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December 2012
• Maandag 10 december Lezing HKK&O
Ons Dorpshuis Kesteren, 20.00 uur.
• Vrijdag 14 december Feestavond
Ons Dorpshuis Kesteren, vanaf 19.30 uur.
Januari 2013
• Maandag 14 januari Lezing HKK&O
Ons Dorpshuis Kesteren, 20.00 uur.
• Dinsdag 15 januari Lezing HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
Februari 2013
• Maandag 11 februari Lezing HKK&O
Ons Dorpshuis Kesteren, 20.00 uur.
• Dinsdag 19 februari Quiz HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.

COLOFON
Gezamenlijke uitgave van het Arend Datema Instituut, de Historische Kring Kesteren
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Stationsstraat 40-42 4041 c Kesteren Telefoon: (0488) 48 22 05
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Donderdagochtend 09.30-12.00 uur of op afspraak.

@, Arend Datema Instituut
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
Auteurs die in dit tijdschrift publiceren, geven onvoorwaardelijke toestemming tot
het in digitale vorm opnemen in openbare databases.
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HK KESTEREN EN OMSTREKEN
Folkert Schuurman, voorzitter

Eindejaarsdrukte
I en Feestmaand
Traditiegetrouw is het einde van het jaar
altijd een drukke periode.
Het vangt aan begin november met de
aanbieding van het eerste exemplaar van
het Tabula Jaarboek - eveneens traditiegetrouw - in het Veerhuis van Opheusden
(zie blz. 31-33).
Tegelijkertijd wordt begonnen met de
opmaak van de Nieuwsbrief, die voor de
eerste lezing in december bij de leden moet
zijn. Voor de verzending moeten de ledenlijsten worden bijgewerkt, de leden die nog
niet hebben betaald eruit gevist worden, en
dit jaar moet ook de administratie voor een
deel worden overgedragen aan de nieuw
gevormde vereniging Historische Kring
Midden-Betuwe.
Leden die wonen in de Over-Betuwe en
leden die te kennen hebben gegeven dat
ze ingeschreven willen zijn bij de nieuwe
vereniging, zullen vanaf nu vallen onder
hun administratie.
Ten overvloede zij nogmaals vermeld dat
we nauw blijven samenwerken onder de
paraplu van het Arend Datema Instituut
en gezamelijk deze Nieuwsbrief blijven uitgegeven. Ook het beleid ten aanzien van
de Tabula zal op elkaar worden afgestemd.
U hoeft dus niet te overwegen van beide
verenigingen lid te worden: u krijgt van
beide verenigingen hetzelfde. Ook kunt u
zonder problemen de lezingen van de ene
of de andere vereniging bezoeken.

4

BOEK ADRIAAN P. DE KLEUVER

Het lang verwachte boek De Neder-Betuwe
van Adriaan P. de Kleuver is op 23 november
verschenen (blz. 27-29).
Voor de inwoners van de zestien dorpen
is het een mooi naslagwerk geworden over
de ontwikkeling van hun eigen dorp én dat
van de buren. Bovendien is het boek door
de mooie foto's van Frank Noordenbos uit
Ingen ook een prachtig kijkboek geworden,
waarin de historische kerkgebouwen een
prominente plaats innemen.
De andere kant van de medaille is dat
het project door de fraaie uitvoering en
de omvang enorm kostbaar is uitgevallen.
We rekenen er daarom een beetje op dat
onze leden onze zorg over de financieën
wat verlichten door het in ieder geval aan
te schaffen. LI zult er geen spijt van krijgen!
45- JARIG BESTAAN
Zoals al aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief, herdenken we dit jaar ons 45-jarig
bestaan met een feestavond voor onze leden
op vrijdag 14 december a.s. Ook de leden
van de Historische Kring Midden-Betuwe
zijn van harte welkom op deze feestavond.
(blz.19).
JAARWISSELING

Alle leden, speciaal diegenen die we niet
meer ontmoeten op een van de bijeenkomsten in december, wensen we prettige feest•
dagen en een voorspoedig 2013!
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HISTORISCHE KRING

Ton, Janssen, secretaris

Midden-Betu.we

Stand van zaken bij de oprichting
van onze eigen vereniging
Inmiddels zijn de voorbereidende - vaak
administratieve - zaken die bij het oprichten van een vereniging nu eenmaal moeten
worden gedaan afgerond.
Op 29 november zijn de statuten door
een notariële akte vastgelegd en hebben
wij ons ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel. De statuten
waren goedgekeurd in de bijzondere algemene ledenvergadering van 16 oktober.
Wij verwachten zeer binnenkort het
nummer waaronder wij in het Handelsregister zijn ingeschreven te ontvangen.
Op dit moment zijn we bezig met het openen van een bankrekening. Al deze zaken
moeten volgtijdelijk worden aangepakt. Het
een kan nu eenmaal niet of moeilijk worden
gerealiseerd als het ander niet is geregeld.
Op i januari gaan wij onze financiën
ook helemaal zelf regelen. 2012 was in dat
opzicht een overgangsjaar. Omdat de contributie nog werd geïnd door de Historische
Kring Kesteren hebben wij er voor gekozen
alle financiële zaken te blijven regelen zoals
die altijd werden geregeld.

Omdat we samen met De Historische Kring
Kesteren en het Arend Datema Instituut de
Nieuwsbrief blijven uitgeven en het ADI ons
documentatiecentrum blijft, hebben wij
in goed overleg vastgesteld welke financiele bijdrage de Historische Kring MiddenBetuwe aan beide organisaties gaat betalen.
LEZINGEN
Inmiddels hebben we een aantal zeer succesvolle lezingen meegemaakt, waarbij we
speciaal wijzen op de lezing van november
over 70 jaar buslijnen vanuit Andelst. In
de Oude School mochten we niet minder
dan1o2 bezoekers begroeten, die na afloop
enthousiast reageerden. Maar dat waren
wij, weliswaar steeds met ongeveer 6o
bezoekers, gewend. Ook de lezing van
Cornelis Pronk in september en van Bert
Verbeek in oktober waren een groot succes.

ONDERZOEK NAAR
MOLEN DE VINK IN HERVELD
Een werkgroepje is begonnen aan een
onderzoek naar Molen 'De Vink' aande
Steenenkamerstraat in Herveld. Al bij het
CONTRIBUTIE 2012
begin van dat werk bleek dat Elly Janssen
De penningmeester van Kesteren wees ons al veel onderzoek gedaan heeft naar deze
er op dat een aantal leden van onze ver- 18e eeuwse standerdmolen. Natuurlijk gaan
eniging tot op heden de contributie over we hier dankbaar gebruik van maken. Maar
2012 (nog) niet heeft betaald. Wellicht bent
als een van onze lezers denkt extra informau dat vergeten. Wilt U dat nagaan en als tie te kunnen leveren dan is dat bijzonder
u het vergeten bent: wilt u dat dan a.u.b. welkom. Wim Huijbrechts hoort dat graag
even goedmaken? Indien de contributie van u. Hij is te bereiken onder telnr. (0488)
niet is voldaan ontvangt u ook het Tabula 4536 42 of e-mail w.huijbrechts@upcmail.n1
Jaarboek niet.
•
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LEZINGEN KESTEREN
Hans Borgstein en Ran Martens
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis' v.h. `De Vicary' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27

Maandag 14 januari 2013
Lezing
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'

Maandag io december 2012

20.00 uur

20.00 uur

Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'
Menno Potjer
I Reformatie in het Rivierenge bied
I

De invoering van de reformatie in de NederBetuwe (eind zestiende eeuw) bracht de nodige problemen met zich mee. De pastoors
moesten zich de nieuwe leer eigen maken en
ook nog wennen aan de nieuwe praktijken.
Hoe vier je de eucharistie op de protestantse manier? Mag je nog lijkpredikaties
houden? Hoe moet de gemeente de nieuwe
liederen leren zingen? En wie beslist er over
de aanstelling van nieuwe predikanten, als
die al beschikbaar zijn? In principe zou dat
de kerkenraad moeten beslissen, als die
er al is, maar in de praktijk sprak de overheid soms een duchtig woordje mee, ook
later nog.
Na 161.0 barstte de strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten los. Hoe
verliep dat conflict in onze regio en hoe liep
het af?
Kortom, vragen genoeg en misschien
geven de antwoorden u een nieuwe kijk
•
op onze geschiedenis.
Vrijdag 14 december
HKK& 0 45 JAAR
FEESTAVOND VOOR LEDEN
'Liedjes met een geschiedenis'

Frank Noordenbos
Fort Vechten,
op het snijpunt van twee linies

Lezing over het unieke gebied rond Fort
Vechten bij Bunnik.
We spreken over de noordgrens van het
Romeinse Rijk rond het begin van de jaartelling, een grens die beschermd werd door
de Romeinse Limes. De sporen van deze
linie zijn in namen en in artefacten nog te
herkennen.
De Limes liep langs het huidige fort
Vechten. Fort Vechten is, na Fort Rhijnauwen, het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en had tot het einde van
de koude oorlog nog een militaire functie.
Limes en Waterlinie kruisen elkaar juist bij
het Fort Vechten.
In de lezing wordt ingegaan op de Romeinse limes in de omgeving van Utrecht/
Bunnik, het ontstaan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de militaire concepten
die daarbij werden gehanteerd. Specifiek
wordt er ingegaan op de geschiedenis van
het Fort Vechten vanaf de bouw tot de dag
•
van vandaag.

