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AGENDA
Maart 2012

• Maandag 12 maart
Ons Dorpshuis Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 20 maart WG Zetten
Pakhuis Hemmen, 20.00 uur.
April 2012
• Maandag 16 april
Ledenvergadering 19.30 uur.

Ons Dorpshuis Kesteren, lezing 20.15 uur.
• Dinsdag 17 april WG Zetten
Wanmolen Zetten, 20.00 uur.
Mei 2012

• Maandag 14 mei
Ons Dorpshuis Kesteren, lezing 20.00 uur.
• WG Zetten - EXCURSIE
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VAN DE VOORZITTER
Folkert Schuurman

III

Nieuwe vereniging Midden-Betuwe

WERKGROEP ZETTEN

Op de vorige ledenvergadering hebben we
aangekondigd dat we zoeken naar een vorm
van verzelfstandiging van de Werkgroep
Zetten. In eerste instantie dachten we aan
een stichtingsvorm, doch in de praktijk
heeft zo'n constructie nogal wat bezwaren, vandaar dat we in onderling overleg
zijn gekomen tot een normale verenigingsvorm, waarvoor de ontwerpstatuten door
de Werkgroep Zetten zijn voorbereid.
Op de komende ledenvergadering staat
de verzelfstandiging van de Werkgroep Zetten op de agenda om de ledenvergadering
hiervoor toestemming te vragen.
Een probleem hierbij is de toewijzing van
leden aan de nieuwe vereniging. Wij weten
niet in alle gevallen waar de meeste interesse
van u ligt. Om het niet al te ingewikkeld te
maken stellen wij voor alle leden die in de
Over -Betuwe wonen (dus in de gemeenten
Overbetuwe en Lingewaard) toe te wijzen
aan de nieuw te vormen vereniging.
Om te voorkomen dat we elk lid individueel moeten benaderen, vragen wij u op
de ledenvergadering tevens toestemming
voor deze procedure.
Dit laat onverlet dat ieder lid altijd kan
aangeven dat hij of zij liever is geregistreerd
bij de andere vereniging.

nen het Arend Datema Instituut. Dit blijft
ook het documentatiecentrum van de
nieuwe vereniging. Onder de paraplu van
het Instituut zitten dan twee verenigingen
die vergaand samenwerken. Er komt een
gezamenlijke nieuwsbrief, het Tabula Jaarboek blijft zoals het was, u kunt van beide
verenigingen de lezingen (blijven) bezoeken
en de contributie blijft hetzelfde.
Het bestuurslid van de Werkgroep Zetten
die nu in het bestuur van onze vereniging
zit, zal worden toegevoegd aan het bestuur
van het Arend Datema Instituut.
LOGISCHE TAAKVERDELING

Als u het aantal dorpskernen op de omslag
telt komt u tot een aantal van drieëntwintig.
Erg veel om te behappen voor een vereniging. Daar komt bij dat de dorpskernen gelegen zijn in - historisch gezien - gescheiden
ambten van Neder- en Over - Betuwe , wat
ook een uitwerking heeft in de huidige indeling van de regionale archieven: voor de
Neder-Betuwe is dit het Regionaal Archief
Rivierenland in Tiel en voor de Over- Betuwe
het Gelders Archief en het Regionaal Archief
Nijmegen. Bovendien vallen alle dorpen die
de Werkgroep Zetten tot haar gebied rekent
onder de gemeente Overbetuwe.
Omdat wij gaan verhuizen naar Ommeren komen wij dichter in het kerngebied
van de Neder-Betuwe, waarvoor de meeste
WEINIG VERSCHIL
actieve leden bij ons de meeste belangstelMET HUIDIGE SITUATIE
In de praktijk zult u weinig merken van de ling hebben. Omgedraaid geldt dit natuurverzelfstandiging, omdat we met de nieuwe lijk ook voor de regio waarin de nieuwe
vereniging nauw blijven samenwerken bin- vereniging werkt.
4
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NA DE LEDENVERGADERING

CONTRIBUTIEBETALING

Als de ledenvergadering instemt met onze Een dezer dagen zult u de acceptgiro voor
voorstellen, volgt een oprichtingsvergade - het jaar 2012 in uw postbus aantreffen. Wij
ring van de nieuwe vereniging, waarvoor doen een dringend beroep op u om dat zo
alle leden in de regio Over-Betuwe, en snel mogelijk af te handelen.
alle leden die ons te kennen geven tot de
Het kost elk jaar enorm veel tijd en
nieuwe vereniging te willen behoren, een moeite om mensen die 'vergeten' te betapersoonlijke uitnodiging ontvangen. • len achter de broek te zitten!
Er liggen bijvoorbeeld nog steeds TaAGENDA LEDENVERGADERING
bula's van vorig jaar, die niet zijn verzonden
Naar een kandidaat voor de functie van pen- omdat mensen hun contributie - ook na
ningmeester wordt nog gezocht, vandaar enkele herinneringen - niet hebben voldaan.
dat we nog geen naam kunnen invullen.• Graag aandacht hiervoor!
•

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2012
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot het
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 16 april 2012, aanvang
19.30 in het Dorpshuis te Kesteren.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen (in deze Nieuwbrief).
4. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012. Deze stukken liggen een half
uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
5. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuw
lid (aftredend is de heer Henk de Kruijff).
6. Omzetting Werkgroep Zetten naar Hist. Vereniging. Midden-Betuwe.
7. Procedure toewijzing leden aan de nieuwe vereniging.
8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Daan Tap en Henk Moorrees.

Daan Tap is herkiesbaar. Henk Moorrees heeft besloten te stoppen.
Met kandidaten voor de functie wordt momenteel nog onderhandeld.
Tegenkandidaten, ondersteund door minimaal vijf leden, 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 'Ons Dorpshuis' v.h. `De Vicary' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27

Maandag 12 maart 2012
20.00 uur
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'

Maandag 16 april 2012
Ledenvergadering 19.30 uur
20.15 uur Lezing
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'

Mevr. Ria Geluk
I De Watersnood van 1953

De heer Bert Rietkerk
De Grebbelinie, 200 jaar water
In de nacht van 31 januari op i februari I als wapen in de Gelderse Vallei

1953 ontstond er, door de combinatie van
springtij, zware noord-wester storm en
zwakke dijkvakken, in het zuiden van
Nederland (Zeeland, West- Brabant en de
Zuidhollandse eilanden) een groot aantal
dijkdoorbraken. In korte tijd was zo'n 1650
km' door zeewater bedekt. In totaal vonden 1836 mensen de dood. De veestapel
werd gedecimeerd, terwijl de schade aan
gebouwen en infrastructuur zeer groot was.
Mevrouw Ria Geluk heeft als kind de
watersnood zelf meegemaakt en zij was
een van de initiatiefnemers van het watersnoodmuseum te Ouwerkerk. Dit museum is ingericht in een viertal caissons,
die gebruikt zijn voor het sluiten van het
laatste gat in de dijk op 6 november 1953. •
1 februari 1.953

Ondergelopen

,

Drassig

www.watersnoodinuseumml
6

Water. Van oudsher een doorlopende dreiging voor ons laaggelegen landje, maar ook
al eeuwenlang militaire bondgenoot. In
de Grebbelinie wordt bij uitstek zichtbaar
welke invloed dat op ons huidige landschap
heeft gehad. De waterkeringen en forten
speelden van 1745 tot 1945 een actieve
militaire rol in het landsbelang. De Grebbelinie, oorspronkelijk van Spakenburg
tot Rhenen, werd in 1799 verlengd met de
linie van de Spees (Kesteren) naar Ochten.
In mei 1940 was de Grebbelinie onder de
naam Valleistelling zelfs de belangrijkste
verdedigingslinie van Nederland, met de
Betuwestelling in haar verlengde.
Diverse posities in de linie werden dapper
verdedigd, met de Slag om de Grebbeberg
als hoogte- én dieptepunt. Ondanks dat
de rol van de linie in 1951 in militaire zin
was uitgespeeld, bleef veel van de structuur behouden en zijn de werken nu van
groot belang voor recreatie, natte natuur en
cultuurhistorie. Dit gegeven werd in 2011
bekrachtigd met de status van Rijksmonument.
In de presentatie wordt een beeld geschetst van 200 jaar waterlinie van Zuiderzee tot Waal, maar ook op welke manier
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het gebied door middel van projecten weer
Maandag 14 mei 2012
boven water wordt gebracht door provincies,
20.00 uur
gemeenten en vrijwilligers.
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'
Bert Rietberg is voorzitter van de Stichting Grebbelinie, websitebeheerder van
De heer Jan Berends
www.grebbelinie.nl, auteur van o.a. de
In de voetsporen van de Keizer:
Wandelgids Grebbeliniepad en zelfstandig
Amerongen en Doorn
ondernemer in de linie.
•Eventueel wordt aansluitend 'De Slag om de Na een regeeerperiode van dertig jaar
Grebbelinie' getoond. Een productie van RTV vluchtte de Duitse keizer Wilhelm II aan
Utrecht uit de serie 'Verleden van Utrecht'. het einde van de Eerste Wereldoorlog via
• Het is deze avond tevens mogelijk om boe- Belgie naar Nederland. In Duitsland was de
ken en gidsen over de Grebbelinie te kopen. revolutie uitgebarsten en hij vreesde voor
zijn leven
Door de Nederlandse regering werd hij
Houten wachter op Fort Daatselaar in Renswoude.
voor een paar dagen ondergebracht bij graaf
Bentinck op kasteel Amerongen, waar hij
samen met zijn vrouw uiteindelijk zo'n twee
jaar zou blijven. In1920 betrok hij het Huis
Doorn, dat geheel naar zijn wensen was
verbouwd en ingericht met een keur aan
meubels uit zijn Duitse paleizen. Tijdens
de elkeede Wereldoorlog, in 1941, overlijdt
de keizer. Het stoffelijk overschot wordt
bijgezet in het mausoleum in het park van
Huis Doorn.
De lezing geeft een beeld van het leven
van de keizer en zijn entourage, eerst in
Duitsland en later in Amerongen en Doorn.
De bouwgeschiedenis, de omgeving en
de interieurs van de genoemde kastelen
komen uitgebreid aan de orde, naast de
mooie route er naar toe.
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ROTKOORTS
Karel van den Berg

