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• Maandag 14 april Lezing HKK&O
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HK KESTEREN EN OMSTREKEN
Folkert Schuurman, voorzitter

II Bouw in Ommeren verloopt voorspoedig
OVERLIJDEN WIM VAN DER HORST

BOEKJE

Ook wij hebben met bedroefdheid kennis 'VAN TWEE KANTEN BELAAGD'
genomen van het overlijden van ons oud- Op verzoek van de Agrarische Natuurverbestuurslid Wim van der Horst. Wij wensen eniging Lingest reek hebben we een boekje
zijn familie alle sterkte toe bij het verwerken samengesteld voor de scholen, waarin aanvan dit verlies. Ton Janssen herdenkt Wim dacht wordt geschonken aan alles wat er in
op de pagina hiernaast.
de Tweede Wereldoorlog is gebeurd rond de
Liniedijk in Ochten en in Kesteren.
VOORTGANG OMMEREN
Het boekje is bedoeld als handleiding voor
De bouw in Ommeren van het Streekmuseum de leerkracht, die met de leerlingen en met
Baron van Brake11verloopt zeer voorspoedig. behulp van de bijgeleverde kaart een fietsDoor het uitblijven van een echte winter tocht kan maken langs alle nog zichtbare
kon er gewoon worden doorgewerkt.
objecten in het landschap die aan de oorOp 20 januari hebben we onze plannen log herinneren. Het boekje zal eind maart
tezamen met de Stichting Heemkundig worden gepresenteerd.
Museum en de Stichting De Boerenwagen
gepresenteerd aan de vrijwilligers van de LEDENVERGADERING
drie organisaties.
Graag aandacht voor de ledenvergadering,
Een mooie opsteker is het feit dat we kans die op maandag 14 april, voorafgaande
hebben gezien om De Betuwe wat betreft de aan de lezing, om 19.30 uur zal worden
Limes op de kaart te zetten. Een ambtenaar gehouden.
van de provincie sprak enige tijd geleden
van het 'Grote Gelderse Gat', maar dat is in CONTRIBUTIEBETALING
de toekomst verleden tijd, te beginnen met Vele leden hebben inmiddels uit eigener
de aandacht die de Romeinen gaan krijgen beweging de contributie voor dit jaar
in onze historische tentoonstelling.
overgemaakt, waarvoor onze hartelijke
Naar verwachting zal de bouw in mei dank.Omdat de acceptgiro uit de roulatie
worden afgerond, maar, dan begint het pas is genomen moeten we u een factuur sturen.
goed: we moeten gaan bouwen aan de ten- We wachten hiermee nog enkele weken.
toonstelling en de inrichting van de ruimten. Het scheelt ons veel werk en kosten als
Hiervoor kunnen we vele handen gebruiken. degenen die nog niet hebben gereageerd
Als er onder u mensen zijn die mee willen dat alsnog doen.
helpen met de inrichting, zouden we dat NL84INGB0003725054 of
graag van u vernemen. Vele handen maken NL30RABO0331957183
•
nog altijd licht werk!
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HK MIDDEN-BETUWE

HISTORISCHE KRING

Ton Jansen, secretaris

Midden-Betuwe

Overlijden

In Memoriam Wim van der Horst

Op 24 januari 2014 is Wim van der Horst overleden. Zijn overlijden kwam niet
onverwacht: reeds geruime tijd was Wim ziek en zijn krachten namen steeds
verder af.
Wim heeft grote verdiensten gehad zowel voor de Historische Kring Kesteren en
Omstreken als voor de voormalige werkgroep Zetten van deze Kring.
In het midden van de jaren negentig werd Wim secretaris van de Werkgroep en
namens deze werkgroep nam hij ook zitting in het bestuur van de Kring in Kesteren.
Als zodanig heeft hij een groot aantal initiatieven genomen om de gang van zaken in deze organisaties te verbeteren en te stroomlijnen. Wim was vooral een
bestuurder en mede dankzij zijn inzet en inventiviteit heeft de werkgroep Zetten
een aantal aanzetten gemaakt die uiteindelijk geleid hebben tot de oprichting
van de Historische Kring Midden-Betuwe. In 2010 moest hij door zijn fysieke
problemen het werk als bestuurder van zowel de werkgroep als de Historische
Kring Kesteren opgeven. Zo lang hij daartoe in staat was bleef hij de maandelijkse
lezingen van de werkgroep bezoeken. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op
30 januari in de Maria Geboortekerk in Driel hebben wij afscheid genomen van
•
deze markante en aimabele man.

BENEFIETLEZINGEN OP 10 EN 17 DECEMBER
De benefietlezingen ten bate van de Oude

Bij elkaar hebben we ongeveer 125 bezoe-

School in Hemmen op io en 17 decem- kers mogen verwelkomen. De Historische
ber 2013 zijn een groot succes geworden. Kring Midden-Betuwe kon een cheque van
Daan Viergever en Ed Janssen hebben de
350,- overhandigen aan het bestuur van
aanwezigen, vaak oud-leerlingen van de Dorpshuis de Oude School. Dit bedrag zal
Dorpsschool uit Hemmen, veel verteld en worden besteed aan verbetering van de
laten zien van hun vroegere school met haar toiletten.
•
rijke verleden.
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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 io maart 2014
20.00 uur
Peter van Boheemen
I 100 jaar Groene Kruis Kesteren
In 2014 viert Het Groene Kruis Kesteren,
Lede en Oudewaard haar loo-jarig bestaan.
Ter gelegenheid hiervan is het reilen en zeilen van deze vereniging in kaart gebracht.
Er bleken vele verslagen en losse stukken
bewaard te zijn, waaronder een document
uit 1914 met de koninklijke erkenning. Daarnaast zijn vele foto's opgedoken van belangrijke gebeurtenissen zoals de realisatie
van een eigen gebouw aan de Nedereindse-

Door alien Voor alien
Het (.;roenc Krui. Kenren, Lk en Oudewnrd
1914-2014

Peter i.
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straat en van de latere nieuwbouw aan de
Torenstraat. Ook zijn foto's boven water
gekomen van diverse personen die veel voor
de Kruisvereniging hebben betekend zoals
de huisartsen Westra en Zandijk, de zusters
Smallegange en Westerhof, secretaris mevr.
Riemsdijk-Lodder en bouwcommissievoorzitter Van Dolderen.
Het Groene Kruis Kesteren, Lede en
Oudewaard is een van de verenigingen die
kort na 1900 overal in Nederland worden
opgericht ter bestrijding van besmettelijke
ziekten zoals pokken, cholera, typhus en
tuberculose. De aandacht wordt met name
gericht op het verbeteren van de hygiëne
en het beschikbaar stellen van verplegingsmateriaal. In het begin wordt gebruik gemaakt van een schuurtje bij de Nederlands
Hervormde Kerk.
De Kruisvereniging verwerft een groot
draagvlak. Vrijwel iedereen wordt lid. Om
de kas te spekken worden verlotingen en
bazars georganiseerd die bijzonder populair
zijn. In de dertiger komt het tot de bouw
van een eigen gebouw aan de Nedereindsestraat, waar een consultatiebureau voor zuigelingen wordt gestart. In het Wijkgebouw
vestigen zich ook verschillende specialisten
zoals een tandarts en een fysiotherapeut. Zij
bouwen van daaruit een eigen praktijk op.
In de tachtiger jaren worden de verpleegactiviteiten overgedragen aan professionele
organisaties die we nu kennen als de Thuiszorg. De Kruisvereniging ontwikkelt dan
nieuwe activiteiten waarvoor tegenwoordig
wekelijks ongeveer loo mensen naar het
Kruisgebouw aan de Torenstraat komen. •
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Maandag 14 april 2014
19.30 uur LEDENVERGADERING
20.15 uur Lezing