20.00 uur
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'
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Maandag 11 februari 2013
20.00 uur
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'

was overal hartelijk en hij deelde royaal
geschenken uit. Lodewijk Napoleon, de
eerste koning van Holland, maakte deze
reis van 13 april tot en met 17 mei 18.39. In
Hans van den Eeden
het gezelschap van de koning bevonden zich
Koning Lodewijk
tal van ministers, staatssecretarissen, hoge
op reis door Brabant
ambtenaren en de landdrost van Brabant,
kwartiermakers, lijfartsen en huzaren.
Tijdens de lezing zal onderzoeksjournalist De teruggave van de parochiekerken, geHans van den Eeden ingaan op de inspec- zondheidszorg, infrastructuur en de werktiereis die koning Lodewijk Napoleon in gelegenheid waren centrale thema's tijdens
1809 in Brabant heeft gemaakt. Van den deze reis. Een belangrijk aandachtspunt
Eeden is auteur van het boek Leve de Koning! waren de overstromingen die ook de omLodewijk Napoleon op reis door Brabant en geving van Kesteren teisterde.
Zeeland. Hans van den Eeden uit Heusden
In zijn lezing gaat Hans van den Eeden
maakte een reconstructie van deze reis. Als eerst in op de situatie van Brabant in 1809.
journalist schrijft hij o.a. in het Brabants Daarna beschrijft hij het doel, de opzet, het
Dagblad, in Brabant en Heemschut over verloop en het resultaat van de reis van de
cultuur-historie.
koning. Tijdens de lezing wordt nader inTijdens deze reis bezocht de koning na- gaan op de situatie van Kesteren in het begin
genoeg het gehele departement Brabant. van de negentiende eeuw . De lezing wordt
Tal van gehuchten, dorpen en steden wer- ondersteund met fraai beeldmateriaal en
den bezocht. Het welkom van de koning tal van spraakmakende anekdotes.
•

I

Lodewijk Napoleon en zijn echtgenote Hortense de Beauharnais.
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'DE ZANDBOL' ECK EN WIEL
Willem van Doorn

I

Een zwembad in de Rijn

PERSONALIA

EEN 1 APRIL GRAP?

Gerrit van Doorn werd geboren op 8 juni Er werd al enige jaren gesproken over een
1900. Hij was een zoon van Benjamin van zwembad in de Rijn. Op 1 april 1938 riep
Doorn Gz en Huibarta van de Wetering. Ger- de bekende arts Guépin een vergadering
rit trouwde in 1922 met Anna Schimmel. bijeen om opnieuw de plannen voor een
Zij was een dochter van Piet Schimmel en zwembad te bespreken. Iedereen dacht dat
Dirkje Onink. Piet was jarenlang machinist het een i april grap was van Guépin, omdat
op de steenfabriek 'De Zandbol'.
het juist op deze dag bijzonder koud was.
Gerrit was een veelzijdige, maar ook een
Gerrit van Doorn Bzn was bereid om op
eigenzinnige man. Hij verkocht kolen, meel zijn grond aan de Rijn bij de steenfabriek 'De
en graan aan de voormalige Buitenweg num- Zandbol' het bad te exploiteren. Wel op voormer 125 te Eck en Wiel. Ook deed Gerrit waarde dat er de nodige medewerking werd
veel in fruit, met name in kersen.
verleend voor het tot stand komen van het
Huis van Gerrit van Doorn en Anna, rechts is nog een stuk van de kolenschuur zichtbaar.

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 3ie jaargang nr.1 - december 2012

9

ZWEMBAD
„UMW>Pt- LOK-EN-WIEL
VAXAW IIMEN

GEOPEND.

jYJa ikiwigende keer
terugkomen?

G. VAN DOORN On.

Advertentie Tielsche Courant 1938.
bad. Men kwam voor moeilijke zaken te
staan; er kon niet zomaar gewerkt worden.
Een rivier is immers altijd in beweging en
er moest rekening gehouden worden met
de scheepvaart. Over de gevaren van het
afkalven van grond werd ook gesproken. Er
werd een kunstmatig strand gemaakt, waar
men heerlijk kon zonnebaden. Men ging
niet over één nacht ijs. Ook de inspecteur
van Volksgezondheid kwam er aan te pas.
Hij kwam kijken of het bad wel hygiënisch
en veilig was.
Bij het ingaan van het zwemseizoen heeft
de voorzitter van de Reddingsbrigade gewezen op de gevaren van het zwemmen

Brandstoffenhandel

VAN DOORN
Buitenweg 125, Telefoon 23

ECK

EN

WIEL

Brikettenzak.

Burgemeester Kamp spreekt de genodigden toe vlak voor de opening.
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in de rivier. Wie zich begeeft buiten het
afgebakende gebied, zal zichzelf in gevaar
brengen. De heer Moret uit Maurik werd als
badmeester aangesteld. Hij kreeg hierdoor
een enorme verantwoording te dragen. Buiten de gevaren voerde natuurlijk het sportieve en hygiënische aspect de boventoon
en dat was het doel van dit zwembad.
Het zwembad had heuse kleedhokjes
en ruimtes waar men kleding en kostbare
spullen kon opbergen.

Burgemeester Kamp opende het zwembad
door middel van het doorknippen van een
lint, waarna iedereen het water in stormde.
Aan mevrouw Trijssenaar, ze was de eerste
vrouw die het water inging, werd een boeket
rozen overhandigd.
De zomer was tot aan de opening van het
zwembad nog niet zo heel mooi geweest.
Voor de maand juli waren de voorspellingen
gelukkig wat gunstiger.
HET ZWEMBAD TER DISCUSSIE

DE OPENING

Toen alle nadelen en bezwaren waren weggewerkt, was de opening een feit. Op zaterdag 2 juli 1938 werd dan eindelijk het
zwembad aan de 'Zandbol' nabij de steenfabriek geopend.
Eck en Wiel - en natuurlijk de omringende dorpen - hadden eindelijk hun zwembad.
Het zwembad was opgedeeld in gedeeltes
voor geoefenden, minder geoefenden en
voor kinderen.

In juli1942 stond tijdens een gemeenteraadsvergadering het zwembad ter discussie. Er
was een brief binnengekomen van de secretaris-generaal van het departement Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming.
Dit betrof het onderdeel zwemonderricht
aan schoolkinderen.
Het zwembad leed in 1942 verlies en de
gemeente stelde aan de exploitant een bedrag van f',— beschikbaar uit de gemeentefondsen. Dit was wel onder de voorwaarde

Het meisje met de rozen is Dirkje van Doorn, de dochter van Gerrit.
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's maandags gesloten
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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.

_WEIR

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
12

Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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Mevrouw Trijssenaar ontvangt de rozen van Dirkje. Gerrit en Anna
(met dochter Annie op de arm), burgemeester Kamp en alle gasten kijken toe.
dat de hoogste klassen van de lagere school
kosteloos zwemonderricht zouden krijgen.
Tegenwoordig noemen we dit - met een
iets vriendelijker woord - zwemles. Een
aantal gemeenteraadsleden was tegen het
beschikbaar stellen van de gelden.
De redenen hiervoor waren uiteenlopend, zoals de ongunstige ligging van het
zwembad en het nut van zwemles. Je kon
immers ook sterk zijn als je geen zwemles
had gehad!
Er werd gestemd over het beschikbaar
stellen van de gelden en de stemming was
6 voor en 5 tegen.

vrouw Anna, diverse Joodse onderduikers
in huis hadden. Onder deze onderduikers
beyond zich de familie Hess uit Tiel. Deze
familie had een boekhoudkantoor in Tiel
en was de boekhouder van Gerrit. Door de
weigering om een dergelijk bord te plaatsen
werd het zwembad op last van de Duitsers
gesloten. Helaas werd het zwembad na de
oorlog niet meer heropend, waarschijnlijk
mede door de eerdere genoemde bezwaren
van de gemeenteraad.
•
Foto uit 1939 met van links naar rechts
Annie van Doorn, NN, Dirkje van Doorn, NN.