Een epidemie van Rotkoorts
te Maurik in 1770, deel
Van december 1770 tot mei 1771 heerste te
Maurik in het ambt van de Neder -Betuwe
een epidemie van `eene kwaadaartige Rotkoorts'.
Tien huisgezinnen werden hierdoor getroffen, 44 personen kregen de ziekte en zes
stierven eraan, vijf mannen en één vrouw.
Maurik moet in die tijd ongeveer 600
inwoners gehad hebben (bij de volkstellingen van 1795 en 1829 respectievelijk 701
en 1145).
Op het platteland was het slecht gesteld
met de medische zorg. Een erkende heelmeester bezat Maurik niet, die kwam pas
in de Franse tijd in de persoon van Pieter
Batenburg. In 1770 was men aangewezen
op rondtrekkende chirurgijns die wel bekwaam waren in de uitwendige geneeskunde maar zich normaliter niet bezighielden
met de inwendige kwalen. Men behielp zich
met geneeskrachtige kruiden. De kennis
hierover werd van geslacht op geslacht
doorgegeven.
Maurik was in die tijd een armlastig dorp
zodat het verkrijgen van geneesmiddelen
vaak onmogelijk was, tenzij de armenkas
van de kerk bijsprong, hetgeen bij herha-

Maurik viel bestuurlijk onder het kwartier
van Nijmegen en de heer Frans Godart baron van Lynden nam het verzoek om hulp
serieus en gaf namens zijn mede gedeputeerden op 11 mei 1771 aan Maximiliaan
Jacob de Man, Doctor Medicinae, stadsgeneesheer van Nijmegen, de opdracht een
onderzoek in te stellen.
De Man bezocht de zieke en ook de weer
herstelde patiënten en rondde in 17 dagen
zijn onderzoeksopdracht af.
'Hun Edele Mogenden' waren zo tevreden over zijn werk 'tot nut en welzijn der
ingezetenen van voornoemd dorp' dat zij
dit verslag van 238 bladzijden op kosten
van de gemeenschap in boekvorm lieten
verschijnen.
Het diende: 'aan alle Dorpen deeses
Quartiers, tot een rigtsnoer, in zoortgelyke
voorkomende gelegenheid, verzonden te worden : Neemende UEd: Mog: daar by zodanige
maatregelen, dat de schamele Gemeente te
Maurik, welke door deese ziekte bezogt was,
en alle andere behoevtigen, die naderhand elders daar mede aangetast wierden, de nodige
middelen voor niets bekoomen konden'.
Brood, olie en zout was men conform

ling gebeurde. De plaatselijke autoriteiten

het 'reglement in watersnood' al gewend

maakten zich terecht ernstig zorgen, zo'n
71/2 % van de bevolking was door deze ziekte
getroffen en zes dodelijke slachtoffers vielen
er reeds te betreuren.
Secretaris Reijer van Mourik en de Scholtus Godert Wtenweerde klopten aan bij de
ambtman van de Neder-Betuwe, graaf Jan
Wallaard van Welderen.

te geven aan diegenen die door het water
getroffen waren. Nu kwamen daar de geneesmiddelen bij.
Het werk van Dr. De Man was niet voor
niets gedaan want reeds in september van
datzelfde jaar 1771 werd Dreumel in nog veel
ernstigere mate getroffen door de rotkoortsen en dit dorp kon dus profiteren van de
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adviezen van De Man. Op 26 november werd
hij ook daar 'ter informatie heen gesonden' .
Van deze uitgave verscheen ook een Engelse vertaling.

IANDELIN ,S

.4-W4 ill).4,,IRT1GE ROT-KOORTS'
REXIIRTPING DER ZIEKTE
in het intl., Van 1770 en den volgende
laare 1771 gewaffeerd been te

BEGIN EPIDEMIE

In december 1770, na de dijkdoorbraak in
Opheusden, werd het eerste ziektegeval
geconstateerd. In de maand april bereikte
de epidemie het hoogtepunt.
Hier volgen de besmette gezinnen:
• In het westers deel van het dorp in een
rondom in het water gelegen huis van een
arme Jood, genaamd Hompesch werd het
hele gezin bestaande uit man vrouw en 4
kinderen ziek. Zij herstelden allen;
• Jacob van Calcar (28-4-1759 gehuwd)
met vrouw en 5 kinderen, de jongste 1
1/2 jaar die in een kamer van datzelfde huis
woonden werden ook ziek. Zijn vrouw
Jenneke Vervat overleed aan de gevolgen
hiervan;
• Jan Willem Theunissen in het huis ernaast
werd ziek evenals zijn 5 kinderen Zijn
vrouw bleef gezond. De heer des huizes
stierf;
• Johannes Thymessen van Deventer in het
huis daarnaast en één van zijn 3 kinderen werden ook ziek. Het kind herstelde,
helaas haar vader overleefde het niet;
• Theunis van Camphoff, de oude polder meester,, en zijn kinderen werden besmet
door een knecht die bij het dorsen van het
koren geholpen had. Hij en zijn 3 kinderen
herstelden geheel;
• In het huis naast dat van Theunis woonde
het arme huisgezin van Peter de Vries (gehuwd 20-4-1742) bestaande uit 8 per sonen. Zijn vrouw Cornelia van Maurick
bleef gezond maar Peter overleed. Toen
dokter de Man het huis bezocht waren 4
van de 6 kinderen al weer beter en twee
'lagen daar zeer gevaarlijk krank';
10
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• In een nabijgelegen armoedige woning
kreeg ook een dochtertje van Frans van
Thoorn en Willemke van Driel (gehuwd
23-5-1748) deze ziekte. Zij herstelde;
• Tien personen in het huis van molenaar
Voorthuysen waren besmet. De molenaar
en zijn broer overleden, de anderen her stelden;
• Dochter van de naast de molenaar wonende Zweer van Driel werd ook getroffen,
maar werd gelukkig weer beter;
• Voor Metje van Wees gold hetzelfde;
• Ook twee personen, één uit Wadenooijen
en één uit Wijk bij Duurstede, hadden het
'smet' meegenomen doch herstelden, net
als 7 personen uit Ingen.
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De meesten van de besmette slachtoffers
hadden 'wegens bytende armoede, welke
men alomme in dit dorp ontmoet' geen me dicijnen kunnen kopen om hun klachten
te bestrijden.
Was de armoe zo erg? Allen betaalden op Hompesch na - hoofdgeld á drie gulden
per volwassene. Dat hoofdgeld was in 1675
ingevoerd en hield in dat per persoon een
bepaald bedrag aan belasting betaald moest
worden. Men begon met 15 stuivers, maar
in de loop der jaren wisselden zowel de bedragen als de leef tijdgrens. Mensen boven de
70 jaar en personen met een minimuminkomen hoefden niets te betalen. Het hoofdgeld
was min of meer een maat voor de armoe.
In Maurik werd ongeacht het inkomen per
volwassen persoon hetzelfde bedrag betaald.
BESCHRIJVING ZIEKTE

De Man voelde of de pols vol, opgezet, zwak,
flauw, rad, hard of ingetrokken was en dat
hielp mee om een juiste diagnose te stellen.
De crisisdagen tijdens de ziekte waren
de 4e, 7e, ne, 14e dag etcetera. Van de dodelijke slachtoffers stierf er één op de 7e
dag, twee op de ne, twee op de 14e en één
op de 17e dag.
Verschijnselen als de hik, stuiptrekkingen en vlekken zoals bij de mazelen of bij
vlooienbeten waren slechte voortekenen.
Op grond van zijn uitgebreid 17 daags
onderzoek was de conclusie van dr. De Man
dan ook dat er sprake was van 'Kwaadaartige Rotkoorts' oftewel Febris Maligna
Putrida.
WAT IS ROTKOORTS EN DE OORZAAK?

Volgens Hufeland en Tissot ontstaat de rotkoorts door bedorven stoffen die in het bloed
zijn overgegaan. De rotting ontstaat door
bedorven lucht of slecht voedsel, waardoor
zich een smettend gif vormt dat op anderen
kan overgaan.
Volgens de heelmeesters B. Hussen te
Amsterdam en Johannes Veirac uit Rotterdam kwam de rotkoorts in 1778 veel voor
bij de bemanning van uitgaande schepen.
In die tijd werden de 'rode loop' (dysenterie) en de 'zwarte dood' (pest) ook wel
met de rotkoorts geassocieerd.

Uitgebreid beschrijft dokter De Man de
klachten van de patiënten. Het begon met
koude rillingen, daarna 'brand', pijnen in
spieren en gewrichten,soms bloedneuzen,
geen eetlust, geen smaak, beslagen tong,
misselijk, dorst, rommelingen in de buik,
wisselende stoelgang. Vanaf de derde dag
trad verval van krachten op, 'ijlhoofdigheid',
plukken aan lakens en dekens.
Bij onderzoek zag de urine er troebel uit
en het bloed vertoonde bij aderlaten 'een
korst van ontsteking'. De koorts was wisselend, bij sommigen was er sprake van HOE KON VOLGENS DE MAN DEZE
anderdaagse koorts. De pols was 'rad', bij ZIEKTE IN MAURIK ONTSTAAN?
sommigen zeer snel.
Een aantal redenen overweegt hij:
Bij het noteren van de symptomen 1. De dijkdoorbraak van november 1770 te
grijpt hij uitgebreid terug op de klassieke
Opheusden zorgde ervoor dat verscheigeneesheren Hippocrates (5e eeuw voor
dene huizen in het water kwamen te staan
Chr.) en Galenus (2e eeuw) en citeert hij
en aldus in een vochtig milieu kwamen te
zijn tijdgenoten de Fransman Tissot en de
verkeren. Door de verregaande armoede
Engelsman Pringle.
was men dikwijls niet in staat van natte
De diagnostiek middels de pols was in die
kleding te wisselen en voor voldoende
tijd belangrijk en zeer verfijnd.
vuur en dus warmte te zorgen;
NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe

jaargang nr. 2 - maart 2012

11

HUMERI"
CATERING
mdd
RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

Postbus 24
667o AA
Zetten

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

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

Voor bedrijven en particulieren
•
•
•
•

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Bonegraafseweg 13 - 4051 CG Ochten
Tel.: (0344) 6455 90

E-mail: info@huiberscatering.n1
www.huiberscatering.n1

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Firma
S.A.H. van Binsbergen & Zn.
Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43

Hier had
uw advertentie
kunnen staan!

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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2. De landarbeiders waren een risicogroep
omdat zij door hun harde werken veel
transpireerden en met het zweet de 'fijnste en vloeibaarste delen van het bloed
verloren' waardoor een 'rotte natuur'
door de bewegingen van de spieren in het
bloed uitgeperst zich hiermee mengde.
'Zoude deese ziekte voor de manspersoonen,
wien het opgelegd is, in het zweet hunnes
aanschyns hun brood te eeten, doodlyker
geweest zy, dan voor de vrouwen?';
3. De huizen werden onvoldoende schoongemaakt en gelucht en de persoonlijke
hygiëne (beerputten, watervoorziening)
liet te wensen over;
4. De lucht in de te kleine huizen waar veel
mensen bij elkaar woonden bevatte dus
vooral de ziekmakende `rottingsstoffen'.
Eigenlijk kwam de redenering van dr. De
Man er op neer dat het ontbrak aan de normale hygiënische maatregelen, vandaar het
begin van de uitbraak in het kleine huisje
waar de arme families van Hompesch en
Van Calcar woonden. Zij huisden met 13
personen in een veel te kleine ruimte.
Hoe actief dit 'smettend gif' was kon de
Man niet zeggen: 'Het is onzichtbaar en de
onkunde in de byzondere venynen laat niet toe,
daar van eene meer voldoenende beschryving
te geeven : Mogelyk zal een laater eeuw hier
meerder licht byzetten'.