ongelooflijke offers die zijn gebracht om te
kunnen blijven wonen in een vruchtbare
streek. Al die sporen van de strijd tegen het
water maken dat de Betuwe een sprekend
Ferdinand van Hemmen
en uniek dijklandschap bezit, iets om prat
Dijken in het Rivierengebied.
op te gaan.
Ferdinand van Hemmen vertelt over de rijke
Hoe zou de Betuwe eruit zien zonder dijken? cultuurhistorie van het Betuwse dijklandWe kunnen het ons haast niet voorstellen. schap. Bijzondere aandacht schenkt hij aan
Zeker is dat dit gebied al meer dan 700 jaar de sporen van dijkbouw, dijkherstel en
wordt omringd door dijken. Dankzij de dijk watergeweld. Zoals de doorbraakkolken of
kon de mens zich hier ontplooien, konden wielen, de kwelkommen, de strangen en de
waterwildernissen veranderen in welvarend plekken waar dorpen werden verzwolgen.
Een landschapshistoricus kijkt niet alboerenland, konden op den duur dorpen
uitdijen, met woonwijken en bedrijven- leen naar het verleden maar ook naar de
terreinen.
toekomst. Vandaag de dag wordt druk geLange tijd was ongewis of de dijk wel kon puzzeld over een ingrijpende aanpak van
doen wat van hem werd verwacht. Want de dijken in de Nederlandse delta. Het kliin het keurslijf van de dijken werden de maat verandert, de zeespiegel stijgt. Vragen
Waal en Neder-Rijn almaar gewelddadiger. rijzen: moeten de dijken mammoetdijken
Niet zelden ontstonden dijkdoorbraken en worden? Of heeft de dijk zijn beste tijd gehad? Hebben de oude dijkbouwers nog wijze
overstromingen.
De sporen van dit watergeweld zijn nog lessen voor ons in petto, om duurzaam te
volop te vinden langs - en ook in - de Be- kunnen wonen en werken in de machtige
•
tuwse dijken. Ze vertellen over rampspoed rivierendelta?
maar ook over wonderbaarlijk herstel, over

I

De dijk tussen Dodewaard en Ochten in de 18e eeuw.
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Maandag 12 mei 2014

log in hoogdravende termen aan te prijzen.

20.00 Mir

My friend, you would not tell with such high
zest / To children ardent for some desperate
glory, / The old lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori

Bernier Cornielje
I

De Eerste Wereldoorlog

Bij het uitbreken van de vijandelijkheden
in de zomer van 1914 schreef de jonge dichter Wilfred Owen (1893-1918) de volgende
enthousiaste regels:
Oh meet it is and passing sweet
To live in peace with others
But sweeter still en far more meet
To die in war for brothers
Hoe bevredigend is het en hoe fijn / Om in
vrede met anderen te leven / Maar beslist bevredigender en fijner zal het zijn / Om voor je
kameraden in de oorlog te sterven
Jaren en ontelbare doden later is Wilfred
Owen veranderd, zijn aanvankelijk enthousiasme is ten onder gegaan in de onmetelijke
ellende van de eerste geïndustrialiseerde
oorlog. In het gedicht `Dulce et decorum
est' neemt hij het op tegen zijn vroegere ik.
Voorgoed verdwenen is de glorie van de oorlog en de verschrikkingen achtervolgen hem
nu tot in zijn slaap. Beelden van soldaten
die stikken in een mist van chloorgas laten
hem ook 's nachts niet los.
'Elke nacht droom ik van hem.
Hij stort zich op mij, kokhalst, snakt
naar adem en verzuipt opnieuw, gestikt in het schuimend vocht dat zijn
longen vult.'
Owen wenst de lezer een droom
toe waarin deze meeloopt met de kar
waarop het gasslachtoffer roggelend
zijn dood tegemoet ratelt. De aanblik
van dit vreselijk lijden moet iedereen
ervan weerhouden nog eens de oor8

Mijn vriend, je zou het voorgoed uit je kop
laten / Jonge jongens hunkerend naar heldenroem, / Zo stomweg die oude leugen
wijs te maken: Dulce et decorum est / pro
patria mor (Hoe zoet en eervol is het voor
het vaderland te sterven)
Wilfred Owen zal het einde van de oorlog
niet halen. Op 4 november, precies één week
voor deze martelgang van de mensheid
ten einde loopt wordt hij alsnog verslagen
door het monster dat hij vier jaar eerder zo
juichend heeft binnengehaald.
Deze lezing gaat over de Grote Oorlog,
over de gretigheid waarmee de soldaten
in 1914 naar de slagvelden trekken en over
hoe de militaire confrontatie uiteindelijk
verwordt tot een enorme catastrofe waarin
tientallen miljoenen mensen gedood en verminkt worden. Een catastrofe die bovendien
als oorzaak gezien kan worden voor veel
van het kwaad dat de twintigste eeuw voor
de mensheid nog in gedachten zal hebben.
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Joke Honders

II Is Fectio wel Vechten?
Fectio was een Romeins fort (castellum) Vertaald: Aan de godin Viradecdis hebben
dat aan de noordgrens van het toenmalige de burgers en schippers, de Tungri, die in
Romeinse Rijk lag, in de Romeinse provincie Fectione gevestigd zijn, hun gelofte ingelost,
Germania Inferior. Die noordgrens wordt gaarne en met reden.
ook wel de Limes genoemd. Men identificeert Fectio tegenwoordig als Fort Vechten. Het is volgens mij een verkeerde veronderstelling op basis hiervan te denken dat
bij Vechten de plaats Fectione lag! Het feit
EERSTE VERMELDING
De naam komt echter niet voor op de Peu- dat op de steen Fectione staat wil nog niet
tingerkaart, die de situatie weergeeft uit de zeggen dat de vindplaats Fectione heette!
De schippers en burgers, de Tungri, die
3e tot 4e eeuw en komt evenmin voor in het
3e eeuwse reisboek van Antonini, ook wel in Fectione woonden hadden namelijk reden om ergens dankbaar voor te zijn en
Itinerarium Antonini genoemd.
De naam van dit castellum wordt pas hebben hun dankbaarheid getoond door
in de 7/8e eeuw vermeld in de Ravennatis op deze plaats een steen op te richten ter
Anonymi Cosmographia als `Fictione', ge- ere van de godin Viradecdis. Omdat hier
noemd tussen de plaatsen Matellionem en speciaal schippers genoemd worden heeft
Evitano, die vereenzelvigd worden met de het te maken met een veilige (over)tocht.
plaatsen Matilone en Levefano die wel op Uit dankbaarheid is deze steen opgericht.
Vergelijk het met de Nehalennia altaren.
de Peutingerkaart voorkomen.
Lange tijd is dit Fictione met Fletione Het merendeel van de offerstenen die bij
ge-identificeerd, dat wel op de Peutinger Domburg zijn opgedoken werd opgericht
kaart staat, maar later is men daar weer door kooplieden - die overal vandaan kwavanaf gestapt toen men1869 een belangrijke men - uit dankbaarheid voor een veilige
vondst deed. Vanaf die tijd meent men dat oversteek naar Britannia. Een inscriptie
Fictione Vechten moet zijn en het op de kaart luidt daar bijvoorbeeld:
voorkomende Fletione zou Vleuten moeten
Voor Nehalenniaheeft Marcus Exingius Agrizijn.Toch is er nog steeds discussie over.
cola, burger uit Trier, zouthandelaar in Keulen,
DE VONDST VAN EEN VOTIEFSTEEN

zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden.

