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December 2013
• Maandag 9 december Lezing HKK&O
Ons Dorpshuis Kesteren, 20.00 uur.
• Dinsdag 10 december Lezing HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
• Dinsdag 17 december Lezing HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
Januari 2014
• Donderdag 13 januari Lezing HKK&O
Ons Dorpshuis Kesteren, 20.00 uur.
• Maandag 21 januari Lezing HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
Februari 2014
• Maandag 10 februari Lezing HKK&O
Ons Dorpshuis Kesteren, 20. 00 uur.
• Dinsdag 18 februari Quiz HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
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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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IN MEMORIAM
JOHANNES VAN DEN HATERT (1922-2013)

Op 13 november bereikte ons 's morgens het bericht dat Hans die ochtend dood
in zijn bed was aangetroffen, nadat hij een dag eerder een flinke val had gemaakt.
Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn kinderen en kleinkinderen, die toch nog onverwacht hun vader en grootvader moeten missen.
Namens de Historische Kring wens ik hen allen kracht toe bij het verwerken
van dit verlies.
Hans werd op 19 november onder grote belangstelling begraven.
Sinds 2011 deed hij het wat rustiger aan: hij vervulde geen bestuursfunctie
meer. Toch was hij op vrijwel alle woensdagavonden aanwezig en leverde hij
altijd een stevige bijdrage aan de discussies. Ook genoten we van de vele versjes en gedichtjes uit een ver verleden die hij uit zijn geheugen kon opdiepen.
Niet alleen zijn grote kennis van de historie zullen wij allen missen. Ook
als mens heeft hij - ondanks de soms kleine meningsverschillen - een diepe
indruk achtergelaten.
De Historische Kring en het Arend Datema Instituut hebben veel aan hem
te danken. Wij zijn dankbaar dat we hem in ons midden mochten hebben.
Folkert Schuurman
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HK KESTEREN EN OMSTREKEN
Folkert Schuurman, voorzitter

I Voorbereiding verhuizing in volle gang
OVERLIJDEN HANS

Op 19 november woonden we met vrijwel
alle actieve leden de herdenkingsdienst en
de begrafenis bij van Hans van den Hatert.
Op de volgende bladzijden haalt Kobus
herinneringen op aan Hans.

Voor de inrichting van het geheel hebben
we veel materiaal kunnen verkrijgen uit
het Legermuseum in Delft, die momenteel
verhuizen naar Soesterberg om te fuseren
met het Luchtmachtmuseum.
ONDERWIJSPROJECT I.S.M. EDU-ART

VOORTGANG OMMEREN

Op 7 november j.l. werd de leskist op het
gemeentehuis in Opheusden in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit het onderwijs en van onze kring overgedragen
door Enu-Art.
Getoond werd aan de onderwijskrachten
wat zich in de kist bevindt en hoe zij daar
in hun lessen gebruik van kunnen maken.

De bouw in Ommeren is inmiddels aang
evangen. De vloer van de kelder is vorige
week gestort en als u dit leest zal de kelder
inmiddels gereed zijn.
Het ging niet van een leien dakje. Er
moesten vele pompen worden ingezet om
het uitgegraven gat droog te houden, maar
het is gelukt.
Tijdens het uitgraven is gelet op eventuele
archeologische sporen in de ondergrond.
Er is echter niets bijzonders aangetroffen.
De voorzitters van de vier organisaties
die het gebouw straks gaan bemannen Heemkundig Museum, Boerenwagenmuseum, moceeo en Arend Datema Instituutzijn al enkele malen bijeen geweest om de
lijnen uit te zetten voor de toekomst. Er
moet nog veel geregeld worden.
Binnen muceeo is ook al enige tijd een
werkgroepje actief die zich bezig houdt met

Vanaf komend jaar behoren acceptgirobiljetten voor het overmaken van de contributie
tot het verleden.
Wij zullen voor het komende jaar een
factuur aan u verzenden waarop staat aangegeven hoe u de contributie kunt overmaken.
Nog handiger voor ons zou het zijn als
u de contributie voor het komende jaar zonder schrijven van onze kant - zou willen overmaken op een van de bankrekeningnummers die op de binnenkant van

de toekomstige verhuizing en de inrichting

de omslag zijn genoemd.

CONTRIBUTIEBETALING

•

van het gebouw.
Wij zullen op de bovenverdieping een
historische tentoonstelling inrichten, met
accenten op de Romeinse periode in de Betuwe en de landbouw door de eeuwen heen.
Met de andere partners wordt gezocht
naar een modus om samen van het expositiegedeelte één geheel te smeden.
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI
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HERINNERINGEN AAN HANNES
Kobus van Ingen

Wá
sedde
gij?

II 27 september 1922 — 13 november 2013
Met het overlijden van Hans van den Hatert
verliest de Betuwe een prachtig en veelzijdig
mens en een onvergetelijke informatiebron
voor de geschiedenis van onze streek.
Hij werd in 1922 geboren in Ochten als
enige zoon in een sociaal democratisch
arbeidersgezin. Hier bezocht hij de openbare lagere school en de catechisaties van
dominee Klaas Pieter Datema. Hij was een
goede leerling en wist zich vanuit die tijd
nog heel veel te herinneren.
Voor het vervolgonderwijs bezocht hij
in Tiel de ambachtsschool waar hij een opleiding tot machinebankwerker heeft afgerond. Een aantal jaren beoefende hij het vak
van draaier in de fabriek van Daalderop, hij
fabriceerde daar gedurende de mobilisatie
van 1939-40 duizendengranaathulzen voor
het Nederlandse leger.
In de oorlogsjaren kwam hij bij het spoor
terecht en zou daar blijven tot zijn vervroegde pensionering. Als actief voetballer - die
menigmaal een schorsing opliep - kwam
hij als freelancer in de sportjournalistiek.
Menig verslag van Betuwse voetbalwedstrijden werd door hem gemaakt en geplaatst
in het toenmalige dagblad Het Vrije Volk.
Voor Hans bleef het Betuwse dialect zijn
dagelijkse omgangstaal en in 1968 is hij in
dialect gaan publiceren. Wie kent niet de
Betuwse Praotjes van Hannes, die wekelijks
in de Tielse courant werden geplaatst. De
collum eindigde steevast met `Wá sedde gij?'
In de jaren tachtig werd hij lid van de
mucCeo en in de loop van de jaren werd hij
meer en meer actief bij de vereniging betrokken. In1987 trad hij toe tot het bestuur.
6

Hierdoor werden de contacten met de in
Ochten geboren Arend Datema - toenmalig
voorzitter en oprichter van de Kring - weer
stevig aangehaald. Twee uitersten wat in
het bestuur nogal eens resulteerde in hilariteit en komische confrontaties. Maar ze
konden het vaak ook niet zonder elkaar. Dit
resulteerde in 1998 tot de uitgave van 'Hoe
zedde gij dá', Dialect woordenboek voor
de Neder-Betuwe. Een project waar Hans
en Arend lange tijd aan werkten met als
resultaat dat dit boek nu bij veel Betuwse
gezinnen in de boekenkast staat!
In de daaropvolgende jaren was Hans
betrokken bij de uitgave van menig boek,
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in het project dat leidde tot de uitgave van
het boek 'De Betuwe in stelling' van Victor
Laurentius (2000), was hij samen met o. a.
Daan Vierger een enorme bron waar Victor
uit kon putten. Bij het afscheid van de gemeente Echteld In 2001, verzorgde Hans
samen met Arend Datema, Corina van den
Hoofakker, Folkert Schuurman en Henk
Zomerdijk de teksten voor het boek `Echteld'
Een dijk van een gemeente. Een prestatie
van formaat. In de daaropvolgende jaren
werden veel verhalen gepubliceerd in het
jaarboek 'Terugblik' van de stichting Tabula Batavorum en menige boekpresentatie
wist Hans op te vrolijken met zijn liedjes.
Onvergetelijk is de uitreiking van het eerste jaarboek waar Hans onder begeleiding
van een accordeonist gezellige en gevoelige
liedjes zong uit de mobilisatie. In 2011 nam
Hans afscheid van het muc&o bestuur en
bij die gelegenheid werd hij benoemd tot
Ere-lid van onze vereniging.

