het wapentje op 
de pilaar is beslist niet het wapen van de 
Van Lyndens, waarbij ook een mogelijke 
connectie van de Van Lyndens met de 
kerk vervalt. 	 • 

Met dankaan dr. A. J. de Jong uit Voorthuizen die 
mij op het spoorvan Bernard van Duven bracht. 
Het totale verhaal wordt aangeboden aan het 
Heraldisch Tijdschrift. 

De wapens op de pilaar. 
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Tel: (0488)441298 

Fax: (0488) 443292  
email: iifo@vandamwonen  

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

Tielsestraat 103 

4041 CS 

Kesteren 

"Lend CO El 

H.D. Verwoert en Zn. 
Cotottele Imoningiorichflog 

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: o9:oo-17:oo 

Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1 
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Station Kesteren 
Frans Nieuwenhof 

IIllustratiemateriaal gevraagd! 

We zijn op het ogenblik bezig met het 
bewerken van een manuscript over de 
geschiedenis van het station Kesteren. 
Dit manuscript is afkomstig van de he er 
R. A. Russer. Door ernstige gezondheids-
klachten kan hij het werk zelf niet meer 
voltooien. 

Wij zijn vooral op zoek naar illustra-
tiemateriaal in de meest ruime zin: foto's, 
treinkaartj es, gedrukt materiaal (recla-
me, dienstmededelingen), krantenver-
halen en anekdotische verhalen. 

Bij de foto's denken wij vooral aan 
privé-verzamelingen en familiealbums, 
maar ook originele ansichtkaarten zijn 
welkom om te scannen. De periode waar 
wij in geïnteresseerd zijn loopt door tot 
heden, dus zowel vóór, in als  ná  de oorlog. 

Wij noemen enige voorbeelden. 
In de nacht van 24 op 25 maart 1963 is 

het achterste deel van het station (wacht-
kamers en restauratie) gedeeltelijk afge-
brand en nooit meer opgebouwd. Heeft 
iemand foto's van de brand, de ravage 
achteraf, de sloop of de herstelwerk-
zaamheden? Volgens de krant is er op 22 

februari1966   een officiële heropening ge- 
weest van het herstelde, voorste gedeelte 
(wat er nu nog staat). Zijn daar foto's van? 

De watertoren bij het station is pas in 
1961 afgebroken. Heeft iemand foto's of 
een krantenbericht? 

Vanaf circa 1975 is een deel van het 
stationsgebouw verhuurd geweest aan 
de firma Margas. Heeft iemand daar in-
formatie over?  

Vlak voor de oorlog zijn kleine diesel-
locomotiefjes (de zogenaamde locomo-
toren) in gebruik gekomen. Ze werden 
vooral voor rangeerwerk en kleine goe-
derentreinen gebruikt, tot ruim na de 
oorlog. Ze haddenals bijnaam` S ik'. Heeft 
iemand foto's hiervan, bijvoorbeeld ook 
op de bedrijfsaansluitingennaar het indu-
strieterrein (Recticel, Hartog, veiling)? 

Verder zijn leuke (anekdotische) verha-
len - groot of klein - altijd welkom. 

Reageren kan via Postbus 62,4040 DB 

Kesteren, e -mail: info  @hkko.n1 ofrecht-
streeks met mij  (e-mail:  f.f.j.nieuwenhof@  
freeler.n1 of gsm: 06-10710990). Langs-
komen op de openingstij den kan ook. • 

KOPERDIEFSTAL 
Rotterdamsch Nieuwsblad. 

Vrijdag 29 oktober 1915 

Bij het doorzoeken van historische 
kranten op de website van de Konink-
lijke Bibliotheek kwamen we het vol-
gende artikeltje tegen. 
Zodra de koperprijzen stijgen wordt 
ermeer gestolen. Dat is van alle tijden. 

Kooerdietstallen!  
tit  tál van ,kerken worden tegenwoor  

dig  koperen yoorsverpen • gestolen,  cell  
winstgeond bedrilL nu dat metaal zoo 
gezocht i.  flit  '1,s ook 	Resteren gebeurd 
waar ingebroken is in de  Ned.  Herv. kerk. 
Behtive cenige, zak en van geringe waar 
tC worden vermist een antieke koperen 
lessenaar en een dito ,candelabre. 

H 1) 1. 
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PIJ. VAN DAM 
Kalkestraat 8 
Dodewaard 

Tel. (0488) 41 1313  

VERBOOM 

vakzaak 

Piet van Walsem  

Woninginrichting 
Textielhandel 

H  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

meubelen 
tapijten 

gordijnen 
bedden 

Swaenenstate 4 —  Opheusden — Tel. (0488) 44 9140 
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Op zoek naar mijn familie 
Willem van Doorn 
	 in Amerika 

I Een praktijkgeval 
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Al een aantal jaren speur ik naar mijn 
familiegeschiedenis en over het alge-
meen is dat niet moeilijk. Mijn familie 
van beide kanten komt uit de Betuwe. 
Tegenwoordig kun je met behulp van 
diverse programma's op de computer 
vrij gemakkelijk aan informatie komen. 
Mits er natuurlijk wel wat basisgege-
vens voorhanden zijn. 

Zo werd er in de familie gesproken over 
familieleden die naar Amerika zijn ver-
trokken. Het is allemaal al lang geleden 
natuurlijk, maar ik besloot op zoek te 
gaan naar deze mensen die liggen in de 
lijn van mijn overgrootouders, zo rond 
1870.1k heb in de familie gevraagd wat 
ze er nog van wisten, maar eigenlijk was 
het niet veel. Een neef en nicht van mijn 
vader boden hulp en zo kwam ik achter 
de familienaam Van Amerongen. 

Van Amerongen 
Volgens de genoemde familie moest de 
vrouw een zus zijn van mijn overgroot- 

vader (Van Doorn). Alles afgezocht, 
maar niets gevonden. Wel werd via de 
familie bekend dat het gezin in 1911 was 
vertrokken naar Amerika met elf kinde-
ren. Uiteindelijkliep ik een beetje vast en 
besloot Joke Honders (schrijfster van o.a. 
diverse Betuwse geschiedenisboeken en 
oudheidkenner) te vragen omhulp.Ikheb 
haar uitgelegd wat ik zocht. Doordat ik 
de naam Van de Wetering ook noemde 
ging joke zoeken via die weg. Uiteindelijk 
vond ze een Huibert van Amerongen die 
getrouwd was met Hendrika Cornelia 
van de Wetering. Hendrika Cornelia is 
een zus van mijn overgrootmoeder Hui-
barta van de Wetering. Met deze gege-
vens konden we onze zoektocht hervat-
ten. Van Joke had ik een trouwdatum en 
gegevens van een geboorteakte van één 
van de kinderen te pakken. 