In 1869 werd bij het het castellum te Vechten een votiefsteen gevonden waarop een We zien hier dezelfde zinsfrase van een gelofte die ingelost werd: gaarne en met reden.
inscriptie staat met de naam `Fectione':
Deae Viradecdi cives Tungri et nautae qui De zouthandelaar uit Keulen, van het yolk
Fectione consistent votum solverunt liben- de Treveri, woonde toch ook niet bij Domburg? Dus is het onjuist het Fictione op de
tus merito.
NIEUWSBRIEF HKKef0 - HKMB - ADI 32e jaargang nr. 2 - maart 2o1,4.
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H.D. Verwoert en Zn.
cotorkte 1,voningior7ctfting
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751

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

Tielsestraat/03
4041 CS
Kesteren

f

van Darn

I

Tel: (0488) 44 12 98
Fax: (0488) 443292
email: iiƒo@vandamwonen

/ •

/CU.1.11/1.5
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 1207 • www.veerhuis-opheusden.nl
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stak! Volgens mij moeten ze oorspronkelijk
ten noorden van de Rijn gewoond hebben
op de oostelijke flank van de Veluwe, daar
komt een buurtschap Tongeren bij Epe voor
en ook een bij Wijhe (Overijssel). Uitgaande
van de vermelding dat ze de Rijn overstaken
is het aannemeliijk te veronderstellen dat ze
BEWONING
Het fort Vechten werd in 270 verlaten en ten zuiden van de Veluwe woonden en later
er zijn uit de vier eeuwen daarna geen be- naar het Belgische Tongeren zijn verhuisd.
woningssporen meer gevonden. Waarom Maar dit houdt weer in dat het Atuatuca waar
zou de 7/8e eeuws Ravennaris deze ver- de strijd met Caesar plaatsvond niet in de
laten plaats dan nog noemen? Ook weer buurt van het Belgische Tongeren kan zijn!
een aanwijzing dat we de plaats niet hier
VECHTEN EN VLEUTEN
moeten zoeken.
Hoe het precies met Atuatuca, Vechten,
Vleuten en de rest van de kaart zit hoop ik
FLETIONE
Kunnen we Fletione dan als het huidige binnen afzienbare tijd te kunnen verklaren,
•
Vleuten beschouwen? Dat is is ook niet althans een poging daartoe.
aannemelijk, want dat ligt niet zo ver van
fort Vechten vandaan. De schippers gaan
na zo'n kort redelijk veilig reisje niet zo'n
Een van de vele bijzonder vondsten uit
dure geloftesteen oprichten. Waar precies
Vechten: Zegelsteen met een
lag Fletione alias Fictione dan? We moeten
maskerdragende sileen.
deze plaats in ieder geval in het woongebied
van de Tungri zoeken.
gevonden steen bij Vechten zonder meer te
vereenzelvigen met Vechten.
Dit Fictione kan daarom net als voor de
vondst gelijkgesteld worden worden met
Fletione dat wel op de kaart vermeld staat.

DE TUNGRI

Volgens Tacitus en Plinius de Oudere waren
de Tungri een Germaanse volksstam uit de
oudheid in Gallia Belgica. Na het uitmoorden
door Julius Caesar van de Eburonen vestigden zij zich rond het huidige Tongeren,
het vroegere woongebied van de Eburonen.
Dit gebeurde ten tijde van keizer Augustus,
maar oorspronkelijk kwam de stam van
over de Rijn. Volgens Tacitus was het de
eerste Germaanse stam die de rivier overNIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - A DI
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed
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Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 -482226
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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.

_1111
-111111__

Makelaardij o.g. Joop van Mourik BV
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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AALST EN WIJCK
Joke Honders

I

Beide hadden ooit een eigen kerk

Door de artikeltjes in onze Nieuwsbrief
krijgen we vaak leuke reacties, vragen of
nieuwe feiten aangereikt. Op dit moment
correspondeer ik veel met Christopher Rigg
uit Bennekom en al doende krijg ik van
hem nieuwe feiten aangereikt en omgekeerd,
heel inspirerend!
Zo wees hij mij op een oorkonde uit 1135.
Daaruit blijkt dat de mensen uit Aalst een
eigen kerk of kapel mochten stichten om
redenen dat ze opeens een water moesten
oversteken om naar de kerk in Wijck te gaan,
waar ze voor die tijd kerkten.
Het wordt in die oorkonde zelfs de moederkerk genoemd. Hij vroeg mij, waar dit
Wijck in de regio van Aalst gelegen zou
kunnen hebben.
We kwamen tot de volgende redenering.
Dat watertje moet niet zomaar een of andere
slootje zijn geweest, daar hadden ze immers
een houten brugje overheen kunnen leggen.
Nee, het moest te maken hebben met een
veranderende, nieuwe of weer aktieve rivierloop of mogelijk een doorgebroken dam.
Dit Wijck kan natuurlijk nooit op Wijk
bij Duurstede slaan, daar ligt geen Aalst en
de mensen uit Aalst gaan niet helemaal naar

stratenplan bekijkt is er ook nergens een
weg te bekennen de Maas over richting Wijk
(bij Aalburg).
Wij achten het daarom aannemelijker
deze beide plaatsen in de Betuwe te zoeken.
WAAR LAG WIJCK?

Waar lag dit Wijck bij Aalst dan wel? Het
moet op een niet al te verre loopafstand
van Aalst gelegen hebben, dus niet verder
dan van Aalst naar Lienden of van Aalst
naar Kesteren. Bekijken we oude kaarten,
dan zie we duidelijk dat er behalve de oude
doorgaande weg Lienden-Kesteren, een weg
loopt door de Oudenwaard naar het slot
Ter Leede.
Op een kaart van 1850 maakt deze weg
op een gegeven moment een scherpe buiging
en hier zie je iets verder op nog een groepering huizen bij elkaar liggen en nog iets
verder ligt Ter Leede. In dit gebied moeten
we volgens ons die moederkerk van Wijck
zoeken. Een aanwijzing voor een kerk hier
ter plaatse blijkt uit een briefwisseling die
Geurt Jan Brenkman in 1882 voerde met het
RMO in Leiden. Hij schrijft over een stuk
bouwland 'Het Rot' geheten op enkele

Wijk bij Duurstede lopen, als er dichterbij

honderden passen van het huis Ter Leede

ook kerken zijn.
In de Bommelerwaard liggen eveneens
een Aalst en een Wijck, gescheiden door
de Oude Maas, maar deze is pas in 1273 afgedamd. Als de mensen uit Aalst de Maas
moesten oversteken lag daar dan al een
brug? Een dam kan niet want de Maas was
toen nog een bevaarbare rivier. Als je het

gelegen. Hier werd een soort greppel gevonden die met kleiaarde gedicht was en in de
greppel vond men allemaal gebroken urnen
en grote beenderen. Dat zou op een oude
begraafplaats kunnen wijzen.
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DE PLAATS VAN DE KAPEL IN AALST

Dat er ooit een kapel in Aalst is geweest is
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vakzaak

Piet van Walsem

Woninginrichting
Textielhandel

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

P. J. VAN DAM

Piet van Walsem
Opheusden

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 1313

VERBOOM

Swaenenstate 4— Opheusden — Tel. (0488) 44 91 40
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vinden we terug op de perceelsnamenkaart
van Aalst: Kerkeland en Kerkewei. Waar
moet die kapel in Aalst gestaan hebben?
Ik kan maar één goede plaats bedenken
en dat is op het kruispunt van de hier boven genoemde wegen, waar nu het omheinde speeltuintje is. Hier was volgens
de volksoverlevering ooit sprake van een
oud heiligdom met een duizendjarige linde.
Volgens wichelroedelopers was dit ook een
bijzondere plek, een soort leycentrum, een
kruising van verschillende leylijnen. De
oudste kerken zouden op dergelijke plaatsen
gebouwd zijn. Een van de etymologische
verklaringen voor de naam Aalst is dat het
afkomstig is van alhusta', dat afgeleid is
van alah' dat heiligdom of tempelplaats
betekent.

water, maar waardoor? Dit kan niet anders
dan dat het met de Oude Rijn te maken had.
Dat is het enige water tussen Aalst en Wijck.
De Leygraaf of Leede stroomde ten noorden
van de weg Aalst-Ter Leede, had deze loop
met de waterlast van Aalst te maken? Of
was er nog een andere oorzaak die overlast
bezorgde?
Mogelijk had het te maken met de Ouden
Dam, een naam die nog altijd kleeft aan een
boerderij bij de overgang van de Oude Rijn.
Om via Aalst op de weg Aalst-Ter Leede
te komen staken de mensen bij de Ouden
Dam de Oude Rijn over. De Leede moet dan
in 1135 een bevaarbare rivier geweest zijn
en de Oude Rijn niet in verband met de
aanwezigheid van een dam.
Door een bepaalde oorzaak zoals kruiende ijs kan deze dam doorbroken of helemaal
weggeslagen zijn en konden de mensen uit
WATEROVERLAST
Het was in een tijd dat er nog geen bandij- Aalst niet meer naar hun moederkerk in
ken bestonden. Aalst kreeg in 1135 last van Wijck. Of werd die dam juist opgeruimd

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 32e jaargang Tlr.2 - maart 2014
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AZET
mil