In het laatste half jaar werd zijn conditie
toch minder, hij kwam niet meer zo vaak
naar de `woensdagavondclub', het rijden
in het donker en bij gladheid werd hem
te zwaar. Persoonlijk sprak ik hem nog
iedere vrijdagmorgen bij hem thuis. Daar
bespraken we de actuele politiek, het wel
en wee bij de iiKice5'0 en al hetgeen in zijn
geheugen iedere keer weer opborrelde. De
laatste vrijdagmorgen dat we samen spraken
hebben we het nog over het te boek stellen
van zijn Betuwse praotjes gehad, hij heeft
ze allemaal bewaard en zou ze nog gaan
opzoeken... Waarschijnlijk is dit nog niet
gebeurd.
In Hans van den Hatert verliezen we een
actief lid van de muc&o, een ras-verteller,
de kenner van de Betuwe en vooral een
geweldig mens, die door velen gemist zal
worden.
•
Hans werd in 1998 benoemd
tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
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LEZINGEN KESTEREN
Hans Borgstein en Ran Martens
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis' v.h. `De Vicary' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a, Tel. (o6) 53 91 37 29

Maandag 9 december 2013
20.00 uur
Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'

provincies. Zij zijn een alternatief voor de
relatief kostbare tufstenen die tot die tijd
werden gebruikt. De ontwikkeling van de
baksteenindustrie houd tred met de verKobus van Ingen
stening, de bouw van stadsmuren en de
Steenovens,veranderende tijden
vroegste kastelen. Aan het einde van de
I en ondergang.
15e eeuw neemt het aantal steenbakkerijen
behoorlijk toe, omdat ook de woningen en
Kobus van Ingen vertelt het een en ander boerderijen in de steden van steen opgetrokover de steenfabricage in het algemeen en ken worden. De oude houtbouw heeft zo
de ontwikkeling van die industrie in de langzamerhand bewezen te vuurgevaarlijk
Betuwe. Onderwerpen zijn de fabricage- te zijn. Door verbetering van de transportmethoden, De afmetingen van de stenen, mogelijkheden worden vanaf de i8e eeuw
de schaalvergroting en automatisering, de steeds meer Betuwse stenen naar het westen
ligging in het landschap, het transport en verscheept. Bij de grote stadsuitbreidingen
vooral de mensen die er werkten. Een aantal in de 19e eeuw zijn er miljoenen stenen nofabrieken in onze regio wordt ook nader dig, een groot deel hiervan wordt in het
besproken.
Rivierengebied gefabriceerd en vindt via
In ons gebied waren het de Romeinen die de grote rivieren en kanalen de weg naar
`Tegulae (dakpannen) en 'Imbrex' (vorsten) de bouwplaatsen. We staan er niet altijd bij
bakten. Ze werden gebruikt voor de dak- stil dat al die stenen door mensenhanden
•
bedekking van de militaire onderkomens zijn gemaakt.
in de castella en de villa's waar (relatief)
Uitkruiers aan het werk.
grootschalige landbouw plaatsvond. Dat er nogal wat van deze
bakkerijen waren wordt aangetoond door de diversiteit in deze
baksels. Deze door de Romeinen
geïntroduceerde techniek is na
een aantal eeuwen weer verloren gegaan. Pas in het eerste
kwart van de 13e eeuw zien
we de steenbaktechniek weer
in noordwest Europa terug. De
eerste bakstenen die `kloostermoppen' worden genoemd,
kennen we uit de noordelijke
8
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Maandag 13 januari 2014
20.00 uur Lezing

Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'

I

Edwin van Brakel
Vliegtuigwrakken in de Betuwe,
opsporing en berging.

In 1989 is de toenmalige stichting Dutch
Aircraft Examination Group opgericht met
o.a. als doel het terugvinden van vermiste
vliegtuigbemanningen en het bewaren van
historisch materiaal, alsmede het vastleggen van de omstandigheden van de crash.
In de bestaanstijd van de DAEG zijn er
zo'n 35 bergingen verricht, al dan niet met
vermisten aan boord.
De meeste bergingen zijn verricht in
de Betuwe. Dit heeft o.a te maken met de
grondsoort, evacuatie, slagveld in de lucht
tijdens het zogenaamde Betuwefront.
De lezing toont hoe bergingen in hun werk
gingen, met alle problematiek,technische
problemen, vooronderzoeken, het preserveren van het materiaal,enzovoort.
Aan de hand van foto's ,beeldmateriaal
en een persoonlijk relaas zal een beeld worden gegeven van enkele bergingen.
Sinds begin 2000 is de naam DAEG omgezet in museum Vliegbasis Deelen, waar
een gedeelte van de bergingen te zien is.
De berging van zowel Duitse als Geallieerde toestellen zal aan bod komen, vaak
voorzien van een persoonlijk tragisch relaas.
•
Maandag 10 februari 2014

Op 2 november 1741 werd in Tiel Joan Derk
van der Capellen geboren. Hoewel hij uit
onze omgeving stamt, is zijn belang veel
verder reikend. Als volwassen man werd hij
politiek actief en nam hij fel stelling tegen
zaken als onderdrukking en slavernij. Zijn
opstelling maakte hem tot een omstreden
persoon en bracht hem in conflict met
de toenmalige stadhouder Willem v. Van
der Capellen kocht het leengoed De Pol in
Overijssel en kon zo namens de adel zitting
nemen in de Staten van Overijssel. Daar
bleek hij een fel tegenstander van de op
de boeren rustende verplichting tot 'drostendiensten' . Het werd hem niet in dank
afgenomen en een tijdlang werd hij zelfs
uit de vergadering geweerd.
In de loop van de tijd werd Van der Capellen een bekend strijder voor de vrijheid
en hij kan gelden als de grondlegger van de
Nederlandse democratie. Hij had ook een
levendig briefcontact met de Founding Fathers van de onafhankelijke USA. Daarmee
stond hij aan de basis van een eeuwenlange
Nederlands-Amerikaanse vriendschap. Tot
de huidige dag zijn Nederlandse invloeden
in het Amerikaanse staatsbestel te vinden.
Van der Capellen was ook één van de
eerste voormannen van de Patriottenbeweging, maar hij overleed in 1784, vóór deze
beweging haar eerste successen haalde. Na
de nederlaag van de patriotten is de nagedachtenis aan deze belangrijke Nederlander
jarenlang uit het nationale bewustzijn verdwenen. Pas sinds kort krijgt hij eerherstel.
In Den Haag, Zwolle en Appeltern is een straat
naar hem vernoemd.

20.00 uur

Zalencentrum 'Ons Dorpshuis'
Dr. Emile Smit
De grote patriot Van der Capellen
I tot den Poll (1741-1784)
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKM B - ADI
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WALDECKERLAND
Joke Honders