VOOR JODEN VERBODEN

Gerrit werd in loop van de oorlog door de
Duitsers gesommeerd een bord te plaatsen
bij het zwembad. Op dit bord moest de tekst
komen 'Voor Joden verboden'. Gerrit weigerde het bord te plaatsen, omdat hij fel
tegen het optreden van de Duitsers was. Een
niet onbelangrijk detail is, dat Gerrit en zijn
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI
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EXCURSIE 13 OKTOBER 2012

......

ipl~firej

Carola Opperman

E Reisverslag van de
25e excursie van de HKK&O
Het was weer zover: 13 oktober, de jaarlijkse
excursie. Ditmaal was het een mijlpaal, het
was namelijk de 25e keer. 25 Jaar geleden
gingen ze nog met auto's, wat ze de eerste
vijf jaar gedaan hebben. Dit zullen velen
van u zich nog herinneren. Nadien kwam
daar de bus voor in de plaats.
We zouden ditmaal in de buurt blijven.
Om negen uur vertrokken we richting
Amerongen waar we de Sint-Andrieskerk
gingen bezichtigen. Deze kerk dateert grotendeels uit de 16e eeuw en is gebouwd
in Nederstichtse Gotiekstijl. In de kerk
bevinden zich fraaie rouwborden van de
families Van Reede en Aldenburg Bentinck,
de vroegere heren van kasteel Amerongen.
In de kerk is ook nog de graftombe van de
familie Van Reede. Rian Hofs speelde nog
een fraai stukje orgel.
Nadat we de kerk hadden bezocht liepen we met z'n allen naar café Buitenlust
waar we een kopje koffie gingen nuttigen.
Na de koffie gingen we onze reis hervatten. We gingen in de omgeving de buurt
verkennen. We reden via de boerenbuurt
in Leersum langs de Amerongse Wetering
naar Overlangbroek. We reden stapvoets
langs kasteel Zuilenburg en de 14e eeuwse
kerk. Tegenwoordig is er niet veel meer van
dit dorp over, alleen de kerk en de oude
school herinneren hier nog aan. Toen we
verder langs de wetering reden kwamen we

langs het schilderachtig poortgebouw van
het voormalige kasteel Groenestein.
We reden verder langs de wetering waar
huizen en boerderijen stonden met roodwitte zandlopers dit gaf aan dat we ons
bevonden op het grondgebied van kasteel
Sandenburg. In het gebied waar we reden
staan heel veel kastelen, om er een paar op
te noemen kasteel Walenburg en woontorenkasteel Lunenburg, kasteel Hinderstein.
Er staat ook nog een kasteel Sterkenburg.
Daar zijn we gestopt en een rondleider vertelde wat over het kasteel. Het kasteel is
gesticht omstreeks 1250 door het geslacht
Van Wulven. We mochten daar de tuinen
bekijken maar daar was geen tijd meer voor.
De mensen die toch even snel wilden kijken
werden terug gefloten.
We vervolgden onze reis richting Cothen
waar we de bus niet hebben verlaten. We
reden verder naar Wijk bij Duurstede waar

Kasteel Sandenburg, een van de
fraaie hofsteden langs de Langbroekerwetering.
14
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we gezamenlijk gingen lunchen bij Chinees
restaurant Chiu's Garden. Het was een heerlijke Chinese lunch.
Na de lunch stapten we weer in de bus
en vervolgden onze weg richting de Lekdijk
en reden deze uit richting Amerongen. Daar
werden we verwacht voor een bezichtiging
van kasteel Amerongen.
De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286. Op 20 juli van
dat jaar verklaart Floris v van Holland dat
Henric en Diederic Borre van Amerongen
leenmannen zijn geworden van den 'Huyse
dat si doen timmeren'. Het kasteel werd in
die vroege jaren meerdere malen verwoest
en weer herbouwd. In 1557 wordt het Huys
verkocht aan Goert van Reede van Saesveld.
Hij trouwde met Geertruid van Nijenrode,
die erfdochter van het nabijgelegen `Zuylenstein' was.
De eerste kaart waarop Kasteel Amerongen is afgebeeld dateert uit 1597, het jaar
waarin het Huys werd erkend als Ridderhofstad. Frederik van Reede erft het Huys van
zijn vader en laat het op zijn beurt na aan
zijn zoon Goert. Met Goerts zoon Godard
Adriaan van Reede, die het Huys in 1641 in
bezit krijgt, breekt er voor het Huys een
nieuwe tijd aan. De wederopbouw vindt
plaats in 1673. Godard Adriaan van Reede
is bekend als prominente vertegenwoordiger van de Nederlanden in het buitenland.
Samen met zijn vrouw Margaretha Tumor
verfraait hij het Huys. Tijdens het rampjaar

bouwd in de voor die tijd veel voorkomende
Hollands-Classicistische stijl. In 1680 was
het Huys klaar. Godard Adriaan van Reede overlijdt in 1691. Zijn zoon Godard van
Reede-Ginckel volgt zijn vader op als heer
van Amerongen.
Godard van Ginckel is een van de vertrouwelingen van Stadhouder Willem
Hij is succesvol in het leger van de Prins en
behaalde in Ierland belangrijke overwinningen. Hij wordt onderscheiden en verkrijgt
de titel Graaf van Athlone. Hij was getrouwd
met Philipotta van Raesfeld, erfdochter van
Kasteel Middachten.
Na zijn dood werd van Reede begraven
in de Sint-Andrieskerk in Amerongen.
In 1991 bracht de republiek Ierland een
postzegel uit met een portret van Godard
van Reede.
•

vlucht Margareta tijdelijk naar Amsterdam,

terwijl Godard Adriaan in Berlijn verblijft
bij de Keurvorst van Brandenburg.
In februari 1673 werd het kasteel door de
Franse troepen met takkenbossen in brand
gestoken. Onder supervisie van Margaretha
wordt er na de verwoesting direct begonnen
met de herbouw.
Het huidige kasteel Amerongen is opgeNIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI

Godard van Reede,
eerste graaf van Athlone (1644-1704)
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H.D. Verwoert en Zn.
Compie-te Aroningloricifting
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

Tel: (0488) 441298

Tielsestraat 103

Fax: (0488) 443292
email: iiƒo@vandamwonen

4041 CS
Kesteren

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

eer ticis
Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE
Carel Versluis

II Mooie vondst op
zaterdag 29 september 2012
Een mooi en zacht najaarszonnetje scheen
over de Kesterense akkers. Kobus was in
de week ervoor getipt, dat er op een akker Romeinse scherven waren gevonden.
Die zaterdag trok de werkgroep er dus vol
goede moed op uit om deze akker nader
te gaan bekijken.
Van André Schaaij mocht ik de detector
weer gebruiken. Het was voor mij pas de
derde keer dat ik werkte met zo'n ding (ik
ben er nog niet echt handig in hoor) en na
wat roestige granaatscherven en zowaar
een dubbeltje en een kwartje gevonden te
hebben, gingen we wat verderop zoeken.
Daar aangekomen was het al heel snel
goed raak en vond ik op zo'n 5a io cm
diepte in de mooie losse grond m'n allereerste Romeinse munt en wat voor een!
Na de munt schoongewreven te hebben
zag ik al snel dat het om een zilveren Romeinse `Denarius' ging en toen iedereen
ter plekke kwam, wist André al snel te
bevestigen dat het een munt uit een vroeg
Romeinse periode was.

NIEUWSBRIEF HKKCIO - HKMB - ADI

Toen later onze expert Cees-Jan van de Pol
er bij kwam werd duidelijk dat het zelfs
een Republikeinse Denarius was van ver
voor het begin van de jaartelling. Ik werd
er helemaal warm van. Die avond werd er
nog druk over en weer gemaild en gezocht
naar literatuur.
Niet lang daarna werd volledig duidelijk
dat de munt een Romeins-republikeinse
zilveren Denarius is van ca. 125 voor Chr.,
geslagen in Rome op het Capitool in de
tempel van Juno-Moneta. Al met al was
mijn eerste Romeinse detectorvondst dus
meteen een hele bijzondere en dat maakte
het voor mij een onvergetelijke dag.
•

Afbeelding van een denarius geslagen in Rome
onder muntmeester (tresviri monetalis) Marcus Porcius Laeca in 125 V. Chr.
Voorzijde: afbeelding van de gehelmde godin
Roma. De gevleugelde helm werd nog lang als
symbool gebruikt toen deze militair al lang
buiten gebruik was. Roma is een Romeinse
mythologische figuur, de verpersoonlijking van de stad Rome, die als
godin werd vereerd. Op de
achterkant een vierspan
gemend door Libertas
(Godin van de Vrijheid),
die wordt gekroond door
een naar links vliegende
Victory (Godin van de
Overwinning). Porcius was
een volksvertegenwoordiger.

31.e jaargang nr. - december 2012
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kcmo 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 13 13

VERBOOM
Swaenenstate 4— Opheusden — Tel. (0488) 44 9140
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FEEST 45-JARIG BESTAAN
Bestuur

11 Liedjes met een geschiedenis: 14 december
HOE VIER JE EEN JUBILEUM?
Vijf jaar geleden bij ons 40-jarig bestaan hebben we dat gedaan met de uitgave van het
boek Het Gelders Rivierengebiedvan Aart Bijl,
met een receptie en met een feestavond voor
leden, waarop het mcKe5'0-gelegenheidskoor liedjes ten gehore bracht die populair
waren rond ons oprichtingsjaar 1967.
Voor dit 45-jarig jubileum hebben we
als bestuur besloten dat we het niet al te
uitbundigvieren, dus geen receptie, maar alleen een feestavond voor onze leden en voor
de leden die per januari zijn overgaan naar
de Historische Vereniging Midden-Betuwe.
Een en ander werd ook ingegeven door
de positieve reacties die we vijf jaar geleden
mochten ontvangen over de feestavond.