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

rr
BOVAG

Doe-het-zelf centrum

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

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

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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ding werd volgens hem gegraven langs de
lijn van de Haarweg naar de Kromme Eem
bij de huidige Blauwe Kamer. Daarvandaan
stroomde het meeste water toen nog langs
EEN OORKONDE UIT 1165
Dertigjaar later blijkt er namelijk sprake van het toenmalig laatste stuk van de Eem, richeen dam bij Wijck. In 1165 vergunt keizer ting de Leede, naar de monding met de Oude
Frederik I dat door de Neude een 'water- Rijn bij De Spees.
leiding' (waterloop) gegraven wordt voor
het (een betere?) afvoer van het water van Tot slot
de Rijn naar zee en dat de dam bij Wijck, Met deze oorkonde betreffende Aalst en
zal blijven bestaan en tevens beveelt hij Wijck is weer een stukje Betuwse geschiedede dam bij Zwammerdam op te ruimen. Is nis duidelijk geworden. Wat de rivierlopen
hier sprake van hetzelfde Wijck? Of is het in die tijd betreft, dat is voor mij nog niet
toeval? Algemeen wordt aangenomen dat geheel duidelijk en daarover verschil ik nog
met dit Wijk een dam bij Wijk bij Duurstede van mening met Rigg. Mogelijk zijn er lezers
die ons hierover meer duidelijkheid kunnen
bedoeld wordt, maar is dat wel zo?
Men had nog dus nog steeds last van verschaffen, twee of meer mensen weten
•
het water, blijkbaar doordat het water bij tenslotte meer dan een!
de Nude zich ophoopte en daarom werd er
besloten bij de Nude een doorgraving te Bronnen:
realiseren. Dat had volgens Rigg te maken Muller, S. Fzn. en Bouman A. C.: Oorkondenmet een nieuwe bedding vanaf de Wage- boek van het Sticht Utrecht. No. 354. Utrecht,
ningse Berg in de buurt van het huidige 1920.
centrum van Wageningen en de huidige
Nude. Een gedeeltelijk kunstmatige bed- Met dank aan Christopher Rigg uit Bennekom.

omdat er ergens anders een dam geslagen
werd?
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Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

Fietsenspeciaalzaak
én
Total
tankstation
Arie de Bruijn
Dalwagen 16
DODEWAARD
(0488) 411316

.rIlvirninaltersuierk is traftwerk

Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 641282

Drogisterij Roelofsen

tos

Dorpsstraat 7
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86

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

WEVER
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
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LEDENVERGADERING 2013
Joke Honders, secretaris

I Notulen van 8 april 2013
1. OPENING

•
•
•
•

Geen afzeggingen;
Overleden: Tom Jager, Teunis Berends;
Stilstaan bij afgelopen jaar: goed jaar;
Ledenaantal: ca. 450.

• Veteranenmiddagen: worden nog steeds
goed bezocht;
• Dorpshuis weer in rustiger vaarwater en
is mooi opgeknapt.
GEMEENTE

• Wet op Cultureel Erfgoed per 1-1- 2012.
• 27 april: naar de Wijenburg gelokt;
De gemeente is verplicht om er een erfLintje Folkert en Joke;
goedcommissie op na te houden. Niemand
weet meer hoe het zat, en de oude is nu
• 7 juni: Opening RAR Tiel;
• augustus: van Van Hattem foto's gekregen
opgeheven. Het plan is dat er via sollicitatieprocedure een nieuwe wordt ingesteld.
van familie Den Hartog/Houtkoper;
• augustus: naamgeving straten plan CasNog geen advertentie of e.d .gezien;
terhoven: een Arend Datemastraat / Jaap • Monumentendag 14 & 15 september
'Macht en Pracht'. Opening Utrecht i.v.m.
van Damstraat;
• augustus: Bronstijdveld in Maurik ontdekt.
1713: 300 jaar Vrede van Utrecht;
Geen onderzoek kunnen doen, geen toe- • De Maand van de Geschiedenis 2013 heeft
gang helaas;
het thema Vorst & Volk. We weten nog
• 21 september: Opening Gemeentehuis;
niet of we hier wat mee doen.
• 23 november: aanbiedingboek De Kleuver
- fotografie door Frank Noordenbos. Nog AD!
niet helemaal uit de kosten. Een project • Woord van dank aan Wim van den Bosch,
van € 24000;
Hans van Tintelen en Piet Tijssen;
• 14 december: Feestavond 45-jarigbestaan; • Inventarisaties gaan gestaag door. We heb• Werkgroep Zetten omgezet naar Hist.Verben nu een vaste man voor de fotocollectie:
eniging. Midden-Betuwe, die per januari
Frank Noorderbos;
2013 een eigen vereniging geworden is. Ze • Omzetten Osenvorenreeks naar pDF: dit
HKK&O

zijn nog op zoek naar een eigen locatie,

wrs. oud gemeentehuis in Andelst. De
nieuwe vereniging blijft wel onder de
paraplu van het Arend Datema Instituut
(Nieuwsbrief/archief). Over de mogelijke
samenwerking met Pasqualini moeten we
volgend jaar over nadenken;
• Vrienden van Streekarchief: wij doneren
50 Euro/jaar;
NIEUWSBRIEF HKKef0 - HKMB - ADI

loopt nog en wordt daarna misschien be-

schikbaar op internet gezet.
TABULA

• Tabula Jaarboek 2014 Beeldende kunst;
• Verhoging bijdrage. Hier is een constante
discussie over met Tabula;

32e jaargang nr. 2 - maart 2°1.4
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WAT ZIT ER NOG IN HET VAT

• Boekje 75 Oranjevereniging Dodewaard
geschreven door Cees Vermeer en Joke
Honders wordt op 30 april gepresenteerd;
• Monografie Burgemeesters Valburg van
Teun Versluis. Dit is op moment in bewerking;
• Heruitgave uitgebreide versie van Russer ;
• Project Edu-Art: een organisatie die lesbrieven schrijft voor scholen. Industrialisatie in de Gemeente Neder-Betuwe. Hier
helpen we aan mee. Mensen van ons gaan
dan mee voor uitleg op een buitenlocatie;
• Transcriptie kerkarchief Dodewaard: ca.
50% klaar;
• Kadastrale Atlas Neder-Betuwe: Tom van
de Hout. Plannen voor uitgave. Dit jaar
nog mogelijk i.v.m. subsidie;
• Samen met ANV Lingestreek en St. Menno van Coehoorn:Project Liniedijk in de
2ewo: boekje voor scholen/fietsroutes/
en lezing.

gekomen militairen uit deze gemeente;
• Stationsgebouw: we hoeven er nog niet uit,
maar de gemeente wil er van af, er wordt
ook geen onderhoud meer gepleegd, alleen wat noodverzieningen. In juli 2012 is
het lood van het dak gestolen. Verhuizing
naar Ommeren: stand van zaken. De tekening voor nieuwbouw is rond maar moet
nog door de bestemmingsplancommissie.
Waarschijnlijk kan aan het einde van de
zomer gestart worden met de bouw;
• Inning contributie m.i.v. 2014 anders, met
acceptgiro niet meer mogelijk. We sturen
dan een factuur.
3. JAARVERSLAGEN SECRETARIAAT
EN WERKGROEPEN

• Notulen Ledenvergadering 1.6 april 2012.
Goedgekeurd;
• Jaarverslag 2012. Goedgekeurd;
• Werkgroepen. Vastgesteld;
• Secretaris bedankt;
• Overige schrijvers jaarverslagen bedankt.