Vreemde heren met een intrigerend wapen
In 1639 overleed te Culemborg graaf Floris Schwalenberg zetelde al sinds 118o op deze
II van Palland. Aangezien hij geen kinde- burcht. De eerste uit dit geslacht die zich
ren had, vererfde de titel en bezittingen op graaf von Waldeck gaat noemen is Adolf I.
buitenlandse heren, namelijk op leden uit
het geslacht van Waldeck. Omdat de graven GEORGE FREDERIK
van Culemborg ook heer van dorpen in ons VAN WALDECK- PIERMONT
gebied waren, zoals Eck en Wiel, Lienden Als Philip Theodoor in1645 overlijdt, neemt
en Maurik, leek het ons interessant om het zijn jongere broer George Frederik van
land van herkomst van deze heren eens te Waldeck Pyrmont (1620-1697) zolang de
gaan bezoeken. Wij reisden daarvoor af regering waar en het voogdijschap over het
naar het stadje Waldeck am Edersee in de zoontje Hendrik Wolraet, die pas vier jaar
deelstaat Hessen.
oud is. In 1659 is deze volwassen, maar hij
zal nog maar vier jaar leven. Zijn hiervoor
GESLACHT VAN WALDECK
genoemde oom en opvoeder wordt dan opNadat de Van Culemborgs uitgestorven wa- volger. Deze George Frederik stelt verder
ren, vererfde de Culemborgse bezittingen op orde op zaken (hij had als voogd reeds de
andere geslachten. Eerst kregen we Floris schulden enigszins verminderd door de
en Floris ii van Pallandt. Na de dood van Heerlijkheid Eck en Wiel te verkopen voor
de laatste vererfde het op een kleinzoon de somma van f 22500 aan de gebroeders
van Elizabeth van Culemborg (de laatste Wilt en Diederik van Broekhuysen).
telg uit het geslacht van Culemborg) nameGeorge Frederik was wel getrouwd met
lijk op Filip Theodoor, graaf van Waldeck- een dochter van de hierboven genoemde
Piermont. Dit was dus een Duitse telg. Hij Willem van Nassau-Vianden-Diets, vandaar
werd geboren in Waldeck en huwde met de verwarring. Zij heet Elisabeth Charlotte
Maria Magdalena van Nassau-Siegen, de en overleed op 6-11-1694 te Culemborg en
dochter van Johan van Nassau-Siegen [NB. werd tien dagen later, op de 16e begraven
Dit laatste staat helaas verkeerd vermeld te Korbach. Het grote verschil in sterf- en
op bladzijde 124 van het boek De Neder- begraafdatum is gelegen in het feit dat ze
Betuwe van A. P. de Kleuver, waar staat: in Culemborg stierf, maar in Korbach in de
van Nassau-Vianden-Dietz, oudste dochter kerk bijgezet moest worden. Een hele reis
van Willem, veldmaarschalk der Vereenigde in die dagen en dat vooral in de herfst met
Nederlanden] .
allemaal modderige kleiwegen.
We logeerden in het plaatsje Waldeck
Graaf George Frederik had een militaire
waar ook het aloude stamslot van de familie loopbaan, was in dienst van de Vereenigde
Waldeck of liever gezegd de burcht staat, Nederlanden en van de keurvorst van Branhoog gelegen op een berg waarvanuit de denburg, was bij de vredesonderhandelinhele streek te overzien is. Het geslacht Van gen in Mnster en Osnabrck en nam in1683
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 32e jaargang
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H.D. Verwoert en Zn.
Compte-te, 1ivoologifir7ekt7,9
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

Tielsestraat 103
4041 CS
Kesteren

or

•:1

van Dam

Tel: (0488) 4412 98
Fax: (0488) 4432 92
email: itfo@vandamwonen

Na een ontspannen fietstocht of een
intensieve vergaderochtend even
bijkomen met een heerlijke lunch
in een nostalgische sfeer?
Zeven dagen per week vanaf 10.00 uur.
Veerweg 1 Opheusden • Tel. (0488) 44 12 07 • www.veerhuis-opheusden.nl
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Georg Frederik van Waldeck Pyrmont en
zijn grafmonument in de kerk van Korbach.
deel in de slag bij Wenen tegen de Turken
als veldmaarschalk van de rijkstroepen.
Dit laatste is ook duidelijk te zien op zijn
grafmonument waar we een levensgroot
beeld van een Turk tegenkomen.
Als hij in1697 overlijdt wordt hij begraven
in de Nicolaikerk van Korbach, waar ook zijn
vrouw drie jaar eerder bijgezet werd. Een
immens groot monument ter zijner gedachtenis prijkt tegen de noordkant van het koor
en rijkt tot boven aan de gewelven. We zien
daarop de vorst als gestorvene boven op een
sarcofaag liggen met rond om hem heen zijn
familieleden die zich naar hem toebuigen.
Daarboven zien we de vorst als militair te
paard geflankeerd aan de ene kant met een
Turk en aan de andere kant een Hongaar.
Dit duidt op zijn leven als militair te paard
in de strijd tegen de Turken. Helemaal boNIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI

32e jaargang

venin zien we het alliantiewapen van de
familie: een schriftrol met daarop de titels
van de vorst. Het voert hier te ver om alle
zinnebeeldige details van het monument
te beschrijven, maar die zijn er tientallen.
GROTE GRAFMONUMENTEN

Blijkbaar was het in die familie gewoonte
om met dergelijke monumentale grafmonumenten vereeuwigd te worden, want een
dergelijk monument vonden we eveneens
in de stadskerk van Bad-Wildungen. Het
betreft daar een monument ter ere van neef
Josias. Deze had eveneens een militaire loopbaan en stierf in een slag tegen de Turken in
1669 op Kreta. Op zijn monument zien we
eveneens een Turk en een Hongaar maar ook
twee vriendschappelijke Duitse militairen.
Het meest bijzondere dat we bij bij ons
bezoek tegenkwamen was wel de grafkapel
in de evangelische kerk in Netzlar, 'Maria
111". 1 -

december 2013
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

ogithkuithil
Nedereindsestraat 7- 4041 XE flesferen
Telefoon 0488 - 43 2226

's maandags gesloten

H.WEIJMAN

Mel

II I I IF

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
• aankopen o.g.
• verkopen o.g.
• taxaties
• hypotheken
• gratis berekening maandlasten
• financiële adviezen

Zoekt u ergens een woning?
Laat het ons weten!
Bel ons op of stap vrijblijvend
bij ons binnen.

_qv III
Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 44 2906

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 32e jaargang nr.1 - december 2013

Vleugelaltaar in het kerkje van Netze.
en de vier Gekroonden' kerk geheten. De
kapel was helemaal gevuld met tombes,
grafzerken en monumenten, allemaal ter
nagedachtenis aan leden uit het geslacht
Van Waldeck. Deze grafkapel is door de
allereerste graaf van Waldeck, de al eerder genoemde graaf Adolf 1, gesticht. Hier
liggen bijna alle Van Waldecks tussen 1267
en 1690 begraven. De oudste tombe is die
van Otto I uit 1306.
EEN BIJZONDER ALTAAR

Deze kerk in het kleine dorpje Netze is verder
heel bijzonder en wel omdat het een zeer

oud en mooi vleugelaltaar heeft daterend
uit 1360 /1370 met daarop allerlei bijbelse
taferelen uitgebeeld. Wat daarbij opvalt is de
voorstelling van het Laatste Avondmaal, een
onderwerp dat loo jaar later ook Leonardo
Da Vinci (1498) schilderde. Op het tafereel
in Netze zien we de apostel Johannes met
zeer vrouwelijke trekken afgebeeld terwijl
hij zijn hoofd gevleid heeft tegen de borst
van Jezus. Een mogelijke eigen interpretatie
van de schilder zou je denken. Het vreemde
is dat op een ander vleugelaltaar en wel in
de Kilianskerk te Korbach, dat veel later
geschilderd werd, in 1527 in opdracht van
graaf Philip iii van Waldeck en
zijn vrouw Anna van Cleve, dit
laatste eveneens wordt uitgebeeld, alleen zit Johannes nu
rechts van Jezus.
EEN ACHTPUNTIGE STER

De familie Van Waldeck voerde
in hun wapen de achtpuntige
ster, die we trouwens overal in
het gebied tegenkwamen. Ik
Overal de achtpuntige ster.
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 32e jaargang nr. 1 - december 2013
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ono 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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Grafkamer in het kerkje van Netze.
vind dit een intrigerend symbool. \Vaar doelt de Compostella, waarbij Compostella sterdeze ster op? De ster van Bethlehem? De renveld zou beteken. De route voert in ieder
poolster, Venus die net na zonsondergang of geval langs een plaats dat Estella heet, met
net voor zonsopgang te zien is of de Sirius- de naam stella= ster erin. Het wapen van
ster, bij de Egyptenaren het teken wanneer deze stad heeft eveneens de achtpunige ster,
de Nijl ging overstromen? Had de familie geel op een rode ondergrond. Daarom de
van Waldeck van oorsprong een relatie met grote vraag:is dit allemaal toeval of is er
andere Nederlandse familie's? In de Ne- een samenhang?
derlandse Leeuw van maart 2013 staat een
genealogie van de familie van Voorschoten VOORVADEREN EMMA
beschreven, later Van Cralingen geheten, die Waarom nu zo uitvoerig over deze familie
eveneens een ster in hun wapen voerde en Van Waldeck uitgeweid. Niet alleen omdat
dat teruggaat tot Ogier 1 van Voorschoten, zij enkele dorpen in ons gebied bestierden,
genoemd in 1206-1217. De bekende Julius maar ook omdat het de voorvaderen van
Caesar wordt op munten eveneens met een onze eigen koningin Emma betreft. Emma
ster afgebeeld. De heilige Suitbertus van werd immers in dit gebied geboren en wel
Teisterbant heeft als enige heilige de ster op het slot Arolsen. Dezelfde plaats als waar
als attribuut. Of op Maria, in de katholieke in 1682 bovengenoemde George Friedrich
kerk ook wel Sterre der zee of Stella Ma- tot o. a. heer van Lienden werd ingehuldigd.
ris genoemd. Dan is er nog het beroemde
Mocht u ooit in deze buurt komen, dan
bedevaartsoord en pegrimsroute Santiago zijn deze plaatsen echte aanraders!
•
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI
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AZET
nit

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

Bo,Lo.

