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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 

I

Maandagli maart 2013 
20.00 uur 
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis' 

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat 
200 jaar dit jaar. Dit klopt niet helemaal, 
of beter gezegd: helemaal niet. Koning Wil-
lem Ijs pas in 1815 ingehuldigd, maar goed, 
het wordt dit jaar gevierd. Hoe het nu zo 
is gekomen? 

Drie factoren zijn hier voor aan te wij-
zen: het driemanschap Frans Adam van der 
Duijn van Maasdam, Leopold van Limburg 
Stirum en Gijsbert Karel van Hogendorp is 
één reden. Zonder hen was het pad in de 
Nederlanden niet geplaveid geweest. Een 
andere reden was natuurlijk Willem Fre-
derik zelf, die in beginsel helemaal geen  

koning wilde worden maar onder de titel 
van stadhouder ons land wel wilde leiden. 

De derde reden - niet de minst belang-
rijke om van de lage landen in het noord-
westen van Europa een koninkrijk te ma-
ken - lag misschien wel bij Engeland, dat 
een buffer wilde creëren tussen Frankrijk, 
de Duitse staten en de Britse eilanden. Dit 
alles speelde aan het einde van het Napole-
ontische tijdvak; de rust diende in Europa 
terug te keren en Frankrijk moest in toom 
gehouden worden. 
Deze drie factoren worden behandeld om 
aan te geven hoe zij er voor gezorgd heb-
ben dat wij eerst met België en later weer 
alleen met de noordelijke provincies een 
koninkrijk vormden dat we nog steeds zijn. 

• 
Maandag 8 april 2013 
19.30 LEDENVERGADERING 
20.15 uur Lezing 
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'  

Drs.  A. I. Reijngoudt 
Belgische vluchtelingen in Nederland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

De `Groote Oorlog', die later de Eerste We-
reldoorlog bleek te zijn, begon voor België 
op 4 augustus 1914 toen Duitse troepen dit 
land binnentrokken. Naar schatting één 
miljoen Belgen sloegen op de vlucht voor het 
oorlogsgeweld en zochten een veilig heen-
komen in het buurland Nederland. Onder 
hen waren ook 40 000 Belgische militairen 
die gevlucht waren na de val van de on-
neembaar geachte vesting Antwerpen in 

Michaël Breeman 
200 jaar Koninkrijk der Nederlanden 
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I

Maandag 13 mei 2013 
20.00 uur 
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis' 

Victor Laurentius 
Van de aardbodem verdwenen 
in de Tweede Wereldoorlog 

Een`Belgenkamp' in Harderwijk.  

oktober 1914. Deze militaire vluchtelingen 
werden ondergebracht in interneringskam-
pen. Dit geschiedde in overeenstemming 
met de internationale afspraken, zoals die 
warenvastgelegd tijdens de Tweede Haagse 
Conventie van1907. Ook Harderwijk kreeg 
een reusachtig kamp ten zuidoosten van 
de stad. 

In de lezing worden de treurige levens-
omstandigheden van de Belgische militairen 
achter het prikkeldraad behandeld. Maar 
ook wat de kampcommandant en vele 
anderen, onder wie ook burgers van Har-
derwijk, deden om verbeteringen in hun 
lot te brengen. Op het gebied van recreatie, 
huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid 
werden indrukwekkende initiatieven ont-
plooid. Dat lukte in Harderwijk beter dan 
in het andere grote interneringskamp in 
Zeist. De opmerkelijke verschillen tussen 
de beide kampen worden duidelijk gemaakt. 

Er is een boekje over het Harderwijkse 
Belgenkamp verschenen: Gehalveerde men-
sen (uitgave BDU-Barneveld). Het is een be-
werking van de doctoraalscriptie uit 2002 

van drs. A.L. Reijngoudt uit Ermelo. 	• 

De lezing verhaalt over de zoektocht naar 
burgers die in de periode oktober 1944-mei 
1945 vermist zijn geraakt in de Neder-Betu-
we als gevolg van standrecht door de Duit-
sers. Nabestaanden en instanties hebben pas 
de laatste jaren de handen ineengeslagen 
in een ultieme poging tot het traceren van 
verwanten, dan wel vast te stellen wat er 
gebeurd is. Aan de hand van enkele 'cases' 
zal Victor Laurentius schetsen tegen welke 
achtergrond personen van de aardbodem 
verdwenen, op welke wijze naar ze gezocht 
is en wat hiervan de resultaten zijn en wat 
er nog gedaan kan worden om zaken op 
te lossen. Hij baseert zijn verhaal op zijn 
ervaringen als Rode Kruis-medewerker. • 
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KAREL J. H.W. RAMONDT 

Wim van de Westeringh 

I Karel Johannis (1837-1909) als dichter 

1. INLEIDING 
In Heteren is Karel J.H.W. Ramondt (1837-
1909) vooral bekend als koopman en fa-
brikant. Omstreeks 1882 begon hij op 'De 
Plukroos' te Heteren met het conserveren 
van o. a. 'kersen op eigen nat (of: sap)'. Maar 
hij was ook dichter. 

Meer bekend in die tijd als dichter en 
schrijver is een andere inwoner van Heteren, 
namelijk de predikant Joh. Hk. Jonckers. Hij 
schreef o.a. diverse keren in de Geldersche 
Volksalmanak. 

2. KAREL J.H.W. RAMONDT 
Karel Johannis (ook: Johannes) Hendrik Wil-
lem Ramondt werd geboren op 'De Plukroos' 
te Heteren op 27 april 1837 als zoon van 
Karel Ramondt, koopman en Jacoba Maria 
Slingervoet. Hij overleed te Leerdam op 23 
november 1909. Hij trouwde te Deventer 
O p 25 apri11865 met  Alberta  van Otterbeek 
Bastiaans. 

Ramondt was lid van de Vereeniging 
van Nederlandsche Letterkunde (Nieuws 
van den Dag d.d. 16-06-1888). In 1890 ont-
ving hij een prijs van f5,-  van de Com-
missie 'ter beoordeling der inzendingen 
voor Koster's Scheurkalender voor 1890, 
voor het volk door het volk' (Nieuws van 
den Dag d.d. 11-12-1889). Op het xxiiste 
Taal- en Letterkundig congres in Arnhem 
op 30 augustus 1893 hield hij 'een minder 
belangrijke lezing, over het vereeren van 
Mutatuli en Cremer', aldus een verslag in 
het Algemeen Handelsblad d.d. 01-09-1893. 
Karel J. H .W. Ramondt komt voor in een oud  

Biographisch Woordenboek der Noord- en 
Zuidnederlandsche Letteren, dat slechts een 
korte tijd uitgegeven geweest is. Hij staat 
hierin als volgt beschreven: `Ramondt (Karel 
Johannis Hendrik Willem), geb. te Heteren 
27 April1837, is koopman aldaar en beoefent 
daarbij de dichtkunst en fraaie letteren en 
gaf uit: Veldbloemen, Poëzie, Dev. 1865. 
Voorts leverde hij verschillende bijdragen 
in de voornaamste jaarb. en tijdschr., o. a. in 
Holland, Castalia, Geldersche Volksalmank, 
Almanak voor Blijgeestigen, Hollandsche 
Illustratie, Omnibus, Gouverneur's Oude 
Huisvriend, Leerwijzer, Eigen Haard, De 
Portefeuille, enz. ' . 

3. ZIJN CONSERVENFABRIEK 
Zoals gezegd, was Karel J.H.W. Ramondt 
koopman en fabrikant van de conserven-
fabriek 'De Plukroos' te Heteren. 

Zelfs in zijn brieven aan zijn kinderen 
komen dichterlijke zinsneden voor. Zoals 
in een brief d.d. 22-07-1890 aan zijn dochter 
Christine: 

'Moe is bezig met de bessen, 
Manje moet nu gauw aan 't pressen.' 

[Met Manje wordt waarschijnlijk bedoeld 
Manje (Hermanus) Krebber, die aan 
de Dorpsstraat tegenover 'De Plukroos' 
woonde.] 

In een brief aan zijn a.s. schoonzoon 
Anton schrijft hij: 

`Gij schrijft niets van de bessenwijn, 
Dien wij u zouden sturen. 
En of hij  mod  of wit moet zijn 
Voor u en uw buren.' 
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4. DE POLITIEK 

Karel J.H.W. Ramondt was politiek actief. 
Hij was jarenlang lid van de Gemeenteraad 
van Heterenvoor de liberalen, van 1892-1896 
en van 1898-1901; in 1901 werd hij herkozen. 

In een krantenartikel in De Locomotief 
d.d. 10-04-1888, een krant die in  Semarang  
(Java, voormalig Nederlands Oost-Indië) 
uitgegeven werd, komt ondermeer het 
volgende voor: 

Waarom heeft ons land niet geluisterd 
naar den heer Ramondt te Heteren, die den 
kiezer toeriep: 

"Vooruit" is de leuze 
Niet langer gewacht; 
Den man uwer keuze 
Ter stembus gebracht. 

Voor Rome strijdt Peter 
En Jan voor Calvijn 
Maar Kees vindt het beter 
Vrijzinnig te zijn. 

Dus stemmen, jandorie! 
Want een van de drie 
Behaalt de victorie, 
De vraag is maar: wie?' 

Ook was hij begaan met de Boeren in Zuid-
Afrika. Tijdens de komst van President Paul 
Kruger per trein vanuit Duitsland op 6 de-
cember 1900 zond hij hem de volgende 
dichtregels: 

'Aanvaard mijn welkomsgroet, o, Grijze! 
Mijn klimmende achting ten bewijze. 
En bij dien groet mijn hartebede, 
Met liefde Uw dappere volk gewijd: 
Tree spoedig in, na bangen strijd, 
De bode met de twijg van Vrede, 
Die 't vuig Geweld zijn eisch ontzegt, 
En U herstelt in 't heilig Recht!' 

Aldus in het Nieuws van den Dag voor Ne-
derlandsch-Indië d.d. 09-01-1901. 

In Nederland was grote sympathie voor 
de Zuid-Afrikaanse Boeren en heerste er 
een anti-Engelse stemming. In dat licht 
mag misschien zijn gedicht: 'Bij het lijk 
van Koningin  Victoria'  bij het overlijden 
(1901) van Koningin  Victoria  gezien worden. 

Voor zijn dochter Christine schreef hij: 
'Lief Christientje, weet je hoe het zit? De 
boeren namen  Ladysmith'  (1899). De stad  
Ladysmith  in Natal in Zuid-Afrika is be-
kend geworden uit de Tweede Afrikaanse 
Boerenoorlog. 