PROGRAMMA
Op het programma staat onder andere de
Boerenoorlog in Zuid-Afrika, cabaretliedjes
vóór 1920, de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum met de ontdekking van het graf
van Toetanchamon en de mobilisatie in 1939.
Daarna volgt de Tweede Wereldoorlog en
de opbouwperiode van net na de oorlog.
De periode hierna, vanaf ongeveer 1955,
wordt gekenmerkt door de opkomst van de
popmuziek, de protestzangers en wat later
de disco-muziek en de Nederpop.
Muzikaal wordt het koor ondersteund
door het combo Fashionette, bestaande uit
piano / akkordeon, gitaar, bas en slagwerk.
Het geheel zal worden verlucht met geprojecteerde beelden die het behandelde
onderwerp verduidelijken. Kortom, voor
elk wat wils!

REPETITIE
Het gelegenheidskoor is enige tijd geleden
weer bijeengekomen (groter dan ooit!) en de ONTVANGST
repetities zijn al enige weken aan de gang. De zaal in 'Ons Dorpshuis' te Kesteren is
Niet alles zal perfect verlopen, maar ieder- toegankelijk vanaf half acht.
een doet zijn of haar uiterste best om er met
U krijgt namens de vereniging bij binnenelkaar een gezellige avond van te maken. komst een kopje koffie of thee aangeboden.
Voor de rest van de avond zult u zelf voor
THEMA
een drankje moeten zorgen, zoals ook op
Er is deze keer voor gekozen een reis te lezingen gebruikelijk is.
maken langs de populaire muziek van de
We hopen op een goede opkomst en dat
2oe eeuw, maar wel gekoppeld aan een
we er samen een gezellige avond van maken.
stukje geschiedenis. Er wordt het een en
Tot ziens op 14 december!
•
ander verteld over een geschiedkundig onderwerp waarna de toepasselijke muziek
zal worden gespeeld en gezongen. In het
programma zijn ook wat karakteristieke
dansjes opgenomen.
NIEUWSBRIEF HKKed0 - HKMB - ADI
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AZET
Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 642819
Telefax (0344) 643533
Internet: www.hazet.n1
E-mail: info©hazet.n1

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

re'S
LID
BOVAG

Doe-het-zelf centrum

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

Voor al uw:

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair
Electra
Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren
Meubels

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige badman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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DE APPELENBURG
Joke Honders

Restanten en herinneringen
In de vorige Nieuwsbrief hebben we een ken inmiddels goed afgeschrobd en was de
beschrijvinggegeven hoe het kasteel er in de hond duidelijk zichtbaar geworden.
17e eeuw van binnen uitzag. Deze keer zullen we aandacht besteden aan enkele zaken HET WAPEN
die met de Appelenburg in verband staan. VAN HET GESLACHT VAN BEIJNHEM
Nu wisten we zeker dat we hier met restanRESTANTEN VAN DE APPELENBURG
ten van de Appelenburg te maken hadden,
Zo werden we vorige winter door een van want de adellijke familie Van Beijnhem die
onze leden uit Dodewaard opmerkzaam op het kasteel woonde, voerde in hun wapen
gemaakt op twee fragmenten afkomstig van als helmteken een hond. De brokstukken
de Appelenburg die bij een boerderij in de moeten dus fragmenten zijn van een wapenKalkestraat zouden liggen. We kenden wel steen die meestal boven de toegangspoort
een gegraveerde balk uit de Appelenburg, of deur gemetseld zat. Bij de sloop van het
die op het gemeentehuis in Opheusden be- kasteel in 1839 moeten deze stenen bewaard
waard wordt en die in deel iii aan de orde gebleven zijn. Het was in die tijd gebruikelijk
komt. Echter van deze restanten hadden
we tot nu toe geen weet. Opgetogen gingen
Fragment van de wapensteen,
met rechtsboven de hond uit het helmteken.
Folkert en ik met onze camera op pad om
deze fragmenten op foto vast te leggen.
TWEE STENEN

Eenmaal ter plaatse bleek het om twee brokstokken grijsblauwe steen te gaan met een of
ander relief erop, die ter versiering van een
toegangspad naar een boerderij lagen. De
eigenaar wist te vertellen dat ze afkomstig
waren van de Appelenburg en dat ze al bij
de boerderij lagen toen zijn grootvader er
woonde, maar hij had geen flauwe notie

hoe ze ooit bij de familieboerderij terecht
waren gekomen.
Op het ene brokstuk konden we een patroon van een plant of bloem ontdekken en
op de andere zou een hond staan. Helaas
konden wij er geen hond in ontdekken, maar
een paar maanden later toen ik bij de familie
voor iets anders kwam, waren de brokstukNIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI
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dat de stenen en het hout van de sloop weer
hergebruikt werden, dat was bijvoorbeeld in
1879 ook bij de sloop van Huize Kermestein
in Lienden het geval.
Het wapen van de Van Beijnhems stelt
een kruis van zilver in zwart voor met als
helmteken een zittende hond in zilver.
AVONDMAALBEKERS

Een andere herinnering aan de Appelenburg (en aan twee andere adellijke huizen
in Dodewaard, De Snor en de Woerd), zijn
de twee zilveren avondmaalbekers van de
hervormde Gemeente Dodewaard/Hien.
Eén van de dochters uit het geslacht Van
Beijnhem, Dorethea, trouwde namelijk in
1693 op Huize de Appelenburg met Arend
Jan Vijgh, heer van de Snor en de Woerd en
daarbij kreeg hij de titel heer van de Appelenburg erbij. In 1713 hertrouwde Arend Jan
op De Snor met Anna Adriana van Ommeren, dochter van Rudolph van Ommeren tot
Wolfsweerd. Ze was weduwe van generaal
Johan van Beijnhem.
Arend Jan Vijgh en Anna Adriana van
Ommeren zijn de schenkers van deze twee
prachtige bekers. Op een van de bekers is
het wapen van de familie Vijgh te zien (twee
gebalde vuisten kruisling over elkaar) onder
een kroon met het wapen van Van Ommeren (drie gaande leeuwtjes boven elkaar).
NOG MEER HERINNERINGEN

Aan de familie Van Beijnhem van de Appelenburg herinnert ook nog een grafzerk,
tegen de buitenmuur van de Ochtense kerk
met de woorden: `Ao. 1605, op den 28 dach
des maents Aprilis is gestorven erentfeste
Joncker Henrick van Beynhem ten Appelenborch wiens siele de Heere genadich
wil wesen'. Op de steen treffen we de familiewapens aan van Van Beijnhem, van
Riemsdijck, Hackfort en Buren.
22

Het alliantiewapen Vijgh/ Van Ommeren
op de zilveren avondmaalbeker.
DE APPELENBURG IN TIEL

In Tiel beyond zich eveneens een huis dat
de Appelenburg heette en dat op de hoek
van de St. Walburgstraat stond. De heren
van de Ochtense Appelenburg hadden in
Tiel namelijk een eigen woning dat ze ook
de Appelenburg noemde. Een aantal Van
Beijnhems waren namelijk schepen van Tiel
zoals Gerrit (1574), Johan (1604) en Jacob
(1677). De oudheidkamer Tiel is in 1901 in
dit huis begonnen en is in 1905 naar een
ander pand verhuisd.
GRAFZERK EN IN TIEL

In de St. Maartenskerk te Tiel liggen enkele Van Beijnhems begraven. Er is een
grafzerk, genummerd nummer lo met als
tekst: 'Anno 1614 den 4e april is gestorven
Gijsberta van Beynhem weduwe Johan van
Beynhem, wiens siel de Heer gedachtig is.
Gijsberta is de dochter van Hendrick (van
de grafsteen uit Ochten).