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

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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Wilt gij vlug
heen en weer,
neem het
Renkumse Veer!

RENKUMSE VEER
Jeroen Niels

ig

Boekje met herinneringen
aan het veer tussen Renkum en Heteren

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat het Renkumse Veer
uit de vaart werd genomen. 19‘*:-I 973
De openstelling van de brug
over de huidige Aso was
hier de directe aanleiding
voor. Ondanks het verstrijken van de jaren hebben
veel mensen nog steeds
warme herinneringen aan
dit pontje. De aanleiding
voor het schrijven van dit
boekje is het feit dat mijn
opa, Toon Niels, bijna 28
jaar langs als veerman op
deze veerpont werkzaam
is geweest. Via oproepen in lokale media
ben ik met verschillende mensen in contact
gekomen, waarbij ik hun herinneringen
aan deze veerpont en in het bijzonder aan
Toon Niels, heb vastgelegd.
Deze verhalen geven een beeld van de
alledaagse activiteiten rond en op de pont.
De één heeft sterke herinneringen aan het
'gieren' op de rivier, de ander speelde als
jong kind op de veerstoep, weer een ander
maakte gebruik van het veer om werk of
school te bereiken. Wat ook opvalt is dat
veel mensen herinneringen koesteren aan
de bevroren rivier, vooral in 1963, toen
de Rijn voor de laatste keer was dichtgevroren. Deze gebeurtenis is daarom ruim
opgetekend. De herinneringen vormen het
grootste deel van het boek.
Verder geef ik een korte historische
beschouwing van het Renkumse Veer, dat
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI

teruggaat tot het begin van
de 18e eeuw. Ook is er een
artikel opgenomen over het
ouden-van-dagenhuisje
dat aan de veerstoep in
Renkum stond en waar
ouderen graag een kaartje
legde. Daarnaast heb ik
erin opgenomen een interview met een opzichter
die verbonden was aan de
bouw van de Rijnbrug. Ter
afsluiting heb ik uitgezocht
wat er met de veerpont is
gebeurd nadat die in 1975
aan Rijkswaterstaat werd
verkocht. Hiervoor heb ik een interview
gehad met een veerman uit de Bommelerwaard, die vanaf 1975 op deze veerpont
heeft gevaren en mij wist te vertellen wat
er vandaag de dag nog rest van de oude
pont uit Renkum.
Het boekje heeft een A5 formaat, staat
vol met foto's, meest zwart /wit, maar ook
enkele kleurenafbeeldingen. Het is geheel
in full-colour afgedrukt (zowel de cover als
het binnenwerk), telt 70 pagina's, heeft
een gelijmde rug en het is voorzien van een
ruime bibliografie. Het Renkumse Veer is
rechtstreeks bij mij te bestellen (kosten
15,95 euro). Heeft u interesse in een exemplaar dan kan u contact met mij opnemen
via e-mail: jeroen_niels@hotmail.com of
telefoon (o6) 27511311. Het boekje is niet
in de boekhandel verkrijgbaar.

32e jaargang nr. 1 - december 2013
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EXCURSIE 12 OKTOBER 2013
Cees van Meer

E De Giessenlanden
Excursieverslag
Met een bijna volle touringcar vertrokken opgewacht door collegae van de plaatselijk
op 12 oktober j .1. de leden van de Historische Historische Kring. Zij verwelkomden ons
Kring Kesteren e.o. - na de laatste toege- in een prachtige college-kamer met kofsnelde mede-reiziger te hebben opgepikt fie en cake. Niemand van ons realiseerde
- richting de Giessenlanden, het reisdoel zich op dat moment dat het water uit de
van de najaarsexcursie dit jaar. Iedereen Lek via een inundatiesluisje luttele meters
was vol goede moed en vol verwachting onder de vloer van de fraaie middeleeuwse
want na alle regen in de voorliggende dagen kamer (tevens trouwlocatie) naar het stadje
scheen vandaag een aangename najaarszon. stroomde. De aandacht ging uit naar het
De bus bracht ons over kronkelige interieur en de koffie smaakte te goed!
dijken met prachtige uitzichten over de
In het gemeentehuis is een museum
Beneden Merwede in het groene hart van ondergebracht. Te genieten was van fraaie
de Alblasserwaard. Mooie oude tegen de militaire kaarten en maquettes van het
dijken aanleunende boerderijen, rustieke vestingstadje, de in de polders gebruikte
buurtschapjes, kerkjes en voormalige kleine (hand-)gereedschappen, servies- en lingemeentehuizen trokken aan ons voorbij. nengoed en niet te vergeten de Waag waar
Wie dat niet helemaal in de gaten had werd in vroegere jaren de handel zich afspeelde.
bij de les gehouden door onze gidsen Chris Het aanwezige uurwerk trok veel aandacht
de Bont en Kobus van Ingen. De aardrijks- maar moest node gesmeerd worden. Dat
kundelessen van weleer werden nog eens
overgedaan want de begrippen afwaterings- We werden ontvangen in de ruimte achter de
rivieren, uiterwaarden, zomer en winterdrie ramen, enkele meters boven het water.
kades werden veelvuldig door
onze begeleiders gehanteerd
en menigeen verzuchtte bij een
volgend bezoek aan dit groene
gebied de fiets mee te nemen.
Via de Lekdijk bereikte de bus
met stuurmanskunst over de
smalle dijkgedeeltes het stadje
Nieuwpoort. Even buiten het
centrum van het stadje stopte
de bus en liepen we naar het uit
1697 stammende sierlijke gemeentehuisje waar we werden
20
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In de voormalige graanmaalderij op de
achtergrond was werkelijk van alles te koop.
Oude deuren, metalen hekwerken, beelden,
noem het maar op.
was onze conclusie toen bleek dat het slagwerk geen geluid voorbracht. Zoveel oudheid en soms toch nog herkenning. 'Mijn
moeder gebruikte dat vroeger...!'
De rondwandeling in en buiten het vestingstadje bracht ons naar de 16e eeuwse
kerk (bijna was daar een 'mooie djérn' uit
ons gezelschap opgesloten.., als verrassing
voor de dominee...?), mooie eeuwenoude
huizen met spreuken op de gevels, de
bastions en wallen rond het vestingstadje.
Iedereen genoot van het verre verleden en
van de aanwezige weidse Hollandse luchten.
Na deze wandeltocht door
straatjes en dijken moest de
inwendige mens nodig worden
versterkt en de bus bracht ons

familie Boer. Wie hier nog nooit
was geweest keek werkelijk zijn
ogen uit. In een voormalige
graanmaalderij midden in het
dorp met veel verdiepingen,
galerijen en allerlei 'aanhangsels' via open buitentrappen te
bereiken stonden antieke bouwmaterialen, brocante en antiek
uitgestald, waarbij de oude
mevrouw Boer tekst en uitleg
gaf en natuurlijk haar 'waren'
aanprijsde. Menig volkskundig
museum zou hier uitbreiding vinden voor
haar expositie. Het was er druk! Onze aankopen bleven beperkt tot brood en bolussen van een echte Zeeuwse bakker. Hoe we
ook zochten: geen `Giessenburgse Djérns
of Kjèls' voor de koffie thuis.
Nog duizelend van zoveel spulletjes uit
grootmoeders tijd kropen we in de bus
die ons vervolgens bracht naar Fort Vuren.
Onder het genot van een drankje keken
we terug op deze interessante en gezellige
excursie naar de veenweiden van Zuid Holland met de conclusie: Volgend jaar gaan
•
we weer mee...!