5. DE GELDERSCHE VOLKSALMANAK 

Van Karel J. H.W.Ramondt zijn in een viertal 
jaargangen van de Geldersche Volksalma-
nak gedichten opgenomen: 
(1861) De Kabouters (vrij naar Kopisch), blz. 
155. [Die Heinzelmnchen zu  Köln,  gedicht 
van  August  Kopisch (1799-1853), Duits schil-
der en dichter]. 
(1862) Vergeet-mij-nietjes, blz. 80. 
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(1863) In de hut, blz. 22. 

(-) De twee gezusters, blz.  loo.  
(1870) Te Kort bij komen, blz. 21. 

(-) Brusselsche spruitjes, blz. 74. 
(—) De straf der onttrouw, blz. 164. 

Het gedicht De twee gezusters is gedateerd 
1858. Ramondt was toen 21 jaar oud. 

In een recensie in de Vaderlandsche Let-
teroefeningen (1863) over de Geldersche 
Volksalmanak voor 1863 staat het volgende: 
'Een zestal dichtstukjes van K.J.H.W. Ra-
mondt, J. M. E. Dercksen, T. van Lohuizen, 
R.C.H. Ri5mer en R. H. Graadt Jonckers 
vullen den almanak. Het best van deze 
beviel ons dat van den heer Ri5mer: Hoog 
van moed; terwijl die van Ramondt tamelijk, 
van Dercksen redelijk, van Jonckers minder 
en van van Lohuizen uiterst flauw vonden'. 
We laten hier het gedicht In de hut uit de 
almanak voor 1863 volgen: 

IN DE HUT 
't Brillend besje spint, en zoet 
Spint het poesje bij heur voet; 
't Klokje tikt, en 't raadje snort 
't Draadje lang en de uren kort; 
't Vuurtje knappert; naast zijn tol 
Slaapt de blonde krullebol; 
Met den zuig'ling op haar schoot 
Zit de moeder, 't bruine brood 
Snijdt de vader, en de lamp 
Flikkert door den blaauwen damp 
Van zijn pijpje; bij de hand 
Ligt een bijbel zonder band; 

In den koopren ketel raast 
't Kokend water; buiten blaast 
De avondwind en fluistert zacht: 
`De Albehoeder houdt de wacht'. 

6.  DS.  JOH.  HK.  JONCKERS 

Karel J.H.W.Ramondt was een huisvriend 
van  Ds.  Jonckers in Heteren. In het gezin  

van  Ds.  Jonckers voltrok zich in augustus 
1862 een groot drama. In drie weken tijds 
stierven zeven kinderen en een stiefkind 
(nichtje) aan difterie. 

Voor elk kind schreef  Ds  Jonckers een 
rouw- of lijkdicht. Die gedichten van hem 
werden in datzelfde jaar in twee bundels 
uitgegeven. Ook zijn broer R.H. Graadt Jon-
ckers, predikant in Huissen, werkte hieraan 
mee, evenals Ramondt. 

De ene bundel draagt als titel: Kinderlijken, 
de andere bundel draagt als titel: Herdenken. 
In deze laatst genoemde bundel staan twee 
verzen van Ramondt, namelijk: Voorheen en 
Nu en Een verhaal op het kerkhof van Heteren. 
Dit gedicht volgt hieronder: 

EEN VERHAAL 
OP HET KERKHOF VAN HETEREN 
door K.J.H.W. Ramondt 

Hier is Verganklijheid, geslag van klok en uren: 
Dáár boven Eeuwigheid, die alles zal verduren. 

VONDEL 

Rust, wandlaar! In dit vredig oord 
Een wijle van uw zwerven uit: 
Daar straatgerucht of stemgeluid 
Wordt hier ue poozen niet gestoord. 
Alleen de herfstwind ruischt door 't lover, 
En strijkt de stille graven over. 

Het streelt u welligt, een verhaal 
Van mij te hooren wijl ge rust.  
'lc  Voldoe aan uwen wensch met lust; 
Maar, tooit geen sierlijk woord mijn taal, 
Zij zal u stof tot peinzen geven, 
Eer ge vaarwel zegt aan deez' dreven. 

Hier leefde, vrolijk en tevreén, 
Een achttal kindren bij elkaér, 
Zij droegen lief en leed te gaér: 
Hun dak was, als hun speelplaats, één: 
Men zag hen zamen waar zij kwamen, 
Zij bleven en zij gingen zamen. 
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Zoekt u ergens een woning? 

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

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

Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsesiraat 7- 4041 XE Mosteren 
Telefoon 0488 - 48 2228 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

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

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Swaenenstate 3 
Tel. (0344) 602400 	 Tel. (0488) 44 2906 
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Hun oogjes stonden vlug en hel: 
Hun koontjes waren frisch en rond: 
De lachjes speelden om hun mond, 
En 't was hun hartjes altoos wel: 
Hun handjes waren nooit verlegen, 
Hun voetjes vlogen langs de wegen. 

'I< Heb onder hen als vriend verkeerd: 
Ik wist hun neiging --- `k wist hun naam: 
Ik zag ze garen stoeijen zaám, 
En heb hun menig grap geleerd 
Zij waren lieve speelgenooten, 
Wier scherts mij nimmer heeft verdroten. 

Karel Ramondt en zijn vrouw op latere leeftijd. 

7. BRONNEN 

Maar ach! Hun spel was kort van duur, 
Het blosje van hun wang ging heen: 
Het lachje van hun mond verdween: 
Hun oogjes misten 't jeugdig vuur: 
Hun handjes is de kracht ontweken: 
Hun rappe voetjes zijn bezweken. 

De dood sloeg met zijn vale vlerk 
Dat levenslustig achttal neer: 
Één maand bragt ze allen tot den Heer: 
Hun namen staan op gindsche zerk. 
De herfstwind ruischt door ;t gele lover, 
En strijkt hun stille grafplaats over. 

Ik weet niet, wandlaar! of ge uw baan 
Nog langen tijd vervolgen moet, 
Dan of uw togt ten einde spoedt: 
Ik heb u dit verhaal gedaan 
Om u tot peinzen stof te geven, 
Eer gij vaarwel zegt aan deez' dreven. 

HETEREN, 1862 	 • 

In het Huis mijns Vaders zijn vele 
woningen: anderszins zoo zoude ik het 
u gezegd hebben. • 

CHRISTUS 
• Tekst: Johannes 12:4 

1. Westeringh, W. van de (2012). De Plukroos, 
ruim tachtig jaar heerlijkheden uit Heteren. 
In: Betuwse Vruchtenweelde (Henk Dokter 
en Dorien Rikken, red.), blz. 49 - 56. 

2. J. G. Frederinks en E. Jos van den Branden 
(1888 - 1891). Biographisch Woordenboek 
der Noord- en Zuidnederlandsche Letter-
kunde, blz. 637. 

3. Geldersche Volksalmanak, jaargangen1861, 
1862, 1863 en 1870. 

4. Jonckers, Joh. Hk. e. a. (1862).1. Kinderlijken 
en 2. Herdenken. (Twee bundels gedichten 
n.a.v. het overlijden van acht kinderen). 
Uitg. A. van der Veen Oomkens, Wagenin-
gen. 

5. Ramondt, K.J.H.W. (1862). Voorheen en Nu 
& Een verhaal op het kerkhof van Heteren. 
In: Joh. Hk. Jonckers e.a. (1862). 

6. Vaderlandse Letteroefeningen (1863). Re-
censie over de Geldersche Volksalmanak 
voor 1863, blz.100-102. Uitg. A. van der Mast, 
Gorinchem. 

7. Bij nazaten van K.J. H.W. Ramondt zijn meer 
gedichten e.d. van hem bewaard gebleven. 

8. Via: kranten.kb.nl:  verschillende adverten- 
ties, berichten e.d.. 

Zie ook: 
9. Westeringh, W. van de (in bewerking; 

2013?). Familietragedie in de pastorie van 
Heteren augustus 1862-: acht kinderen over-
leden aan difterie. In: Nieuwsbrief Arend 
Datema Instituut en Historische Kringen 
Kesteren & Omstreken en Midden-Betuwe. 
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JAARVERSLAG HKK&O 2012 

Joke Honders, secretaris 

 

  

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Deze vond plaats op maandag 16 april 2012, 

zie de notulen. [Blz. 27]. 

2. DE HISTORISCHE KRING IN 2012 

Het ledental van de HKK&O bedroeg eind 
2012 612 leden inclusief huisgenootleden, 
waarvan na de afsplitsing per i januari nog 
461 leden overbleven. 

BESTUUR 

Het algemeen bestuur vergaderde in 2012 

tweemaal. 

LEZINGEN 

In het verslagjaar werden wederom negen 
lezingen gehouden, die alle in het Dorps-
huis te Kesteren plaatsvonden. Kobus van 
Ingen en Joke Honders gaven namens onze 
verenigingen wederom lezingen in de regio. 

EXCURSIE 

De excursie voerde ons dit jaar naar de 
kastelen langs de Langbroekerwetering en 
omstreken. 's Middags bezochten we kasteel 
Amerongen. Dit jaar was de organisatie in 
handen van de heren K.v. Ingen en R. Hofs. 

OUD SCHRIFT 

Dit jaar had niemand zich opgegeven voor 
de cursus oud schrift. 

NIEUWSBRIEF 

De Nieuwsbrief verscheen dit jaar driemaal. 

PUBLICATIES 

Op 23 november verscheen het boek De  

Neder-Betuwe van A.P. de Kleuver. De pre-
sentatie was in het Heemkundig Museum 
te Ommeren. Het eerste exemplaar werd 
uitgereikt aan zoon en tevens erelid Jan de 
Kleuver. 

ARCHEOLOGIE 

Op het gebied van de archeologie is het 
afgelopen jaar ook weer het een en ander 
gebeurd, zie het jaarverslag van de werk-
groep Archeologie. [Blz. 171. 

AFSCHEIDING WERKGROEP ZETTEN 

De afscheiding van de Werkgroep Zetten 
heeft officieel afgelopen winter zijn beslag 
gekregen. Ze gaan per 1januari zelfstandig 
verder onder de naam Historische Kring 
Midden-Betuwe maar blijven onder de vleu-
gels van het Arend Datema Instituut. Voor 
de leden verandert er niets. 