Besmetting vond volgens de Man plaats
wanneer men 'veel over den adem der lyde ren koome' of door contact met de ongewassen kleren, dekens etc. van de overledene of
door de besmette lucht in het vertrek waar
de 'aangestokenen' verbleven.
Daar had hij gelijk in, want pas in de
volgende eeuw zouden de bacteriën ontdekt
worden, de veroorzakers van besmettelijke
ziekten.
En nog veel later, halverwege de 2oe
eeuw, was men in staat penicilline en andere
antibiotica te ontwikkelen om de door die
bacteriën veroorzaakte ziekten te bestrijden.
De Man kon ondanks de op zijn wetenschappelijke kennis gebaseerde conclusie
het tegen beter weten in niet nalaten een
zeer discriminerende opmerking te plaatsen.
Hij voegde immers fijntjes aan zijn verslag
toe: 'als ookwaarschynlyk den morssi gen aart
der gemeene Jooden gewoon zal zyn geweest
te volgen: zeker ! eene geschikte gelegenheid,
om een geheel Dorp, ja een geheel Land, met
eene vernielende besmetting aan te steeken '
Een zondebok gevonden en wel een arme
Jood! In de Betuwe bestond er voor de Joden in de 18e eeuw een behoorlijk liberaal
vestigingsbeleid, maar gelijke rechten hadden zij niet. Pas na de inval der Fransen in
1794 werd de ongelijke behandeling bij wet
a
opgeheven. (wordt vervolgd)

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

WEVERS
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
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Familie Wevers * Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 4110 55 4> (06) 300 40 552
infoweversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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JAARVERGADERING 2011
Joke Honders, secretaris

I Notulen van

ii. april 2011

1. OPENING
Afwezig: geen afzeggingen.
Stilstaan bij afgelopen jaar: goed jaar.
Overlijden: augustus 2 011 Wulf van der Lee,
begraven op i.i. augustus.
Het ledenaantal: stabiel rond de 600 leden.

• Indiëmonument in het nieuwe gemeentehuis: we zijn bezig een plaquette te realiseren met daarop alle namen van de
gesneuvelde Indiëgangers uit de gehele
gemeente Neder-Betuwe;
• Project Hemmen. Een voormalige appelschuur wordt omgebouwd tot een Cultureel Natuurkundig Milieu Educactie
centrum met de naam Het Pakhuis. De
opening vindt half mei plaats;
• Wijktafel Ochten: Aan het toegangsweggetje naar de Lingesluis zal een informatiebord komen als onderdeel van een wandelroute door Ochten. Aan het ontwerp
voor het bord hebben we meegewerkt;
• Mensen van onze vereniging hebben het
Ruilverkavelingsmonument aan de Bonegraafseweg opgeknapt door de letters
weer zichtbaar te maken;
• Via wethouder Keuken is de vraag binnengekomen of er mensen zijn die op dezelfde wijze oude grafmonumenten willen
opknappen;
• We hebben deelgenomen aan een bijeenkomst voor alle Hist. Verenigingen van de
Veluwezoom;
• We krijgen veel vragen: direct, per post
en per e-mail;
• Sommige leden verzorgen namens de
vereniging lezingen in de regio.

HKKEe0 IN 2010
• Tentoonstellingen: 3o april Echteld ; 5 mei
IJzendoorn; 8 juni 't Anker;
• 25 juni Overdracht Fotoarchief Overbetuwe voor gebruik op web-site;
• 26 juli Bespreking met Stichting Locomotor. Die hebben belangstelling voor de
loodsen, emplacement en de ongebruikte
rails. Gesprek met ons als tussenstapje
naar de gemeente;
• 9 oktober Excursie naar Bergh en Emmerich. Met dank aan Chris de Bont en
Kobus van Ingen;
• 23 oktober 2010 Week Geschiedenis 'Land
en Water'. We hebben daarin samengewerkt met Oudheidkamer Rhenen d.m.v.
een fietstocht. Het thema in 2011 is `Ik,
wij'. Misschien weer in samenwerking
met Rhenen;
• 8 november Presentatie Boek Winters.
• 3.4 januari aanbieding kerkarchief Echteld
(met dank aan de gebr. Spies).Volgende
transcriptie van een kerkarchief is Dode- GEMEENTE
waard. Dit is een groot en erg interessant De Monumentencie Gemeente ligt stil. Een
zorgelijke toestand, want de gemeente wil
archief;
de lijst opnieuw bezien en er zijn problemen
• Cursus oud-schrift:drie deelnemers;
• Veteranensociëteit: laatste vrijdag van de met het opstellen van de archeologische
waardenkaart.
maand bij ons in het gebouw;
14
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Er zijn plannen om een commissie Cultureel • Bedankt bestuursleden Steunfonds
(notaris Versluijs en de heer Hoek);
Erfgoed te vormen samen met gemeente
Buren, een soort mix met de Welstandcie. •In het bijzonder: directeur Frans Nieuwen• Monumentendag 10 & 1.1 september 2011, hof en vaste medewerkers Marlies van Oosthema 'Nieuw gebruik - Oud gebouw'. Onze ten, Tina van Veldhuizen, Silvia Franken
gemeente heeft geen activiteiten ontplooid. (via CWI bij ons geplaatst) Ran Martens en
Ab Fransen.
AREND DATEMA INSTITUUT

•Gebouw: Door onze technische dienst zijn
ramen geïsoleerd en nieuwe boekenrekken
geplaatst. De buitenkant wordt helaas door
de gemeente slecht onderhouden.
Woord van dank aan de technische dienst
van onze vereniging: Wim van den Bosch,
Hans van Tintelen en Piet Tijssen.
• De inventarisaties gaan gestaag door.
TABULA

2. MEDEDELINGEN

Station Kesteren. In 2002 is de huur opgezegd door NS aan de gemeente, stilzwijgend
5 jaar verlengd en in 2007 weer voor 5 jaar
verlengd. Wat gebeurt er in 2012? Erg onzeker voor ons want gemeente wil er eigenlijk
van af. Er zijn mensen die er al plannen mee
hebben. Het Heemkundig Museum in Ommeren (Fonds Hulpbetoon) heeft plannen
voor uitbreiding en bood ons aan daar naar
toe te komen. Het boerenwagenmuseum
uit Buren komt er ook bij. Volgende week
vergaderen we daar.

• Tabula Jaarboek is op 12 november 2010
gepresenteerd. Het thema was: Feesten en
vermaak in het Rivierengebied. Het thema
voor 2011 wordt militair strategische mo3. JAARVERSLAGEN
numenten.
Secretariaat en Werkgroepen
VOORUITBLIK
• Notulen Jaarvergadering 12 april 2010
Op het moment zit er nog in het vat:
• Jaarverslag 2010
• Monografie over alle Burgemeesters van • Secretaris. bedankt
de gemeente Valburg;
• Overige schrijvers van jaarverslagen
bedankt.
• Deel 3 van de bewoningsgeschiedenis van
Opheusden: Langs de dijk;
• Betuwe boek van het Regionaal Archief 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010
Rivierenland, drie van onze leden schrij- • Rekening 2010 /Begroting 2011.
ven verhaaltjes daarvoor;
Deze lagen ter inzage.
• Boek artikelen van Adriaan P. de Kleu- • Penningmeester geeft korte toelichting.
ver dat we december

2011

hopen uit te

brengen;
• Heruitgave sterk uitgebreide versie van
Russer over de oude Betuwespoorlijn.
BEDANKT

• Auteurs Nieuwsbrief;
• Onze adverteerders Vrienden ADI;
• Alle vaste medewerkers;
NIEUWSBRIEF HKKel'o

• Penningmeester en kassier bedankt.

5. KASCONTROLECOMMISSIE
Bestaande uit de heer De Kruijff en de heer
Hendriks. De stukken zijn in orde bevonden en de penningmeester wordt décharge
verleend. Afredend is G. Hendriksen en
nieuw wordt benoemd de heer H. Honders
uit Ingen.

3oe jaargang nr. 2 - maart 2012
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H.D. Verwoert en Zn.
Cototte*, 1,voninglorickting
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751
Onze openingstijden zijn: di-wo-do: o9:oo-18:oo vrijdag: o9:oo-21:oo zaterdag: o9:oo-17:oo

Tielsestraatio3

Tel: (0488) 441298

4041 CS

Fax: (0488) 4432 92

Kesteven

email: iifo@vandamwonen

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

maanda , ,esloten
,

Prinich•
Calerigy

Ophiete.sefeiji
/•
IttS

Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n
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(en verjongd) bestuur en wil graag een an6. BESTUURSVERKIEZING
• Aftredend en herkiesbaar Wim van den dere naam en meer handelingsbevoegdheid.
Bosch. Geen tegenkandidaten.
Ze gaan nu Historische Kring Midden-Betu• Aftredend en niet-herkiesbaar Hans van we heten en worden dan een Stichting onder
den Hatert.
de Historische Kring Kesteren en krijgen
•Voorstel bestuur: Edwarn de Walle uit Op- eigen statuten. Dit voorstel wordt door de
heusden die bij de Dienst Landelijk Gebied algemene ledenvergadering goedgekeurd.
voor ontwikkeling en beheer werkt. Geen
tegenkandidaten. Edwarn de Walle wordt 8. RONDVRAAG
tot bestuurslid benoemd.
Gerrit Hendriks vraagt zich af wat natuur
te maken heeft met de Historische Kring.
7. OMZETTING WERKGROEP
Edwarn de Walle legt het uit.
ZETTEN IN EEN STICHTING