Het bleek dat Huibert en Hentje in Rot-
terdam (Kralingen) hadden gewoond, 
waar ze drie kinderen kregen. Huibert 
was er .  stalmeester en tramkoetsier. Later 

De aanhef van de huwelijksakte van Huibert en Hendrika (Bron  Family Search).  
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 AUTOBEDRIJF 

AZET 
Transitoweg 2 
4051 CA OCHTEN 
Telefoon (0344) 642819 
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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zijn ze weer teruggekomen naar  Eck  en 
Wiel en daar werd weer een aantal kinde - 
ren geboren. In één van de geboorteaktes 
van de kinderen stond Huibert te boek 
als winkelier. 

Mijn oudste zus Annie is ook altijd erg 
geïnteress eerd in onze familiegeschiede-
nis en ook zij gingspeuren op het internet. 
Ze vond daar dat de familie inderdaad 
vertrokken was vanuit  Eck  en Wiel in 
1911 met de io kinderen op de ss Rotter-
dam. De namen van de kinderen waren 
allemaal vermeld. Het laatste adres in Ne-
derland van het gezin was de Homoets-
chestraat in  Eck  en Wiel. 

Het moet een bijzondere ervaring 
geweest zijn om met zo'n groot gezin in 
1911de overstap te maken. De reis duurde 
ongeveer een week en toen zag men het 
Vrijheidsbeeld opdoemen. Het was de 
eerste kennismaking met 'De Nieuwe 
Wereld'. 

Administratieve rompslomp 
Alvorens men voet aan vaste land kon zet-
ten, moest men eerst naar Ellis Islandvoor 
een screening. Er volgde een medische 

Samenstelling gezin bij vertrek 

• Huibert, 46 jaar,  *Eck  en Wiel 30-10-1864 

• Hendrika Cornelia, 44 jaar, *E&W 02-06-1870 

• Jannigje Huiberta, i8 jaar, *R'dam 10-11-1892 

• Stevelina,17 jaar, *R'dam 29-01-1894 

• Geertruida Franeina, 16 jaar, R'dam 01-04-1895 

• Frans, 14 jaar, *E&W 22-10-1896 

• Huibert jan, 11 jaar, *E&W 06-04-1899 

• Aartje Hendrika  Corn.,  g jaar, *E&W19-01-1901 

• Alberdina Johanna, 7 jaar, *E&W 16-05-1903 

• Janna Huibertha, 6 jaar, *E&W 17-03-1905 

• Gerdina Petronella, 4 jaar, *E&W 16-08-1906 

• Hendrika Cornelia, 2 jaar, *E&W 22-06-1908 

keuring en veel administratieve romp-
slomp. Het wachten duurde eindeloos, 
men moest veel geduld hebben. Zeker 
Hendrika met de  lo  kinderen! 

Gelukkig mocht het hele gezin Ame-
rikabinnenkomen. Het gebeurde wel dat 
mensen door gebreken niet toegelaten 
werden. Uit de documenten blijkt dat 
alle kinderen bruin haar en grijze ogen 
hadden. 

De hele emigratie richting Amerika 
moet een gigantische toer geweest zijn, 
met een lange voorbereiding. Tegen-
woordig kunnen we makkelijk com-
municeren met alle moderne middelen, 
maar toen ging alles alleen per brief. Er 
was gelukkig familie van Huibert van 
Amerongen, die daar al woonde. Deze 
mensen konden natuurlijk alvast veel 
voorbereidingen ter plaatse doen en dat 
scheelde veel! 

Men vertrok na aankomst op het vaste 
land naar Brookview, Renssalaer, in de 
staat New York. Wat Huibert daar pre-
cies ging doen is niet bekend. Het gebied 
deed gezien de plaatsnamen in de buurt 
(Nassau, Rotterdam en Middelburg) 
erg Nederlands aan. Dat komt door de 
Nederlandse diamanthandelaar Kiliaen 
van  Rensselaer,  die in de 1.7e eeuw daar 
een stuk grond bemachtigde en zich er 
vestigde. 

In 1912 krijgt het echtpaar van Ameron-
gen nog een kind genaamd Agnes Wil-
helmina; helaas is het meisje slechts an-
derhalfjaar oud geworden. 

Als er iets te doen was bij de Neder-
landse familie volgden er steevast brie-
ven en kaarten. 

Toen Bertha Tuinier (haar moeder 
Drika van Doorn was een nicht van de 
familie van Amerongen) met Kees de Wit 
trouwde kregen zij van Jannigje, die zich 
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in Amerika overigens  Jennie  noemde, ook 
post en cadeaus. We spreken dan over de 
jaren '6o van de vorige eeuw. 

We zijn, zoals uit bovenstaande infor-
matie blijkt, met z'n allen veel te weten 
gekomen over deze 'Amerikaanse' fami-
lie. De speurtocht gaat nog verder, want 
we willen nog nazatenvinden. G ezien het 
aantal kinderen moet dat zeker het geval 
zijn. Wie weet zijn er aan de andere kant 
van de oceaan nog foto's ofinformatie te 
achterhalen. 

Als laatste, wil ik iedereen die geholp en 
heeft deze informatiebij elkaarte krijgen 
enorm bedanken. 	 w 

(Wordt vervolgd) 

Op bijgaandefoto Jannigje uit Amerika — op bezoek 
in Nederland — voor het veerhuis in  Eck  en Wiel 

±1920. Ze was de oudste dochter van het gezin en 
onderhield trouw de contacten met haarfamilie in 

Nederland. In defamilie zijn nog steeds cadeaus die 
zij meebracht uit het verre Amerika. 