DE TABULA BATAVORUM 

Deze verscheen op vrijdag 9 november voor 
de dertiende maal als Jaarboek met als titel 
Mystiek Rivierenland. Het eerste exemplaar 
werd uitgereikt aan Geert Visser, de voor-
zitter van Tabula. De bijeenkomst was we-
derom in het Veerhuis te Opheusden. 

45-JARIG JUBILEUM 

Ons 45-jarig jubileum hebben we gevierd 
met van een muzikale avond op vrijdag 14 
december in Ons Dorpshuis te Kesteren, 
waar bestuursleden en vaste medewerkers 
o.l.v. Folkert Schuurman de muziekgeschie-
denis ten gehore brachten. Medewerking 
verleende de band Fashionette. 	• 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2013 
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 8 april 2013 , aanvang 
19.30 in Ons Dorpshuis te Kesteren. 

Agenda 
Opening.  1.  

2. Mededelingen: 
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen ( in deze Nieuwbrief opgenomen). 
4. Financieel jaarverslag 2012 en begroting 2013. Deze stukken liggen een half 

uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. 
5. Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Johannes Hon-

ders en Goos Honders en de benoeming van een nieuw lid (aftredend is de 
heer Johannes Honders). 

6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Folkert Schuurman en Joke 
Honders. Benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Willem van Doorn (i.p.v. 
Daan Tap) en Evert van Gendt i.p.v. Henk Moorrees als penningmeester. 
Tegenkandidaten, ondersteund door minimaal vijf leden, kunnen tot een half 
uur voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur. 

7. Rondvraag. 

Het Veerhuis in Opheusden, gezien vanaf de Grebbeberg (Foto Frank Noordenbos). 
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-Celind 01 

H.D. Verwoert en Zn. 
Complete 1,v oninginrickting 

Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden  
tel.:  0488-441351 • fax: 0488-442751  

Onze openingstijden zijn: di-wo-do: o9:oo-18:oo vrijdag: 09:00-21:00 zaterdag: o9:oo-17:oo 

Tielsestraat /03 

4041 CS 

Kesteren 

Tel: (0488) 44 1298 

Fax: (0488) 4432 92 

email: fifo@vandainwonen  

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

maandot gesloten 

Ode/iv/ell 
/ • 

eel I  

Cede/ill,/ 

16  

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

 

Kobus van Ingen 

 

I Jaarverslag 2012 

Er is veel veranderd in de activiteiten van 
onze werkgroep. Was het in de afgelopen 
jaren merendeels verslag doen van ons 
veldwerk; dit jaar zijn onze activiteiten 
veel breder geworden. In de nasleep van 
de opgravingen van de zuidelijke Hoge 
Woerd tussen Kesteren en Ochten zijn we 
als werkgroep aan de slag gegaan met de 
determinatiewerkzaamheden van het op die 
plaats gevonden archeologische materiaal. 
Hierbij hebben we tot op de dag van vandaag 
veel hulp gekregen van een tweetal vak-
archeologen, Channa Cohen Stuart uit Cu-
lemborg en Timo Vanderhoeven uit Ede. Zij 
hebben ons de fijne kneepjes geleerd om met 
name het Romeinse materiaal goed te kun-
nen beoordelen. De eerste maanden hebben 
we ons bezig gehouden met het Romeinse 
bouwmateriaal en vanaf het voorjaar ook 
met de keramiek, zeg maar de potscherven. 
Beoordeling van het bronswerk en muntjes 
is meesttijds gedaan door ons eigen werk-
groep lid Cees-Jan van de Pol. Op dit mo-
ment zijn we nog niet zo ver dat we al een 
algehele conclusie kunnen trekken, maar 
er is al heel veel duidelijk. Aanvankelijk 
gingen we er als werkgroep nog vanuit dat 
we mogelijk een Romeinse versterking had-
den gevonden, dit blijkt het echter niet te 
zijn; althans daar zijn onvoldoende bewijzen 
voor. Eerder valt te denken aan een terrein 
direct in de buurt van een Romeinse villa, 
een grote collectieve boerderij. We hebben 
veel vondsten geborgen die normaal niet 
in een inheemse nederzetting voorkomen. 
Met name de bouwfragmenten waaronder 
veel dakpannen (Tegula) en nokvorsten (Im- 

brex), maar ook het vele leisteen wijzen op 
een Romeins bouwwerk. Echte funderings-
sporen ontbraken echter. Reeds in 1958 zijn 
bij de eerste aanlegwerkzaamheden van 
Rijksweg 15 onder het weg-carnet door de 
(toentertijd) bekende archeoloog J. Trimpe 
Burger sporen van een villa aangetroffen, het 
wat en hoe is echter niet geheel duidelijk 
omdat dit blijkbaar nooit is gepubliceerd. 
Voorlopig blijven we nog even determineren, 
ook is nu het potschervenmateriaal meren-
deels afgewerkt, daarna gaan we nog door 
met de beenderen (de botten dus) en het 
gevonden natuursteen. Als alles is bekeken 
gaan we werken aan het opgravingsverslag. 

Bij de opening van het nieuwe gemeente-
huis van Neder-Betuwe in Opheusden, werd 
ons door het gemeentebestuur gevraagd om 
een deel van het vondstmateriaal dat we 
op de Hoge Woerd hebben gevonden ten 
toon te stellen. Met een klein werkgroepje 
hebben we het materiaal geselecteerd en ge-
documenteerd en in een door de gemeente 
ter beschikking gestelde vitrine, ten toon 
gesteld. Gezien de vele positieve reacties die 
wij hebben ontvangen, wordt dit door de 
bezoekers zeer gewaardeerd. Voorlopig blijft 
de tentoonstelling nog enige tijd tijdens de 
gemeentelijke openingstijden te bezoeken. 

Verder hebben we onze tijd nuttig kun-
nen gebruiken bij het ompakken van de 
400 kisten archeologisch materiaal die in 
Kesteren op de zolder staan. Dit is allemaal 
in onze rijke archeologische regio gevonden 
gedurende het bestaan van onze werkgroep. 
De werkgroep archeologie is trouwens de 
basis van de muc&o, die als archeologische 
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VERBOOM 

vakzaak 

Piet van Walsem  

Woninginrichting 

Textielhandel 
' I  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

P. J. VAN DAM 
Kalkestraat 8 
Dodewaard 

Tel. (0488) 41 13 13  

meubelen 
tapijten 

gordijnen 
bedden 

Swaenenstate 4— Opheusden — Tel. (0488) 44 9140 
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werkgroep is ontstaan. Reeds in april zijn we 
van start gegaan om kisten van de zolder te 
halen, de inhoud nader te determineren en 
uit te zoeken waar het allemaal is gevonden. 
Alle vondsten gaan in speciale dozen van  
so  x  so  xi7 cm en worden overgebracht naar 
het Gelderse Archeologie Depot in Nijmegen. 
Hieraan zijn nogal wat kosten verbonden en 
we hebben de provincie bereid gevonden 
om hierin een kostendekkende financiële 
bijdrage te leveren. Inmiddels zijn er al zo'n 
200 dozen naar Nijmegen gebracht. Wat 
we allemaal vinden in de kisten is enorm. 
Heel veel fraai aardewerk uit de Bronstijd, 
de Midden-IJzertijd de Romeinse tijd, ook 
het vroege middeleeuwse materiaal blijkt 
goed vertegenwoordigd. Bij het overgrote 
deel van de kisten is prima te traceren waar 
het allemaal is gevonden en opgegraven, 
iedere vindplaats krijgt een coördinaat. Veel 
van deze vindplaatsen bezoeken we ook 
nu nog geregeld. Wel is helaas het verschil 
heel goed zichtbaar door wat de moderne 
grondbewerking heeft gedaan met deze 
vindplaatsen; wat ooit nog in grote stukken 
werd opgeploegd is heden vaak kapotge-
slagen tot kleine 'archeologische brokjes'. 
Het ompakken zal nog wel wat maanden 
in beslag gaan nemen. Zolang 
we kunnen rekenen op de en-
thousiaste groep vrijwilligers 
uit onze werkgroep zullen we 
hierin zeker gaan slagen. 

Zoals gewoonlijk worden de 
zaterdagmiddagen nog steeds 
gebruikt voor ons veldwerk. 
Steevast komen we om half 
twee in Kesteren samen en gaan 
dan 'te veld'. Meestal bezoeken 
we oude vindplaatsen en soms 
doen we wat  sight seeing  om de 
kennis van ons werkgebied ver-
der te verbreden. Afgelopenjaar  

bezochten we o.a. De Woerd van llzendoorn, 
Hokkerden bij Randwijk, De Zeven Morgen 
in Opheusden en het land van Timmer in 
Dodewaard. In het najaar zijn we gezamen-
lijk op excursie geweest naar het  Gallo-Ro-
meins museum in Tongeren (België). Dit 
museum is enige jaren geleden herbouwd 
en staat bekend om zijn enorme collectie 
préhistorische en Romeinse vondsten, ook 
de manier waarop het wordt geëxposeerd 
is in dit museum héél bijzonder, feitelijk is 
het een wandeling door de tijd. Na afloop 
zijn we gezamenlijk een hapje gaan eten; 
gezelligheid staat bij onze werkgroep hoog 
in het vaandel! 

De werkgroep archeologie bestaat uit: 
Roos Veldkamp, André Schaaij, Rian Hofs, 
Hans Thien, Cees van Meer, Carel Versluis, 
Kees Verhoeven, Piet Verweij, Cees-Jan van 
de Pol, Dick Koster, Dick van Ommeren en 
ondergetekende. Vaktechnische ondersteu-
ning is van drs. Timo Vanderhoeven en drs. 
Channa Cohen Stuart. 

Voor nadere informatie kunt u met ons 
contact opnemen. 

V.1.n.r.: Roos Ireldkamp, Kobus van Ingen en 
Kees Verhoeven bezig met het uitzoeken van de 

archeologische vondsten uit ons omvangrijke archief. 
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AUTOBEDRIJF  

Nil

AZET  
Transitoweg 2 
4051 CA OCHTEN 
Telefoon (0344) 6428 19 
Telefax (0344) 64 3533 
Internet: www.hazet.n1  
E-mail:  info@hazet.n1  

Voor al uw: 

• 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 

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

(0488) 48 13 43 

Uw adres voor: 

• Tuinbloemen, landbouwzaden 
en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 
planten en meststoffen. 