Werkgroep Zetten heeft weer een voltallig

9. SLUITING

•

JAARVERSLAG HKK&O 2011
Joke Honders, secretaris
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar driemaal.
zie de notulen.
Publicaties
Op 14 november verscheen deel iii van de
2. DE HISTORISCHE KRING IN 2011
bewoningsgeschiedenis van Opheusden
Het ledental van de HicK&ID bedroeg eind door Jan Jager en Menno Potjer. Deel iii
2011 619 leden inclusief huisgenootleden.
behandelt de bewoningsgeschiedenis langs
de dijk. Het eerste deel werd door voorzitter
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2011 drie keer. Folkert Schuurman op onze vaste lezingLezingen
avond aan beide auteurs uitgereikt.
In het verslagjaar werden wederom negen Archeologie
lezingen gehouden, die alle in het Dorps- Op het gebied van de archeologie is het afhuis te Kesteren plaatsvonden. Kobus van gelopen jaar een belangwekkende vondst
Ingen en Joke Honders gaven namens onze gedaan, zie het Jaarverslag Archeologie door
verenigingen wederom lezingen in de regio. Kobus van Ingen.
Excursie
Tabula Batavorum
De excursie voerde ons dit jaar naar Steen- Deze verscheen dit jaar voor de twaalfde
wijk, Blokzijl en Vollenhove. Ook dit jaar maal als Jaarboek met als titel De Betuwe
was de organisatie in handen van de heren graaft zich in. Het had als thema militairK. van Ingen en Chr. de Bont.
strategische objecten in het Rivierengebied.
Cursus Oud schrift
De presentatie vond plaats in het Veerhuis
Afgelopen herfst hebben zich vijf mensen te Opheusden. Het eerste exemplaar werd
aangemeld voor de cursus oud-schrift, die aangeboden aan Herman de Regt.
•
door ondergetekende gehouden wordt.
1. ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze vond plaats op maandag ii april 201o,
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I.

vakzaak

Piet van Walsem

Woninginrichting
Textielhandel

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

P. J. VAN DAM

Piet van Walsem
Opheusden

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 1313

VERBOOM

Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 449140
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JAARVERSLAG ARCHEOLOGIE
Kobus van Ingen

II 'Het was me het jaartje wel'
Een xxx&o archeologisch jaar dat zo rustig
begon. Normaal bestaat zo'n jaar uit veldverkenningen op de zaterdagmiddagen;
steeds weer zoeken naar en op vindplaatsen in ons werkgebied tussen Herveld en
Maurik. Vrijwel alle zaterdagen zijn we er op
uit getrokken en we hebben veel scherven
en metaal kunnen bergen uit de Betuwse
bodem.
Traditioneel ligt de nadruk op vindplaatsen in de regio Randwijk, Opheusden, IJzendoorn en Echteld. Er waren ook uitstapjes
naar Andelst, Dodewaard en Hien.
In het vroege voorjaar zijn we gezamenlijk naar het Romeins museum in Xanten
geweest. Hier konden we kennismaken met
de enorme collectie aan vondsten die in de
loop van de jaren in dat rijke archeologische
gebied zijn gedaan; voor ons als amateurarcheologen een prachtige ervaring en natuurlijk zeer herkenbaar en vergelijkbaar
met de Betuwe.
De metaalvondsten waren dit jaar opzienbarend te noemen. Door de geweldige
techniek van de nieuwere detectoren vinden
we veel fraai materiaal; met name aan de
Tielsestraat in Opheusden en in llzendoorn.

mige plaatsen waaronder zich pré histo rische nederzettingen bevinden worden
veel bomen met kluit gerooid en daardoor
verdwijnt dus een groot deel van de oorspronkelijke cultuurlaag.
In Echteld raakten we verwikkeld in een
nare situatie toen we plannen hadden daar
ter plaatse een verkenning uit te voeren.
Omdat in de daaraan voorafgaande weken
er zonder toestemming door anderen op
die betreffende akker was gezocht; werd
ons de toegang geweigerd. Jammer dat zo'n
situatie op zo'n vervelende manier moest
worden afgewikkeld. Inmiddels kregen we
van de gemeente Neder-Betuwe het bericht
dat we mettertijd het officiële (voor) onderzoeksrapport mogen inzien. De verhouding
met de belanghebbenden is echter hierdoor
verstoord en dat is bijzonder jammer. Ama teurs doen onderzoek naar de geschiedenis
van streek en hebben daar geen verkeerde
bedoelingen mee.
In het najaar werd het pas echt spannend.
Bij de aanleg van de carpoolplek en de te
realiseren wegomlegging op de Hoge Woerd
bij rijksweg Ais bij Ochten, vonden we bij
een bezoek heel duidelijke archeologische

Hieronder nogal wat fibulae, paardenbe-

sporen. Het had zowaar de kenmerken van

slag en bijzondere munten, uit de (laat
Romeinse) periode van Keizer Magnetius.
We merken steeds meer dat de intensieve
grondbewerking in de boomkwekerijen het
schervenmateriaal totaal in stukjes slaat.
Met name het relatief 'zachte' aardewerk
uit de midden- en late -IJzertijd gaat aan
de oppervlakte totaal verloren. Op som-

een Romeins castellum! Alles en iedereen
werd gemobiliseerd; de gemeente legde de
graafwerkzaamheden stil en er werd een
verkennend onderzoek uitgevoerd door Archeologisch bureau Terra (mevr. Channa
Cohen Stuart) uit Culemborg. De conclusie
hieruit gaf aan dat het waardevol was en
er werd een opgraving opgestart door het
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AUTOBEDRIJF

AZET

-I
f

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

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Voor al uw:
*
*
*
*
•MIM1111111•1

11I

* Electra

*
*
*
*

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

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige badman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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De laatste vrijdag werd alles opgeladen en naar Dodewaard gebracht.

vakarcheologisch bureau Syntegra (samen
met bureau Terra) en de werkgroep archeologie van de mcx&o. Er was nogal wat
belangstelling van de pers en dat resulteerde
in belangstellenden die ons graag wilden
komen helpen. Een prachtig project waarbij
het mes aan twee kanten zou snijden. Ten
eerste een participatie van de amateurs
(en vrijwilligers) die het maatschappelijk
draagvlak voor de archeologie verbetert en
ten tweede natuurlijk de kosten; met een
beperkt budget werd nu een omvangrijk

beenderen en relatief weinig metaalvondsten. Onder het metaal wel een zeldzaam
ijzeren lamp-bakje uit de Romeinse tijd en
een heel bijzonder bronzen Batavenkopje uit
de eerste eeuw. Daarnaast nog wat fibulae,
een bronzen oorlepeltje en wat Romeinse
munten. Ook werd er een bronzen Keltisch
muntje (Regenboogschoteltje) van voor de
jaartellinggevonden. Sommige aardewerkvondsten zijn zeer compleet en misschien
is het daardoor mogelijk een aantal potten
te reconstrueren.

onderzoek mogelijk. Ruim drie weken zijn

Al het geborgen materiaal (zo'n 20 volle

we er aan het graven en schaven geweest;
prima weersomstandigheden en bijzonder
gezellig onder elkaar.
Er is veel gevonden. Een groot aantal
sporen van uitbraaksleuven, geulen, afvalputten en twee prehistorische waterputten.
Daarnaast veel potscherven (géén enkele
hele pot trouwens), zeer veel slachtafval,

kisten) moest worden schoongewassen.
Hiervoor mochten we van de gemeente
de oude gemeentewerf van Dodewaard
gebruiken. Al met al zijn we weken bezig
geweest met schoonmaken en momenteel
ligt het materiaal te wachten op nadere
determinatie. Ook hierbij zal de vak archeologie ons ondersteuning verlenen. Het
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• damesmode
• herenmode
• kindermode

Slagerij / traiteur Augustinus
NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL

Hoofdstraat 12 — 4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 — Fax: 0488-48 10 92
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.nl

• algemeen textiel
• woninginrichting

,

5

Boo rsma
CENTRUM VOOR MODE Ei WONINCINRICHTING

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

Uitvaartverryorging
Erik van Lioest
Tel. 0344 - 65 55 32
dag & 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.nl
A.
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Schoonmaken op de gemeentewerf in Dodewaard.
V.I.n.r. Hans 'Mien, Kees Verhoeven, Guido Scholtus en Cees van Meer.

is de verwachting dat het officiële onderzoeksrapport omstreeks juni dit jaar zal
verschijnen. Met name de sporenkaart die
bureau Syntegra heeft gemaakt zal duidelijkheid gaan verschaffen ten aanzien van
de functie van het geheel.
We mogen wel concluderen dat het dus
géén Romeins castellum is geweest; de ge-

ologen en natuurlijk de betrokkenen bij
de gemeente Neder-Betuwe. Ik denk dat
we mogen terugzien op een boeiend onderzoek op de Hoge Woerd en een boeiend
archeologie -jaar.
Door de opgraving is het ledental van
onze werkgroep behoorlijk toegenomen.
Momenteel maken er deel van uit: Roos

dachten gaan momenteel meer uit naar de

Veldkamp, Rian Hofs, André Schaaij, Hans

functie van een Romeinse Villa, een groot Thien, Cees-Jan van de Pol, Guido Scholboerenbedrijf ter verzorging van de mili- tus, Piet Verweij, Dick van Ommeren, Carel
tairen in het Kesterense Limes gebied.
Versluis, Cees van Meer, Kees Verhoeven en
Bij deze nog even onze dank aan de ondergetekende.
IN
vrijwilligers, de amateurs, de vakarche-
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Randw. o5-02-1796

-05-1808

x Dod.

x Oph. 09 -04-1813

02

Cornelis
van REEDEN

Teuntje
van DORLAND

Barent
JORDAAN

boerenknecht, planter

dienstrneid

arbeider, voerman

• Randwijk 11-11-1808 •Dodewaard 04-05-1813
Lakemond 16-04-1901
Valburg 24-01-1885

Kesteren 21-06-1791 / t Kesteren 18 04 1873

a>

•
Cornelia Agatha van LENT

2

•

Hendrik van REEDEN

N

DOdCW. 12 07 1782It DOdCW. 12 -03 -1853

N
CO

Maria Hendrijna HENDRIKS (JANSEN)

Opheusd. 24 oi -1780/1. Dodew. 17-08-1841

Betuwse kwartierstaat:

• Valburg. 26-02-1821
Opheusd. 19-01-1900

Adriana
MEIJERING

*Opheusd. 10-12-1821
Dodew. 25-02-1910

x Dodewaard 04-05 -1843

x Kesteren 1-03-1845

Aart Riemsdijkvan REEDEN

Maartje JORDAAN

planter
• Dodewaard 17-12-1849
Dodewaard 29-03-1913

•

• Opheusden 05-01-1854
Opheusden 11-02-1925

x Kesteren 0-10-1876
Arie van REEDEN

landbouwer
• Dodewaard 29-11-1889

Dodewaard 05-12-1967
x

Beusichern

Aart Riemsdijk
• Hemmen 05-09-1924
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Cornelis Johannes
VERKERK