NIEUWSBRIEF HKICCIO - HK.MB - ADI
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Er is verder een grote zerk (nummer 45) met
zogenaamd verheven lofwerk en wapens
met o.a. het wapen van Van Beijnhem. In
de kelder eronder liggen begraven: Mathijs
van Beijnhem (bijgezet 13 juni 1653) heer
van de Appelenburg te Ochten, zoon van
bovengenoemde Johan en Berta van Beijnhem. Ook zijn vrouw Antoinette van Zuijlen
van de Natewisch (begraven 6 maart 1678),
dochter van ambtsjonker Jacob uit Maurik
ligt in deze kelder begraven, evenals hun
zoon Jacob (t 1728), heer van de Appelenburg, Tuil en Nazareth en schepen van Tiel
en diens vrouw Josina de Bije (t 1719).
DE LEGENDE VAN DE APPELENBURG
Rondom de Appelenburg zou uit de riddertijd nog een legende overgeleverd zijn.
Volgens het verhaal zou een leeuw van die
burcht de Hardevuist van de nabijgelegen
Snor belegerd hebben, waardoor Hardevuist zo week werd als een Vijgh (op de
Snor woonde de familie Vijgh zoals we
boven al lazen).
De bekende amateur-historicus ds. Jac.
Anspach noemt dit niet anders dan een 'nagalm of verwarring' van een paar andere
legendes zoals de duivel van Tuil en de legende van Adam van Deelen uit Eck en Wiel.
Jacob van Beijnhem van de Appelenburg
werd immers op een gegeven moment heer
van Tuil en zijn achterkleindochter huwde
met een telg van Van Eck van Panthaleon uit
Eck en Wiel. Anspach schrijft verder: 'Hoe
dwaas is het toch om historic te herscheppen
in legende. En hoeveel verwarring baart
zulks niet! Men handele liever omgekeerd'.
EEN BELGISCH
PLANTENBOEK UIT 1781
De Appelenburg wordt zelfs genoemd in
een boek uit 1781 van David de Gorter, de
'Flora vi Provinciarum België. Foederati In-

digena'. Bij de Appelenburg te Ochten zou
de Arisarum Vulgare Musculatum voorkomen. De Nederlandse naam voor deze plant
is Kalfsvoet (in België Akonsbaard) en is
een plant uit de aronskelkfamilie (Araceae).
EEN LINNEN SERVET
In het Rijksmuseum te Amsterdam wordt
een linnen servet bewaard met daarop de
naam en het wapen van Jkvr. Henriëtte van
Lynden tot Oldenaller (1801-1882 Nijkerk),
een van de laatste adellijke bezitters van
de Appelenburg.
TOT SLOT
Misschien dat er in de loop der tijd wel meer
van dergelijke zaken opduiken in dit steeds
verder voortschrijdende digitale tijdperk,
zodat steeds meer dingen op internet te
vinden zijn, want ook al zijn de kastelen,
burchten of adellijke huizen allang verdwenen, ze blijven nog steeds tot onze verbeelding spreken.
•

De vermelding van de kalfsvoet met vindplaats
De Appelenburg in de 'Flora vi Provinciarum
België. Foederati Indigena'
ARUM.
4.2.A RUM acaute, fofiis ballads integerrirnis, fpadice clevaco. Sp. ino. ft. 12. Geis. soe.
Arum vulgar° maeutatum &non maeulatutn. Baub.
pin. tos. COMM. boll.
Arum. Fuck': bill. 69. Lob. it. 597.
Oed. dan. t. 597.
Kalfsvoet, Aaron: -baart. Belg.
By de Vos agter de Kanons -dyk buiten Zutprien;
in 't Bold) van Alen Uilenpas en by Ubbergen; op
Zandwyk by Tiel; te Dodeweerci by 't Hui: den
AppcIenburg; te Ochten in de Neder-Betuwe;
GA omtrent Leiden; in tochtige Life Bgrebits
't Heir re Bredeeode; in Neer -Langbroek
In
Provintie Utrecht. in 't, Botch op dt Mickelborft
by Groningen; e7i'elder:.
Pharm. A x rad.
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= Ingen 20-02-1780 / Kesteren 04-11-1857

• IJzend. 16-5-1777/1' Kesteren 15-04-1858

1.4

Kest. 13-03-1764 / t Kest. 16-05-1840

c•C

landbouwer
Oph. 12-12-1762 / t Kest. 07-03-1837

;z5Ochten 17-11-1799 /t Va lbu rg 26-04-1884

Petronella van BRENK

Betuwse kwartierstaat:

x Kesteren 08-04-1820

x Kesteren 26-08-1792

x Ingen 27-03-1803

Jan
van GIJTENBEEK

Berendina
de LEEUW

Klaas
van DOODEWEERD

Jacomina
van INGEN

landman

dienstbaar

landman, boerenknecht

dienstbaar

*Kesteren 05-08-1823
t Kesteren 12-07-1905

•Kesteren 22-03-1821
t Kesteren 01-11-1903

• Kesteren 24-05-1796
Kesteren 27-03-1860

• Kesteren 29-12-1810
Kesteren 23-07-1879
•

x Lienden 29-10-1812

x Kesteren 18-12-1840

x Kes teren

Jan van GUTENBEEK

Jacomina van DOODEWEERD

• Kesteren 03-08-1841
Kesteren 16-04-1886

• Kesteren 24-03-1842
t Opheusden 15-12-1908
x Kesteren 08-05-1879
Jan van GUTENBEEK

• Kesteren 02-01-1880

t Kesteren 02-12-1959

x Kesteren
Barend Aar'
• Kesteren 16-05-1918
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Rhenen 29-05-1774 / t Amsterd. 21-01-1817
•

Cornelia van VEENENDAAL

fz,Rhen. 04-12-1788 It Langbroek 14-01-1871

0-t

Jan van de SCHEURk

31-12-1864
\ • Haarlem 26-03-1783/1. R henen

Anna STEENMEHER
OD

9

26-01-1777/tRhenen 19-01-1849

xWillem de RIDDER
ti)
Fr, • Achterb.

werkbode
FL? • Opheus. 07-10-1785 It Opheus. 21-02-1861

Hendrijna GEURTSEN

Willernijntje
van de SCHEUR

Jan
STOFFELEN

Aartje
van WETTEN

Pieter
de RIDDER

arbeider, boerenknecht

dienstmeid

timmermansknecht

• Randwijk 29-08-1801
t Kesteren 01-10-1865

•Lakemond 15-06-1816
t Oph. 04-06-1889

•Sloten 11-06-1807
t Rhenen 02-12-1848

•Ede 28-12-1813
t Ede 15-10-1888

x Rhenen 23-07-1836

Derk STOFFELEN

Cornelia de RIDDER

arbeider

dienstmeid

• Kesteren 27-10-1839
t Randwijk 22-11-1908

• Rhenen 18-12-1836
t Kesteren 06-10-1896

•

x Heteren 17-04-1837

•

fl

- homas van WETTEN
()
5- dagloner, waarsman It
0 • Hemmen 13-12-1777 Lakem. 20-06-1854

Dodew. 29-07-1764 /1- Dodew. 24-12-1845
o

6

Anna BRAGT
v.'

nien 04-11-1759 / tDodew. 17-05-1817

>, Derk STOFFELEN

Barend Aart van Gijtenbeek

x Kesteren 15-05-1862
Derkje STOFFELEN

• Opheusden 23-03-1881 t Kesteren 20-09-1954
29-08-1907
van GIJTENBEEK

t Kesteren 24-12-1981
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• damesmode

-slemt •

herenmode

• kindermode
• algemeen textiel

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

• woninginrichting

Boorsi-na
CENTRUM VOOR MODE Er WONINCINRICHTINC

e?x, zetnk., vovr
Kerkdwarsstraat 1 • 4041 XC Kesteren
Telefoon 0488 -48 B 53 • www.boorsmakesteren.n1
Parkeren voor de deur!

Uitvaartverry7orging
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.ni
a
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ADRIAAN P. DE KLEUVER
Frans Nieuwenhof

Boek ter gelegenheid
van zijn honderste geboortejaar
Op vrijdagmiddag 23 november was het
dan eindelijk zover. Het nieuwe boek 'De
Neder-Betuwe' van Adriaan P. de Kleuver
kon gepresenteerd worden.
In aanwezigheid van een select gezelschap - vooral ingegeven door de beperkte
ruimte in het Heemkundig Museum te Ommeren - vertelde onze voorzitter iets over
de voorgeschiedenis van dit boek. Adriaan P. de Kleuver leefde en woonde van
1910-1980 in Veenendaal. Van beroep was
hij schoenmaker, maar later ontplooide
hij zich tot een veelzijdig en nieuwsgierig
onderzoeker van allerlei zaken. Geschiedenis, natuur, muziek, tekenen en schilderen.
Maar hij studeerde niet alleen, hij vertelde
en schreef er ook over. Zeer veel.
Op de omslag: de Marspolder.

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI

In het gepresenteerde boek is een biografie
over hem opgenomen, geschreven door de
heer A. C. van Grootheest, die zo vriendelijk
was om bij de presentatie iets over Adriaan
te vertellen.
Zoon Jan de Kleuver - erelid van de
Historische Kring Kesteren en Omstreken
- nam het eerste exemplaar in ontvangst.
In zijn dankwoord vertelde hij nog wat
anekdotische verhalen over zijn vader en
meer persoonlijk hoe hij daardoor zelf zijn
vrouw leerde kennen. Dat was in de Mars,
het gebied waar zijn vader dikwijls natuurexcursies hield, en waarvan een foto de omslag van het boek siert. Deze foto, gemaakt
door Frank Noordenbos, toont de molen in
Kees van Grootheest belichtte
de mens Adriaan P. de Kleuver.