Doe-het-zelf centrum 

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

Uw handige buurman 
Nedereindsestraat 30 - Kesteren 

Telefoon (0488) 481223 

20  NIEUWSBRIEF HKKed0 - HKIVIB - ADI 31.e jaargang nr. 2 - maart 2013 



    

 

DE APPELENBURG  

 

    

 

Cees van Meer 

  

• Een eiken balk met houtsnijwerk 

GESCHIEDENIS 

De eiken balk voorzien van houtsnijwerk 
werd aan het einde van de Tweede Wereld-
oorlog ontdekt in de vloer van de verwoeste 
boerderij naast het voormalige Huis de Ap-
pelenburg te Dodewaard (hoek Waalban-
dijk/ Melkdreef). De balk is waarschijnlijk 
een bouwfragment van het kasteel. In 1839 
werd het kasteel afgebroken en is de balk 
omgekeerd als vloerplank gebruikt in de la-
ter door oorlogsgeweld verwoeste boerderij. 

De balk werd door de heer Van der Wes-
teringh bij meester Jan Tornga gebracht, 
hoofd van de school en amateur-historicus 
van Dodewaard en de Betuwe. Meester Jan 
schreef er een stukje over in zijn bundel: 
Dodewaard, verhalen uit de geschiedenis en 
legde de balk op zolder. In 1995 schonken 
nabestaanden van meester Jan de balk aan 
het gemeentebestuur van Dodewaard. 

BESCHRIJVING EN OUDERDOM 

Centraal op de balk staat een eikenboom, 
het symbool voor (levens) kracht. Aan deze 
boom hangen twee familiewapens, verbon-
den met een riem. De wapens behoren toe 
aan twee adellijke geslachten, Van Beynum 
en Van Buren. Meester Jan Tornga veronder-
stelde dat de balk is gemaakt ter ere van het 

huwelijk van Cecilia van Buren Bertrams-
dochter en Matthijs van Beynum, bewoners 
van De Appelenburg. Het alliantiewapen is 
waarschijnlijk tijdens of vlak na de huwe-
lijksvoltrekking aangebracht. Dit huwelijk 
vond plaats vóór 1518 en hieruit kan worden 
afgeleid dat de balk van die tijd dateert en 
dus bijna vijf eeuwen oud is. 

In de eikenboom zit eenpelikaan die in zijn 
eigen borst pikt, een symbool voor Christus. 
De pelikaan voedt zijn jongen met zijn ei-
gen bloed zoals ook Christus de mensheid 
verloste door het vergieten van zijn bloed. 
Rechts van deze scène staat een draak met 
een lange staart, vleugels en een krokodil-
lenbek. In zijn klauwen houdt hij een schild 
met daarop waarschijnlijk een zuil of muur-
anker. Een sluitende verklaring voor dit 
wapen is niet gevonden. Uit de mond van 
de draak schieten geen vlammen maar een 
druivenrank die de gehele rechterzijde van 
de balk beslaat. Ook de linkerzijde van de 
balk is gevuld met een druivenrank. Deze 
rank begint met een kleine slangenkop. 
Druiven duiden in verband met het huwelijk 
waarschijnlijk op vruchtbaarheid. 

Tenslotte staan er links van de centrale 
voorstelling een rozet en drie zessterren, 
rechts nog eens een zesster. Deze decora-
tieve elementen komen tot ver in de 19de 
eeuw voor en dan met name op landelijke 
toegepaste kunst. Bijzonder is dat de rech-
ter zesster niet net als de gehele voorstel-
ling uit het oppervlak omhoog steekt. Ze 
is in achtergrond uitgediept alsof ze later 
is aangebracht. 

De balk was oorspronkelijk alleen aan de 

voorzijde beschilderd. Aan de achterzijde 
van de balk lopen twee inkepingen en over 
de gehele lengte is er via de voorzijde een 
aantal gesmede spijkers ingedreven. Som-
migen steken er aan de achterzijde nog uit. 
Identieke inkepingen komen voor op een 
wapenbalk in het Wilhelmina Gasthuis te 
Culemborg, in156o bij de bouw aangebracht. 
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De balk met in het midden de t-wee wapens en daarboven de pelikaan. 

FUNCTIE 

Veel deskundigen is gevraagd naar de oor-
spronkelijke functie van de balk. Er zijn 
meerdere mogelijkheden. Voorstelling en 
afmeting zijn vergelijkbaar met stenen 
schouwbalken daterend rond 1500 uit 
Utrecht. Deze balk is echter van hout en 
de voorstelling is naïever dan die op de 
Utrechtse schouwbalken. Vergelijkbare 
houten schouwbalken van rond 1500 zijn 
tot nu toe niet bekend. 

Een tweede mogelijkheid zou een latei 
kunnen zijn, de bovendorpel van een deur. 
Houten bovendorpels eindigen meestal in 
een pen- en gatverbinding en daarvan ver-
toont deze balk geen enkel spoor. 

Tenslotte zou het om een bekleding van 
een moerbalk kunnen gaan. Wederom zijn 
er voor deze hypothese geen andere exem-
plaren bekend maar de in stuc uitgevoerde 
versiering op een moerbalk van rond 1525 
uit Deventer heeft veel weg van de decoratie 
van deze balk. 

Het Nijmeegs museum Commanderie 
van Sint Jan bezit het front van een kist die 
is gemaakt ter ere van het huwelijk van de 

Alliantiewapen van Matthijs van Beynum (1) 
en Cecilia van Buren (r) in detail. 

jongere broer van Matthijs, namelijk Johan 
van Beynum. Het houtsnijwerk aan deze kist 
is realistisch, vloeiend en gedetailleerd en 
contrasteert met het grove en naïeve hout-
snijwerk van deze balk. Vanuit het huidige 
perspectief is het dan ook moeilijk voor te 
stellen dat deze balk een prominente plaats 
in het Huis de Appelenburg heeft gehad. 
Gesteld kan slechts worden dat de decoratie 
op deze balk voorkomt op verschillende 
elementen in vroegi6e-eeuwse interieuren. 
Er zijn tot nu toe nog geen vergelijkbare 
houten exemplaren ontdekt en dat maakt 
het moeilijk om de functie van de balk te 
achterhalen. 

CONSERVERING 

De balk was voor tweederde vermolmd door 
houtrot. Grote delen van de balk waren zo 
fragiel dat stukken loslieten. Daardoor zijn 
delen van de koorddecoratie om de rand en 
fragmenten uit het oppervlak in de loop der 
jaren verloren gegaan. Bovendien was de 
balk door schimmelaantasting gekrompen. 
Hierdoor was veel van de oorspronkelijke 
verf opgestuwd en los gaan zitten. Een deel 
was reeds afgebladerd. 

Het toenmalige gemeentebestuur van 
Dodewaard heeft aan het Gelders Oudheid-
kundig Contact te Zutphen opdracht ver-
strekt de balk te conserveren. De werkzaam-
heden zijn op een zeer specialistische en 
tegelijk unieke wijze (voor de consolidatie 
is gebruik gemaakt van een zelfgebouwde 
couveuse) uitgevoerd door drs. H. Piena, 
houtrestaurator. 
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Na langdurige conservering is het verhaal 
dat Matthijs en Cecilia met deze balk wilden 
uitdragen nog goed leesbaar. 

BEGUNSTIGERS 

Donaties voor de conservering van de balk 
zijn verstrekt door Geurts Conservenfabriek 
B.V. te Dodewaard; NV Gemeenschappe-
lijke Kernenergiecentrale Nederland N.V. 
te Dodewaard en Rabobank Dodewaard B.A. 

TENTOONSTELLING 

De balk is vanaf Koninginnedag 2001 — kort 
voor de gemeentelijke herindeling - ten-
toongesteld in de entree van het gemeen-
tehuis van Dodewaard. Na de herindeling 
in 2002 heeft de balk een plaats gekregen 
in het gemeentehuis van Neder-Betuwe te 
Opheusden en na de verbouw/ nieuwbouw 
van het gemeentehuis is hij daar weer terug- 
gekeerd. 	 • 

Kaartje waarop de Appelenburg is ingetekend (1809). 
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Willem 
van  LENT(*)  

arbeider 

• Opheusden 05-04-1851 
1.  Kesteren 23-11-1941 

x Kesteren 

Lambardina Gerardina 
van  LENT  

werkster 

*Kesteren 23-08-1844 
-r Kesteren 06-01-1903 

23-11-1877 

N.N. Wendelina 
HENDRIKS 

dienstmeid 

• Opheusden 08-02-1851 
-er Kesteren 29-01-1917 

Cornelis Hendrik van  LENT  
voerman 

* Opheusden 04-11-1868 
t Kesteren 02-01-1949 

x Kesteren 

Peternella HENDRIKS 

• Opheusden 10-10-1871 
t Kesteren 20-01-1942 

11-10-1894 

Willem van  LENT  
boomkweker 

• Kesteren 06-12-1895 	I-  Kesteren 20-05-1981 
x Kesteren 

Pieter 
• Erkent de zoon van zijn vrouw 	 * Opheusden 09-06-1921 
bij het huwelijk in 1877 
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Geurtje Cornelia HOVESTADT 

• Dodewaard 13-06-1868 
t Kesteren 16-07-1949 
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x Opheusden 29-06-1816 

Johanna 
LAROS  

dienstmeid 

• Lienden 14-06-1822 
Kesteren 11-03-1887 

x Kesteren 23-04-1858  

x Opheusden 18-11-1893 

Johanna ROELOFSEN 

• Opheusden 24-07-1972 t Opheusden 28-07-1972 

28-03-1917 

* geboren x gehuwd (K[erk]) 
o gedoopt x ondertrouw 
t overleden (A) datum akte 

van LENT 
Opheusden 03-03-1997 

Marinus ROELOFSEN 
boomkweker 

• Opheusden 05-09-1864 
Opheusden 18-06-1947  

N.N. 

x Dodewaard 14-05-1835 x Valburg 22-11-18271 

Roelof 
ROELOFSEN  

arbeider, boerenknecht 

• Opheusden 28-10-1826 
t Kesteren 20-05-1911 

Andries Jan 
HOVESTADT 

visscher 

• Dodewaard 26-11-1837 
t Dodewaard 06-09-1918 

Cornelia 
MATERS 

• Valburg 29-08-1837 
t Dodewaard 23-11-1919 

x Dodewaard 18-05-1867  

Pieter van Lent 
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Slagerij / traiteur Augustinus 

• damesmode 

• herenmode 

• kindermode 

• algemeen textiel 

• woninginrichting 

Uitvaartverr orging 
Erik van Z_Joest 

Tel. 0344 - 65 55 32 
dag & nacht 

• 
t • 	 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.ultvaartverzorging,erikvanzoestal 

Hoofdstraat  12 — 4041AD —Kesteren 
Tel: 0488-4824 oo — Fax: 0488-481092 

http://www.slagerijaugustinus.n1  
E-mail: info@slagerijaugustinus.nl  

CENTRUM VOOR MODE br WONINCINRICHTING 

tzi2/1) E*1, zgtnk vow' ittr Ite _j  

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

Parkeren voor de deur! 