Anna Catharina
van MOURIK

Zoelen 24-01-1779 I t Beusich. 08-01-1848
•
•

x Zoelmond 18-02-1807

x Buren 21-10-1813

Cornelis Dirk
BOSSCHAART

Neeltje
van ARKEL

•

Ravensw. 01-10 -1785 / t Zoelm. 13 -01-1864

Goosen van ARKEL

Buurmals. ca.1788 / t Beusichem 09 -05-1832

Everijntje LOEFF

Zoelm. 10-01-1784 /t Beusichem 17 -12 -1835

Pieter GerardBOSSCHAART

Zoelen ca. 1777 /t Zoelm. 30 -11-1846

Anna ELFRINK

Z0e1M. 11-02 - 1773 It Zoelm. 30-01-1854

x Beusichem 17-11-1798

•

x Ravensw. 12-08-1798

Loth van MOURIK

• Zoelm. 09 -08-1762 't Beusich. 08-01 -1836

z

Christina BONTE

(za

Beusich. 04 -03-1761 / t Beusich. 10 -08-1830

•

Aart Cornelis van Reeden

landman, voerman

x Beusichem 23-02-1839

Hermanus Lambertus VERKERK

Theodora BOSSCHAART

• Zoelmond 24-01-1848
Beusichem 10-11-1927

• Zoelmond 12-09-1857
t Zoelmond 01-10-1918

•

x Beusichem 05-04-1833

•

*Zoelmond 02-07-1801 • Zoelmond 24-01-1808 • Zoelmond 09-03-1815 • Ravensw. 15-12-1818
t Zoelmond 29-11-1879 Zoelmond 12-05-1908 t Zoelmond 03-08-1875 t Zoelmond 27-09-1902

x Beusichem 15-04-1885
Geertruida VERKERK

• Beusichem 01-01-1895 t Dodewaard 26-11-1985
26-07-1922
van REEDEN
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* geboren x gehuwd (K[erk])
gedoopt x ondertrouw
t overleden (A) datum akte

jaargang nr. 2 - maart 2012

25

$ IPE'E P 0$ 7"
KOERIERSOIEN$ r

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

Taxi

Gerto Streekpost Koeriersdiensten
Nobelweg ib • 6669 MV Dodewaard
Tel. (0488) 4125 65 - Fax (0488) 4129 44
Mail: info@gerto-streekpostni

Spaan

Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 480959
Stationsstraat 1 Kesteren
26
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JAARVERSLAG AIM 2011
Frans Nieuwenhof

I

AD

Een goed jaar!

Wij mogen terugkijken op een goed jaar. Er
hebben weinig schokkende dingen plaatsgevonden. De groep vrijwilligers die het
instituut bemannen is vrijwel onveranderd
gebleven. Wij kunnen constateren dat er
altijd weer een gezellige sfeer hangt die niet
alleen belangrijk is voor de medewerkers
maar die ook door de bezoekers wordt gewaardeerd.
Aan het eind van het jaar kregen wij de
vraag of Wim de Gier een tijdje bij ons mocht
komen om te helpen en wij kunnen nu al
zeggen dat wij daar blij mee zijn.
Over de hoeveelheid werk hoeven wij
niet te klagen. Integendeel. Het bezoekersaantal lijkt ieder jaar wel iets te dalen (dit jaar
1507 bezoekersdagdelen), maar dat wordt
ruim gecompenseerd door de vele vragen
per e-mail; honderden per jaar. Daar de
meeste vragen al gauw meer dan een uur
werk betekenen kunt u zich voorstellen dat
dit een stevige aanslag is op onze capaciteit.
Ruim de helft van de vragen heeft betrekking op genealogie.
Onze technische dienst heeft weer de
nodige ramen hersteld en allerlei noodzakelijke reparaties uitgevoerd. De uitbreiding
van de bibliotheek met vele meters plank
heeft inmiddels plaatsgevonden en deze
staan al weer bijna vol. De boeken over de
Tweede Wereldoorlog zijn bijna allemaal
ingevoerd in de computer.
De tijdschriften zijn ook ingevoerd en nu
rest nog het regelmatige bijhouden.
De afgelopen winter heeft bewezen dat
het provisorisch isoleren van de leeszaal
NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe

behoorlijk helpt, maar ideaal is het nog
zeker niet.
Over de toekomstige huisvesting valt
te melden dat er regelmatig overleg is geweest met het Fonds tot Hulpbetoon aan
de Arbeidende Klasse van de buurtschap
Meerten, ingesteld door Baron van Brakell
en het Heemkundig Museum in Ommeren en het Boerenwagenmuseum over de
voorgenomen verhuizing naar Ommeren. In
principe gaat dit door, en wij zijn daar zeer
blij mee. Door de wat tegenvallende snelheid van goedkeuren der diverse plannen
zal de verhuizing nog niet in 2012 kunnen
plaatsvinden. Tot die tijd moeten wij het
stationsgebouw in Kesteren toch leetbaar
houden voor medewerkers en bezoekers.
Zoals bekend zijn wij financieel sterk
afhankelijk van de winst die gemaakt wordt
op de verkoop van boeken en andere publicaties. Gelukkig verscheen eind 2010 het
boek van Joke Honders over Winters in de

jaargang nr. 2 - maart 2012
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

Eethuis 'De Veerstoep'
Ochten
Ook voor bruiloften en partijen, o.a.
salades, bitterballei enz.

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

11airt der Sarde
Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
Internet: www.vdgarde.n1

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

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

(0488) 48 15 20
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Betuwe en dat heeft enorm bijgedragen aan
de inkomsten in 2011. In mindere mate geldt
dit ook voor het derde deel van de Bewoningsgeschiedenis van Opheusden door
Menno Potjer en Jan Jager. De productie
hiervan heeft in eigen beheer plaatsgevonden. De oplage is bijna uitverkocht en
genereerde onverwacht weer nieuwe vraag
naar deel 3. en 2.
De fotocollectie wordt steeds verder beschreven, maar zoals eerder al eens gezegd,
de stroom 'nieuwe' foto's lijkt niet op te
houden.
Joke Honders heeft (weer) een cursus oudschrift gegeven.
De veteranen hebben maandelijks een
bijeenkomst in ons gebouw.
Ons computernetwerk heeft met dank
aan Gerrit van Druten het hele jaar vrijwel
probleemloos gefunctioneerd.
Het zal duidelijk zijn dat zonder de enthousiaste medewerking van alle vrijwilligers het ADI niet kan bestaan. Onze dank
•
hiervoor.

Grote
2 ak
Vele handen
maken licht werk!

De jaarlijkse schoonmaakbeurt van
het gebouw is gepland op zaterdag
14 april. We hopen (en verwachten) dat
evenals vorige keren weer voldoende
mensen komen opdagen zodat het allemaal weer snel gebeurd is. Voor de
inwendige mens wordt gezorgd! •

DIALECTWOORDEN 16
Joke Honders
1.Dotsig=suffig.
Djerkje is 'n bietje een dotsig mins. Dirkje
is een beetje een suffig mens.
WNT: Doezen: onz. zw. ww. Van denzelfden stam als Duizelen, maar met een aan
Friesche of Saksische dialecten ontleenden
stamklinker. i. Suffen, soezen.
2. Broetselen= koken.
Mins wa zijde allemaol aon 't broedselen?
Mens wat ben je toch allemaal aan het koken?

Praote
gij
dialec'

WNT: Brutselen, brosselen: brotsen, broetsen, dat in Gelderland gebezigd wordt voor:
braden, koken.
3. Onbehoks= onbehouwen.
Die kjal waar zo onbehoks, dá hij onze kat
onderste bove' liep. Die man was zo onbehouwen dat hij onze kat omver liep.
WNT: Van personen. Ruw, lomp, grof, hetzij
in vorm of uiterlijke gedaante, of wel in
manieren en gedragingen; ongemanierd.
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WERKGROEP ZETTEN

WG
Zetten

Ton Janssen, secretaris

Lezingen maart en april 2012

I

Dinsdag 17 april 2012
De Wanmolen Zetten

20.00

Dinsdag 20 maart 2012
uur 't Pakhuis Hemmen

20.00 uur

Kobus van Ingen
Inleiding in de archeologie
De recente opgravingen in Kesteren

Wim Huijbrechts e.a.
Monumenten
in de gemeente Overbetuwe

In deze lezinggeeft Kobus van Ingen, hoofd
van de werkgroep archeologie van onze
vereniging, een inleiding over archeologie.
Archeologie is een aandachtspunt van veel
historische verenigingen. Archeologische
vondsten dragen bij in de kennis van de
lokale geschiedenis. Dat betekent dat archeologie met beleid moet worden gedaan.
Dat is duidelijk wat anders dan met een
metaaldetector in de ene hand en een schop
in de andere naar munten zoeken. Voordat je het weet heb je een archeologische
vindplaats op deze wijze grondig verstoord.
Aan de zuidkant van de A15 in Kesteren
is onlangs een belangwekkende ontdekking gedaan van een Romeinse nederzetting. Hierbij is ook aangetoond dat de deze
plaats al eeuwen daarvoor, in de IJzertijd,
bewoond moet zijn geweest. De werkgroep
archeologie is hier zeer nauw bij betrokken
geweest. Kobus kan daar alles over vertellen.
De lezing wordt gehouden in 't Pakhuis
in Hemmen. En dat komt goed uit! In 't
Pakhuis is een permanente tentoonstelling
van archeologische vondsten uit Hemmen
aanwezig. Die kan dus gelijk ook bezichtigd
worden.
•

30

I

Deze lezing wordt gehouden voor de gezamenlijke drie historische verenigingen in de
gemeente Overbetuwe. De organisatie is dit
keer in handen van de werkgroep Zetten.
Eerdere gezamenlijke lezingen hebben altijd
een groot aantal bezoekers getrokken. De
Oude School is dan al gauw te klein, daarom
zijn we uitgeweken naar de Wanmolen.
Wim Huijbrechts is, behalve bestuurlid
van de werkgroep Zetten, voorzitter van
STIMOVA (Stichting Monumentenherstel
Valburg). Deze stichting is opgericht vi:56r
de laatste gemeentelijke herindeling. Inmiddels beschouwt de stichting het gehele
gebied van de gemeente Overbetuwe tot
haar werkgebied.
In de lezing zal een aantal sprekers ingaan op de verschillende aspecten van het
ontdekken, behouden en eventueel herstellen van monumenten. Dit is vaak niet
eenvoudig: de oorspronkelijke bestemming
van een monument kan vaak niet meer wor den gehandhaafd. Dikwijls bestaat dan de
neiging om het gebouw maar af te breken.
Conservering is veel te duur en als je het
gebouw toch niet meer gebruikt...
Het probleem is wel dat na afbraak een
belangrijk stuk erfgoed voorgoed verloren
is. In deze lezing gaan verschillende spre-
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kers aan de hand van praktijkvoorbeelden
op deze problematiek in. Voor mensen die
geïnteresseerd zijn in ons erfgoed kan dit
een eerste stap zijn om actief meer te gaan
werken aan het behoud hiervan.
Eerste helft van mei 2012
EXURSIE

Historisch Museum
11 Wolfheze
Interieur museum Wolfheze.