Op bovenstaandefoto zien we moeder Hendrika met 
haar vier oudste dochters. De achtergrond is ken-

merkend voor de omgeving waarin defamilie leefde. 
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STREEKPOST 
KOERIERSPIENST 

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 lb • 6669 MV Dodewaard 

Tel. (0488) 41 25 65 - Fax (0488) 4129 44 
Mail: info@gerto-streekpostail  

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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AD  

  

Excursie 2011 

  

     

 

Chris de Bont &. Kobus van Ingen  

 

II  We gaan naar Steenwijk 

Zaterdag 8 oktober is het alweer de 
24e keer dat we met een touringcar van 
HATRO op excursie gaan. We vertrekken 
's ochtends om halfnegenvanafhet voor-
malige NS station in Kesteren en hebben 
dan allereerst eenbehoorlijke rit te rij den. 

We verwachten rondom half elf in 
Steenwijk aan te komen. Daar worden 
we met koffie en cake opgewacht in het 
Nederlands Kermismuseum. Naast dat 
museum is het Stadsmuseum van Steen-
wijk gelegen en we kunnen na de koffie 

beide musea naar verkiezen (via de ach-
terdeur) bezoeken. 

De collectie van het Kermismuseum 
is heel kleurrijk en toont een veelvoud 
aan historische kermisattracties. In het 
Stadsmuseum is eenvaste expositie over 
de stad en omgeving van Steenwijk. Ar-
cheologie, landschap, ambachten en ont-
wikkelingsgeschiedenis worden hier in 
beeld gebracht. Op de dag dat wij er zijn 
is er tevens een expositie 'De Helden van 
de Koopvaardij', een uitstalling van beel- 

De protestantse Grote ofSint-Clemenskerk in Steenwijk. 
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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. 

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 

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

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

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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Brief hoofd 

Redactie 

T. VAN IIATTEM. 
ELECTRISCHE WAGEN. 
EN CARROSSERIEBouw 

KESTEREN. 
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den met betrekking tot de Nederlandse 
koopvaardijvloot in de jaren 40-45. Een 
boeiend museum dat evenals het Ker-
mismuseum zeer het bezoeken waard is. 

Om 13.00 uur worden we verwacht in 
restaurant Tennesee  Steakhouse  voor de 
traditionele lunch van soep en broodjes. 
Na de lunch gaan we gezamenlijk naar de 
laat-gotische Clementskerk. Hier wor-
den we opgewacht door de heer Laar. Hij 
zal ons het een en andervertellen over de 
geschiedenis van deze hallenkerk die in 
de kern terug gaat tot de ioe eeuw. 

Na het bezoek aan de kerk pikt de bus 
ons weer op en vervolgen we het mid-
dagprogram met een bustocht door de 
Weerribben. Dit is een historische ont-
vening waaruit een bijzonder landschap 
is ontstaan van verkavelde meertjes om-
geven door opgeschoten bomen en strui-
ken. Een prachtig gebied voor fietsers en 
wandelaars en ook mooi om vanuit de  

bus te bekijken. Als we de Weerribben 
uit zijn rijden we door het prachtig be-
waard gebleven stadje Blokzijl en rij den 
vandaar via de oude Zuiderzeedijk naar 
het historische stadje Vollenhove. 

Hier gaan we gezamelijk in Bar `Sjaan-
tje' een afzakkertje drinken, waarna we 
via de kortste weg weer terugrijden 
naar Kesteren. We verwachten daar 
omstreeks half zeven weer terug te zijn. 

Indien u met deze excursie mee wilt gaan 
kunt u zichtelefonisch opgevenbij Kobus 
van Ingen tel. (0488) 4417 41. Graag bel-
len tussen 17.00-19.00 uur. 

De verschuldigde deelnamekosten be-
dragen 30 Euro per persoon. Dit bedrag 
dient u vóór i oktober over te maken op 
bankrekening 3319 57183 ofgiro 3725054 
van de HKK8,0 te Kesteren ondervermel-
ding van 'Excursie 2011'. 

Tot ziens op 8 oktober! • 



I Bram Mertens 
Van Godfried tot Herman 

Dinsdag 20 september 2011 

20.00 uur De Oude School Hemmen 

WG 
Zetten 

Werkgroep Zetten 

Ton Janssen, secretaris 

Lezingen sept./okt./nov. 2011 
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 45 18 62 

De werkgroep Zetten opent het nieuwe 
seizoen met een lezing over de geschie-
denis van de Rooms katholieke parochie 
Maria Onbevlekt Ontvangen uit Heteren, 
die int99ihet honderdjarigbestaan heeft 
gevierd. 

Journalist Bram Mertens heeft daar-
over een boekje geschreven, dat hij de 
titel 'Van Godfried tot Herman' heeft 
gegeven. Ondanks het feit dat er nau-
welijks sprake is geweest van archieven 
waarin hij heeft kunnengrasduinen, is hij 
er toch in geslaagd een beeld te schetsen,  

dat eengoede indrukgeeft van het wel en 
wee van een dergelijke Betuwse parochie 
aan de Rijn. 

Hoe is het in 1292 begonnen? Hoe zat 
het zo'n vijfhonderd jaar later met de 
'paapse stoutichheden'? Hoe kwam het 
Waterstaatskerkje tot stand? En waarom 
moest dat kerkje zo nodig worden ver-
vangen? 

Mertens zal het allemaal uit de doeken 
doen. Serieus, maar zeker ook met de 
nodige humor. 

In deze tijd van samenvoegingen van 
parochies en sluitingen van kerkgebou-
wen is het goed dat een uniek stukje Be-
tuwse kerkgeschiedenis aandacht krijgt 
om daarmee het belang dat deze kerk-
gemeenschappen hebben gehadvoor de 
samenleving mede te helpen bewarenm 
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I

Dinsdag 18 oktober 2011 

20.00 uur De Oude School Hemmen  

I

Dinsdag is november 2011 

20.00 uur Het Wapen van Elst 
John Mulder 
Markant verleden 
als sleutel voor de toekomst 

Frits Hoogveld 
Paardenfokkerij en -handel in de Betuwe 

In de Betuwe heeft de paardenfokkerij 
en handel een zeer lange traditie. Al aan 
het begin van onze jaartelling waren de 
Bataven de ruiters van het Romeinse leger. 
Zij fokten hun paarden zelf en deze tra-
ditie is eigenlijk nooit helemaal verloren 
gegaan. Al ini26o werddebekende Elster 
paardenmarkt genoemd en nog steeds 
wordt deze markt gehouden op de eerste 
maandag van september. 