NET EVEN ANDERS, 
JE PROEFT HET VERSCHIL 

 

oorsma 
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LEDENVERGADERING 2012 

 

Joke Honders 

 

I Notulen van 16 april 2012 

1. Opening 
Afzeggingen: mevr. C. den Hartog. 

Stilstaan bij afgelopen jaar: goed jaar 
Overlijdens: Teun Versluis, Jan van Be-

zooijen, Anton Verbeek, Hans van de Haar. 
• Ledenaantal: stabiel net boven de 6 o o 

leden 

HKK&O in 2011 

• 13 mei Opening Pakhuis Hemmen. Recent 
hebben we nog wat archeologische zaken 
toegevoegd; 

• 21 mei Overdracht bord Lingesluis/ Ope-
ning wandelroutes-Dorpstafel Ochten, een 
actieve club; 

• 26 juli Stolpersteinen Ochten ter nagedach-
tenis aan de Joodse familie Frank gemaakt 
door een Berlijnse kunstenaar; 

• Frans Nieuwenhof is namens onze vereni-
ging toegetreden tot de Vrienden van het 
Streekarchief; 

• Bijeenkomst Woerdenproject. 
• Project Edu-Art - Ben Bregman heeft ge-

vraagd of wij willen meewerken, doen we 
niet, want onze ervaring is dat wij het werk 
moeten doen en zij strijken de centen op. 

• Bezoek aan Dodewaard: kerkarchief. 

Dick en Anton Spies gaan dit archief dat 
in slechte staat verkeerd in orde brengen 
en transcriberen; 

• 31 oktober le Bijeenkomst gemeente 
Castellum dat geresulteerd heeft in een 
officiële opgraving. Onze mensen hebben 
meegeholpen en zijn nog steeds bezig de 
vondsten te determineren. Conclusie was  

wel dat het geen castellum is; 
• Aanbieding Tabula Veerhuis Opheusden 
• Onderzoek naar de familie Frank in het 

oude archief van notaris in Opheusden. 
Twee mensen mee bezig; 

• 14 november Deel 3 Opheusden - Aanbie-
ding op lezing; 

• Betuweboek: Is wat ons betreft afgerond. 
Het boek verschijnt bij de opening van het 
nieuwe gebouw van het Regionaal Archief 
Rivierenland; 

• De gemeente Neder-Betuwe is in Ode aan 
de doden op T.V. Gelderland geweest. Wij 
hebben overleden mensen opgegeven die 
mogelijk interessant waren; 

• Afscheid Wim van Hermelen onze huis-
drukker bij Van  Eck  en Oosterink; 

• 22 december: Opening Romeinse weg tus-
sen Eist en Driel. WZ is daarbij aanwezig 
geweest; 

• Dorpshuisperikelen: een lezing in de Voor-
hof gehouden; 

• Veteranenmiddagen: nog steeds actueel; 
• Artikel Joke is in Heraldisch Tijdschrift 

verschenen; 
• Veel vragen direct, per post en per  e-mail;  
• Lezingen elders door een paar van onze 

leden. 

GEMEENTE 
De Monumentencommissie Gemeente Ne-
der-Betuwe baart ons zorgen. Er zou nu een 
Welstandcie opgericht worden samen met 
Buren, dat is niet doorgegaan. Nu ligt alles 
een beetje stil. De archeologische waarde-
kaart is ook nog steeds niet rond, terwijl 
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dit volgens de Wet op Cultureel Erfgoed per 
1-1-2012 wel moet. Er moet nu ook een kaart 
komen waarop niet alleen mogelijke arche-
ologische vindplaatsen staan, maar ook de 
beschermde dorpsgezichten. 
Monumentendag 9 & io september 'Groen 
van Toen'. Groen in relatie tot monumenten 
(Woerden, begraafplaatsen, boerenerven, 
Verdedigingswerken, Lanen, Monumentale 
bomen enz.) Onze gemeente doet niet mee. 

ADI 
• Weinig over te melden. Wij steken niet 

zoveel energie meer in dit gebouw, omdat 
we binnenkort toch verhuizen; 

• Woord van dank aan Wim van den Bosch, 
Hans van Tintelen en Piet Tijssen; 

• Inventarisaties gaan gestaag door, zoals 
het beschrijven van het fotoarchief. 

TABULA 
Tabula Jaarboek 12 november 2011 met als 
thema militair strategische monumenten. 
2012 het ongeluksgetal 13. Over bijgeloof, 
sagen, legendes en volksverhalen. 
Verhoging bijdrage. Wij hebben van het 
Tabulabestuur een verzoek gekregen om 
de bijdrage voor Tabula te verhogen om de 
Tabula in de huidige vorm te laten voortbe-
staan in  full-colour  en in het grotere formaat. 
Wij zouden dan ineens de contributie met 
enkele euro's moeten verhogen. Wij heb-
ben negatief gereageerd omdat wij het niet 
nodig vinden dat het een luxe uitgave blijft, 
die bovendie veel hogere portokosten met 
zich meebrengt. Om kosten te besparen kan 
men ook terugkeren naar het oude formaat. 
We wachten rustig reactie af. 

WAT ZIT ER IN HET VAT 
• Monografie Burgemeesters Valburg dat 

net voor zijn overlijden door Teun Versluis 
was afgerond. 

• Boek Adriaan de Kleuver 2012 - foto-
graferen met Frank Noordenbos voor 
nieuwe foto's. Het is allemaal meer werk 
dan we aanvankelijk dachten. 

• Heruitgave sterk uitgebreide versie van 
Russer over de Betuwelijn van na WOII. 

BEDANKT 
• Auteurs Nieuwsbrief; 
• Onze adverteerders + Vrienden ADI; 
• Alle vaste medewerkers; 
• Bedankt bestuursleden Steunfonds (no-

taris Versluijs en de heer Hoek); 
• In het bijzonder: directeur Frans Nieuwen-

hof en vaste medewerkers; 
• Marlies van Oosten, Tina van Veldhuizen,  

Silvia  Franken en Wim de Gier van het cwi; 
• Ran  Martens, kassier en Ab Fransen. 

2. Mededelingen 
• Verhuizing naar Ommeren: stand van 

zaken. Al veel vergaderingen met het 
Fonds Hulpbetoon gehad, inspraak in de 
tekening gehad. De vergunning voor een 
nieuw parkeerterrein is rond. Vergunning 
gebouw duurt nog even i.v.m. vergun-
ningen verandering bestemmingsplan. De 
bouw op zich zal niet zolange tijd vergen; 

• Zaterdag 12 mei Renoy, hebben we met 
onze boeken op de boekenmarkt gestaan 
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van Historische Kring West-Betuwe; 

• Vanaf 8 mei is het nieuwe Regionaal Archief 
Rivierenland open, J.S. de Jongplein 3 Tiel. 

• Week van de geschiedenis is ter ziele. We 
doen in dit verband dit jaar nog wel iets 
samen met de Oudheidkamer Rhenen. 

3. Jaarverslagen secretariaat en Werkgroe-
pen 

• Notulen Jaarvergadering 11 april 2011. Daar 
is een foutje ingeslopen, het moet Wim de 
Kruijf zijn in plaats van Henk. 
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Grote schoonmaak 
Vele handen 

maken licht werk! 

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

• Jaarverslag 2011 

• Secr. bedankt 
• Overige schrijvers jaarverslagen bedankt 

4. Financieel Jaarverslag 2009 
• Rekening 2011 / Begroting 2012 

• Penningmeester korte toelichting 

5. Verslag kascontrolecommissie 
De heer De Kruijff / De heer Honders 
Alles in orde bevonden, geen commentaar 
verder, dus de penningmeester wordt 
décharge verleend. 
• Penningmeester en kassier bedankt 
• Aanzoeken nieuw lid: Dat wordt Goos 
Honders uit  Eck  en Wiel. 

6. Omzetting Werkgroep Zetten naar 
Hist. Vereniging Midden-Betuwe 
• Wens van de Werkgroep om meer naamsbe-
kendheid in de gemeente te krijgen. Daarom 
naar een nieuwe vorm gezocht. 
• Een zelfstandige vereniging maar onder 
de paraplu van ADI wat archieven  etc.  be-
treft. Ook blijven ze gewoon meedoen met 
Nieuwsbrief en Tabula, dus in wezen veran-
dert er niet zoveel, alleen naamsverandering 
en ledenadministratie en eigen activiteiten. 
Alle leden in Over-Betuwe (ca 15o) komen 
nu automatisch bij Midden-Betuwe behalve 
die leden die op een toegezonden formu-
lier aangeven dat ze liever bij Historische 
Kring Kesteren willen blijven. Omgekeerd 
kan natuurlijk ook, dat mensen van elders 
liever bij Midden-Betuwe dan bij Kesteren 
willen horen. De oprichtingsvergadering is 
op 22 mei op een ledenvergadering aldaar. 

7. Procedure toewijzing leden aan de nieuwe 
vereniging 
• Na passering van de stukken: uitnodiging 
voor oprichtingsvergadering. 
In het najaar wordt de zaak gescheiden.  

8. Bestuursverkiezing 
• Aftredend en herkiesbaar: Daan Tap. Voor-
stel: verlaat het bestuur en gaat naar het 
bestuur van ADI. Voorstel goedgekeurd. 
• Aftredend en niet-herkiesbaar Henk Moor-
rees. 92-93 2e penningmeester/ 94-95 Pen-
ning meester. We moeten op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. Een van de leden 
komt met het voorstel of het niet iets is 
voor Evert van Gent uit Ingen en die is na 
de pauze bereid gevonden. 

9. Rondvraag. 
Geen vragen. 

10. Sluiting 	 • 
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STREEXPOST 
KOERIERSOIENSr__L 

Gerto Streekpost Koeriersdiensten 
Nobelweg 113 • 6669  MV  Dodewaard 

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

tiek 

Damme 
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.nl  

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

Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69 
Vanaf mobiel (0488) 480959 

Stationsstraat 1 Kesteren 
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE 

André Schaaij en Kobus van Ingen 

I Twee bijzondere vondsten 

Een aantal weken geleden deed ons werk-
groep lid André Schaay wat bijzondere 
vondsten in Echteld. Gewapend met zijn 
metaaldetector deed hij onderzoek op een 
akker even ten noorden van het dorp Ech-
teld. Deze akker staat niet echt te boek als 
een kansrijk gebied wat betreft zijn arche-
ologische vondsten, maar soms is het dan 
toch verassend te ervaren wat er toch nog 
in de bodem verscholen zit. 