Een afzakkertje...!

over nog smallere dijken naar

Goudriaan waar een lekkere
lunch wachtte. Het was een gezellig samenzijn in Restaurant...
We konden weer vooruit!
We reden richting Giessenburg voor een bezoek - zoals
de uitnodiging met recht aangaf - aan het imperium van de
NIEUWSBRIEF HKKed0 - HKMB - ADI
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Nijmegen 24-08-1766 / tZoelen 01-10-1810
•

Hendrina Cornelia MONROIJ

ZOelen 29-08-1770/ tZoden 21-09-1847

x Ochten 30-04-1797

x Kesteren 20-05-1781

Arnoldus Bragt
van den HOF

Neeltje
van HERDE VELD

Gijsbert
van LENT

Catrina Jacoba
de JONG

• Kesteren 12-04-1800
t Kesteren 13-06-1868

• Kesteren 16-04-1785
Kesteren 16-02-1849

• Lienden 17-04-1801
t Ochten 07 -04-1878

• Zoelen 03-05-1802
Ochten 07-04-1873

x ZOelen 29-11-1789

x ZOelen 25-03-1826

Ariën van den HOF

Hendrika van LENT

• Kesteren 21-11-1826
t Kesteren 11-03-1873

* Lienden 23-03-1829
t Kesteren 03-09-1906

•

x Kesteren 29-12-1826

•

•

x

Kesteren 24-05-1790

Steven de JONGH

•

Kesteren 20-12-1767/1- Ochten 09-12-1827

I

Teuntje van INGEN

00

c

:zz Ochten 02-04-1760/1- Ochten 24-09-1832

ci

Opheusden 08-12-1754 /1- Kest. 29-06-1823

9

Gijsbertha van ELDIK

11.-1

,-,-•• Kesteren 17-03-1743 / t Kesteren 0 1-02-1796

0

Peter van HERDEVELD

Frans van Lavieren

x Kesteren 06-08-1850
Neeltje Hendrika van den HOF
Winkelierster
• Kesteren 09-10-1863 1- Nijmegen 14 -10-1942
01-02-1901

LAVIEREN

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI

* geboren x gehuwd (K[erk])
gedoopt x ondertrouw
t overleden (A) datum akte
32e jaargang nr. 1 - december 2013

23

5).etlAWS
• damesmode
• herenmode
• kindermode
• algemeen textiel

Slagerij /traiteur Augustinus

• woninginrichting

NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL

Boorsma
CENTRUM VOOR MODE E, WONINGINRICHTING

Hoofdstraat 12-4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-4824 oo — Fax: 0488-481092
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: infogslagerijaugustinus.n1

zetni, vovr

keiutwv1

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

Uitvaartverzorging
Erik van
oest
Tel 0344 - 65 55 32

dag & nacht
•

Respect
voor alle wensen
Aandacht
voor alle mensen

• Voor- en nazorg
• Begeleiding en advies
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in de gehele regio
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
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MUZIKALE MO(NU)MENTEN
Redactie

Zaterdag 28 september
Langs de 'oude' Betuwelijn

Boven: Het was gezellig druk
tijdens het concert van de Harmonie Ochten op 28 september
j.l. naast ons gebouw Er werd
goed en beschaafd gemusiceerd.
Het enige dat ontbrak echter was
een stevige mars!

Op diezelfde dag was de Werkgroep Archeologie vertegenwoordigd op de manifestatie georganiseerd door de Dorpstafel van
Ochten in de Vicary. Roos en Karel hadden heel wat uit te leggen.
NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - Aim 32e jaargang nr. - december 2o1.3
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TABULA BATAVORUM 2013
Kobus van Ingen

I

Jaarboek 14 uitgereikt aan Joke Honders

Op vrijdag 8 november jl. was het weer
zo ver. Een trots bestuur van de Stichting
Tabula Batavorum presenteerde zijn 14e
jaarboek in het Opheusdense Veerhuis.
Het nieuwe jaarboek staat in het teken
van de Betuwse kunst. Als titel is gekozen
voor 'Schoonheid Verbeeld'; Kunst in de
Betuwe. Er zijn 16 hoofdstukken waarin allerlei aan de Betuwe gerelateerde kunstvormen, kunstenaars en nostalgische beelden
worden beschreven. Veel van de auteurs
publiceerden al eerder voor de Tabula jaarboeken, maar er is ook een aantal nieuwe
auteurs die het jaarboek mede inhoud hebben gegeven.
De onderwerpen zijn zeer divers en varieren van een kleurrijk plaatjesalbum, muurschilderingen in Neder-Betuvvse kerken tot
vaardige kunstschilders en beeldhouwers
en een glaskunstenaar. Ook de geografische
spreiding van de artikelen is dit jaar weer
zeer geslaagd te noemen.
Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer
een eerste exemplaar uitgereikt. Ditmaal
kwam de eer te beurt aan Joke Honders
vanwege de vele boeiende bijdragen die
zij in de loop van de jaren aan het Tabula
jaarboek heeft geleverd. De voorzitter van
de stichting Geert Visser reikte hierna aan
alle auteurs de boeken uit en ging in het kort
in op de inhoud van hun bijdrage.
Bij de boekpresentatie exposeerde Johan
Vermeer uit Opheusden een aantal van zijn
fraaie schilderijen. In het jaarboek wordt de
heer Vermeer in een artikel beschreven als
de landschapschilder van de Neder-Betuwe.
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Zijn schilderstukken zijn zeer herkenbaar
en laten veelal voorstellingen zien van onze
dijken, uiterwaarden en natuurlijk de rivier.
De bezoekers waren onder de indruk van
zijn artistieke vaardigheid.
Het bestuur mocht zich ook dit jaar weer
verheugen in een goede belangstelling van
de besturen van samenwerkende historische verenigingen, vertegenwoordigers
van buurverenigingen, familieleden van
de beschreven kunstenaars en de lokale
pers. Zoals gewoonlijk was het ook dit jaar
weer een geslaagde boekpresentatie.
Na de uitreiking van de boeken hield
Emile Smit uit Tiel een korte inleiding over
het te beschrijven thema voor jaarboek 15:
De rol van het openbaar bestuur tussen de late
Middeleeuwen tot het algemeen kiesrecht in
1917. Een heel breed thema, waarin allerlei
facetten van dit verandering proces beschreven kunnen worden. Wat te denken van
de veranderingen in de ridderschap, de
invloed van de plaatselijke heren, de opkomst en teloorgang van de boerenstand,
de verschuiving van de ambachtsman naar
(relatief) grootschalige bedrijvigheid. Zo
zijn er nog meer aspecten te noemen die
inhoud geven en aansluiting hebben bij het
thema van 2014.
Indien u een bijdrage zou willen leveren
kunt u het beste eerst contact opnemen met
ondergetekende, we willen er namelijk naar
streven dat het beoogde thematische doel
ook zoveel mogelijk invulling krijgt.
•

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI

32e jaargang nr. - december 2m3

Voorste rij gehurkt: Joke Honders, Freddie Coenders, Piet Augustijn, Mieke van Veen-Liefrink,
Angelika Niemantverdriet, Geert Visser en Ran Martens.
Staand: Henk Klaassen, Joop de Wolf, Frans Mikx, Junus Tahitu, Chri sta van Kleef, Rien Vos,
Wilma Peperkamp-van de Koolwijk, onbekend, Kobus van Ingen, Wim Veerman, Aart Bijl,
Emile Smit, Rob de Windt en Chris de Bont.