Tegenwoordig komen daar handelaren 
van heinde en verre, die voor een grote 
aanvoer van paarden zorgen. Nu vindt 
men daar paarden in alle soorten en ma-
ten, maar vroeger werd vooral het Gel-
derse paard aangevoerd en verhandeld. 

Dat ras was voor vele doeleinden ge-
schikt, hoewel het niet bekend stond 
als een goed rijpaard. Na de Tweede 
Wereldoorlog is hier door bewust fok-
ken sterk verbetering in gekomen. Het 
Gelderse paardenras wordt zeker ook 
nader belicht. 

Omdat paarden een belangrijke factor 
in de Europese legers vormden werd de 
prijsvorming van deze edele dieren sterk 
beïnvloed door de politieke situatie op 
ons continent. In tij den van oorlogwaren 
de prijzen veel hoger dan in vredestijd: 
een kwestie van vraag en aanbod. 

Frits Hoogveld is al jaren sterk betrok-
ken bij de Stichting de Elster Paarden-
markt en geldt als een zeer deskundige 
'paardenman'. Dit wordt nog eens onder-
streept door het boek over de Elsterpaar-
denmarkt dat van zijn hand is verschenen.  

Deze lezing wordt georganiseerd door 
de gezamenlijke historische verenigin-
gen in de gemeente Overbetuwe. Om 
dat we veel belangstellenden verwach-
ten wordt de bijeenkomst gehouden in 
de zaal van Het Wapen van Elst aan de 
Dorpsstraat in die plaats. 

De lezing heeft als thema dat historisch 
belangwekkende zaken als bouwwerken 
(gebouwen, wegen, sluizen waterlopen  
etc.)  die nog in het landschap zijn te her-
kennen alsook historische gebeurtenis-
sen die op een bepaalde plek hebben 
plaatsgevonden de sleutel kunnen zijn 
naar nieuwe ontwikkelingen. 

In het verleden werd de geschiedenis 
bij nieuwe zakenzoals nieuwbouwwijken, 
verbindingswegen of andere infrastruc-
tuur veelal genegeerd. 0 f erger nog: met 
de grond gelijk gemaakt en vervangen 
door iets nieuws, waardoor de historie 
van een gebied totaal verloren ging. 

Weliswaar is er tegenwoordig meer 
aandacht voor het verleden van een 
streek maar we denken dat hier nog veel 
te verdienen valt. Met deze lezing willen 
wij de verantwoordelijke bestuurders 
hierop wijzen. 

Te zijner tijd zullen we meer details 
over deze avond bekend maken. 	• 
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De bakker met 
het grootste assortiment!  

ONZE SPECIALITEIT: 

Kersenmonchoutaart met gebonden 
kersen en afgewerkt met slagroom 

STREEKLEKKERNIJEN: 

Kesterense ruitjes  
Betuwse bolussen 

Betuwse krenteklfimpkes 

Burg. 
Postbus 
Tel. 

Lodderstraat 15 
3 - 4.043 ZG OPHEUSDEN - 

(0488) 442144- Fax (0489) 44 28  97 
Hoofdstraat 26 • Kesteren 

Tel. (0488) 482624 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 
, 
ii;  ,,.., 

.7,1, -s ,  
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ir. 

 
,jj 

- 
------ 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

• ' 	iii^... 	jtj ,,,_•20 
• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 
• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 602792 

REIIGEBRINK 

Telefoon 

flV 	111°  ..., 
Hoofdstraat 15 Zetten 

(0488) 454508 
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Vier eeuwen 'De Plukroos' 
te Heteren 

11 Van armengoed 
naar landhuis  (Ill)  

W. van de Westeringh 

In de beide vorige afleveringen is een 
overzicht gegeven van ruim vier honderd 
jaar geschiedenis van 'De Plukroos', van 
oorsprong een armengoed, tegenwoor-
dig een royaal exclusief sfeervol landhuis. 
In deze aflevering worden vooral bijzon-
derheden gegeven van 'De Plukroos' als 
conservenfabriek. Het merk 'De Plukroos' 
stond voor exclusiviteit en kwaliteit. 

7. Conservenfabriek 'De Plukroos' 
Zoals in de vorige aflevering al aangege-
venwerd,begon Karel J. H. W. Ramondt 
(1837-1909) omstreeks 1882 met een con-
servenfabriek. Het stichtingsjaar is afge-
leid uit het gegeven, dat op 15 mei 1957 de 
conservenfabriek 'De Plukroos' te Hete-
ren een oorkonde uitgereikt kreeg door 
de Vereniging Nederlands Fabrikaat 
vanwege het 75-jarig bestaan. Het begin 
van de conservenindustrie valt in de tijd 
van de 'Industriële Revolutie'. De stoom- 

kracht vond steeds uitgebreidere toepas-
sing in allerlei sectoren. Een voorbeeld 
hiervan was het gebruik van stoom in de 
conservenindustrie. In diverse plaatsen, 
vooral in de Betuwe, werden conser-
venfabrieken opgericht. In 1912 waren 
er in Gelderland conservenfabrieken in 
de gemeenten Beuningen, Dodewaard, 
Stad-Doetinchem, Eist,Heteren,Neede, 
Rheden, Tiel, Valburg en Wadenoij en, in 
totaal fabrieken met in totaal 3o2 arbei-
ders. Het waren vooral kleine fabrieken. 

Karel J. H. W. Ramondt was evenals 
zijn vader, koopman. Hij handelde in elk 
geval in zogenaamde `koloniale waren'. In 
een advertentie in de krant HetNieuws van 
den Dag d.d.21-12-1889 wordt hij 'grossier 
in koloniale waren enz.' genoemd. Met 
`koloniale waren' werden bedoeld: wa-
ren die uit de vroegere koloniën kwamen, 
zoals koffie, thee, specerijen (ofkruiden; 
vandaar: kruidenierswaren) en suiker. 
Niet verwonderlijk is dan ook dat De 
Plukroos' pindakaas geproduceerdheeft. 