Het betreffende perceel wordt al gene-
raties lang omgebouwd en ingezaaid en 
met regel wordt er flink op gemest. Dat 
betekent dat er dan ook met regelmaat 
materiaal op gebracht wordt dat mogelijk 
vanaf een andere plek afkomstig is. Enige 
dagen onderzoek leverde wat stukjes brons 
van gespjes en dat soort dingetjes, maar als 
klap op de vuurpijl 'piepte' zijn detector 
op een minuscuul schijfje. Het oog van de 
kenner zag direct dat het om een muntje 
ging, een klein en dun zilveren muntje. De 
modder op de akker laat meestal niet toe 
om de echte details te zien, eerst dient het 
goed gereinigd te worden. 

Op een later moment piepte André een 
schijfje lood uit de bodem. Ook dit verdiende 
het om nader bekeken te worden. Na reini-
ging op diezelfde dag werd de historische 
waarde van beide vondsten duidelijker. 

Het muntje blijkt dan toch heel bijzonder 
te zijn; het is van zilver en dateert uit de 
3.2e eeuw (afbeelding 1). Het is een munt 
van de Utrechtse bisschop Godebald en is 
waarschijnlijk in Utrecht geslagen tussen 
de jaren 1114-1127, de duur van zijn episco- 

paat. Godebald staat in het bisdom bekend 
vanwege de vele ontginningen die onder 
zijn bestuur zijn gerealiseerd. Aangenomen 
wordt dat hij opdracht gaf tot het afdammen 
van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede, 

Muntje van bisschop Godebald. 
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Ook voor bruiloften en partijen, o.a. 
salades, bitterballe' enz. 

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

Telefoon (0344) 642491 
b.g.g. 642772 

Tuinmeubelen van hout, 
metaal of aluminium? 

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

Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen. 

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

Hartman Mesch 

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

• 
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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waarmee het waterpeil in het 
achterliggende gebied kon 
worden gestabiliseerd. Na deze 
stabilisering konden de hoeve-
ontginningen tussen Ameron-
gen en de Houtense stroomrug 
worden gerealiseerd, waardoor 
er een omvangrijk leefbaar 
gebied kon ontstaan. Voor het 
instandhouden en bevorderen 
van de riviervaart liet deze bis-
schop voorts de Vaartse Rijn 
graven, om vanuit de Lek een 
goede verbinding met de Vecht 
en de Oude Rijn te realiseren. 

Het loden schijfje lijkt ech-
ter ook heel bijzonder te zijn. 
Na reiniging worden wat bij-
zondere details zichtbaar en 
het blijkt dat het een ijkgewichtje uit Nij-
megen is. Het wordt aan de bovenzijde 
gesierd met de dubbele adelaar uit het Nij-
meegse stadswapen en een fraaie inslag 
geeft aan dat het gewichtje is gemaakt in 
het jaar 1794 (afbeelding 2). Het conische 
gewichtje heeft een hoogte van ca. 23 mm, 
een grote diameter van ca. 40 mm en een 
kleine diameter van ca. 33 mm. Het huidige 
gewicht is zo'n 470 gram. Waarschijnlijk 
is het een zogenaamd `Blokgewicht' van  

één (waarschijnlijk Nijmeegse) pond. De 
toenmalige pond die vóór de invoering 
van het metrische systeem in de Franse 
tijd, ruwweg 468 huidige grammen was. 
Per regio kon dit wel wat verschillen en de 
exacte vaststelling en uitgifte van dit soort 
blokgewichten, vond plaats in de grotere 
provinciesteden zoals Nijmegen. Al met 
al twee bijzondere vondsten die we in de 
toekomst met trots in onze vitrines zullen 
tentoonstellen. 	 • 

WEVERS 
BEGRAFENISVERZORGING 

Sinds 1855 vertrouwd en betrokken 

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

Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o. 

Familie Wevers 4,,  Brederode 16 
6669  GL  DODEWAARD 

(0488) 4110 55 •:). (06) 300 40 552 
info@weversuitvaart.n1 
www.weversuitvaart.n1 

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 31.ejaargang nr.2 - maart 2013 33 



Assurantie- 
en financieringskantoor 

a. hornmersom b.v. 

HILLIBERff 
("TIERING  

t.en eigen 'n\s"7. 

tkorortlevsorrt 
ioekt sarnen 'Met u 

naa de beste 
potheekv orrn 

Gratis begeleiding 

tot 
loij de notaris. 

Burg. Lodderstraat 15 
Postbus 3 -4043 ZG OPHEUSDEN - 

Tel. (0488) 442144 - Fax (0488)442897 

Dakkerij 
W. de GREEF 

De bakker met 
het grootste assortiment! 

ONZE SPECIALITEIT: 

Kersenmonchoutaart met gebonden 
kersen en afgewerkt met slagroom 

STREEKLEKKERNIJEN: 

Kesterense ruitjes 
Betuwse bolussen 

Betuwse krentekliunpkes 

Hoofdstraat 26 • Kesteren 
Tel. (0488) 482624 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 
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  

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

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 602792 www.huiberscatering.n1 
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JAARVERSLAG AD! 2012 

AD 

 

Frans Nieuwenhof 

 

I Veel activiteiten 
Het afgelopen jaar is voor het Arend Datema 
Instituut een goed jaar geweest. 

Het bezoekersaantal is met ca. 1850 dag-
delen voor het eerst weer toegenomen. En 
de vragen per  e-mail  blijven binnenstromen. 

In de personele bezetting is weinig ver-
anderd. Wel is er een nieuwe vrijwilliger 
bijgekomen, Frank Noordenbos (de maker 
van vele foto's in het boek van Adriaan P. 
de Kleuver). Hij is het team van mensen 
dat zich bezighoudt met het inventariseren 
van onze fotocollectie komen versterken. 
Zoals eerder gemeld is dit een enorm kar-
wei. En het houdt niet op. Wel beginnen 
we te merken dat het moeilijker wordt om 
werkruimte in het stationsgebouw te vinden 
voor alle vrijwilligers. 

Gelukkig zijn alle boeken in onze biblio-
theek - op een paar kleine deelcollecties 
na - geheel in een database ingevoerd en 
er wordt nu hard gewerkt aan een gebrui-
kersvriendelijk zoeksysteem. De tijdschrif-
tencollectie is keurig geordend, maar eist 
evenals de bibliotheek voortdurend aan-
dacht wegens uitbreiding en onderhoud. 

De Werkgroep Archeologie is al maanden 
bezig met het ordenen, beschrijven, oprui-
men en afvoeren van onze archeologische 
collectie. Hier wordt echt hard gewerkt. 

Veel van bovengenoemde activiteiten 
zijn mede geïnspireerd door de komende 
verhuizing naar Ommeren. Het vergaderen 
en overleggen hierover en het maken van 
plannen kost tijd en aandacht. In het vorige 
jaarverslag is al gemeld dat de noodzakelijke 
procedures meer tijd kosten dan gehoopt. 
De verwachting was dat de verhuizing niet  

in 2012 zou kunnen plaatsvinden. We rich-
ten ons nu op de winter van dit jaar. Positief 
is dat alles erop wijst dat het samengaan in 
Ommeren door alle betrokkenen nog steeds 
zeer gewenst wordt. 

Het onderhoud van het gebouw bestaat 
steeds meer uit de allernoodzakelijkste 
reparaties van o.a. kapotgegooide ruiten. 
Het absolute dieptepunt was vorig jaar het 
stelen van al het lood van ons dak op drie 
verschillende dagen (of nachten). 

Een hoogtepunt was het verschijnen 
van het boek van Adriaan P. de Kleuver, 
De Neder-Betuwe. Dit is zoals bekend een 
bewerkte heruitgave van krantenverhalen 
van genoemde schrijver. Dit heeft geleid tot 
een royaal boek van ca. 670 bladzijden in  
full-colour.  Voor het ADI een flink financieel 
risico, maar als de tekenen niet bedriegen 
gaat het een enorm succes worden. Het 
reclame maken, verkopen, wegbrengen, 
versturen en rekeningen schrijven kostte 
veel tijd. Gezien het resultaat is dit door alle 
betrokkenen met plezier gedaan. 

De maandelijkse bijeenkomsten van de 
veteranen uit de omgeving gingen gewoon 
door en voorzien dus in een behoefte. 

Ons computernetwerk draaide het afge-
lopen jaar zonder al te veel problemen, maar 
door de snelle technische ontwikkeling be-
ginnen de systemen merkbaar te veroude-
ren. Veel apparatuur is tweedehands. Gerrit 
van Druten heeft het hier erg druk mee. 

Zonder iemand tekort te doen wil ik alle 
vrijwilligers van harte danken voor het en-
thousiasme waarmee gewerkt wordt. Zon-
der dat zou het ADI niet kunnen bestaan. • 
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HISTORISCHE KRING 

Midden-Betuwe 
,00,twoieguwils" a 

HK  MIDDEN-BETUWE 

Ton Janssen, secretaris 

Activiteiten maart/april /mei 2013 
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62 

I

Dinsdag 19 maart 2013 

20.00 uur De Oude School Hemmen 
Wim Huijbrechts 
Monumenten, een erfenis uit het 
verleden, die bescherming verdienen 

Wim Huijbrechts is bestuurslid van onze 
vereniging en bovendien voorzitter van Sti-
mova (Stichting Monumentenherstel Val-
burg) . Deze stichting is opgericht voordat de 
herindeling in de Over-Betuwe plaats vond. 

Tegenwoordig richt deze stichting zich 
op het hele gebied van de gemeente Over-
betuwe. Aan de hand van bestaande monu-
menten geeft Wim aan hoe belangrijk deze 
objecten zijn voor onze omgeving. Door 
deze vaak prachtige gebouwen en andere 
elementen uit het verleden krijgen velen 
belangstelling voor dit verleden en dat is 
precies een van de doelstellingen van onze 
club. 

Te vaak verdwijnen kostbaarheden defi-
nitief onder de slopershamer of zij worden 
dusdanig verwaarloosd dat opruimen uit-
eindelijk de enige oplossing is. 