BEDANKT

• Auteurs Nieuwsbrief;
4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012
• Onze adverteerders en Vrienden ADI;
• Rekening 2012 / Begroting 2013. Kritisch
• Bedankt bestuursleden Steunfonds (nogeluid van de heer Verwoert uit Ochten
taris Versluijs en de heer Hoek);
dat er maar een exemplaar lag om in te
• In het bijzonder: directeur Frans Nieukijken. We zullen dit volgende keer anders
wenhof en de vaste medewerkers bij de
doen;
Fotografie/Genealogie/ICT;
• Penningmeester geeft korte toelichting en
• Marlies van Oosten, Tina van Veldhuizen,
stelt vast dat het batig saldo met € 390 is
Silvia Franken en Wim de Gier die van
toegenomen. De donaties over 2012 waren
buiten af ingezet zijn via verschillende
minder dan het jaar ervoor. De donaties
kanalen.
worden naar het ADI overgeboekt. Vraag:
waarom niet voor Hicx&o?. We hebben
2. MEDEDELINGEN
ooit de afspraak gemaakt om hiermee het
• Toevoegen aan agenda: ingekomen brief
ADI op de rails te houden.
Werkgroep Archeologie.die voorstelt om
Kobus weer in het bestuur op te nemen; 5. VERSLAG KASCONTROLECOM• Onthulling Plaquette Nederlands-Indië
MISSIE
op 28 juni a.s., een plaquette voor om- • De heer Johannes Honders en Goos Hon-
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ders: In orde bevonden en goedgekeurd; • Voor 20 jaar trouwe dienst hebben we
• Aanzoeken nieuw lid i.p.v. Joh. Honders:
Henk Moorrees tot erelid benoemd. Geen
Gerrit Arisse;
afscheid genomen, want hij blijft secre• Decharge aan de penningmeester vertaris bij het Steunfonds Arend Datema
leend.
Instituut.
6. BESTUURSVERKIEZING
• Herverkiezing secretaris Joke Honders,
herkozen;
• Aftredend Daan Tap. Naar ADI. Benoeming
Willem van Doorn. Gekozen;
• Herverkiezing voorzitter Folkert Schuurman. Goedgekeurd;
• Brief Werkgroep Archeologie: Kobus van
Ingen terug in bestuur. Goedgekeurd;
• Aftredend en niet-herkiesbaar Henk
Moorrees: Benoeming Evert van Gend.
Goedgekeurd;

7. RONDVRAAG

Van de rondvraag werd geen gebruik
gemaakt.
8. SLUITING

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 14 april 2 014.
Aaanvang 19.30 in het Dorpshuis te Kesteren.
AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen ( in deze Nieuwbrief opgenomen)
4. Financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014. Deze stukken liggen een half
uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
5. Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Goos Honders
en Gerrit Arisse. De benoeming van een nieuw lid (aftredend is de heer Goos
Honders).
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Chris de Bont.
7. Rondvraag
8. Sluiting

NIEUWSBRIEF HKKef0 - HKMB - ADI

32e jaargang nr.2 - maart 2014

21

00
0 • Oph. 29-04-1780

6

CA '

ike
INGEN
Maa
• van

/ tKesteren 12-12 -1870

Oph. 02-04-1782 / t Kesteren 25-06-1808
(I)

Fi>

Gerrit BU DDING

Neeltje van HARDEVELD
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•Kest. 16-04-1785 / t Kest. 16-02-1849

Kest. 07-04-1821
,

*Kest. 24 -04-1780It

Peter Rutger van den HOOFDAKKER

Peter Jan
van den HOOFDAKKER

Derkje
BUDDING,

arbeider

dienstmeid

• Kesteren 23-03-1813
t Kesteren 06-02-1889

• Kesteren 09-09-1815
+ Kesteren 29-05-1878

*Lienden 28-10-1819
t Kesteren 27-02-1884

o

o

Geertrui Everdina
BOERS
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, -‘ Grietje van Olderen
dienstmeid
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Kest. 19-12-1788/1- Ommeren 03-06-1869
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Hermen BOERS
arbeider
n- •Ommeren 07-06-1792/ tLiend. 09-12-1875
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Betuwse kwartierstaat:

Johannes BOERS

Neeltje van den HOOFDAKKER

• Ommeren 26-07-1845
+ Kesteren 09-03-1896

• Kesteren 16-02-1854
1- Kesteren 14-08-1924

•

x Kesteren 08-05-1840

x Lienden 28-05-1875
Jan BOERS
wisselwachter
• Kesteren 20-10-1875

+ Kesteren 28-06-1896

x Kesteren
Johanna
• Kesteren 18-06-1901

Samenstelling: Marlies, info@ hkko.ni
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x Kesteren 10-04-1846

x Kesteren 06-08-1850

Jan Cornelis van ZETTEN
arbeider

Catrina Jacoba van den HOF

• Kesteren 05-02-1846
t Kesteren 05-06-1935
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t Kesteren 20-08-1926
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Johanna Boers

x Kesteren 05-06-1874
Johanna van ZETTEN

15-11-1900

Boers
t Giessendam 30-06-1919

• Kesteren 22-03-1880 t Giesendam 27-05-1917
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t overleden (A) datum akte
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RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

Postbus 24
6670 AA
Zetten
MIL
~I
~11\
IIIIIIII
...............

Tel. (0488) 451312
Fax. (0488) 452621
E-mail: fvlynden@wxs.n1
• Beheer en taxaties
• Onteigening en planschade
• Grond en pachtzaken
• Schaderegelingen

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

Motor- en autorijschool Keuken
..,,

• .- --

.,k

Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
www.rijschoolkeuken.n1
Tel. (0488) 48 26 33

Biedt opleiding voor:
> rijbewijs A (Motor)
> rijbewijs B (Personenauto)
> rijbewijs E achter B (aanhangwagen)
Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten

-
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,0„
4
iii i i
BOVAG

Wij lessen met:
•
> KTM 125 en CBF 500 motoren met ABS
KAIAIP
> BMW i serie personenauto's
> Land Rover discovery automaat voor de aanhangwagen
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JAARVERSLAG HKK&O 2013

t‘e,

Joke Honders
1. ALGEMENE LEDENVERGADERING OUD SCHRIFT
Deze vond plaats op maandag 8 april 2013, Dit jaar is er geen cursus oud schrift geweest.
zie de notulen op bladzijde 19.
NIEUWSBRIEF
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar driemaal.
2. DE HISTORISCHE KRING IN 2013
Het ledental van de HKK&O bedroeg eind
2013 455 leden inclusief 2 huisgenootleden.
PUBLICATIES
Publicaties zijn er dit jaar niet geweest.
BESTUUR
Het algemeen bestuur vergaderde in 2013 ARCHEOLOGIE
De mensen van de werkgroep Archeologie
vier maal.
zijn dit jaar erg druk geweest met het ompakken van de vondsten die door jaren heen
LEZINGEN
In het verslagjaar werden wederom negen verzameld zijn. Zie het jaarverslag van de
lezingen gehouden, die allen in het Dorps- werkgroep Archeologie.
huis te Kesteren plaatsvonden.
Kobus van Ingen en Joke Honders gaven DE TABULA BATAVORUM
namens onze verenigingen wederom le- Deze verscheen op vrijdag8 november voor
de veertiende maal als Jaarboek met de titel
zingen in de regio.
Schoonheid Verbeeld. Hij was dit keer in fullcolor.Het eerste exemplaar werd uitgereikt
EXCURSIE
De excursie voerde ons dit jaar naar de aan ondergetekende, wegens het feit dat zij
Giessenlanden. 's Morgens bezochten we voor alle Jaarboeken geschreven heeft. De
Nieuwpoort en 's middags bezochten we bijeenkomst was wederom in het Veerhuis
•
het imperium van de familie De Boer in te Opheusden.
Giessenburg. De organisatie van de excursie
was in handen van de heren K. v. Ingen en
Herinnering aan de excursie.
C. de Bont.
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BOORSMA
MODE & WONEN

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

Cu.