Waarom Karel J. W. H. Ramondt, be-
halve te handelen in `koloniale waren', 
ook een conservenfabriek begon, is niet 
bekend. Ook niet of hij verder in fruit 
gehandeld heeft. Maar verwonderlijk 
is dit ook weer niet, want zakendoen en 
ondernemen was de familie Ramondt niet 
vreemd.Waarschijnlijkheefthij het ach-
terhuis van 'De Plukroos'  verb  ouwd tot of 
nieuw gebouwd als fabriek. 

In dit verband is het interessant dat 
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bij de grootscheepse verbouwing na de 
brand in 1979 er kranten uit 1872 tevoor-
schijn kwamen die op de muur geplakt 
waren. De ligging van 'De Plukroos' aan 
de dijk was in zoverre veranderd nadat 
in 1874 een nieuwe, 'groene' dijk opge-
worpen was. De oude dijk waaraan 'De 
Plukroos' lag, was van toen af een 'slaper-
dijk' geworden.Voor het bouwen aan die 
dijk, de Vluchtheuvel, had dit gunstige 
consequenties. 

Terzijde: handelen en fabriceren zat 
ook bij andere familieleden in het bloed. 
Zo hadden zijn neven (oomzeggers) on-
der de naam 'Gebroeders Ramondt' in 
Dodewaard een sigarenfabriek, genaamd 
'De Waalstroom'. Deze fabriek bestond 
al in 1889 en heeft onder deze naam be-
staantotimei19 o 8, toen de fabriek over-
gedaan werd aan de Gebr. Hendriks en 
Koch, maar voortgezet werd onder de 
oude naam 'Gebroeders Ramondt'. Met  

de gebroeders Ramondt werdenbedoeld: 
Martinus Hendrik (in 19 07 omgekomen 
bij het schoonmaken van zijn kamerbuks) 
en Johannes, zonen van Dirk, een oudere 
broer van Karel J. W. H. Ramondt. 

Welke producten in de loop der jaren 
door 'De Plukroos' geconserveerd wer-
den, daarvankunnen we een aardigbeeld 
krijgen aan de hand van advertenties in 
kranten, zoals Het Nieuws van den Dag 
(uitgegeven te Amsterdam) en Het Va-
derland (uitgegeven te Den Haag). Een 
aantal ervan volgen hier. 

93etuwsche kersen op eigen nat, Roode 
Bessen op eigen nat, in heele en halve Fla-
cons. Heerlijke compóte.Voor zieken het 
allerbeste. Uit de Fabriek 'De Plukroos' te 
Heteren. Verkrijgbaar bij de voornaam-
ste Handelaren in Comestibles' (Nieuws 
van den Dag d.d. 18-01-1897). 

`MEIKERSEN. Betuwsche Meikersen, 
zonder pit (merk de Plukroos) per heele 
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Firma E. DHERS 

MED4N 

Telefoon No, 65 

Vruchtenconservenfabriek „DE PLUKROOS", Heteren 
BEI'UWSCHE MEIKERSEN op elion sop (zonder pit) per fiench 
BOSCHBESSEN medieinak 
PREISSELBEEKEN 

MELOEN (Zoetzuur) 
PINDAKAAS 	 per pot ., 
ROODE BESSENWIJN, WITTE BESSENWIJN, 
FRAMBOZENWIJN, MEIWON en IMR,ENWIII4 	per tie.ch 1 1,25 

fiesch f1,25 per 6 flesschen f1,20' (Het 
Vaderland d.d. 12-11-1923). 

'Kersen (zonder pit Plukroos) per 6 fles-
schenf 1,15 per flesch' (Het Vaderland d.d. 
23-12-1924). 

'APPELMOES VAN GOUDREINET-
TEN. Fabrikaat: `de Plukroos'. Uitge-
zochte appelen in een eerste klas fabriek 
verwerkt tot heerlijke, frissche appel-
moes.Uproeft de goudreinetten. 0,40 per 
Literblik' (Het Vaderland d.d. 24-06-1938). 

Om de producten onder de aandachtte 
brengen, werd in Het Nieuws van den Dag  
d.d.14- 08-19 o 6 de volgende advertentie 
geplaatst: 'Wordt gevraagd voor Amster-
dam, tegen goede provisie, een solied en 
actief AGENT, die reeds met andere ar-
tikelen H.H. Comestibles(-)handelaren 
en kruideniers bezoekt. Vruchtenfabr. 

'De Plukroos' Heteren'. 
Ook in het voormalige Nederlands 

Oost-Indië werden producten van De 
Plukroos' verkocht. Zo stond in de Su-
matra Post d.d. 14-04-1930 de volgende 
advertentie: 'Betuwsche Meikersen op 
eigen sap (zonder pit) per flesch f 2,—, 
Boschbessen medicinale, per fleschf 2,—, 
Preisselbeeren per fleschf 2,—, Meloen 
(Zoetzuur) per fleschf 2,—, Pindakaas 
per pot f 1,—, Roode Bessenwijn, Witte 
Bessenwijn, Frambozenwijn, Meiwij-
nen en Kersenwijn per fleschf 1,25'. Het 
waren gi literflessen. Een eerdere, bijna 
gelijkluidende, advertentie in dezelfde 
krant d.d. 27-03-1930 droeg als kop: 
'ZOO JUIST ONTVANG EN VAN DE  

VRUCHTENCONSERVENFABRIEK 
`DE PLUKRO OS' ... met voor: 'Bosch-
bessen, medicinaal aanbevolen door 
H.H. Doctoren'... In een advertentie in 
dezelfde krant d.d. 08-09-1932 is de kop: 
"Alcoholvrije' wijnen van 'De Plukroos' 
Heteren'. 

Een aardige illustratie is een foto uit 
19 o5 in het boekje: Heteren in oude an-
sichten. Op een langkar werd door Her-
man Bulte Sr. en  Jr.  een fust wijn van de 
jam- en wijnfabriek van Ramondt ver-
voerd, waarschijnlijk naar de loswal aan 
de Rijn bij het Heterense Veer. Beiden 
waren knecht op `De Plukroos'. 