Tijdig ingrijpen door belangenbeharti-
gers, zoals de historische verenigingen, kan 
erger voorkomen. Wij beschouwen al onze 
leden als ogen en oren voor bescherming 
van waardevolle bedreigde monumenten. 

De lezing van Wim toont aan dat deze 
oproep niet voor niets wordt gedaan. •  

I

Dinsdag 15 april 2013 
20.00 uur De Oude School Hemmen 

In de maand april is de lezing gepland van de 
gezamenlijke 3 verenigingen in de gemeente 
Overbetuwe..0p het moment van het ver-
schijnen van deze Nieuwsbrief zijn er nog 
besprekingen gaande met de inleider van 
deze lezing. U krijgt tijdig een uitnodiging 
toegestuurd. 	 • 

I

Woensdag 22 mei 2013 

Dit jaar gaan we naar het Kijk en Luister-
museum in Bennekom. Dit is een museum 
dat grotendeels draait op vrijwilligers. In dit 
museum is o. a. een uitgebreide collectie van 
speeldozen en oude muziekinstrumenten 
aanwezig. 

Maar er zijn ook liefst 9000 historische 
objecten die gebonden zijn aan de Veluwe 
te zien. Ook is er een authentiek snoepwin-
keltje uit 1900 gevestigd. 

Evenals andere jaren gaan we daar 's mid-
dags met eigen auto's naar toe. Ruim voor 
22 mei krijgt Li een uitgebreid programma 
en een uitnodiging. Wij hebben voor deze 
datum gekozen omdat wij op die dag precies 
één jaar bestaan. 	 • 

Onderwerp en spreker volgen nog 

Excursie naar het 
Kijk- en Luistermuseum 
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Jaarverslag 2012 van de secretaris 

OPRICHTING 

2012 is een gedenkwaardig jaar voor 
onze club geworden. Op 22 mei werd 
de Historische Kring Midden-Betuwe een 
feit. Na een aanzienlijke tijd van voor-
bereiding werd op die gedenkwaardige 
avond de werkgroep Zetten van de His-
torische Kring Kesteren e.o. opgeheven. 
De werkgroep, die al vanaf 1979 heeft 
bestaan, ging toen door als zelfstandige 
vereniging.Het aantal leden is door de 
verzelfstandiging niet noemenswaardig 
veranderd: zowel op 1 januari 2012 als 
op i januari 2013 waren dat er ongeveer 
150. Wij zijn er gelukkig mee dat we in 
de laatste maanden verschillende nieuwe 
leden hebben kunnen inschrijven 

Dit jaarverslag gaat dus over zowel de 
Werkgroep Zetten als over de Historische 
Kring Midden-Betuwe. 

LEZINGEN WERKGROEP 

Onder de paraplu van de Werkgroep heb-
ben we vier lezingen gehouden, die alle 
een bevredigende opkomst van belang-
stellenden hebben gehad. 

EXCURSIE 

In mei hebben wij onze traditionele ex-
cursie gehouden. Wij gaan altijd naar een 
interessante plaats in de omgeving van 
ons werkgebied. Dat maakt de organisa-
tie van de excursie eenvoudig en houdt 
de kosten laag. Ieder jaar weer zien wij 
een groot aantal belangstellenden voor 
dit evenement. Deze keer brachten wij 
een bezoek aan het museum van de in- 

richtingen in Wolf heze. En ook dit werd 
een zeer interessant bezoek. 

OPRICHTING VERENIGING 

In de zomer en ook nog in de herfst heb-
ben wij de administratieve zaken afge-
handeld die rond de oprichting van een 
vereniging moeten worden geregeld. Dit 
is nu klaar, al moeten we nog wel het 
huishoudelijk regelement voorleggen 
aan de leden. Dit zal worden gedaan 
tijdens de Algemene Ledenvergadering 
die gepland is voor april. 

LEZINGEN HKMB 

In de herfst van 2012 hebben wij voor 
het eerst als zelfstandige vereniging een 
drietal zeer druk bezochte en succesvolle 
lezingen georganiseerd. 

FINANCIËLE AFWIKKELING 

In het jaar 2012 werden de financiële 
zaken voor zowel de werkgroep Zetten 
als de Historische vereniging Midden-
Betuwe gedaan door de Historische 
vereniging Kesteren e.o. Dit was om 
praktische redenen: 'onze' leden heb-
ben hun contributie betaald aan Kesteren 
en hebben vervolgens o.a. de Tabula via 
Kesteren ontvangen. De kosten die de 
nieuwe vereniging heeft gemaakt voor 
organisatie van de lezingen zijn ook door 
Kesteren betaald. 

ZELFSTANDIG 

Vanaf 1 januari 2013 is de Historische 
Kring Midden-Betuwe ook financieel 
geheel zelfstandig geworden. 	• 
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RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN 

Dorpsstraat 1 	 Postbus 24 
6672  LC  Hemmen 	667o AA 

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

• Beheer en taxaties 
 

• Onteigening en planschade 
• Grond en pachtzaken 
• Schaderegelingen 
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REIICo 

Hoofdstraat 
Telefoon 

EBRINK 

opPiwv 
15 Zetten 

(0488) 454508 

CENTRALE VERWARMING 
SANITAIR — DAKBEDEKKING 

LOOD- EN ZINKWERKEN Hier 
had 
1.11V 

advertentie 
kunnen 
staan! 

Jan Doeleman 
LOODGIETERSBEDRIJF 

411111 ...I . . .. ,.._ 

Telefoon (0488) 45 18 93 
Dr. A.R. Holstraat 17 
6671 XW ZETTEN 
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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD 

Herman de Regt 

Kansloos om een echt dorp te worden.  VIII  

Waarom viel het Herveldse Veld zo tegen? 

GEBRUIK 

Deze ontginning betekende een flinke uit-
breiding van de bestaande boerenbedrijven. 
Men koesterde er hoge verwachtingen van. 
Maar dat pakte heel anders uit. Wat kon men 
met de nieuwe percelen doen? Het was taaie, 
stijve, stopverf achtige klei. Dit land ploegen 
zou heel veel paardenkracht vergen. Erg 
zwaar werk dus. En niet iedereen had zoveel 
paarden. Ook de verdere bewerking was niet 
eenvoudig. Een goed zaaibed moet immers 
uit een laag droge kruimeltjes bestaan, op de 
vochtige ondergrond. Dan zullen de zaden 
goed kiemen en voorspoedig groeien. Van 
kalkbemesting om de grond te verbeteren, 
wist men toen nog niet. Daarom was dit land 
minder geschikt voor bouwland, maar wel 
als grasland. Omdat de nieuwe percelen ver 
van huis waren en er geen wegen kwamen, 
lag melkveehouderij niet voor de hand. Wel 
jongvee, paarden en schapen. En vooral als 
hooiland. Dus de uitbreiding gaf slechts 
beperkte mogelijkheden. 

Niemand wilde er gaan wonen. Want na 
een dijkbreuk liepen deze lage gebieden het 
eerst onder water. In korte tijd stond er dan 
zomaar een meter water. En elke generatie 
maakte dat wel een of twee keren mee. 

BELASTINGEN 

Formeel bleef de vorst in zekere zin juri-
disch eigenaar van de ontgonnen woeste 
grond, het wildernisregaal. Om dit te blij-
ven erkennen moest jaarlijks tijns betaald 
worden als recognitie. Deze werd echter 
nooit door inflatie aangepast, zodat het in- 

nen na verloop van lange tijd niet meer de 
moeite waard was. 

Jaarlijks werd de tiend geheven, de raai-
tiend. Raaien of rooien is ontginnen. Ook 
wel novale tiend genoemd, nieuwe tiend, 
om te onderscheiden van de tiend over reeds 
eeuwen lang in gebruik zijnde landerijen. 
Die tiend was tien procent van de opbrengst 
van het bouwland en tien procent van de 
aanwas van het vee. Het werd geheven ten 
behoeve van de bouw en onderhoud van 
de kerk en voor het inkomen van de pas-
toor. Als de kerk een groot bedrag nodig 
had werd het tiendrecht soms verkocht aan 
particulieren, voor eeuwig. In ons land is 
dit recht pas in 1907 afgeschaft. 

Ook deze nieuwe percelen werden jaar-
lijks door het Ampt Overbetuwe aangesla-
gen voor de kosten van openbaar bestuur, 
rechtspraak en voor onderhoud van de dijk. 
Na een dijkbreuk kon dit een enorm bedrag 
zijn. Er was nog geen inkomstenbelasting. 

VERSNIPPERING 

Het waren kavels van twaalfhonderd bij 
gemiddeld honderdvijftig meter, dus lang 
en smal. Ingeval er bij een boedelscheiding 
meerdere erfgenamen waren, stond men 
voor de vraag hoe zo'n kavel te delen. Men 
splitste liever niet overlangs, want dan werd 
het wel erg smal en was er naar verhouding 
veel sloot of ondoordringbare heg nodig 
als veekering. Prikkeldraad kwam pas in 
gebruik tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
de frontlinies. En werd in de veehouderij 
slechts aarzelend toegepast. Want van een 
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Bouwbedrijf Gebr. van Dorland BV 
Uw betrouwbare partner in de bouw! 

Bouwbedrijf Gebroeders van Dorland BV is op het industrieterrein van Dodewaard gevestigd. 
In het pand bevindt zich achter de kantoren een timmerwerkplaats met diverse houtbewerkings-
machines. Al het mogelijke houtwerk wordt hier op professionele wijze gemaakt, waaronder 
kozijnen, ramen, deuren, dakkapellen, trappen, luiken enz. We bouwen bedrijfspanden en 
woningen maar zijn ook actief in de scheepsbetimmering, in onderhoud en in renovatiewerk. 

Bouwbedrijf Gebr. van Dorland  by  
Houtmanskampweg 7 • 6669 MZ Dodewaard 
Telefoon (0488) 41 1814 • Fax (0488) 41 1568 

VAKGARAGE 	ZAAYER v.o.f. 

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 

L.. ...K. 

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 

Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 
Gespecialiseerd in Citroën 

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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geslacht dier is de beschadigde huid minder 
waard voor de lederindustrie. Daarom dus 
deling overdwars. Het voorste deel kwam 
'eerste gewand' te heten* en het achterste 
'vierde'. Als er twee erfgenamen waren, 
kreeg de ene het tweede en derde gewand. 
Maar bij het verweiden was er wel het risico 
dat twee kuddes door elkaar kwamen te 
lopen. Dat moest dan maar. Verdere splitsing 
is nauwelijks voor gekomen. 