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

EVER
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertroutvd en. betrokken
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Familie Wevers Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 4110 55 o (06) 300 40 552
info@weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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STREEKPOST
irOERIERSOIENS r

_

Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service
Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 481305
E-mail info©damme.n1
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Gerto Streekpost Koeriersdiensten
Nobelwegib • 6669 MV Dodewaard
Tel. (0488) 41 25 65 - Fax (0488) 41 29 44
Mail: infoegerto-streekpost.n1
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GELDERS BOERENERF 2013
Kobus van Ingen

Boerderij `Rijnzicht' Opheusden
I bij de genomineerden
Afgelopen juni werd aan de Gelderse historische verenigingen en stichtingen gevraagd
om een voordracht van het meest originele
boerenerf van hun werkgebied te doen. Op
verzoek van het bestuur ben ik bij een aantal
erven gaan kijken en het bleek voor mij niet
zo moeilijk om daaruit een keuze te maken.
In het werkgebied van onze vereniging zijn
nog heel veel mooie erven bewaard gebleven; vaak zijn echter de achterhuizen en
bijgebouwen danig gemoderniseerd en zijn
de erven herschapen in een bloementuin.
Bij de familie Jaap en Nel Vermeer aan
de Rijnbandijk 69 in Opheusden is echter
de 19e eeuwse boerderij 'Rijnzicht', de 3.8e
eeuwse tabaksschuur, het erf en de erfbeplanting nog merendeels in stijl aanwezig.
Dit erf hebben we in overleg met de eigenaren daarom ook bij Stichting Boeren-ErfGoed Gelderland voorgedragen.
Enige tijd later kregen we bericht
van genoemde stichting dat onze voordracht was goedgekeurd en heeft een
fotograaf in opdracht van hen een fotoreportage van Rijnzicht gemaakt en
deze fotobeelden zijn ter verkiezing op
hun internetsite geplaatst. Daarop kon
gestemd worden en dat leverde zoveel
voorkeurstemmen op dat het erf van
Rijnzicht bij de vijf mooiste Gelderse
boerenerfgoederen werd genomineerd.
Op zaterdag 16 november werden wij
met de eigenaren uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de finale uitverkiezing
op museumboerderij 'De Bovenstreek'
in Oldebroek.

Na een inleidend programma over de naoorlogse herbouwboerderijen en de ruilverkavelingsboerderijen in Gelderland volgde na
de pauze de prijsuitreiking. Gedeputeerde
mevrouw A. Traag maakte namens de vakjury de prijswinnaars bekend.
Dijkzicht eindigde hierbij op de vierde
plaats. Natuurlijk hadden we liever gezien
dat ze op de eerste plaats geëindigd zouden
zijn, maar plaats vier is heel mooi als we ons
bedenken hoeveel fraai bewaarde erven er
nog zijn in onze provincie. Voor de familie
Jaap en Nel Vermeer was er als troostprijs
een mooie mand met streekproducten van
de Veluwe. Nadere details kunt u vinden op
•
www . boerenerfgoedgelderla nd . nl
Jaap en Nel Vermeer nemen de mand met
streekproducten in ontvangst.
Op de bladzijde hiernaast boerdeij Rijnzicht.
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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, bitterballen enz.

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

or

Van, der „garde
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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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD
Herman de Regt

Kansloos om een echt dorp te worden: X
De kasteelheer van Loenen vlucht naar Herveld en...
De Hervelders kregen niet alleen te maken
met buurman kasteelheer van Andelst, die
gewoon dwars door hun dorp bezig was.
Daar was ook de kasteelheer van Loenen,
met nog grotere gevolgen.

leem; soms van opgestapelde graszoden.
Die waren uiteraard niet bestand tegen hoge
watervloeden; zeker niet als er drijfijs was.
In sommige eeuwen was het aanzienlijk
kouder dan tegenwoordig.

DE WAAL

WAT IS ER GEBEURD?

Tegenwoordig is deze rivier van Nijmegen
tot Tiel vrijwel recht; kribben zorgen er voor
dat het water in het midden diep genoeg
is voor grote, ijzeren schepen. Circa 1850
was dat heel anders. Geen kribben, grote
bochten en zelfs eilandjes. Dijken hielden
het water in bedwang. Maar de rivier liet
niet met zich spotten. Heel vroeger al konden dorpen soms hun kerk te nauwernood
behouden, zoals goed te zien is in bijvoorbeeld Dodewaard.
Voordat de dijk er helemaal was, circa
1300, had de rivier vrij spel. De Waal is ongeveer loo voor Chr. ontstaan uit de Rijn, in
de buurt van het tegenwoordige Lobith. Er
ging steeds meer water de Waal in. Tacitus,
een Romeinse geschiedschrijver, was rond
loo na Chr. diep onder de indruk van de
Vahalem, zoals de rivier toen heette. Naar
hem is de mooie, dubbele brug bij Herveld
vernoemd.
Ongehinderd door dijken verlegde de
stroom vaak zijn bedding, soms enkele tegelijk naast elkaar. Er was ooit een wijde
bocht zuidelijk om Ewijk heen; en noordelijk om Slijk-Ewijk. In deze waterrijke
vlakte waren ook dorpjes, o.a. Loenen. De
huizen waren van hout, de wanden van
gevlochten twijgen, dichtgesmeerd met

Loenen o. a. werd verzwolgen. De bewoners
vluchtten. Ook de heer van Loenen. Loenen
was een heerlijkheid. Zo'n heer bestuurde
de heerlijkheid naar eigen regels en sprak
ook recht. Het was zelfs een hoge heerlijkheid, want hij mocht ook de doodstraf opleggen. Als teken stond zijn galg gereed, op
een centraal punt, voor iedereen zichtbaar.

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI

PERMANENT.

De heer vluchtte naar het noorden, richting
Herveld. Daar woonde geen kasteelheer die
hem als concurrent zou kunnen beschouwen. Het kasteel Genneperstein, aan de
Breedestraat Noord nr.3o, viel nog net in
kerspel Zetten. Hij streek neer in een open
plek in een bos. Wat ging hij doen?
WAT WAS ZIJN GEDACHTEGOED?

Wat dacht men in die tijd, vrijwel algemeen?
Na je overlijden kom je bij de hemelpoort.
Daar wordt het beslist: of naar links of naar
rechts. Wie zou zonder een paar vlekjes en
krasjes zijn? Dus dat ziet er somber uit. Wie
zou dan kunnen bestaan voor de Heilige
God? Je brandt gewoon weg. Straf dus!
Gelukkig heeft God in zijn onvoorstelbare,
opofferende liefde voor een uitweg gezorgd.
Jezus, zijn zoon, dus eigenlijk hijzelf, heeft
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Bakke rij

,.),\s •
.en e\ge'ltsool
vl

W. de 4REEF

bion""e ,men rnet
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be k-vcon
naa de„..ee
«pot"

De bakker met
het grootste assortiment!
eleiding

GratIS beg notaris'

tot bi j de
Assurantieen financieringskantoor

a. hornmersom b.v.
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 4421 44 - Fax (0488)442897

ONZE SPECIALITEIT:

Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:

Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krentekliimpkes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 482624

MEUBELBEKLEDERIJ

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

Hier had
uw advertentie
kunnen staan.

Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 602792
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aan een kruis, een vloekhout, deze straf
overgenomen. Maar die kwijtschelding
geldt alleen als je daartoe werkelijk serieus je
vertrouwen op Jezus stelt, je diep voor hem
buigt, je helemaal overgeeft, in volkomen
toewijding. Dat ligt voor de hand, Jezus
is dan immers Heer van je leven. Zo was
de gedachte.
VAGEVUUR

Dat zich overgeven vond men erg moeilijk.
Immers, in de praktijk was ieder bezig met
zelfontplooiing, op zijn eigen toer door het
leven heen, eigen keuzes maken. Daarom
kon je niet zomaar de hemel in, dacht men.
Eerst een tussenstation, het vagevuur, voor
tijdelijke loutering. Hoe lang je daar in moest

blijven, wist niemand. Van belang was dan
hoe je geleefd had, goede werken gedaan
had zoals: giften aan goede doelen, hulp
aan andere mensen, toewijding aan de kerk,
na je overlijden missen laten lezen. En dat
allemaal zonder bijbedoelingen, dus puur,
in nauwe relatie met Jezus. Maar wanneer
was dat genoeg?
Wat ging de heer van de hoge heerlijkheid
Loenen daarom doen in Herveld? Met grote
gevolgen.
•

Kasteel Loenen.
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN
'
- s,
RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN
4,4101

Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Postbus 24
667o AA
Zetten

•
NEIL

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

'Ml~

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

~II

~II

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

••
Motor- en autorijschool Keuken
..
k
‘..k.

Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
www.rijschoolkeuken.n1
Tel. (0488) 48 2633

—.., ._.

rs,

Biedt opleiding voor:
> rijbewijs A (Motor)
> rijbewijs B (Personenauto)
> rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

ro",
b
o
IlL,

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten

UVAC

Wij lessen met:
> KTM 125 en CBF 500 motoren met ABS
> BMW 1 serie personenauto's
> Land Rover discovery automaat voor de aanhangwagen

K N 131&
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HK MIDDEN-BETUWE

HISTORISCHE KRING

Midden-Betuwe

Ton Janssen, secretaris

II Nieuwe en lopende activiteiten
DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP
VAN DE KRING MIDDEN-BETUWE.

Hij is genoemd naar de molenaarsfamilie
die sinds de 19e eeuw eigenaar van deze
molen is geweest. Tegenwoordig is hij in
handen van een Stichting die het behoud
en de restauratie als doel heeft.
Leden van onze Kring doen verder historisch onderzoek naar deze molen. Het
resultaat zal te zijner tijd in een publicatie
aan iedere belangstellende openbaar worden gemaakt.
Als u denkt over relevante informatie
over dit oude monument te beschikken dan
zouden wij het zeer op prijs stellen als u
dat met ons wilt delen. Onze secretaris is
de contactpersoon hiervoor.

Deze werkgroep is nu actief geworden en
bestaat uit ongeveer io leden. De groep is
al een aantal malen in het veld geweest om
onderzoek te doen.
Er zijn huisregels opgesteld waaraan de
leden van de archeologische werkgroep zich
zullen houden. Eventuele nieuwe leden
zullen zich ook aan de huisregels moeten
conformeren.
Inmiddels heeft overleg plaats gehad
met Marithaime en de Historische Kring
Oosterhout-Slijk-Ewijk-Valburg. Dat zijn
de twee andere Historische verenigingen
in de gemeente Overbetuwe. Afgesproken
is dat we de voorwaarden waaronder we HERDENKING 70 JAAR
archeologie bedrijven zullen harmoniseren. OPERATIE MARKET-GARDEN.
Een aantal mensen uit de diverse verenigin- In september 2014 is het 70 jaar geleden dat
gen is momenteel druk deze opgave uit te de Operatie Market Garden is gestart. Deze
werken. Overigens zal dat geen al te zware geallieerde operatie in de Tweede Wereldtaak zijn, de bestaande uitgangspunten ver- oorlog staat ook wel bekend als 'De Slag om
Arnhem'. De operatie lukte voor een deel,
schillen niet erg.
Binnenkort willen we met de Gemeente maar de echte slag om Arnhem liep niet
Overbetuwe en de regio-archeoloog tot af- goed af voor de geallieerden. De Betuwe,
spraken komen om archeologie in goede en vooral het gebied van de Over-Betuwe en
het oostelijk gedeelte van de Neder-Betuwe,
verantwoorde banen te leiden.
Indien U belangstelling heeft om u te is vanaf september 1944 tot maart 1945 het
verdiepen in deze boeiende tak van histo- toneel geweest van veel menselijk leed, zorisch onderzoek dan zal Guido Scholtes, tel. wel voor de burgers die er woonden (en
(o6 21 8153 io) of g,scholtes@zonnetni u moesten evacueren) als voor de soldaten.
graag verder helpen.
De Historische verenigingen in het gebied
willen in 2014 aandacht schenken aan
deze gebeurtenissen. Een werkgroep zal
GESCHIEDENIS VAN MOLEN
de herdenking gestalte geven, waarbij we
'DE VINK' IN HERVELD.
In Herveld staat, in ieder geval sinds 1722, de organisaties en instellingen uit ons gebied
een korenmolen. Deze molen heet 'De Vink'. willen betrekken. U hoort nader van ons.
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HK MIDDEN-BETUWE
Ton Janssen, secretaris

Activiteiten dec 2013 / jan /febr 2014

HISTORISCHE KRING

Midden-Betuwe
,ogr

Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62
Dinsdag io én dinsdag17 december2013
uur De Oude School Hemmen
Daan Viergever en Ed Janssen

schiedt volgens het principe Vie het eerst
komt, die het eerst maalt'. Als een van de
avonden overbezet wordt krijgt u van ons
Geschiedenis van de
bericht. Betaling van de entree graag bij
school in Hemmen.
binnenkomst in de zaal.
In de lezing gaat Daan Viergever - met
In december organiseren wij normaal geen ondersteuning van Ed Janssen - in op de gelezingen. Dit jaar is een uitzondering. schiedenis van de dorpsschool in Hemmen,
Dorpshuis 'De Oude School', onze vaste die al in 1644 werd gesticht. Tot 1981 zijn
plaats voor lezingen, bestaat namelijk 30 vele generaties kinderen hier naar school
jaar. Daarom wordt in het Dorpshuis een geweest. De school heeft tenslotte liefst 337
aantal evenementen georganiseerd. De His- jaar bestaan.
torische Kring Midden-Betuwe verzorgt een
Toen de school moest sluiten heeft een
lezing over de geschiedenis van de school aantal mensen uit Hemmen het initiatief
in Hemmen, die al bijna 400 jaar geleden genomen om het gebouw de bestemming
werd gesticht. De lezing is een benefietactie Dorpshuis te geven, waardoor het centrale
voor het Dorpshuis. De opbrengst is bestemd karakter, dat altijd aan een dorpsschool
voor de verbetering van de toiletten. De hangt, voor de toekomst bewaard bleef.
toegang is dan ook niet gratis. Wij vragen
De beide inleiders zijn er in geslaagd een
een bijdrage van €3,- aan alle bezoekers. groot aantal afbeeldingen te vinden, die de
Wij verwachten een grote opkomst, mede voordracht extra interessant maken.
omdat nog veel oud-leerlingen nu al hun
Graag tot ziens op een van de genoemde
belangstelling hebben getoond. Daarom zal avonden!
•
de lezing zowel op io als op 17 december
worden gehouden. Reservering voor één
van de dagen is daarom noodzakelijk.
U kunt reserveren via telefoonnummer
(0488 45 2140). Eventueel via de voicemail op dat nummer. Reservering kan
ook via e-mail: info@hkmb.nl.
Graag opgeven met hoeveel personen u komt en voor welke datum u
reserveert. Daarnaast graag een telefoonnummer waar u bereikbaar bent.
Per avond kunnen we maximaal 8o
personen ontvangen. Inschrijving ge20.00

I
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Dinsdag 21 januari 2014
uur De Oude School Hemmen
Mart Peelings
Eekmolens, een verdwenen
I gebruik van windenergie.
20.00

In het Drents dialect staat 'eek' voor eik.
De schors van eikenbomen is eeuwenlang
een belangrijke grondstof geweest voor
leerlooierijen. Om de grondstof, die ook
eek (of run) werd genoemd, te verkrijgen
moest een heel proces worden doorlopen.
Het begon met het schillen van de
schors van eikenbomen. Dat zware werk
werd verricht als de conditie van de boom
verwerking toeliet, dat wil zeggen in de
maanden mei, juni en juli als de sapstroom
van de eiken optimaal is en schors relatief
makkelijk loslaat. Vaak werd het hele gezin
van de eekschiller ingeschakeld om zo veel
mogelijk schors te oogsten
De schors werd eerst gedroogd en vervolgens naar de eekmolen gebracht. De molenaar sloeg de al voorgedroogde eikenschors
op in grote schuren om daar het materiaal
nog verder te drogen. Het malen van de
schors werd met speciaal ontworpen molenstenen gedaan, die anders waren dan
de stenen voor graanverwerking.
Alleen erg droge eikenschors kon tot poeder worden vermalen die daarna in zakken
werd verpakt om naar de looierij gebracht
te worden. In de looierij werd de poeder
in water gemengd en vervolgens gebruikt
in het proces om huiden in leder te veranderen. In de twintigste eeuw werd de eek
vervangen door een chemische grondstof,
die goedkoper was en bovendien een betere
werking had.
Een andere toepassing van eek was het
zogenaamde tanen van zeilen van schepen.
Die zeilen werden daardoor bruin. Dat is de
oorsprong van de naam 'De Bruine Vloot'

veelal vissersschepen die langs de voormalige Zuiderzee hun thuishaven hadden.
De molenaar Mart Peelings zal ons vanavond uitgebreid bijpraten over eek en de
molenaars die samen met de schillers eeuwenlang zo hun brood verdienden.
•
Dinsdag 18 februari 2014
uur De Oude School Hemmen
Jaarlijkse Quiz
Ter leering ende vermaeck'.
20.00