In de twintigste eeuw kreeg ̀DePlukroos' 
in de volksmond de naam 'Fabriek van 
Gerrevink'. Waarom? In 1905 namelijk 
was Lijdia Ramondt getrouwd met Evert 
Jan van G errevink. Hij zette de conser-
venfabriek voort nadat zijn schoonvader 
int o 9 overledenwas. Evert Jan van G er-
revink, weduwnaar sinds 1950, overleed 
in 1952. Zijn erfgenamen verkochten 
nadien de fabriek, waarmee een einde 

Beinscie Kuseu op eigen nat, 

Roode Bessen op eigen nat 
in beele en halve Flacons. 

Heerlijke corepate. Voor Zieken 
bet allerbeste. 

'Int de Pabriek „DE PLITSBOOS", 
te Beteren. 

Verkrijgbaar bij de voornaamste 
Handelaren in Comestibles. (8710) 
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Kersentijd: drukte op defabriek. 

kwam aan een 7o-jarige periode dat `De 
Plukroos' gedreven werd door de familie 
Ramondt-Van G errevink. 

De productie van conserven was 
seizoenarbeid. Behalve de eigenaar-
fabrikant was er weinig vast personeel. 
De arbeidspiek werd opgevangen door 
los personeel en/of door overwerk en 
avondwerk. Een trouwe hulp was Frans 
Jansen. Hij was jarenlang 'een ware dui-
zendpoot' die voor allerlei werkjes inge-
zet kon worden, aldus zijn dochter Stien 
van Drempt-Jansen. Hij stookte de ketel  

en was belast met het maken van wijnen. 
Voor zijn jarenlange trouwe dienst ont-
ving hij een koninklijke onderscheiding. 
Een andere vaste kracht was Jan Jo osten. 
Ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum 
bij 'De Plukroos' ontving hij een zilveren 
horloge. 

De oogst van `zacht' fruit, zoals aard-
beien, frambozen, kersen en pruimen, 
en van 'hard' fruit, zoals peren en appels, 
betekende topdrukte op de fabriek wat 
voor velen uit het dorp voor een tijdje 
extra werk gaf. 
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Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren 
Telefoon 0488 - 48 2226 's maandags gesloten 

H.WEIJMAN  

   

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

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

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

Zoekt u ergens een woning? 

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

• —II. REM 	
err'-‘` 	

f/  

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Swaenenstate 3 
Tel. (0344) 6024 00 	 Tel. (0488) 442906 
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Uit overlevering is op te maken dat de 
producten van 'De Plukroos' of van 'G er-
revink' gerekend werden tot de klasse 
van 'kwaliteitsmerken'. De artikelen 
waren niet in de gewone dorpswinkels 
te koop, maar alleen in de betere (= duur-
dere) of delicatessen zaken en comes-
tibles-winkels in de stad, vooral in het 
westen des  lands  (Amsterdam, Haarlem, 
Den Haag, Rotterdam). Zie in dit ver-
band de eerder vermelde advertenties 
uit 1897 en 1906. Ook in Arnhem waren 
producten van 'De Plukroos' te koop bij 
een comestibleszaak in de Rijnstraat 
(Van Binsbergen?). 

Aardig is een reclamebiljet voor pro-
ducten van 'De Plukroos':`vanberoemde 
kwaliteit' en 'uw overgrootmoeder ge-
bruikte ze reeds'. 

'De Plukroos' leverde ook`kersen op ei-
gen sap' aan bakkers voor het vervaardi-
gen van kersenbonbons en waarschijnlijk 
ook conserven aan delicatessenwinkels 
die ze dan onder eigen naam verkochten. 
Ook hotels zouden tot de klantenkring 
behoord hebben. 

8. Einde 
De laatste fabrikant van de conserven-
fabriek 'De Plukroos' was Derk Adrianus 
Bloem. Hij had de fabriekini955gekocht, 
maar werkte er al eerder. Hij verliet 'De 
Plukroos' eind 1978. Maar de productie 
was toen al jaren gestaakt, als gevolg van 
economische ontwikkelingen en een ver-
anderende markt voor conserven, zoals 
toenemende grootschaligheid van de 
conservenindustrie en overnames door 
concerns, massaproductie, goedkopere 
merken en de opkomst van het groot-
winkelbedrijf. 

Producten die in de periode Bloem op 
'De Plukroos' gemaakt werden, waren o.a.  

frambozen, in sierlijkeflessen,bosbessen 
die in bossen in naburige dorpen op de 
Veluwe geplukt werden (bij de Keijen-
berg in Renkum en de Buunderkamp in 
Wolfheze) en gesorteerde vruchten of 
cocktails van vruchten, bijvoorbeeld een 
ananas middenin en vruchtjes er omheen. 

Toen het conserveren van groot- en 
kleinfruit, in glas, niet meer lonend was, 
ging Bloem ook over op de verwerking 
van paddenstoelen in blik, zoals cantha-
rellen en eekhoorntjesbrood. De pad-
denstoelen werden met eigen personeel 
geplukt in bossen op de Veluwe, o.a. bij 
Apeldoorn. Maar ook uit bossen in Dren-
the kwamen paddenstoelen. Bloem had 
daar verschillende contactpersonen die 
zorgden voorvers geplukte paddenstoe-
len. Hij staakte de productie van conser-
ven met het merk 'De Plukroos' eind jaren 
zestig. Daarmee was het doek gevallen 
voor de conservenfabriek 'De Plukroos' 
te Heteren en kwam er een einde aan een 
geschiedenis van bijna 90 jaar conser- 
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venindustrie in Heteren. Volgens hun 
briefpapier was 'De Plukroos' de 'Eerste 
Nederlandse inrichting voor het conser-
veren van kersen op eigen sap'. 

De laatste jaren handelde Bloem nog 
vanuit de fabriek van 'De Plukroos' in an-
tiek. In december 1978 verlieten hij en 
zijn gezin 'De Plukroos'. 	 • 

9. Bronnen 
• Westeringh,W.van de (2010,2011): Vier eeuwen 

'De Plukroos' te Heteren. Van armengoednaar 
landhuis. In: Nieuwsbrief H.K.K.&0. 29e jg., nr. 
1, blz. 36-39 en nr. 2, blz. 33-37. 

• Gegevens en/of illustraties, verschaft door de 
families Van Gerrevink en Bloem, door opvol-
gers en door enkele dorpsbewoners. 

• Krantenadvertenties via kranten.kb.n1 
• Jansen, W. J. (1972): Heteren in oude ansichten, foto 

36. 