WATER 

Toen er nog geen aaneengesloten dijk was 
kwam er bij elke stijging van het rivierpeil 
ook water in het Herveldse Veld. Dat zette 
dan een dun laagje vruchtbaar slib af. Maar 
dat gebeurde nu niet meer. Bij een dijk-
doorbraak zakte uit het snelstromend water 
hoogstens zand naar beneden. De grond 
bleef nu vele jaren droog en klonk dus in. 
Deze verlaging bemoeilijkte de afvoer van 
regen- en kwelwater. In het voorjaar duurde 
het langer voor de grond opgedroogd was 
en warmer werd, zodat het gras kon gaan 
groeien. 

Waarom waterde het Herveldse Veld niet 
af op de Verloren Zeeg, de achtergrens? Dat  

mocht niet van Oosterhout en  Lent,  wier 
water door deze Zeeg naar de Waalwetering 
moest. Ieder kerspel zorgde voor zichzelf. 
Dus het Herveldse water kon er niet in. En 
het Ampt had niet de macht om hier iets 
aan te doen. 

Al het Overbetuwse water moest door de 
Waal- en Rijnweteringen naar het westen, 
door het Ampt Nederbetuwe en verder om 
tenslotte in Gorinchem op de Waal te worden 
geloosd, hopend dat die niet hoog stond. 
Molens waren nog niet uitgevonden. Ampt 
Neder-Betuwe had er geen enkel belang bij 
om het Overbetuwse water vlot door te laten. 
Een overkoepelende Lingestoel was er nog 
niet. En Arnhem behandelde alleen zaken 
die heel Gelre betroffen. 

Met de afvoer uit de Overbetuwe was het 
dus droevig gesteld. Dat gold vooral voor 
lage gebieden, als het Herveldse Veld. Het 
graven van de Herveldse Leigraaf was maar 
een gedeeltelijke oplossing want deze ging 
daarna langs Zetten en dat was niet lager. 
Daar ontlastte de Leigraaf zich in de Waal-
wetering. 

Dit allemaal was dus teleurstellend, maar 
het ergste komt nog. 	 • 

• Noot van de redactie. Het woord 'gewand' intrigeerde ons. We hebben getracht het woord in 
zijn oorsprong te achterhalen, maar dat is niet gelukt. De omschrijving in het WNT hieronder 
komt er wellicht het dichtst bij. Kan iemand dit nader ophelderen? 

GEWEND — voorheen GEWENDE —, znw. onz., mv. gewenden. Mhd. gewande, gewende 
(LEXER 1, 975, 982); nhd. gewande; mud. gewende (SCHILLER-LOBBEN 2, 101); oostfri. ge-
wend, gewendt (DOORNKAAT-KOOLMAN 1,624); mnl. gewende (VERDAM 2,1885). Het onz. 
geslacht is misschien niet oorspronkelijk: de Middelhoogduitsche vormen gewende en gewande 
luiden, behoudens het voorvoegsel, in het Ohd. wenti en wanta (SCHADE 1121 en1093): alleen 
de eerstgenoemde is afgeleid van het zw. ww. wenden (zie BRAUNE, Ahd. Gr. § 213). Gewende 
is eigenlijk: het omwenden, en, concreet gebezigd in toepassing op het ploegen, de plaats waar 
de ploeg omgewend wordt, het trappeleinde, de wendakker (lat. versura); thans alleen gewes-
telijk voorkomende in den zin van: „Een breed akkerbed (van twaalf tot zestien ploegsneden), 
anders ook Tafel genaamd" (DE  BO  372). — Andere beteekenissen (zie VERDAM) zijn verouderd. 
I Eenen akker in gewenden ploegen, in gewenden leggen, DE  BO  372. 
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Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

Voor meer informatie: 
Gijsbert Stoutweg 11 
(Industrieterrein 
Latenstein) 
TIEL 

Schildersbedrijf Hans van Ewijk  

Rembrandt van Rijnstraat 44 • 4033GH Lienden 
06 51637973 • 0344-602740 
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RAR 
REG. ARCHIEF RIVIERENLAND 

H. H. Huitsing 

I

Postbus 169 4000 AD Tiel - Telefoon (0344) 61 22 30  

E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.nl  
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3 - 4001 WG Tiel - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

GENEALOGISCH CAFÉ 

Met ingang van dit jaar zal er elke tweede 
vrijdagmiddag van de maand een genea-
logisch café gehouden worden bij het Re-
gionaal Archief Rivierenland .Tussen 14:00 
en 16:00 kunt u aan de specialisten van de 
NGV, afdeling Betuwe, alle vragen stellen 
met betrekking tot het doen van familie- 
onderzoek. 	 •  

ZOEKEN OP PERSONEN MOGELIJK 

Sinds kort heeft het Regionaal Archief 
Rivierenland een nieuwe functie op haar 
website staan: Zoeken op personen. In deze 
zoekmachine zitten momenteel158 .561 na-
men van personen die voorkomen in de 
genealogische bronnen van het RAR. De 
beschikbare namen die nu in deze database 
zitten zijn afkomstig uit Tiel. 	• 

DIALECTWOORDEN 19 Praote 
gij 

dialec' Joke Honders 

 

  

1. Gutmodder - Modder of slib uit het af-
voerputje 
De schoenen van Hannes zaten kas onder de 
gutmodder. De schoenen van Hannes zaten 
helemaal onder het slib. 

Dit is slib dat uit het afvoerputje kwam en 
in de sloot of een goot liep, dus eigenlijk 
'gootmodder'. WNT geeft voor gut een ver-
bastering voor god. 

2. Blet 
Veeg 't mcir effe op met stoffer en blèt. Veeg 
het maar eventjes op met stoffer en blik. 

WNT: Bijvorm van blad; bij Vercoullie wordt 
ook vr. bledde vermeld. 
MNL: Door klankwijziging ontstane bijvorm 
van blat, die ook nu nog in  dial.  gehoord 
wordt, b.v. in een  bled  van de tafel. 

3. Huuje; gehuuj - 
Vermanen; achter de vodden zitten 

Kjal  lop  me toch niet zo te huuje. Man zit me 
toch niet zo achter de broek. 
WNT: Opheu(Den, (vee of mensen) opdrij-
ven, voortdrijven. 
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JOHN 	DEERE 
KARCHER  

WESTRENEN MECHANISATIE 
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES 

DE ERKENDE DEALER VAN: 

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

PERFECTE SERVICE en REPARATIE! 

WWW.WESTRENENMECHANISATIE.NL  
Spoorstraat 71 KESTEREN 0488-481588 

Motor- en autorijschool Keuken 
Broekdijk 17 

4041 CT Kesteren  
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Biedt opleiding voor: 
rijbewijs A (Motor) 
rijbewijs B (Personenauto) 
rijbewijs E achter B (aanhangwagen) 

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

Tevens beschikken we 
over moderne theoriefaciliteiten 

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

GEDIPLOMEERD 

Afilly >"1/ 4  
MOTORRIHNSTRUCTEUR  
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HISTORISCHE FOTO'S 

  

Redactie 

 

  

In deze Nieuwsbrief zomaar twee niet zo bekende plaatjes. Boven: Aquarel van Frederik 
de Graaf (1871-1930) Teylers Museum Haarlem: Dodewaard 1909. Onder: Dorpsgezicht 
Kerk-Avezaath. Uit het schetsboek van Abraham de Haen, 1732. Rijks Museum, Amsterdam. 



Onderlaots was ik in het bejaor-
dehuis Elim in Ochten. Daor hong 
een plakette mit daorop de namen 
van het jerste bestuur. Daorbij was 
mevrouw Piem Janssen van Doorn. 

Zij witinde toen Ochten nog 
Ochten was vlak bij ons bij de 
Driesprong Preutelhoekse afweg, 
Ambachtstraot en de Dam. In iens 
moest ik denke aon de oorlog. 

Tusse de Dolle Dijnsdag en de 
luchtlanding kwam zij ons en de 
hele buurt waorschouwe  dá  we 
de raame umhoog moest schuive, 
want de Duitsers gonge de polder-
sluis opblaoze. 

De Duitsers hadde  dá  aon heur 
gevraogd. Het weure nette Duitsers 
van een parasutiste korps die 't Wa-
olfront kwame klaor  make.  Urn elf 
uur zouwe ze de sluis laote springe. 

En ja heur presies op tijd kwam 
de knal. Alle raame en ruite bleeve 
heel, behalve.., die van Piem. Zij had 
heur eige raam vergeete. 	•  

Wá  sedde gij? 
Hannes 

KORTE BERICHTEN 

Redactie 

Uit de plooi 
De 1.8e eeuw in beweging. 
Van 2 februari 2013 t/ m 26 mei 2013 
Museum Het Valkhof 

Museum Het Valkhof in Nijmegen gaat terug 
naar de 18de eeuw. Een eeuw die ook wel 
'de vergeten eeuw' wordt genoemd. Maar 
de invloed van deze verrassende eeuw is nu 
nog steeds te merken. Politiek Den Haag, 
namen van planten en dieren of het samen 
drinken van koffie en thee: ze vonden hun 
oorsprong in de 18de eeuw. De tentoonstel-
ling 'lilt de plooi' neemt u mee naar deze 
interessante periode uit de Nederlandse 
geschiedenis. 

Prentenkabinet Cornelis Pronk 
2 februari t/m 5 mei 2013 
Museum Het Valkhof 

Cornelis Pronk (Amsterdam 1691-1759) leg-
de zich vanaf 1720 toe op de uitbeelding van 
steden en dorpen, kerken en kastelen. Hij 
reisde daarvoor het hele land door, vaak in 
gezelschap van vrienden en leerlingen. Op 
zijn reizen vulde hij talloze schetsboekjes; 
deze studies gebruikte hij later voor grotere 
tekeningen en aquarellen. 

In de tentoonstelling is een keuze te zien 
van tekeningen van Pronk en prentjes naar 
zijn werk uit de collectie van Museum Het 
Valkhof. 
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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 

info@notariskantoorsoons.n1 
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VAN ECK 
" OOSTERINK 

communicatiere2:sseurs 

...• •.•.— • • ••-•''' 

Van  Eck  & Oosterink is volop in beweging Als communicatie-

regisseurs 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 Eft  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  

VAN L'CK & OOSTERI,« 1 E s'NRNc 2 166V9 NV DODEViAARD I T. 0488-417450 I  F  
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