3ie jaargang nr. - december 2012
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de Mars met Rhenen op de achtergrond.
Frank heeft daarnaast gezorgd voor tientallen (kleuren)foto's, klein en groot. Hij
werd uiteraard ook in het zonnetje gezet.
Het maken van een boek van 672 bladzijden is niet het werk van één persoon. Zo
werd Machteld Huiberts - helaas niet aanwezig - bedankt voor al het controlewerk na
het ocR-en van de oorspronkelijk krantenartikelen die het hart van het boek vormen.
Ook Joke Honders, onze secretaris die tegen
het eind van het productieproces nog eens
alle tekst nauwkeurig gecontroleerd heeft,
kreeg een bloemetje. Het blijft nu eenmaal
vrijwilligerswerk. Zij was tevens zo vriendelijk om een leuke presentatie te houden
over de legende van Adam van Delen uit

Eck en Wiel, eveneens door Adriaan in het
boek genoemd.
Vertegenwoordigers van het gemeentearchief van Veenendaal werden bedankt voor
hun hulp bij het onderzoek: het hele archief
van Adriaan de Kleuver ligt daar opgeslagen
en is toegankelijk gemaakt.
Het drukproces is begeleid door Drukkerij Van Eck & Oosterink uit Dodewaard.
Zonder die hulp was het boek nooit zo mooi
en betaalbaar geworden.
Het geld begon gaandeweg tijdens de
voorbereiding van het boek toch wel een
punt van zorg te worden. Folkert Schuurman, de motor achter alles wat met dit boek
te maken heeft, ontdekte met een zekere
regelmaat dat er nog meer materiaal bestond

Jan de Kleuver ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Folkert Schuurman.
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van en over Adriaan P. de Kleuver. De wens
om het goed te doen en vooral om er iets
moois van te maken leidde tot schrikbarend
veel bladzijden en kleurendruk. Gelukkig
bestond er het CoOeratiefonds van de Rabobank Betuwe dat bereid bleek om een
bijdrage te leveren. In de persoon van Henk
Bolt werd dit fonds bedankt.
Folkert vertelde dat bij het maken van
het boek de bedoeling was dat alles wat door
A. P. was geschreven over de Neder-Betuwe
en Zoelen en de Avezathen - een historisch
verantwoorde combinatie - opgenomen zou
worden. Hoewel artikelen over de kerk en
geschiedenis van Kerk- en Kapel-Avezaath
wel aangekondigd werden in de oorspronkelijke krantenverhalen waren ze niet te
vinden of ze zijn nooit verschenen. Gelukkig
bestonden er verhalen van de heren Van
Scheerdijk en Vermeulen. Beiden werden
hiervoor bedankt.

Tot slot, vlak voor het bekende hapje en
drankje, en niet aangekondigd in het programma, heb ik de kans gegrepen om Folkert Schuurman even in het zonnetje te zetten. Daar houdt hij niet zo van, maar soms
moet het. Speciaal voor dit boek - maar ook
voor vele andere zaken - is het volkomen
duidelijk dat het nooit ontstaan zou zijn
zonder zijn werklust, kennis en vakmanschap, zijn contacten met veel mensen, en
zijn bijna spreekwoordelijke zorgeloosheid
als het over geld gaat. Na veel wikken en
wegen is besloten om Folkert een kleine
attentie in de boekensfeer te geven.
Terwijl iedereen daarna een hapje en
drankje kreeg begon het verkopen en distribueren van de eerste paar honderd boeken.
Haast u want de oplage is beperkt en
de prijs (€29,95) zeer aantrekkelijk. Het
boek is verkrijgbaar bij het Arend Datema
Instituut en bij een flink aantal verkooppunten die hieronder zijn vermeld.
•

Tan de Kleuver spreekt een dankwoord.

Verkoopadressen
Dodewaard:
Cop Supermarkt
Budding Assurantiën
Echteld:
Supermarkt MCD
Eck en Wiel:
SPAR Haverland
Ingen:
Kesteren: Boekhandel Van der Meijden
Lienden:
Bakkerij Van Voorthuizen
Herman van Meteren
Maurik:
Stephan van Wijek
Dio Drogisterij Molenaar
Ochten:
Opheusden: Boekhandel Van Leeuwen
Boekhandel Van Eck
Bakkerij Van Ginkel
Zoelen:
Bruna
Rhenen:
Tiel: Boekhandel Arentsen & Bonvrie
Veenendaal: Boekhandel Van Kooten
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STREEKPOS T
EIII,ERSOIENST

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 ib • 6669 MV Dodewaard
Tel. (0488) 4125 65- Fax (0488) 4129 44
Mail: info@gerto-streekpost.n1

Taxi

Spaan

Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 480959
Stationsstraat 1 Kesteren
30
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TABULA JAARBOEK 2012
Frans Nieuwenhof en Kobus van Ingen

Mystiek Rivierenland
• Merkwaardige verhalen uit de Betuwe
Op vrijdagmiddag 9 november is de nieuwe
uitgave van de Terugblik gepresenteerd in
het Veerhuis te Opheusden. Geert Visser
(voorzitter) leidde de bijeenkomst. Na een
inleiding over het hoe en waarom van dit
boek werd hij verrast door Cor van Heuckelum die hem het eerste exemplaar aanbood
als blijk van waardering voor de vele jaren
van hard werken voor de Tabula.
Daarna werden een voor een de twaalf
schrijvers naar voren geroepen om een boek

in ontvangst te nemen. Dat waren Menno
Potjer, Henk Klaassen, Emile Smit en Jan
Zweers, Herman de Regt, Bauke Huisman,
Joop de Wolf, Joke Honders, Hans van den
Hatert, Kobus van Ingen, Angelika Niemantsverdriet en Emile Smit, en Aart Bijl.
Een speciaal geval is hoofdstuk 13 (in
Jaarboek 13 dus). Hierin staat de tekst van
een lied over een heks Kwoai Alijd met wie
het slecht afloopt. Maar hoewel ze dus verbrand is krijgt ze - of een andere Kwoai

Geert Visser ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Cor van Heuckeium.
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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, bitterballer? enz.

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

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

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

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

(0488) 48 15 20
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Uiteraard was er ook de groep mensen achter
de schermen. Zoals de redactie - Ferdinand
van Hemmen, Menno Potjer en Mieke van
Veen-Liefrink (eindredactie) - en natuurlijk
Nus Tahitu (lay-out).
JAARBOEK 2013
Op dit moment is er weer een voorzichtige
start gemaakt met het Tabula jaarboek van
volgend jaar. Het thema hiervoor is `beeldende kunst in de Betuwe', een onderwerp
waarbij zowel de kunstenaar en ook zijn
schilderijen of beeldhouwwerk beschreven
kunnen worden. Het betreft dan kunstenaars die uit onze regio afkomstig zijn en
natuurlijk ook kunstenaars die in het Rivierengebied werkzaam zijn of werkzaam
zijn geweest. De kunstenaar hoeft geen
professional te zijn; ook de zogenaamde
'zondagsschilders' hebben vaak heel bijzonder werk geproduceerd. Wat te denken van
rondreizende kunstenaars die met name
in de 1.7e en 1.8e eeuw het Rivierengebied
regelmatig bezochten en veel landschapsDick van Altena (Foto: Sandra Zweers).
beelden op doek of papier vereeuwigden.
Alijd - zelfs nu nog altijd de schuld als er iets Het mogen ook heel recente kunstuitingen
onverklaarbaars fout is gegaan. De schrijver zijn, mits het maar een directe binding heeft
van dit lied Dick van Altena kreeg uiteraard met het Gelderse Rivierengebied. Als u denk
ook een boek. Bijzonder is dat hij ook voor over dit onderwerp een bijdrage te kunnen
de muzikale omlijsting van deze middag leveren, dan graag even contact opnemen
heeft gezorgd. Een cd met deze liederen met Kobus van Ingen (0488) 44 17 41 om te
zit achterin het Jaarboek.
voorkomen dat er doublures gaan ontstaan.
a
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 • (06) 300 40 552
info @weversuitvaart. n1
www.weversuitvaart.n1

3ie jaargang nr. 1 - december 2012

33

,,,,,,„
a a i ,,,........

1/4
• '7

n VOls '
en e\e- ysoro
e\ Oet u
joe\ctsa beste
,c de eloonl\
oaa

ykornoero

toipothe

h q leOln9
Grat is -.e- e notaris '
tot bli de
I

Assurantieen financieringskantoor

a. hommersom b.v.
n

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

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME ING EN
Tel. (0344) 602792
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Bakken; - W.deGREEF

De bakker met
hetgrootste assortiment!
ONZE SPECIALITEIT:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krentekliimpkes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 482624

HILEIBERff
CATERING
.\ /
_
Salades,
Warme en koude buffetten en hapjes,
Belegde broodjes, Barbecuepartijen,
Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz.