• Westeringh, W. van de (2008): Dijkverzwaring 
in Heteren in de zeventiger jaren van de 19-de 
eeuw. Groene Dijk en Vluchtheuvel. In: Terug-
blik, deel 9, blz.147-154. 

• Lintsen, H.W.( red. )(1992): Geschiedenis van de 
techniek in Nederland. De wording van een moderne 
samenleving 1800-1890. Deel I: Techniek en moder-
nisering en voeding. Zutphen 1992. Blz. 39 -278. 

• Honders, Joke (2002): Interview met Christina 
Wilhelmina van Drempt-Jansen. In: Herinnerin-
.9en aan drie eeuwen. Blz. 129-134. 

• G orisse, J. J. A. M. (1989): Van confiture tot jam. 
In: Industriële Archeologie. Jg. (1989), blz. 2-21. 

P.S. 
Er zijn plannen om in 2012 (2013) een boek over 
de conservenindustrie in de Over-Betuwe uit te 
brengen. Hierin zal ook de conservenfabrieleDe 
Plukroos' te Heteren aan de orde komen. 

BEGRAFENISVERZORGING 

Sinds 1855 vertrouwd en betrokken 

Voor een stijlvolle begrafenis in 
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren 

Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o. 

Familie Wevers • Brederode 16 
6669  GL  DODEWAARD 

(0488) 4110 55 <> (06) 300 40 552 
info@weversuitvaart.n1 
www.weversuitvaart.n1 
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Uit de historie van Herveld 

Herman de Regt 

I 
Een Overbetuwse plaats, vrijwel 

E kansloos om een echt dorp te worden. Deel  Ill.  

De kasteelheer van Homoet was een der 
buren van Herveld. Er waren tijden dat 
hij tot de machtigste mannen van Gelre 
behoorde. Ook in de Over-Betuwe had 
hij een sterke positie.Dat kwam doordat 
Homoet in het midden van deze streeklag. 

Waterbeheersing 
Dat midden was belangrijkvoor de afvoer 
van het regen- en het kwelwater. Droge 
voeten zijn immers een eerste levens-
voorwaarde. Vroeger stroomden Rijn 
en Waal heel anders dan tegenwoordig. 
Oude rivierlopen met de bijbehorende, 
iets boven het landschap uitstekende 
oeverwallen, liepen vaak van zuidoost 
naar noordwest, dus met een neiging om 
naar links te gaan. Dat kwam doordat de 
Over-Betuwe van oost naar west afhelt, 
veertien centimeter per kilometer. De 
oude, nu dichtgeslibde bedding en de 
twee oeverwallen heten samen stroom-
rug. Tussen deze stroomruggen zijn de 
lager gelegen kommen. Deze konden het 
water moeilijk kwijt. Bij hoge rivierstan-
den, voor de aanleg van de grote tegen-
woordige bandijk, forceerde het komwa-
ter zich een, kronkelende, opening in de 
westelijk hiervan gelegen stroomrug en 
kwam dan in de volgende kom. Zo'n ope-
ning heet Meer. Voor de afwatering van 
de hele streek werd door het midden er-
van, van oost naar west, het Lange Water 
of Grote Landwetering gegraven, tegen-
woordig Linge genoemd, waarschijnlijk  

in de dertiende eeuw. Deze weteringging 
door het Meerbij Eist en dat bij Hemmen, 
en dus door de grote kommen heen. De 
stroomrug van Homoet is erg smal. 

Ieder kerspel, dus ieder kerkdorp, had 
zijn eigen afvoer naar de wetering. Men 
had namelijk geen enkel vertrouwen in 
samenwerking. En het gezag van de graaf 
van G elre was aanvankelijk nog niet sterk 
genoeg om dat afte kunnen dwingen. Slo - 
ten voeren water af naar een pijp of togt, 
pijpenvoeren afnaar een zeeg ofleigraaf 
en deze monden uit op de wetering. De 
waterlopen zijn meestal gegraven. 

Het valt op dat de zegenniet de kortste 
weg naar de wetering neemt, maar meer 
westelijk daarop uitkomt, wegens de al-
gemene helling. Een schuin lopende zeeg 
is bovendien langer en biedt dus meer 
inhoud voor voorlopige berging van het 
afte voeren water en fungeert dus ook als 
boezem. En op zo'n westelijker gelegen 
uitwateringspunt is de waterstand in de 
wetering lager en daar ontlast de zeeg 
zich gemakkelijker in. 

Niet alleen het regenwater moest ge-
loosd worden. Er trad ook veel kwel op 
uit de Rijn en vooral uit de driemaal zo 
brede Waal. Maar de ergste bron van 
kwelwater waren de steile heuvels langs 
de Rijn tussen Rhenen en Arnhem. Die 
staken maar liefst dertig meter boven 
de omgeving uit. De grondwaterbult in 
die heuvels veroorzaakt een grote druk. 
Er sijpelt daardoor veel water onder de 
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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 18 14 • Fax (0488) 41 15 68 

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f. 
»:•511»»»51.90:CEME: 
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
rwl 
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 

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 

42  NIEUWSBRIEF HKK&O 29e jaargang nr.3 — augustus 2011 



Rw Rijnwetering 
Ww Waalwetering 
H Hemmen 
E 	Eist 
 	Kerspel Homoet 

Rijn door, diep door de ondergrond en 
komt pas veel later elders in sloten naar 
boven en ook aan de oppervlakte, vaak 
pas op kilometers afstand. Ook dat wa-
ter verzamelt zich in de kommen. De 
wetering werd later de Waalwetering 
genoemd, want deze voerde hoofdza-
kelijk het water af van gebieden langs 
de Waal. De Waalkanters wilden deze 
wetering niet delen met de kerspels langs 
de Rijn, omdat daarveel meer kwelwater 
afte voerenviel. De Rijnkanters groeven 
daarom een eigen Rijnwetering, pal naast 
de Waalwetering. Hiertussen was een 
wal van circa vijf meter breedte, 
de Weteringsewal. In de Meren 
werd het echter niet verdubbeld, 
daar vloeiden ze samen. Beide 
weteringen fungeerden dus ook 
als boezem. 