/ I

O

6e,,sit,ei

Kesteren
www.boorsmakesteren.n1

Ultvaartverjtxorging
Erik van 2E...ioest
Tel. 0344 - 65 55 32

dag & nacht
Respect
voor alle wenser
Aandacht
voor alle rnenser

• voor- en nazorg
• Begeleiding en advies
'Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in de gehele regie
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrwn
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.ni
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JAARVERSLAG ADI 2013
Frans Nieuwenhof

AD

I Voorbereidingen voor de verhuizing
De werkzaamheden in 2013 stonden steeds
meer in het teken van de komende verhuizing naar Ommeren. Er is na een lange
voorbereidingstijd in oktober begonnen met
bouwen en de verwachting is dat mei 2014
de nieuwbouw opgeleverd wordt.
Behalve de tijd nodig voor vergaderen,
overleggen en plannen maken, ging zeer
veel tijd zitten in het opruimen, opschonen
en ordenen van allerlei collecties.
Zo is het de werkgroep archeologie gelukt
om het overgrote deel van onze archeologische collectie naar het provinciaal depot
in Nijmegen te verhuizen. Een klein (maar
fijn) deel blijft achter voor (wissel)exposities. Het systematisch beschrijven van de
collectie was het meeste werk.
De database van de bibliotheek is nagenoeg voltooid. Vanaf nu is het een kwestie
van bijhouden. Het klantvriendelijk maken van de database is door drukte nog niet
voltooid. Als laatste stap wordt ieder boek
voorzien van een etiket met beschrijving.
Het inplakken, controleren en eventueel
corrigeren kost meer tijd dan verwacht.
Wij hopen dat deze klus voor de verhuizing
klaar is. Gelukkig hebben wij er een paar
vrijwilligers bij gekregen die onder andere
met dit etiketteren helpen.
Het onderhoud van het stationsgebouw
is tot een minimum beperkt. Het bestond
vooral uit herstellen van de schade veroorzaakt door het inbrekersgilde. Wij zijn
driemaal in korte tijd bezocht en hierbij is
veel geweld gebruikt. De technische dienst
was overigens al druk bezig met zaken die

te maken hebben met de komende verhuizing. Zo is een aantal maquettes voor de
expositieruimte al gereed of in aanbouw.
Tussen al deze drukte kwamen de bezoekers met al hun vragen. Afgelopen jaar
stond de teller op ruim 2400 dagdelen; een
flinke stijging ten opzichte van 2012.
De stroom vragen per e-mail blijft constant hoog. Het beantwoorden van een vraag
kost al snel een uur. Het draagtgelukkig wel
bij aan de gezellige sfeer, zoals te merken is

NIEUWSBRIEF HKKCY0 - HKMB - AD! 32e jaargang nr.2 - maart 2m4

Zo gaan inbrekers te werk!
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STREEKPOST
ERIERSO LE IV

LJ
-^

Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service
Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 481305
E-mail info©damme.n1

Gerto Streekpost Koeriersdiensten
Nobelweg ib • 6669 MV Dodewaard
Tel. (0488) 41 25 65 - Fax (0488) 41 29 44
Mail: info@gerto-streekpost.n1

Schildersbedrijf Hans van Ewijk

Rembrandt van Rijnstraat 44 • 4033G-H Lienden
06 51637973 • 0344-602740
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bij het gezamenlijk zoeken naar onbekende
personen en data. De namen en jaartallen
vliegen dan door de studiezaal, want voor
deze vrijwilligers is het ook een echte liefhebberij.
Het bijhouden van de post, aannemen
van de telefoon, zetten van koffie enz. is al
jaren in de vertrouwde handen van Marlies
van Oosten, daarbij bijgestaan door andere
vrijwilligers.
Door de uitgave van het mooie boek De
Neder-Betuwe, van Adriaan P. de Kleuver
was het vrij druk met allerlei verkoopactiviteiten zoals inpakken, factureren, bezorgen
of naar de post brengen. Daar tussendoor
kwamen de incidentele verkoop van oudere
boeken, monografieën en Osenvorens. En
niet te vergeten de drukte rond de Nieuwsbrief en het Jaarboek van de stichting Tabula
Batavorum.

Gelukkig kan onze penningmeester Ran
Martens hierdoor terugkijken op een financieel gezond jaar.
De digitalisering en beschrijving van
onze fotocollectie dreigt een never-ending
story te worden. Vooral het beschrijven van
de foto's kost heel veel tijd en deskundigheid. En zoals in vorige jaren ook al vermeld,
er komen nog steeds nieuwe foto's te voorschijn of gewoon nieuw binnen. Waarvoor
wij natuurlijk zeer erkentelijk zijn. Toch is
er wel degelijk vooruitgang.
In dit verslag zijn slechts enkele namen
genoemd. Onze dank voor de inzet van alle
vrijwilligers geldt iedereen. Sommigen betreuren het dat ze om gezondheidsredenen
veel minder in staat zijn om te doen dan ze
zelf wensen. Maar wat ze doen wordt echt
gewaardeerd. Hartelijk dank allemaal. •

Dit jaar nemen we afscheid, na ongeveer 25 jaar!
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE
Kobus van Ingen

II Jaarverslag 2013
Het afgelopen verenigingsjaar stond geheel
in het teken van het in depot brengen van
onze archeologische collectie. Op maandagochtenden en dinsdagavonden waren
we geregeld met een groepje bijeen om de
houten kisten uit te pakken, de voorwerpen te reinigen en na beoordeling over te
pakken in geschikte plastic zakken. Alle
vondsten zoals potscherven, ijzer, brons en
glas, zijn qua vindplaats gelokaliseerd en
zoveel mogelijk hebben we ook het materiaal nader gedetermineerd. Aan het einde
van de zomer waren alle kisten omgepakt

en bleek dat we hiermee zo'n 480 speciale
dozen hebben kunnen vullen.
Deze zijn met professioneel transport
naar het provinciaal archeologisch depot in
Nijmegen gebracht waar het nu wacht op
uiteindelijke determinatie en inschrijving
in het landelijke Archis registratie systeem.
Gedurende het ompakken is er enorm veel
fraai archeologisch materiaal door onze vingers gegaan. Vele dozen konden worden
gevuld met archeologisch materiaal van De
Beldert in Zoelen, De Eep in Heteren, het
Eiland van Maurik, Hokkerden in Rand-

De dozen worden binnengebracht in het Provinciaal Depot in Nijmegen.
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wijk en de Zeven Morgen in Opheusden.
Daarnaast waren er natuurlijk ook nog de
vele tientallen vindplaatsen in de rest van
ons werkgebied. Het materiaal bestaat in
belangrijke mate uit vondsten uit de midden
en Late IJzertijd, de Romeinse Tijd en in beperktere mate uit middeleeuwse vondsten.
In het najaar zijn we van start gegaan om
de metaalvondsten te reinigen, te determineren en te conserveren. Met name de grote
hoeveelheid ijzeren resten uit Maurik heeft
ons maanden werk opgeleverd. Momenteel
zijn we hier bijna doorheen en zullen we ons
verder richten op de vele Brons-vondstenuit
ons werkgebied. Ook deze zullen we in ieder
geval voor een deel moeten conserveren.
Tussen de bedrijven door hebben we ook
de oude werkgroep geschriften gesorteerd.
Ook hierbij hebben we veel belangrijke
stukken gevonden die deels (in kopie) naar
Nijmegen zullen worden overgebracht en
deels een plekje zullen krijgen in de Hicice'o
archeologie bibliotheek.
De zaterdagmiddagen zijn veelal gebruikt voor ons reguliere veldwerk. Veel
oude vindplaatsen werden bezocht en onze
speciale aandacht gaat hierbij uit naar de
situatie in Medel (Echteld). Een deel van
onze werkgroep leverde assistentie aan de
archeologische werkgroep van de Oudheidkamer in Rhenen. Samen met een archeologisch bureau werd een onderzoek
uitgevoerd in de buurt van de Cuneraweg
in Achterberg. De weersomstandigheden
waren buitengewoon mooi en zand is toch
wel een heerlijke grondsoort om in te graven. Het onderzochte perceel leverde een
systeem aan greppels uit de Late-IJzertijd,
het was echter niet rijk aan vondsten.
Werkgroeplid Carel Versluis heeft weken
achtereen geassisteerd bij een grote opgraving bij Bunnik. Hier werd bij werkzaamheden een Romeinse weg ontdekt en deze