Voor bedrijven en particulieren
Bonegraafseweg 13 - 4051 CG Ochten
Tel.: (0344) 64 55 90
E-mail: info@huiberscatering.n1

www.huiberscatering.n1

NIEUWSBRIEF HKKCIO - HKMB - ADI 31C jaargang 11r. 1 - december 2012

MOOIE AANWINST!
ei>

Kobus van Ingen
11

Schenking mooie collectie foto's

Afgelopen zomer werden we benaderd door
Adrie van Hattum uit Rhenen. Hij was via via
in handen gekomen van een enorme collectie foto's, documenten en ook schilderijen
van de families Houtkoper, Den Hartog en
De Hartog. De foto's geven een fraai beeld
van de sociale bovenlaag en bestuurders uit
de plaatsen Hemmen, Ochten, llzendoorn
en Opheusden, tussen ca. 1900 en ca. 1970.
Daarnaast zijn er ook nogal wat fotoboeken bij van het Arnhemse Burgerweeshuis
met daarin de pachtboerderijen van deze
instelling gelegen in de Over- en een klein
aantal in de Neder-Betuwe. Deze laatste

foto's zijn van een mooie kwaliteit en geven een goed beeld van die jaren. Het is
bijzonder dat veel van de albums goed zijn
gedocumenteerd. Er worden in veel gevallen
namen en plaatsen bij de gebeurtenissen
genoemd.
In de komende tijd zullen we (zo mogelijk) met een werkgroepje van start gaan om
alles zo veel mogelijk te digitaliseren en te
beschrijven. Gelet op de hoeveelheid zal dit
een enorme klus gaan worden. We zijn de
heer Van Hattum veel dank verschuldigd
omdat hij dit onvervangbare materiaal heeft
kunnen behoedenvoor de versnipperaar! •

Voetbalvereniging 'De Batouwe' uit Opheusden, ca. 1915.
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HK MIDDEN-BETUWE
Ton Janssen, secretaris

Lezingen januari/ februari 2013
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62
Gezien de verwachte piek in de wereldbevolking omstreeks 2050 en de daarbij
behorende vraag naar voedsel, zien veel
Dinsdag 15 januari 2013
instellingen, zoals de FAO en de Wereldbank,
20.00 uur De Oude School Hemmen
duurzame intensivering van de bevolkingsNiels Ming
landbouw in ontwikkelingslanden als potentieel belangrijk voor voedselzekerheid.
Bevolkingslandbouw in
West-Afrika: het kan alle kanten op
Maar de manier waarop die intensivering
kan worden gerealiseerd is omstreden. De
Wiling is oud hoogleraar Communicatie en aandacht voor voorwaarden scheppende
Innovatiestudies van de Wageningen Uni- instituties, zoals regelgeving, krediet,
versiteit. Sinds zijn afscheid in 2002 is hij markten, boerenorganisaties, bestrijding
als wetenschappelijk adviseur betrokken van corruptie e.d. legt het vaak af tegen
bij een Nederlands onderzoeksprogramma belangen van technologie promotors en
van 4,5 miljoen in Benin, Chana en Mali, grote bedrijven.
•
dat in juli 2014 is afgelopen.
Het project richt zich op duurzame intensivering van de bevolkingslandbouw.
Daarbij gaat het om allerlei sectoren zoals
oliepalm in Benin en Chana; kleinschalige
irrigatie in Benin en Mali; cacao en kleine
herkauwers in Chana; katoen in Benin;
Karoténoten en integratie van veehouderij
en akkerbouw in Mali. De nadruk ligt op
de ontwikkeling van instituties die kleine
boeren helpen om hun bedrijvigheid te
ontwikkelen. Het gaat dus niet zozeer om
technologie en mechanisatie maar om de
voorwaarden en kansen waar de boeren het
van moeten hebben. Door vergelijking met
Nederlandse instituties zoals de veiling, de
Pachtwet, de coöperatieve banken e.d. die
hier zo'n grote rol hebben gespeeld zal de
inleider proberen de uitdagingen waar de
Afrikaanse kleine boer (vaak een vrouw)
voor staat herkenbaar te maken.
In december organiseert de Kring MiddenBetuwe geen lezing.

I
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Dinsdag 19 februari 2013
20.00 uur De Oude School Hemmen

Jaarlijkse Quiz

I

Dit wordt al weer de vierde keer dat we een
quiz organiseren over allerlei onderwerpen
die te maken hebben met kennis van ons
werkgebied in de Midden-Betuwe.
Wij proberen dit jaar de opzet van de
quiz enigszins aan te passen, zodat het nog
aantrekkelijker wordt voor iedereen die er
aan mee doet.
Op dit moment zijn we volop aan het
nadenken hoe wij de geplande verbeteringen kunnen omzetten in daden. Natuurlijk
wordt iedereen daar te zijner tijd uitvoerig
over ingelicht.

Uitgangspunt blijft dat we geen examens
afnemen maar een gezellige avond willen
organiseren zoals altijd onder het motto:
'TER LEERINGH ENDE VERMAECK'

Extra lezing in 2013.
Samen met Dorpshuis 'De Oude School'
organiseren wij in 2013 een extra lezing
met als onderwerp: de Geschiedenis van
de Oude School.
De beheerder van de Oude School
heeft het initiatief hiervoor genomen
en wij willen hier dankbaar gebruik
van maken. Ook hier hoort li in een
volgende Nieuwsbrief meer van. •

De Hemmense Harmonie, ca. 1930 (Coll. Van Hattum, zie pagina 35).
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RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

\---
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Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

r'llr

I

-

Postbus 24
667o AA
Zetten

Tel. (0488) 451312
Fax. (0488) 4526 21
E-mail: fvlynden@wxs.n1
•
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REIUCEEBRINK

opoit
i
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 454508

CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Hier
had

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

1.117W

.....
.
.......
•

Telefoon (0488) 451893
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN
38

advertentie
kunnen
staan!
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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD
Herman de Regt

Kansloos om een echt dorp te worden. vii
II Ontginning van het Herveldse Veld
HET BEGIN
In de dertiende eeuw groeide de bevolking
sterk en ze werd steeds welvarender. Er
kwam dus behoefte aan meer landbouwgrond. Ook in Herveld. De kasteelheer van
Andelst wilde hierop inspelen. Hij was, van
adel zijnde, moreel verplicht veel te betekenen voor de samenleving en initiatief te
nemen. Omdat hij van adel was had hij toegang tot de invloedrijke kring rond de graaf
van Gelre. Zodoende kreeg hij machtiging
uit Arnhem om het zuidelijk deel van het
Herveldse Veld grootschalig onder handen
te nemen. Dit was een immens uitgestrekte
wildernis, een parkachtig natuurlandschap.

Veld in gebruik te nemen door het rooien
van het oerbos en het graven van sloten
voor de afvoer van water, tevens dienend
als perceelsgrens en veekering. Er waren
in de afgelopen eeuwen al heel wat bomen
gerooid door de mensen van buurtschap
De Lech, die dit hout nodig hadden voor
hun bedrijf. Dit was voor hen een van de
redenen om zich juist hier te vestigen. De
Verloren Zeeg werd de achtergrens, een
afstand van wel twaalfhonderd meter. De
sloten kwamen evenwijdig aan elkaar op
gemiddeld honderdvijftig meter onderlinge
afstand. De Klipstraat werd als uitgangsbasis genomen. Bijzonder is dat deze sloten
niet haaks hierop kwamen, zoals elders de
gewoonte was, maar schuin. Waarom? De
DIJK
Toen er nog geen aaneengesloten Betuwse noordelijkste sloot was de grens van het
dijk was, liep dit laaggelegen gebied onder hele project. Het denkbeeldige verlengde
water, telkens als het peil van de Rijn steeg. ervan moest precies over de kerktoren van
Door de iets hoger dan de omgeving lig- Andelst lopen. Dat was de kerk waarin hij
gende Klipstraat wilde men zich enigszins bijna alles voor het zeggen had. Dan zou,
vrijwaren en langer droge voeten houden ten eeuwigen dage, iedereen weten dat deze
op de Herveldse Bouwlanden. Deze straat ontginning zijn initiatief was geweest. Ja, ja,
heet tegenwoordig Moordakkerstraat en ook een adellijk persoon is niets menselijks
Onderstalstraat. Maar alles werd anders vreemd. Die lijn kon niet over zijn kasteel
door de aanleg van het laatste stuk dijk, lopen, want dat gebouw was niet hoog en
namelijk tussen Elden en Driel waarmee nauwelijks te zien door al het geboomte.
de Betuwse Bandijk compleet werd. Ban
betekent dat deze dijk niet onder de verant- LECH -MENSEN
woordelijkheid van dorpen viel, maar van Er was echter nog een moeilijkheid te
de ban, de hogere overheid, dus het Ampt overwinnen. De werkers en later de boeren
wilden namelijk in geen geval deze LechOverbetuwe, zetelend in Eist.
mensen ontmoeten. Daarom werd van de
Schabbelaar af, tegenwoordig SchabbelaarUITVOERING
Toen werd het mogelijk ook het Herveldse sedwarsstraat, een nieuw weggetje het Veld
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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.

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
IF-11!

Ik.