Wat was nu de positie van Ho-
moet in dit alles? Het uitwate-
ringspunt van de meeste zegen 
in de wetering was in het kerspel 
Homoet. Als de kasteelheer van 
Homoet een conflict had met 
een kerspel of kasteelheer dan  

kon hij zijn eisen kracht bijzetten door 
te dreigen met het afdammen van hun 
zeeg. Verder naar het westen had de kas-
teelheer van Homoet geen macht, want 
daar woonde de kasteelheer van Hem-
men, eveneens een machtig heerschap. 

Wat had dit allemaal met Herveld te 
maken? Heel veel. De kasteelheer van 
Andelst wilde, met steun van andere edel-
lieden, enig tegenwicht bieden. En dat 
deed hij dwars door Herveld heen. • 

De Lingebrug bij Zetten ligt in het midden 
op de wal die de twee weteringen scheidde. 
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WESTRENEN MECHANISATIE 
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES 

DE ERKENDE DEALER VAN: 

JOHN DEERE 

KING STIHL® 

 

KOPEN BIJ DE ERKENDE DEALER BETEKENT: 
EEN GOED ADVIES, EEN SCHERPE PRIJS 

PERFECTE SERVICE en REPARATIE! 

WWW.WESTRENENMECHANISATIE.NL  
Spoorstraat 71 KESTEREN 0488-481588 

Motor- en autorijschool Keuken 
Broekdijk 17 

4041 CT Kesteren  

Biedt opleiding voor: 
rijbewijs A (Motor) 

IB• rijbewijs B (Personenauto) 
rijbewijs E achter B (aanhangwagen) 

www.rijschoolkeuken.n1 
Tel. (04.88) 48 26 33  

Tevens beschikken we 
over moderne theoriefaciliteiten 

Wij lessen met: 
CBF soo motoren met ABS  
BMW  n8d en izod personenauto's 
Land Rover freelander voor de aanhangwagen 

GEDIPLOMEERD 

itIV 

MOTORRIHNSTRUCTEUR 
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Historische foto's 

Hierboven een foto van een muurtekening op de zolder van het stationsgebouw, ge - 
maakttij  dens  de mobilisatie (1939-1940) door een arrestant. Het legerhad een groot 
deel van het gebouw gevorderd en op zolder was een arrestantenkamer getimmerd. 
De kamer is weg, maar deze stille getuigenis is nog aanwezig. Bij reparatiewerkzaam-
heden aan het dak is een deel onder nieuw cement verdwenen. 

Dialectwoorden 14 Praote 
gij 

dialec' Joke Honders 

 

  

1. Seteroog. Onze kat hè las' van seter-
ooge'. Onze katheeftlast van uitslag aan de 
ogen. In het mnl. komt het woord ceter 
voor als benaming voor een uitslag aan 
de huid, o.a. voor dauwworm. 

2. Votselen.  Wá  is hij nou weer aon"t 
votselen? Wat is hij nou weer aan het prut- 

sen? Ik heb er geen afdoende verklaring 
voor kunnen vinden. WNT geeft voor 
vots=slet ofvtidse=klein,nietig dingetje. 

3. Smuigerd. Ik vijn die kjal een echte 
smuigerd.Ik vind die man een echtegluipe  rd.  
WNT: Gluiperd, bedrieger, verrader. • 
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Veul miense hemme  dá...  As ze mit 
vakantie zijn of een dagje uit, dan 
kunne' ze daor nie' poepe'. 
Zo vergong 't Piet van Drump uit 
Ochte  ók.  Toen hij mit zijn vrouwke 
in Veenendaol gong winkele' moes' 
hij uit de boks. Ze gonge' gaauw 
naor de Hema. Zijn vrouw wier 
ongerust, waant Piet bleef mar op 
nummer honderd zitte... Hoe hij  ók  
zijn best had gedaon er was niks 
gekomme'. 
'Witte  wá  ik doe,' zeej Piet, 'ik rij effe 
naor huis, gao de gij mar 'n póske 
winkele'. Mit 'n goed half uureke 
zij ik wir hier...' 
Thuis gekomme` deej hij 't as een 
reiger en was wir gaauw teruug. 
Opgelocht gong hij mee aon 't 
winkele'. Ze hadde goejekoop ge-
winkeld, want in sommiege winkels 
weure er acties. Ge wit wel: twee 
haole en már één betaole'. 
Nao 'n paorwèèke kwaame de nao-
weeje. Piet kreeg 'n brief thuis of 
hij már effe niggentieg Euro wou 
betaole'. Zowel op de heen as op de 
teruugweg, was 'ie in Achterberg 
geflits. Hij zal wel nooit irder zukke 
duure bokse gehad hemme... • 

Wa sedde gij, Hannes. 

Korte berichten 
Redactie 

k High  Tech  Romeinen 
Museum Het Valkhof Nijmegen 
Technische hoogstandjes 
uit de Romeinse tijd. 
2 september 2011 t/m 4 maart 2012. 

Samen met sciencecentres heeft Mu-
seum Het Valkhof een interactieve ten-
toonstelling ontwikkeld, waarbij je als 
bezoeker zelf alle machines, installaties 
en gereedschappen uit kunt proberen. 
Je kunt ervaren hoe bepaalde machines 
werkten en waarvoor zij in de Romein-
se tijd werden gebruikt. Verschillende 
thema's komen aan bod, zoals de bouw, 
het watergebruik, de wegen, machines, 
het leger en luxe voorzieningen in huis. 

li 

kl Kees Ivens en de Waalbrug 
Museum Het Valkhof Nijmegen 
16 juni t/m 6 november 2011 

De tentoonstelling in het prentenkabinet 
besteedt veel aandacht aan de initiatief-
nemer van de bouw: Kees Ivens (1871-
1941) en de strijd tussen Ivens en zijn 
tegenstanders. Indrukwekkende ont-
werpschetsen, bouwtekeningen, foto's, 
krantenartikelen en veel persoonlijke 
documentatie laten de bezoeker her-
beleven wat de Nijmegenaren destijds 
gevoeld moeten hebben: trots en hoop 
op betere tijden. 	 • 
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Telefoon (026) 479 04 70 

Fax (026) 479 04 79 
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DRUKKERIJ 

@, 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 • 1 (0488) 48 31 21 
ell dodewaard@printendruk.n1 
0 http://www.printendruk.n1  
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