is over een behoorlijke lengte opgegraven.
Kenmerkend zijn de vele palen die het wegtracé markeerden. Binnen de werkgroep
zijn we gestart met een zoektocht naar de
mogelijke lokaties waar het voormalige castellum Carvone zou hebben kunnen gelegen. Inmiddels hebben we al wat kaarten
ter ondersteuning hiervan geraadpleegd.
De verkregen aanwijzingen zullen we in
het veld verder gaan onderzoeken.
In oktober bezochten we gezamenlijk
het archeologisch museum in Houten. Hier
was een overzichtstentoonstelling van Terra Sigilata vaatwerk uit de Romeinse tijd.
Het getoonde materiaal is in de loop van
de jaren gevonden op het terrein van het
voormalige castellum Fectio bij Vechten.
Begin december bezochten we het Centraal
Museum in Utrecht. Hier was een tentoonstelling van het archeologisch materiaal uit
de PUG (provinciaal Utrechts Genootschap)
collectie. Er waren veel fraaie vondsten uit
de Romeinse tijd te zien die in de afgelopen honderd jaar in de regio Utrecht zijn
gevonden en in een collectie bijeengebracht
zijn. Na afloop van deze excursie zijn we
gezamenlijk in de stad gaan eten. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Roos
Veldkamp-Jaspers, Hans Thien, Rian Hofs,
Cees van Meer, Carel Versluis, Kees Verhoeven en ondergetekende. Onze werkgroep
wordt wetenschappelijk ondersteund door
de vak archeologen Channa Cohen-Stuart
en Timo Vanderhoeven.
Een drietal leden zijn uit onze werkgroep
getreden en heeft zich aangesloten bij de
Werkgroep Archeologie van onze buurvereniging H. K. Midden-Betuwe. Reden
hiervoor is een verschil van inzicht over
het eigendomsrecht van de gevonden archeologische materialen.
We mogen terugzien op een productief
•
en boeiend werkgroepjaar.
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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

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

Van lVieegdenburg
Van Amersfoort
Telefoon (0344) 642491
b.g.g. 64 2772

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: XI
De kerk, hoog, dik, met een kleine spits
PLAN OM EEN KERK TE BOUWEN.

WAAR ZAL DE KERK KOMEN?

Het was belangrijk dat er in ieder dorp een
kerk zou staan, zodat rondom een parochiegemeenschap de heilige mis opgedragen
kon worden. Daarom liet de Paus bekend
maken dat ieder die een kerk stichtte, regelrecht naar de hemel zou kunnen en dus
het vagevuur, de tussenfase, zou overslaan.
Wie een kerk sticht, bouwt een trap naar
de hemel, zeiden de mensen toen.
Deze kerk moest niet van hout zijn met
een rieten dak, zoals alle woningen waren,
maar van steen en gedekt met pannen. Maar
dat waren erg dure materialen. Waarom
dan? De kerk is een stukje hemel op aarde.
Niets is eigenlijk mooi genoeg om de luister
en de grootheid van God te laten zien.
Dit is mijn kans, dacht de heer van de
hoge heerlijkheid Loenen. Want in Herveld
was niet een stenen kerk. En daar woonde
geen kasteelheer die daaraan zou beginnen.
In Herveld was wel een kapel, namelijk waar
de Lechstraat uitkomt op de Tielsestraat, tegenwoordig Tielsestraat nr. 134. In een kapel
kon men wel mediteren en een kind laten
dopen, maar er werd geen mis opgedragen.
Na de overstromingsramp, waarbij het

In Herveld-Noord, langs de Hoogstraat,
zoals de Hoof dstraat toen heette, stonden
twaalf boerderijen. En langs de Breedestraat
vijftien woningen, minder welvarend; op
het Romeplein drie boerderijen. Als de kerk
daar gebouwd zou worden, moest hij elke
keer als hij ter kerke ging, en dat was bijna
dagelijks, langs buurtschap De Lech. Nou,
dat nooit! Bouwen langs de Tielsestraat dan?
Dat was tamelijk dicht bij huis. Hij koos voor
een weggetje dat tegenwoordig Schoolstraat
heet. Hier stonden toen vijf woningen.
EN DE MENSEN
VAN HERVELD-NOORD?

Ook zij hadden moeite met De Lech. Ze
wilden daarom niet langs de Klipstraat,
tegenwoordig Moordakkerstraat, naar de
kerk. Dan maar door de Stenenkamerstraat?
Dat ging zo maar niet! Aan het lange stuk
van deze straat stond slechts een woning, de
Stenenkamer. Dat was een heel bijzondere
boerderij, zoals er in de hele Overbetuwe
verder niet een voorkwam.
De oplossing was de Kerkweg. Dat was
eenvoudig, want in die tijd was geen enkele

toenmalige dorp Loenen verwoest werd,

weg verhard. De weg kwam op ruime af-

was de heer van Loenen neergestreken in
een bos zuidelijk van Herveld. Door die
ramp was hij veel bezit kwijtgeraakt en kon
hij dus de kerkbouw niet helemaal bekostigen. Hij had de hulp van de parochianen
nodig; vooral van de rijken onder hen.

stand met een wijde boog om De Lech heen.
Langs deze weg stond geen enkele woning,
zelfs in de negentiende eeuw nog niet.
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Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 -4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 4421 44- Fax (0488)442897

W.deffirEF
De bakker met
het grootste assortiment!
ONZE SPECIALITEIT:

Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:

Kesterense ruitjes
Betuwsebolussen
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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De hoge en massieve toren
van de Herveldse kerk.

1. Oude Kapel 2. Lechstraat 3. Tielsestraat
4. Hoogstraat 5. Bredestraat 6. Romeplein 7.
Lech 8. Kerk 9. Schoolstraat 10. Klipstraat 11.
aan de kerkbouw in de hemel niet zou tellen, Steenenkamerstraat 12. Kerkweg 13. Kasteel
als dit als motief had de verblijfsduur in het Loenen.
vagevuur te bekorten. Maar gelukkig was er
nog iets anders: de haan op de toren. Over
de hele wereld gezien heeft deze vogel ver- ners van De Eshof, De Meeuwerden en Nimschillende betekenissen. In het Germaanse merhomoet, op twee en een halve kilometer
heidendom was het de vogel van Donar, de afstand konden bij helder weer de toren
goede boerengod. De dondermoker, die na zien. Boomgaarden waren er toen nog niet.
elke worp in zijn hand terugkeerde, gaf de Wel had iedereen een aantal vruchtbomen
aarde vruchtbaarheid en gaf de mensen heil. bij huis voor eigen gebruik.
Er kwam nog iets bij. Als men die haan
zag, was men gevrijwaard van bliksemin- BEWIJZEN?
slag op de eigen woning. Men wilde dus Voor deze overwegingen zijn nog geen
best wel meebetalen. Dat bijgeloof waren schriftelijke bewijzen gevonden. Als men
weet hoe toestanden toen waren, wat menze nog niet kwijt.
sen dachten en zeiden en hoe dingen gingen,
dan heeft men heel wat puzzelstukjes. Zo
DE HOGE TOREN
De kerkbouw begon met de toren. Deze kunnen Herveldse feiten een plaats krijgen.
Op welke wijze kwam de kerk op die plek
werd maar liefst vijfendertig meter hoog en
opvallend dik. Dus goed zichtbaar voor de aan de Schoolstraat te staan? Zeldzaam in
•
mensen van Herveld-Noord. Zelfs de bewo- Europa.
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HK MIDDEN-BETUWE

HISTORISCHE KRING

Midden-Betuwe
j,amosetz%,
,

Ton Janssen, secretaris

Activiteiten mrt 2014-mei 2014

Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62
Dinsdag 15 april 2014
uur De Oude School Hemmen
Jan Derksen

Dinsdag 18 maart 2014
Oude School Hemmen
Daan Tap

20.00 um- De

De immigratie

I van boeren in de Betuwe.
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw
emigreerden veel Nederlanders naar landen
als Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.
Ook vanuit de Betuwe zochten veel mensen
hun heil in deze verre oorden. Onder deze
emigranten bevonden zich ook de nodige
agrariërs die in hun nieuwe bestemming
een geheel nieuw bestaan opbouwden. Vaak
zocht men daar de ruimte die in Nederland
krap geworden was.
In de eerste helft van de twintigste eeuw
vond een andere beweging plaats. Toen is
een groot aantal agrariërs vanuit verschillende streken uit Nederland naar de Betuwe
geïmmigreerd. Vooral vanuit de provincie
Zeeland vestigden zich een groot aantal
boeren in onze streek.
Zij vonden er natuurlijk vruchtbare
grond, vaak vergelijkbaar met de omstandigheden die zij gewend waren. Veel Betuwnaren hadden moeite om in de moeilijke
omstandigheden te overleven. Dat was de
reden dat er nog al wat bedrijven overgenomen konden worden, vaak tegen een niet
al te hoge prijs.
Daan heeft veel onderzoek naar dit fenomeen gedaan en zal ons vanavond uitleg
geven over deze periode, die een behoorlijke
invloed heeft gehad in de Betuwe.
•
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20.00

I

Watersnood in de 19e eeuw.