I

Voor de vierde keer organiseren wij een quiz
waarin de deelnemers worden getest op
hun kennis van de geschiedenis van ons
werkgebied en de directe omgeving. Dat
doen we door het stellen van een 50-tal
meerkeuzen vragen.
Deelname aan de quiz moet niet worden
verward met het afleggen van een examen.
Veel meer is het een gelegenheid om meer
te weten te komen van onze rijke historie
en de nu nog zichtbare elementen in de diverse dorpen en het omringende platteland.
Natuurlijk zit er wel een wedstrijdelement in
deze toets van kennis: degene die de meeste
vragen goed beantwoordt krijgt daarvoor
een (bescheiden) prijs. In totaal zijn drie
prijsjes te verdelen. Lift ervaring weten we,
dat het vooral een gezellige avond is, die
ten volle voldoet aan ons motto 'Ter leering
ende vermaeck'.
Wij hopen dan ook veel van onze leden
te mogen verwelkomen. Bovendien is het
een goede gelegenheid om kennis te maken
met onze Kring.
De toegang tot deze avond is dan ook
•
voor iedereen gratis.
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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
38
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REG. ARCHIEF RIVIERENLAND
H. H. Huitsing

RAR

Postbus 169 4000 AD Tie! - Telefoon (0344) 61 22 30
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: wvvw.regionaalarchiefrivierenland.n1
I Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3 - 4001 WG Tie! - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
STICHTING VRIENDEN VAN HET RAR
In 1988 werd de Stichting Vrienden van het
Stadsarchief Tiel opgericht. Met de opening
van het regionaal archief is de stichting omgevormd tot Vrienden van het RAR.
Door deze stichting wordt het archief
ondersteund in zaken waarvoor een budget
niet makkelijk bij elkaar is te krijgen.
Voorbeelden van recent gefinancierde
projecten zijn het conserveren en digitaliseren van oude (dorps)films en de digitalisering van de Tielse Kroniek. Ook wordt
bijvoorbeeld ondersteuning verleend bij
de aankoop van unieke boeken of prenten
van de regio, die bijvoorbeeld op veilingen
worden aangeboden.

Voordelen voor de vrienden:
• Kortingen op publicaties van het RAR;
• Uitnodigingen voor deelname aan speciale
Vriendenactiviteiten;
• Uitnodigingen voor de officiële openingen
van exposities van het RAR;
• Het informatiebulletin met nieuws over
de Stichting en het RAR.
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact
opnemen met de secretaris van de Stichting:
De heer P. Romijn
p/a Regionaal Archief Rivierenland
Postbus 169 - 4000 AD Tiel
•
Tel. (0344) 612230

DIALECTWOORDEN 21
Joke Honders

Praote

gij
dialec'

Het was daar zo heet, het zag gewoon zwart
1. Knoke
Toen ze de appels af hadde, he 'k toch nog een voor m'n ogen.
WNT: SCHIEM, znw. vr. Gewestelijk verkiesje vol bij mekaor geknook.
Toen ze klaar waren met appels plukken, schillende vorm naast Scheem en schim.
heb ik toch nog een kistje bij elkaar ge- Schaduw.
sprokkeld.
WNT: Die geeft geen betekenis die hier 3. Reuring
enigszins verband mee houdt.
En zee Aorie tege de rijschoolhauwster: hedde
nog wel een bietje reuring? En zei Arie tegen
de rijschoolhoudster: loopt het nog wel een
2. Schiemeren
't Waor daor zo heet, 't schiemerde me gewoon beetje?
•
WNT: reur, in beweging zijn, lopen.
veur de ooge .
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paan
Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 4809 59
Stationsstraat 1 Kesteren

VAKGARAGE
ZAAYER v.o.f.
111«_11 EL: :001 W lIVII"11
.
VO0 51 M 011•711r111a
Ira
ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES

11"1

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

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

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

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur
Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur
40
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HISTORISCHE FOTO'S
Redactie

Vier recente foto's van de bouw
van de kelder in Ommeren. Inmiddels ook geschiedenis! •
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KORTE BERICHTEN

Column
Redactie
Pitje

Gaart
Bij mij in 't daarp wesnde een bar
zekere en bleue jong. Hij há ok helemaol gin kameraoij. Z'n moeder
zat d'r bar over te prakkezeere, wá
kon ze daor nou ins aon doen.
Op een dag doch ze het gevonde
te hebbe. 'Gaart,' zee ze tege hum,
'ge mo mar ins op voetba lie gaon.'
Zo kwam Gaart bij mij in 't elftal.
We besloote hum in de kool te zette,
want hij waar nog iesend lank ok. Zo
gezeed, zo gedaon, en met de boks
ontiegelijk hoog opgetrokke, tot
helemaol onder de oksels, ston'tie
daor pontefikaol urn de balle op te
vangen.
Helaos, bij de erste beste doeltrap
ging het alfallikaant mis. Gaart, die
een bril droeg me van die jampottebojems, zag de hele bal nie aonkom me en kreeg'um rech veur z'n
raap. Gaart sloeg tege de vlakte en
waar effe gaans van de wèèreld.
Terwijl 'tie weer 'n bietje bijkwam
en het nog bar schiemerde veur z'n
ooge, was 't erste beste wat'ie zee:
'schrap mij mar...'
•

k

Kastelen in Gelderland
Kastelen in Gelderland is het overzichtswerk
met de bijna 390 middeleeuwse kastelen en
adellijke huizen van Gelderland. Daarvan
bestaan er nog zo'n1.70 , de overige kastelen
zijn verdwenen. Behalve rijk geïllustreerde
beschrijvingen van al deze kastelen kent
het boek een gedeelte met introducerende
hoofdstukken waarin aandacht wordt besteed aan de geografische ligging van de
kastelen, de politieke omstandigheden,
adellijke families en bewoners van de huizen, bouwkundige ontwikkelingen, tuinen
en veranderende functies.
•
ISBN: 978-90-5345-410-7

k

Adel en Ridderschap in Gelderland
Gelderland is een provincie die al sinds
de Middeleeuwen wordt geassocieerd met
adel. Vandaag de dag is de Gelderse adel
nog steeds zichtbaar in de vele adellijke
landgoederen en buitens die de provincie
rijk is. Adel en ridderschap in Gelderland.
Tien eeuwen geschiedenis beschrijft en verbeeldt de geschiedenis van de Gelderse adel
vanaf de tiende eeuw tot nu.
ISBN 978 90 663 0450 5
•

Pitje

In de rubriek Korte Berichten aandacht
voor twee recent verschenen boeken over
Gelderse historie die beide zeer de moeite
waard zijn.
•
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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@notariskanto0rs00ns.n1
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^VAN ECK Sz
OOSTERINK
communicatieregisseurs

COMyJNICATIE
Van Eck E; Oosterink is volop in beweging Als communicatieregisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van
al uw communicatievragen Wij ontwikkelen uw website, verzorgen
uw digitate mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden
uw huisstijl Bij Van Eck B Oosterink vindt u concept, creatie en
productie onder één dak Dat is niet alleen efficiënt, 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
I ,665 NS DOCEWAARO I T. 0458-4174501, 0485-483121.