Dit keer gaan we naar het Historisch Museum in Wolfheze. Op het terrein van de Ge specialiseerde Psychiatrie Wolfheze staat het
Historisch Museum Wolfheze. Het museum
toont de geschiedenis van de psychiatrie en
die van de instelling zelf. Van de oprichting
in 1907 van de `Vereeniging tot Christelijke
Verzorging van Krankzinnigen, Idioten en
Zenuwlijders' tot de huidige psychiatrische
inrichting. Met een collectie van authentieke gebruiksvoorwerpen, instrumenten en
middelen, vertelt het museum het verhaal
van een eeuw geestelijke gezondheidszorg.
Het museum beschikt over een bibliotheek
met geschriften en boeken over de historie
van de psychiatrie in Nederland.

Omdat in dit kleine museum geen horeca
aanwezig is zullen we na afloop van dit bezoek in een plaatselijke horecagelegenheid
een kopje koffie gaan drinken.
Nadere bijzonderheden over deze excursie zijn op dit moment nog niet bekend.
Leden van de werkgroep krijgen te zijner tijd
een uitnodiging waarin alle bijzonderheden
zijn vermeld. Indien andere leden van de
Historische Kring belangstelling hebben ook
een dergelijke uitnodiging te ontvangen,
dan kan men zich melden bij de secretaris
van de werkgroep. Liefst per e -mail: janssen.
vdliefvoort@wxs.nlof eventueel telefonisch
•
(0488) 452140.

BRIEFHOOFD
Redactie

W. VAN SCHAIK v.h. W. H. DE PLAA
AANNEMERS EN TIMMERBEDRIJF
MACHINALE HOUTBEWERKING. HANDEL IN HOUT, DAKBEDEKKING
EN TEERPRODUCTEN

DOD EWAAR D
TELEFOON No.

DODE WAARD,
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De bakker met
het grootste assortiment!
ONZE SPECIALITEIT:

eid

Gratis nege notans•
tot bij de
l

Assurantieen financieringskantoor

Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:

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

Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krentekliunpkes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 482624

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
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• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers

REIJOIEBRINIK

Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 60 27 92

Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 454508
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Zetten

Ton Janssen, secretaris

Groeiend aantal leden
Voorbereidingen verzelfstandiging
Dit jaar heeft de Werkgroep Zetten zeven
lezingen georganiseerd en in de maand mei
een excursie. We hebben een door een gids
begeleide wandeling gemaakt door Historisch Nijmegen, de oudste woonplaats van
Nederland. Deze wandeling werd afgesloten
met een bezoek aan museum Het Valkhof
waar we in het bijzonder aandacht hadden
voor de Vrede van Nijmegen van 1678 en de
gobelins die in het museum hangen.
Bijzonder was ook dat we in dit jaar twee
keer een gezamenlijke lezing hadden met
de Historische Vereniging Marithaime uit
Elst en de Historische Kring Oosterhout/
Slijk Ewijk. Deze laatste lezingging over het
Huis Oosterhout. Enige tijd later hebben we,
onder leiding van een gids, een wandeling
gemaakt door het landgoed Oosterhout.

ft

Bijzonder was ook de aanbieding van het
eerste exemplaar van de Canon van de Gemeente Overbetuwe aan de burgemeester op
de nieuwjaarsreceptie in januari 2011. Aan
die Canon hebben leden van de werkgroep
meegewerkt.
Zowel de lezingen als de excursie mochten zich verheugen op een groot aantal be zoekers. Ook niet-leden van de Historische
Kring zien we hier vaak verschijnen en mede
daarom kunnen we ons verheugen op een
gestaag groeiend aantal leden.
In de loop van het jaar hebben wij ons,
samen met het hoofdbestuur uit Kesteren
bezig gehouden met de verzelfstandiging
van de werkgroep. Hierbij zijn we tot de
conclusie gekomen dat de oorspronkelijk
gekozen oplossing niet ideaal is. Het was
een nogal ingewikkelde manier om dit doel
te bereiken. Bovendien was het democratisch gehalte gering. Een stichting kent nu
eenmaal geen leden. Daarom is er ook geen
sprake van een gekozen bestuur.
Inmiddels zijn we, op een paar details
na, wel tot een oplossing gekomen. De verzelfstandiging is nu gepland in de zomer
van 2012.
Het programma voor de rest van het
seizoen 2011-2012 is intussen ook gereed.
Zie hiervoor de pagina's 30 en 31.
•
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Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

Schildersbedr jf Hans van Ewijk

Rembrandt van Rij nstraat 44 • 4033GH Lienden
06 51637973 • 0344602740
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REG.ARCHIEF RIVIERENLAND
H. H. Huitsing

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel - Telefoon (0344) 61 22 30
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
Bezoekadres: St.Agmietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
I Buren: dinsdag 09.00-12.30 en 13.30-16.30. Na telefonische afspraak
VERHUIZING

DE (NEDER-)BETUWE IN BEELD

Met ingang van maandag 12 maart sluiten
de studiezalen in Buren, Geldermalsen en
Tiel in verband met de verhuizing naar de
nieuwe locatie aan het J. S. de Jongplein in
Tiel. Vanaf dinsdag 8 mei bent u van harte
welkom in onze nieuwe studiezaal.
Deze sluiting is nodig om 8 kilometer archief te verhuizen vanuit de locaties Arnhem,
Buren, Geldermalsen, 's -Hertogenbosch,
Tiel en Zaltbommel naar de nieuwe archiefbewaarplaats in Tiel. De verschillende studiezalen moeten ondergebracht worden in
één gemeenschappelijke studiezaal. Helaas
zal er ook een korte periode zijn waarin we
niet in staat zullen zijn om informatieverzoeken per email te beantwoorden. Tevens
zullen wij een korte periode telefonisch niet
bereikbaar zijn. Het volledige overzicht van
de beperkingen in de dienstverlening staat
•
op onze website.

Hoe zagen Kesteren, Lienden, Echteld en
Maurik er vroeger uit? De beeldcollectie
van de (voormalige) KLEM gemeenten geeft
daar een mooi beeld van. Deze beeldcollectie, genaamd 'Atlas voormalige KLEM gemeenten', is in te zien in de studiezaal
van het Regionaal Archief Rivierenland. De
beeldcollectie bestaat uit affiches, aquarellen, verschillende soorten kaarten en
prenten. Maar ook uit foto's, kalenders,
tekeningen en handschriften. Deze collectie bestaat in totaal uit 288 verschillende
objecten.
Naast het materiaal dat een beeld geeft
van de voormalige KLEM-gemeenten is
er ook materiaal van Buren, Dodewaard,
Geldermalsen en Varik aangetroffen. Zoals
onderstaande aquarel gemaakt door Kees
van Lent. Deze aquarel toont de Waalbandijk
bij Dodewaard, waar de Dalwagen aansluit
op de dijk. Op de achtergrond is de kerk
van Dodewaard zichtbaar.
•

FOTOCOLLECTIE
DODEWAARD ONLINE

Hoe zagen de typische Dodewaardse plekken er vroeger uit? Het Regionaal Archief
Rivierenland heeft 613 afbeeldingen, voornamelijk foto's en prentbriefkaarten, digitaal beschikbaar gesteld voor het publiek.
De afbeeldingen geven een mooi tijdsbeeld
weer van hoe Dodewaard er in het verleden uitzag. U vindt de afbeeldingen in de
•
beeldbank van onze website.
NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe
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DE 1345JEPOEL IN ANDELST
Jan Everdij

Verhaspelingen
• van een Betuws dialectwoord
er arbeiderswoningen op te bouwen en te
verhuren. De Gemeenteraad stelde wel de eis
dat de benodigde grond door de gemeente
aangekocht en daarna doorverkocht zou
worden aan de bouwvereniging.
De krant De Betuwe maakte er melding
van maar men maakte het wat de naam betreft wel erg bont. In de editie van zaterdag
18 januari 1919 kunnen we lezen:
Herveld. Door de bouwvereniging is een
zeer toe te juichen besluit genomen. Spoedig
zal overgegaan worden tot de aanbesteding
van zes dubbele arbeiderswoningen op een
stuk grond genaamd de Pooierpoel, welk land
daartoe van het rentambt van Over-Betuwe
in erfpacht zal worden gegeven.
DIALECT
Het aantal en de soort woningen zouden
De genoemde landweg werd door de buurt nog al eens wijzigen.
als `Pbjepoel' aangeduid, of iets deftiger
In 1922 werden er door de Bouwvergezegd: de `Paddenpoel'. Het ligt voor de eniging vier woningen ontworpen; deze
hand te veronderstellen dat er water was werden gebouwd door de aannemers J. J.
waar zich allerlei dieren, zoals kikkers en Spronk en G. C. Kroes uit Herveld.
padden ophielden.
Er hadden zich al vier gegadigden aangeVreemdelingen wisten niet goed raad met meld die de woningen graag wilden huren,
deze dialectische naam Pbjepoel. Je moet te weten F. Rietveld, A. Everdij, J. Ebbeng
ook een echte Betuwnaar zijn om deze naam en E. Rou. (Deze woningen staan er, hoewel
op de juiste manier uit te kunnen spreken. verbouwd en uitgebreid, nu nog.)
Er werd herhaaldelijk geprobeerd het
De weg ernaartoe werd met puin verhard.
woord Pbjepoel in 'beschaafd' Nederlands Ook dit kunnen we in de krant volgen. Op
om te zetten, maar het woord bleef voor 22 maart 1927 kwam een verzoek van de
problemen zorgen, vooral in de krant en Woningbouwvereniging in de Raad, maar
zelfs in de Gemeenteraad.
de naam werd nu wat netter geschreven:
De Stichting Bouwvereniging Volksbe- Volksbelang verzoekt de weg langs de Zanlang had al in 1915 het oog op de Zandakkers dakkers en de Poeyerpoel in verband met
laten vallen en wilde een gedeelte kopen om bouwplannen te verbeteren.