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

A
A

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

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur
Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur
40
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in aangelegd. Dat werd daar als basis geno- een recht stuk watergang. Verderop heet
men. Die aanleg was eenvoudig, want in die deze de Herveldse Leigraaf. Die Meetgraaf
tijd werden wegen niet verbeterd met zand was maar iets breder dan een gewone sloot.
of grind. Het was gewoon een karrenspoor De noordelijke helft van het Herveldse Veld
in de klei, begroeid met gras.
werd door anderen onder handengenomen.
NOG EEN GEGADIGDE

WANNEER GEBEURDE

Na enige tijd wilde ook de kasteelheer van
Loenen bij dit project betrokken zijn. Loenen ligt aan de Waaldijk, zuidelijk van Herveld. Hij kon nog een klein stukje ontginnen
aan de Schebbelaar. Ook hier kwamen de
sloten niet haaks op deze uitgangsbasis. Het
denkbeeldige verlengde van een der sloten
kwam over de top van zijn kasteel, een opvallend hoog gebouw. Waar de twee ontginningen elkaar raakten kwam de Meetgraaf,

DIT ALLEMAAL?

Niet precies bekend is wanneer de Bandijk
gesloten werd, eind dertiende of begin veertiende eeuw. En verder in ieder geval voor
1346. Want toen brak de pest uit, die een
derde deel van de Europese bevolking ten
grave sleepte. Toen hoefden uitbreidingsplannen uiteraard niet meer.
Hoe ging het verder met het Herveldse
Veld? Niet best.
•

Legenda:
1.Hoogstraat
2. Klipstraat
3. Tielsestraat
4. Schabbelaar
5. weggetje
6. Verloren Zeeg
7. Meetgraaf
10
8. Herveldse Leigraaf
9. Buurtschap De Leech
10. Zichtlijn dorpskerk Andelst
Zichtlijn kasteel Loenen
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Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

Schildersbedrijf Hans van Ewijk

Rembrandt van Rijnstraat 44 • 4013Gii Lienden
06 51637973 • 0344-602740
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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
I Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3 - 4001 WG hel - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
ARCHIEVEN ARNHEM NAAR TIEL
Het Regionaal Archief Rivierenland heeft
vanuit het Gelders Archief archieven ontvangen die tot het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland behoren. Deze
archieven zijn in te zien op de studiezaal.
U kunt ze op onze studiezaal aanvragen
of u kunt via info@regionaalarchierivierenland.n1 een reservering doen om een
archiefstuk op een bepaalde datum voor u
te reserveren voor inzage op de studiezaal.
Een overzicht van de archieven kunt u
vinden op onze website.
•

PERSOONSBEWIJZEN
IN GEMEENTEARCHIEF ZOELEN
In een doos van het gemeentearchief van
Zoelen zat een grote stapel persoonsbewijzen. Deze zijn nu ook toegankelijk gemaakt.
Persoonsbewijzen werden in 1941 op
aandringen van de Duitse bezetter verplicht
en gaven de Duitsers een machtig administratief middel bij hun vervolgingspolitiek.
Ze werden gebruikt bij de jodenvervolging
en de tewerkstelling in Duitsland. Op alle
persoonsbewijzen is naast een portretfoto
een vingerafdruk aanwezig.
•

DIALECTWOORDEN 18
Joke Honders

Praote
gij
dialec'

1.Gejoechjach - bij ons opgeschoten jeugd Rijf: in deze bet. tegenwoordig nog gebruiWNT: Gejoechjach, znw. onz.; zonder mv., kelijk, behalve in Z.-Nederl., in West-Voorne,
verward geschreeuw, dooreengemengd ge- in het Oosten van de Bommelerwaard, in
roep, inzonderheid als uiting van uitgelaten N.-Brabant en in Groningen.
pret.
M'n vaoder deej elke zaoterdag de kaaie rijve
We gaon de leste jaore nooit mir naor de mart (v.t.: reef de kaaie).
in Heuze, ge zie toch allin mar gejoegjag.
Mijn vader harkte elke zaterdag het grind.
We gaan de laatste jaren nooit meer naar
de markt in Opheusden, je ziet toch alleen 3. Gepse' - heen en weer lopen
maar (herrie makende) opgeschotenjeugd. Weijnen, Etymologisch Dialectwoordenboek: Aan de haal zijn; haastig lopen.
2. Kaaie rijve' - Grind harken
Kjal lop toch nie zo te gepse.
WNT: rijven= harken (bedr. of onz.). Verg. Man loopt toch niet zo heen en weer. •
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI
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WESTRENEN MECHANISATIE
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES
DE ERKENDE DEALER VAN:

JOHN DEERE
tKARCHER
VIKING

57711L:

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

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

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten
Wij lessen met:
CBF 500 motoren met ABS
BMW ii8d en izod personenauto's
Land Rover freelander voor de aanhangwagen
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HISTORISCHE FOTO'S
Redactie

,
,

22 oktober

1922. Kersenplukkers uit Herveld bij de familie van Putten-van Stekelenburg.
Er staan o. a. op vader en zoon van Stekelenburg en neef Chris van Lutterveld. Met postpet
is Hendrik van Schaik. Wie herkent de rest?
Cursus kunstgeschiedenis

Bij voldoende deelname organiseert onze 6. De 19e eeuw en de moderne meesters
kring in het voorjaar van 2013 een cursus
van de 2oste eeuw.
'Inleiding in de kunstgeschiedenis'. In een
zestal cursusavonden van elk 2 uur (20.00 De cursus wordt verzorgt door drs. Lisette
tot 22.00 uur) zullen de volgende onder- le Blanc, kunsthistorica en archeologe, die
werpen worden behandeld:
een brede ervaring heeft als docente.
1. Oudheid: Grieken, Romeinen, Etrusken;

De kosten voor de volledige cursus (die

2. De schilderingen uit de catacomben van
de vroeg christelijke cultuur, de mozaieken van Ravenna en de Karolingische
Renaissance;
3. Romaanse en Gotische kerken en cultuur;
4. De Renaissance;
5. De Gouden Eeuw en het Zilveren tijdperk
(17e en 18e eeuw) ;

niet voor rekening van de Kring kunnen
komen!) worden geraamd op € 5o.- per
persoon.
Aanmeldingen: Arend Datema Instituut
(0488) 48 22 05 - E-mail: info@hkko.n1
of: Hans Borgstein
(0488) 48 16 83- E-mail: anhabon@tele2.n1
Aanmelden graag voor i januari 2013. •
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KORTE BERICHTEN
Redactie

In de maond oktober weure er een
paor mooie zomerse daage. Wil van
Heusden en heure buurvrouw Erna
uit Ingen lieten de auto de auto en
viete defiets urn in Tielte gaon winkele of- zo assetiggewordig zegge
'sjoppe' En bovedien was 't ok goed
veur de 'lijn'.
In hel aongekomme, stalde ze
hullies fietse bij de gratis plek bij
de ING bank. Daor hemme ze fietserekke waor ge ze in wjerskaante
kunt stallen. Mit zo een kabelslot
dee Wil heur fiets op slot. Dan wit
ik zeeker da'ze hum nie weg haole,
zeej ze.
In de stad verliep alles naor wuns.
Nao een afzakkertje gevat te hemme, gonge ze naor de fietse toe.
Laot daor nou een grote negerman
hullie opstaonte wachte. De miens
die er aanderhalf uur gestaon had
zeej niks en wees naor de fietsen.
Laot Wil nou heurfiets mit 't kabelslot ok aon die van dieje negermiens
vast gezet hemme.
Wil booj de miens wel duuzend
excuses aon.Het eeniege wa de
geduldig wachtende kjal zeej was:
'Domme Hollanders'!
Wá sedde gij?
Hannes
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It] Waterschapsarchieven
in Regionaal Archief raadpleegbaar!
Dat deze archieven in de belangstelling
van ervaren onderzoekers staan, is niet
verwonderlijk, want de archieven zijn van
groot belang voor de historie van de regio.
Bronnen voor de geschiedenis van dorpen
van vóór 1811 (vóórdat de gemeenten werden ingesteld) zijn in Gelderland namelijk
vooral in de archieven van de voorlopers
van polderdistricten terug te vinden.
Een schat aan informatie is te vinden
in deze archieven van de ambten en dijkstoelen van de Neder-Betuwe, Over-Betuwe
en Tielerwaard en in de archieven van de
dorpen. Ook de oude archieven van het
`Gemeneland' en polders van de voormalige graafschappen Buren en Culemborg
bevinden zich in de waterschapsarchieven.
In dorpsrekeningen kan men volgen
wat er allemaal gebeurde in een dorp. De
meeste dorps- en ambtsarchieven bevatten
ook stukken die voor de genealoog (stamboomonderzoeker) van belang zijn, zoals
belastingkohieren en dijkcedulen.
Op de site van het RA R wordt een voorbeeld van
een genealogische bron uit het waterschapsarchief gegeven: een lijst met huizen in de
heerlijkheid De Marsch uit 1671, afkomstig
uit het arc hi ef van het gerecht en dijkstoel van
De Marsch.
•
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
e-mail notaris@soons.knb.n1
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(*IVAN ECK Sz
OOSTERINK
communicatieregisseurs

Van Eck Er 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 digitale mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden
uw huisstijl. Bij Van Eck El 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
U:;,, L5f, ,,,,,,ARD I T. 0458-417450 I F. 048S-483121