In Andelst ligt de Wilhelminastraat. Omstreeks 1920 was hier een breed pad. Aan de
westkant beyond zich een sloot en daarachter bouwland, het Hartenseveld genoemd.
Aan de andere kant strekten zich de Zandakkers uit tot aan de Spoorstraat (Deze weg
heeft nu de naam De Zandakkers gekregen) .
Helemaal vooraan ging een sloot, 'de
Pijp', onder het pad door. Er was een eenvoudig bruggetje over gelegd. Deze sloot
liep vanaf de Spoorstraat evenwijdig aan
de Hoofdstraat en de Hertenbuurt (nu Emmastraat). Als je over het bruggetje was lagen links en rechts de eigendommen van
de weduwe De Leeuw-Van 01st.
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En op 17 september van dat jaar: Verzoek
om verlichting te plaatsen op de Poeyerpoel.
Op 29 december 1929 werd in de Raad
bepaald: ... de onderhoudswerkzaamheden op
het terrein Zandakkers en Poeyerpoel toe te
wijzen aan de gemeentewerkman B. Coeleman.
Intussen was het voorste deel van de toe gangsweg met zes wagens as verhard. Dit
gedeelte werd Wilhelminastraat genoemd.
Maar verderop bleef de landweg door de
dorpelingen nog lang daarna Kijepoel heten.
Ondertussen werden er plannen gemaakt
om ook het tweede gedeelte van de weg vol
te bouwen. Op 5 mei 1933 werd vergunning
verleend voor de bouw van de vijfde woning
voor J. Peperkamp. De bouw werd gegund
aan Antoon Everdij, die in 1925 de tweede
woning had gekocht en in 1927 uitgebreid

had met een timmerwerkplaats.
De krant De Betuwe had het in 1933 over
de Paddenstoel. Maar ook deze aardige naam
bleef niet vlekkeloos.
In de Betuwe -editie van 21 julii933 werd
geschreven: Door de heer G. Peperkamp werd

onderhands aangenomen het schilderen van
tien dubbele woningen van de bouwvereni ging Volksbelang op de Padderstoel te Andelst .
Het waren de woningen die verderop in de
Wilhelminastraat gebouwd werden door
aannemer Everdij (Deze woningen zijn in
1976 weer afgeb roken).
In de oorlog werd de naam Wilhelminastraat veranderd in Kasteelstraat, omdat
namen van het koningshuis taboe waren. Ik
ben benieuwd wie die naam toen verzonnen
•
heeft en waarom.

De Wilhelminastraat. Op de ansichtkaart staat vermeld: 'Weg naar het station'. Je kon zo inderdaad
het station wel bereiken. Op het eind ging je dan rechtsaf over het smalle ` Ganzenpad' dat uitkwam
op de Spoorstraat. Het huis van J. Peperkamp staat al op de 'Oro en de overige tien dubbele woningen
moeten hier in aanbouw zijn. De brug over De Pijp was nog niet aan de bredere weg aangepast.
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

ultimo:1
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 -482226

(if

'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.

f"--\
_11,11111111_____V
Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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HUIS TER LEEDE
Joke Honders

E Een geheime briefwisseling
Op plaatsen waar je het helemaal niet zou
verwachten, kom je soms zaken tegen die
onze eigen regio aangaan. Zo vond ik op
internet dat zich in het Zeeuws archief te
Middelburg een briefwisselingbevindt aangaande het slot Ter Leede en Lienden. Nu had
ik geluk, want één van onze transcribenten,
Dick Spies, woont in Middelburg en hij was
zo vriendelijk deze oude stukken voor mij
te fotograferen en op te zenden, waarvoor
nogmaals mijn hartelijke dank.

ven blijkt dat hij onderzoek heeft moeten
doen ten behoeve van Hendrik van Borselen
naar een mogelijke aankoop van het slot Ter
Leede en de helft van Lienden, ondanks het
feit dat deze goederen al een aantal jaren
in leen van de hertog van Gelre gehouden
worden door de heren van Culemborg. Dit
vanaf 1461 om precies te zijn, toen de graaf
van Culemborg de helft van de heerlijkheid
Lienden en de heerlijkheid Ter Leede enz.
kocht uit de geliquideerde boedel van de
domdeken van Keulen, Walraven van Meurs.
De graaf van Culemborg kocht toen ook
VEERE EN DE
het Erfschenkambt van Gelre, verbonden
FAMILIE VAN BORSELLEN
Wat heeft Zeeland nu met Ter Leede en Lien- aan den z.g. Schenkhof te Kesteren. Van de
den te maken zult u zich afvragen? Dit is Schenkhof is echter verder geen sprake in
gelegen in het feit dat een van de heren de bewuste briefwisseling.
van Culemborg, Gerrit, gehuwd was met
Elizabeth van Buren (11451). Elizabeth had GEHEIME BRIEFWISSELING
tot moeder Eleonora van Borselen, de enige Het bijzondere aan deze briefwisseling is
zuster van Frank van Borselen, graaf van dat het blijkbaar allemaal in het geheim
Oostervant etc., tevens 4e man van de be- moest gebeuren. Op een van de brieven
kende Jacoba van Beieren. Veel van Frank staat bijvoorbeeld `Incogniten angaende
zijn bezittingen zijn na zijn dood een tijdlang der heerlijkheid van Lienden' en in een
in bezit geweest van de heren van Culem- andere brief `mijn heer die domproost
borg zoals Borsellen en St. Maartensdijk in heeft mij bevolen dat ic ju schrijve soude
Zeeland, maar ook Hoogstraten in België. in 't geheim wat ghij die hertog van Gelre
De stukken betreffende Ter Leede die scenken zoudet willen ende hoe groot die
zich in Middelburg bevinden zijn bijna al- somme wesen soude. Hij wilt weder in die
lemaal gericht aan Hendrik van Borselen coop verdienen'.
Uit de brieven wordt duidelijk dat
(een achterneef van Frank), heer van Veere,
met uitzondering van een conceptbrief aan Hendrik van Borselen op zoek is naar een
Jan van Zuilen. De brieven zijn afkomstig heerlijkheid met lage en hoge jurisdictie
van Arend Pietersz van Leiden, kannunik waar zes- tot zevenhonderd gulden renen scholaster van St. Marie te Utrecht, die ten jaarlijks uitkomen en dat binnen het
de brieven schrijft in opdracht van de dom- Sticht van Utrecht of in Gelderland moest
proost Gijsbert van Brederode. Uit de brie- liggen. Via Jan van Montfoort (een neef van
NIEUWSBRIEF HKK&O
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de schrijver of de domproost) blijkt dat Ter
Leede en Lienden mogelijk te koop zouden
zijn en dat de eigenaar, de jonker van Culemborg, eventueel daartoe wel genegen
zou zijn. In de brief lezen we dan ook: 'dat
hij ghevonden heeft een goet ende heerlijkheid gelegen binnen den lande van Gelre,
gelegen bij Reenen geheten Ter Leede ende
behorende den jonker van Culenborch ende
die zelve mine neve heeft te kennen gegeven ... als waren dat saken daertoe ghenegen
waere nu dat selve goet te kopen.' Hendrik
wil vervolgens weten waaruit die goederen
precies bestaan en vooral wat de waarde
ervan is, maar ook wil hij weten of het slot
in de laatste oorlog niet geleden heeft en of
er geen ruiters hebben gelogeerd, waardoor
de boel beschadigd zou kunnen zijn. Op
dit laatste heb ik geen antwoord kunnen
vinden.

5. Het 'dagelijkse gerecht' ende heerlijkheid
van het dorp Ommeren.
De taxatie van de hierboven beschreven
goederen wordt als volgt beschreven:
1. De tienden en renten die tot Lienden en
ter Leede horen, worden getaxeerd op
jaarlijks omtrent zevenhonderd Rijnse
guldens;
2. Van het slot Ter Leede en de andere heer lijkheden, de geestelijke lenen zoals de
kerk van Lienden, de kerk van Kesteren
en de kapel van Verhuizen en daarbij drie
vicariëen. Verder de heerlijke leengoederen en de heerlijke tijnsgoederen, profijten, tijns van visserijen en zwanendriften, en de smaltienden van schapen en
varkens, getaxeerd op zesduizend Rijnse
guldens;
3. De heerlijkheid Lienden en Ter Leede is
wel duizend rijnse guldens waard per jaar.

DE WAARDE VAN DE GOEDEREN

In antwoord op deze vragen blijkt om welke
zaken het precies gaat en vooral wat de
waarde ervan is:
1.. Het halve dorp en heerlijkheid Lienden,
hoog en laag en andere goederen, die men
in leen heeft van de abdessen van Elten;
2. Het slot en de heerlijkheid ter Leede, hoog
en laag [Ter Leede was een zelfstandige
heerlijkheid] met een deel land waar het
slot op staat, dat men te leen houdt van
de hertog van Gelre;
3. De heerlijkheid van de 'Oude Waard' en
de Hof en de Heerlijkheid van de Schuilenburg hoog en laag, houdt men te leen
van de abt Sint Pieter te Utrecht [blijkbaar
waren dit dus allemaal aparte heerlijk heden] ;
4. De heerlijkheid van de `Leedschen Weerten en de heerlijkheid van 'den Amelschen Bongart', houdt men te leen van
Gade van Hemelrijk;
40

Volgens de schrijver is het totaal van de
goederen dus wel vijfduizend gulden meer
waard dan waarvoor zij `verset' zijn. De
schrijver meent daarom dat alles bij elkaar
wel 25000 Rijnse gulden waard is.
Wat opvalt bij deze zaken is dat er wel
sprake is van de kerk van Kesteren, maar
niet van goederen in Kesteren, wel van de
Heerlijkheid Ommeren maar niet van de
kerk van Ommeren.
TOT SLOT

Of Hendrik van Borselen erop geboden heeft
en hoeveel, is niet bekend. Feit is wel dat
de koop niet is doorgegaan, want de heren
van Culemborg en hun nazaten (het vererfde
telkens weer op andere families) zijn nog
lang in bezit ervan gebleven.
VERKEERDE CONCLUSIE NIJHOFF!

De oudste vermelding van Ter Lede vinden
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3oe jaargang nr. 2 - maart 2012

we terug in het oorkondenboek van Is. An. Nijhoff, en wel
in het jaar 1306. Helaas heeft
Nijhoff een vergissingbegaan
en heeft in een noot aangenomen dat dit huis bij Leerdam
gezocht moet worden en dat is
onjuist, het moet op Ter Leede
bij Kesteren slaan. Helaas hebben latere schrijvers dit klakkeloos overgenomen! Een van
deze schrijvers en de historische vereniging van Leerdam
bevestigen mijn zienswijze.
In de oorkonde staat dat de abt van de
St. Pauluasabdij te Utrecht afstand doet van
twee morgen land ten behoeve van Jan van
Arkel waar het 'huis te Nijgerlede' op staat,
zonder verdere plaatsbepaling. Dat doet
een iets latere oorkonde wel, namelijk die
uit 1328. Daar is sprake van het hoog en
laag gericht tussen 'der nijerleden ende den
Rijne' wanneer Jan van Amstel en zijn zoon
Willem deze heerlijkheid verkoopt aan graaf
Reinald van Gelre. Bij de leenakten van Gelre
komen we de naam Nieuwerlede in 1378
tegen wanneer Johan, heer van Lienden
met het huis, singels en boomgaard en het
hoog gerecht beleend wordt.
Bij Leerdam is nooit sprake geweest van
een Nijgerlede of Nijerlede en ook is niets
bekend over bezittingen van de St. Paulusabdij in die tijd, terwijl dit bij Ter Lede wel
het geval is. Dit wil niet zeggen dat er nooit
een dergelijk kasteel bij Leerdam gestaan
heeft, maar het is niet het in 1306 genoemde
huis te Nijgerlede.
Met Nijgerlede / Nijerlede / Nieuwerlede
bij Kesteren wordt een nieuwe waterloop
bedoeld. Er is blijkbaar in die tijd of kort
tevoren een nieuwe waterloop gegraven of
bijvoorbeeld een oude verlande Rijnloop
uitgediept voor een betere afwatering in de
NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe

Marsch en Leede I Oudewaard. Omdat deze
watergang beschouwd werd als de grens
tussen Rhenen en Kesteren / Lienden is het
mogelijk dat om strategische overwegingen
hier een huis of kasteel gebouwd is.
Ter Leede is rond 1672 door de invallende
Fransen zodanig verwoest dat er slechts een
ruïne overbleef die rond 1823 is afgebroken.
AFSTAMMING VAN ARKELS
De grote vraag die hiermee opdoemt is:
stamt het geslacht Van Arkel wel uit het
geslacht Van der Leede bij Leerdam? In
een onlangs uitgebracht boek 'Bewaarde
Schoonheid', dat o. a. de monumenten en
beeldbepalende panden in de gemeente
Leerdam behandeld, is er sprake van dat
de stamvader van de Van Arkels Herbaren
ii van de Leede is, die voor het eerst in 1227
genoemd wordt en die zijn machtsgebied
bij Leerdam had.
Ik heb grote twijfels of de Van Arkels uit
deze Van der Leedes stammen. In Geldersse
Geschiedenissen van Slichtenhorst is in 1018
al sprake van een Johan van Arkel, heer van
Ochten in de Betouw, terwijl de eerste Van
der Leede een Herbaren is, die genoemd
wordt in 1143! Mogelijk komt hier ooit ook
•
duidelijkheid over.
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Bouwbedrijf Gebr. van Dorland BV
Uw betrouwbare partner in de bouw!
Bouwbedrijf Gebroeders van Dorland BV is op het industrieterrein van Dodewaard gevestigd.
In het pand bevindt zich achter de kantoren een timmerwerkplaats met diverse houtbewerkingsmachines. Al het mogelijke houtwerk wordt hier op professionele wijze gemaakt, waaronder
kozijnen, ramen, deuren, dakkapellen, trappen, luiken enz. We bouwen bedrijfspanden en
woningen maar zijn ook actief in de scheepsbetimmering, in onderhoud en in renovatiewerk.
Bouwbedrijf Gebr. van Dorland by
Houtmanskampweg 7 • 6669 MZ Dodewaard
Telefoon (0488) 41 1814 • Fax (0488) 41 15 68

VAKGARAGE

ZAAYER v.o.f.

111~10.102.11M01.111.1110MI
EWER IllrEWIEril II Ira Era II

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:
BOVAG
• nieuwe auto's
• occasions
• onderhoud en APK-keuring
• roetmeting
• accessoires
• gecertificeerde alarminbouw

• banden en accu's
• autoruitenlijn
• ombouwen tot automaat
met Click 'n Go
• schadereparatie
• financiering en leasing
Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur
Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur
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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD
Herman de Regt

II Een Overbetuwse plaats,
vrijwel kansloos om een echt dorp te worden. Deel v.
HET STICHTEN VAN KLEIN-ANDELST

De kasteelheer van Homoet had aan de
Linge een ongekend sterke machtspositie
opgebouwd. De kasteelheren van Andelst
en van Randwijk wilden dat beteugelen.
En tegelijkertijd voor de Andelstse en Her veldse boeren een extra bedrijfsoppervlakte
regelen voor het grazen van rundvee en in
het najaar ook voor varkens. Dat gebied
kreeg de naam Klein-Andelst en besloeg
circa honderdvijftig hectare. De weg erheen
kreeg de naam Breedestraat. De tegenwoordige, veel en veel smallere Bredestraat is
tegen de westgrens ervan.

Het woord 'slop' betekent volgens het Middelnederlandsch Handwoordenboek Ver wijs en Verdam, en ook volgens het WNT
schuilhoek, steeg, plaats waar men door kan
lopen, doorgang en ook opening, open plek.
In de twintigste eeuw was er een tijd dat
men moeite had met het woord slop, omdat
het deed denken aan een stadse achterbuurt
en veranderde de naam in Slob. Maar een
poos na de oorlog werd het weer Slop.
NOG MEER BIJZONDERHEDEN

De beide kasteelheren schonken na de ontginning samen 23 hectaren aan de Pastorie van Andelst en aan het Sint Catharina
Gasthuis in Arnhem, om religieuze redenen.
HOE GING HET VERDER?
Klein Andelst en Homoet zijn het laagGekozen werd voor duidelijke grenzen, dus
kreken, meer of minder breed. Maar in het ste deel van de Over -Betuwe. Vandaar dat
noorden en noordoosten waren die er niet. zoveel zegen in die put verdwijnen. In 1820,
Daar werd een rechte lijn afgesproken met toen daar meer dan een meter water stond,
zeilde een Arnhems schip door een der Elde ontginners uit Heteren.
Als in het oerbos een boom stierf, ont- dense dijkgaten om die twee gezinnen te
stond daar een open plek. Hier kwamen redden. Daarna namen ze geen kinderachdan allerlei kruiden en grassen, tenslotte tige maatregelen. Op het Kleine Slop werd
een grote boot aangeschaft. Op het Grote
voornamelijk de laatste.
Al tamelijk gauw verlangde men naar werd naast de bestaande gebouwen een aneen provisorisch onderkomen voor dieren derhalve meter hoge terp opgeworpen met
en mensen. Dan hoefde men immers 's daarop een zogeheten vloedschuur. Hier
avonds niet naar huis. Er werd een grote plek kon al het vee in.
De auteur woonde voor de oorlog op het
open gekapt: het Grote Slop, ten zuiden van
de weteringen. En ten noorden ervan ook Grote Slob, nu Slopsestraat 5. Van beide
zo een, het Kleine Slop. Tenslotte werden boerderijen is vier eeuwen geschiedenis
het twee grote boerderijen, met deze namen. bekend. Stof dus voor nog een artikelenEeuwenlang waren dit de enige woningen serie? Ooit? Wat bracht de kasteelheer van
Andelst nog meer teweeg in Herveld? •
in Klein-Andelst.
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WESTRENEN MECHANISATIE
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES
DE ERKENDE DEALER VAN:

JOHN DEERE
*1~CHER

STIHr

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
Broekdijk17
4041 CT 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:
▪ CBE soo motoren met ABS
0> BMW iisd en izod personenauto's
Land Rover freelander voor de aanhangwagen
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HISTORISCHE FOTO'S
Redactie
REACTIE OP DE FOTO UIT DE VORIGE NIEUWSBRIEF:

De heer Henk Deys heeft de in zijn bezit zijnde originele foto geprojecteerd en getoond
bij zo'n 20 man, waaronder enkele echte oud-Rhenenaren. We kwamen alleen uit de 3e
man van rechts, met de teerspuit. Dat was Roel van Appeldoorn, een bekende Rhenenaar
die bij de Gemeente Rhenen in dienst was bij Openbare werken.

Dit keer een foto van een in de Twee de Wereldoorlog verwoest pand.
Het bord boven de deur is helaas
onleesbaar. We vermoeden dat het
gaat om het oude postkantoor aan
de Dorpsstraat in Opheusden, dat is
herbouwd zonder bovenverdieping
zoals op de foto hiernaast is weer gegeven. Wellicht kan iemand dat
•
bevestigen.
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KORTE BERICHTEN
Hannes

Redactie

Glazen bol
Van de wij nter op 't ijs, gong ik naor
de hardrijerij veur kijnder kijke. Laot
Ik daor nou Betsie Boudewijn zien.
As jonge djen had ze bij mij op 't
station een soort staasje gelope.
Miense keinder nog aon toe, wá
hadde we mekaor veul te vertelle.
Vol trots vertelde ze, dá'ze pas oma
geworre was. Het was een djenje
geworre. ik vroeg már nie of ze
liever een jungske hadde gehad.
miens moes ik denke aon dokter
Ringlestein.Die deej vroeger altijd
de bevallinge. Die stond bekend, dá
hij van teveure wies of 't een jungske
of een djentje zou worre. Tijdens de
veuronderzuuke wies hij al gaauw
wasse 't liefste hadde. Wá word 't
dokter', wier gevraoge. As hij dan
zeej: een jungske, schreef hij in zijn
agenda, een meiske. Toen 't keind
gebore wier zeej de jonge moeder:
'Dokter ge het abuis gehad, 't is een
djentje'. De dokter glimlachte en
zee: 'Ik wou jullie nie teleurstelle
kek már'.
Hij vietde agenda en daorin stond
geschreeve: een meiske...
't Kon nie misse.
Wa sedde gij?
Hannes
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Frankisch Grafveld Rhenen
114 Objecten uit het Vroeg-Middeleeuwse
grafveld van Rhenen-Donderberg zijn uitgeleend aan Museum Het Rondeel (Rhenen)
voor de tentoonstelling 'Eeuwige rust op de
Donderberg'. Nog t/m 14 april 2012.
•

k Je kijkt je ogen uit
Museum Elisabeth Weeshuis Culemborg.
Tentoonstelling van optisch speelgoed en
toverlantaarns. Van de 18e eeuwse kijkkast
met opticaprenten tot en met de meest recente vinding, de 3D-tv; het is allemaal te
zien in de tentoonstelling 'Je kijkt je ogen
uit!' in Museum Elisabeth Weeshuis.
Kosten € 5. Tot oi april 2012
•

11t]Museum
Waarom godinnen zo mooi zijn
Het Valkhof Nijmegen
24 maart t/m 12 augustus 2012
Aphrodite, Venus, Ishtar, Hathor: namen voor
de godin van de liefde en schoonheid. Nog
steeds associëren we haar met verliefd zijn,
vrolijkheid en vrouwelijkheid. Toch hebben
liefde en schoonheid ook andere kanten
zoals verdriet.De tentoonstelling neemt u
mee op een reis langs al deze aspecten van
liefde en schoonheid in de oude culturen
van de Egyptenaren, Romeinen, Grieken
en het Nabije Oosten. Laat u verrassen
door de circa 320 bijzondere voorwerpen
welke afkomstig zijn uit de collecties van
het Rijksmuseum van Oudheden en ontdek
waarom godinnen zo mooi zijn!
•
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11../7
5 VAN ECK &
OOSTERINK

communicatieregisseurs

Coy vl,\ICATIE
Van Eck & Oosterink is volop in beweging. Als communicatieregisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van
al uw communicatievragen Wij ontwikkelen uw website, verzorgen
uw digitate mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden
uw huisstijl Bij Van Eck & Oosterink vindt u concept, creatie en
productie onder één dak Dat is niet alleen efficient, het leidt ook
tot een beter resultaat Wel zo gemakkelijk voor u
•
•
•
•

Websites en e-marketing
Print en druk
Creatieve concepten
Sign en display

www.vaneckoosterink.com
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