In de 19e eeuw heeft de Betuwe herhaaldelijk last gehad van overstromingen. Deze
werden praktisch altijd veroorzaakt door
ijsdammen in de Waal en de Rijn. Anders dan
nu vroren deze rivieren dikwijls dicht. Dat
vormde op zich niet zo'n probleem. Anders
werd het als de rivieren weer opdooiden en
het ijs ging drijven, in vaak grote schotsen.
Door allerlei obstakels bleven er wat schotsen steken en die vormden het begin van
grote ijsdammen in de rivier. Deze dammen
stuwden het water op tot grote hoogte zodat de dijken overstroomden en daardoor
verzwakten tot ze doorbraken. De ellende
in het overstroomde land was groot.
Een van de grootste overstromingen in
die tijd vond plaats in 1809. Aan deze gebeurtenis wordt vanavond zeker aandacht
besteed. Jan Derksen heeft in zijn werkzame
leven lang gewerkt bij het polderdistrict.•
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Woensdag 21 mei 2014

I

In de middag
Jaarlijkse Excursie

Ieder jaar organiseren wij een excursie naar
een historisch belangwekkend reisdoel,
dat niet ver van ons werkgebied ligt. De
kosten zijn daardoor altijd beperkt en wij
krijgen veel waarderend commentaar van
de deelnemers.
Dit jaar gaan we een bezoek brengen
aan het mooie stadje Ravenstein net over
de Maas in Brabant. Het stadje werd al in

1360 gesticht een heeft veel oude elementen
behouden. Een groot deel van de straten
is nog altijd geplaveid met kinderkopjes!
Wij gaan een stadwandeling maken onder
begeleiding van leden van de plaatselijke
Heemkundige Vereniging. Deze wandeling
wordt afgesloten met een bezoek aan het
leerlooierijhuisje dat als museum is ingericht.
Momenteel maakt het bestuur het programma definitief. Wij denken dat we met
deze excursie een interessante middag aan
onze leden zullen bieden. Noteer de datum
•
dus maar vast in de agenda.

Boven: Ravenstein, een stadje met historie.
Onder: Het Leerlooiershuisje dateert van 1887 en is een voormalige drogerij van de leerlooierij
van de familie Suermondt. Het is herkenbaar aan de vele luiken aan de oost- en westkant die
de wind toegang moesten verschaffen tot de eerste verdieping. In 2009 werd dit gerestaureerd
om daarna dienst te gaan doen als bezoekerscentrum.
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HK MIDDEN—BETUWE

HISTORISCHE KRING

Ton Janssen, secretaris

Midden-Betuwe

Algemene ledenvergadering 2014
Voorafgaand aan de lezing over watersnood op dinsdag 15 april houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze vergadering begint om 19.30 uur en heeft de
volgende agenda:

1. Opening
2. Verslag algemene ledenvergadering 29 april 2013
3. Verslag van de secretaris.
4. Verslag van de kascommissie.
5. Verslag van de penningmeester.
6. Begroting voor het jaar 2014.
7. Verkiezing en installatie van een nieuwe kascommissie.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn Wim Huijbrechts en Anja van Rookhuijzen. Alle leden
kunnen kandidaten voor het bestuur voordragen. In het huishoudelijk reglement is bepaald dat deze kandidaatstelling uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering (dit
jaar dus op 8 april) schriftelijk bij de secretaris moet zijn aangemeld. De voorgestelde
kandidaat moet schriftelijk of mondeling zijn kandidatuur aanvaarden.
Vaststelling wijziging huishoudelijk reglement.

9. Sluiting.

Deze agenda is nog niet definitief. Alle leden krijgen tijdig een uitnodiging met daarbij
de definitieve agenda, eventueel met de benodigde bijlagen.
•
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REG. ARCHIEF RIVIERENLAND
H. H. Huitsing

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel - Telefoon (0344) 61 22 30
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.nl
I Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3 - 4001 WG Tiel - 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) 61 22 30
•

DIALECTWOORDEN 22
Joke Honders

Praote
gij
dialec'

1.Friemels
Djan wa hedde toch wir veur roare friemels.
Meisje wat heb je toch weer rare kunsten.

Die oude mensjes kunnen nog best voor
zichzelf zorgen.

WNT ken dit woord niet. Misschien afgeleid

Waarschijnlijk afgeleid van roeien.

van wriemelen, fijmelen of femelen: beuzelachtig, nutteloos werk doen, futselen, 3.Stik
prutsen?
Kjal gao aon de kaant, ge stao me in 't stik.
Man ga aan de kant, je sta me in de weg.
2. Rooien
Vlak voor me. WNT — In verbindingen als
Die ouwe minskes kunne 't nog aordig rooie stik in de wind, vlak in de wind.
same.
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Spaan
Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 480959
Stationsstraat 1 Kesteren

VAKGARAGE

ZAAYER v.o.f.

1111V11.~M.M1.111.11101.11101
1 1
InIr. III II
Ira
Erma

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
rk.
BOVAG

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

• 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
Impressie van de voortgang in Ommeren.

Aansluiting
van het nieuwe op het
bestaande gedeelte

NIEUWSBRIEF H KK C5'0 - HK MB - A DI 32e jaargang nr. 2 - maart 2014

41

KORTE BERICHTEN
Column
Redactie
Pitje

Pietje van Antoon
her een automatische
ruggeklopper
Het was in 1944. Pietje van Antoon
uit Doojewerd há gin baande op
zijn deurtrapfiets en zewaare naars
mirte krijge. Pietje eiges die wónde
vlakbij de schipswerf, z'n zuster
wiinde nève de opebaore school
aon de dijk in Hien.
Daor was Pietje op bezoek op de
fiets zonder baande en daorzag 'ie
't lichten kreeg 'ie een goed idee, z'n
zuster had t'r nog een paor koeiereepe ligge. Pietje knupte die urn de
veiling as vervangervan de baande.
Trots ging 'ie mit de fiets mit koeiereepe naor huis richting de schipswerf.
Urn zijn uitveinding te laote zien
aon aand're minse, ging 'ie via 't
dèèrp. In de Pluimbursestraot ging
'ie nève de noodschuur de dijk af.
Maor daor gebeurde het, de koeiereep van het achterste wiel ging
los en blif aan een kaant vast zitte
en remme kon 'ie nie waant het
was een deurtrapfiets. Bij iedere
rondgang van het wiel kreeg 'ie
een klap mit de koeiereep op zijn
rug. Hij kwam gemasseerd thuis
aon, jammer genoeg was 'ie wel
bont en blaauw.
•

E

Flink boek Uzendoorn 'on demand'
Onze leden de broers Dick (58) en Anton
(50) Spies hebben aan directeur Ella Kok
van het RAR onlangs een kloek boekwerk
overhandigd: het getranscribeerde archief
van de Heerlijkheid llzendoorn. Zevenhonderd jaar geschiedenis in 628 pagina's en
ruim twee kilo papier.
Er komt geen grote oplage van het boek, al
is het RAR wel de uitgever en is het digitale bestand er opgeslagen. Slechts enkele
exemplaren zijn gedrukt, de rest wordt in
boekvorm geprint wanneer er naar wordt
gevraagd: on demand. De broers wonen in
•
Middelburg en Rhenen.

Archief fotograaf Bouwhuis in RAR
Jan (66) en Tonnie (64) Bouwhuis hebben
een miljoen foto's geschonken aan het RAR.
Het complete archief van de Tielse persfotograaf bevat beelden waarvan de eerste al
werden gemaakt in de jaren veertig van de
vorige eeuw, door Jan's vader Gerrit Bouwhuis. Dit jaar nog zullen er 7.3.000 van op
•
de website van het RAR te zien zijn.

Van heure zegge, Pitje
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Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
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eIVAN ECK
OOSTERINK
communicatieregisseurs

CO 1\/

Van Eck Ei Oosterink is volop in beweging. Als comn,
u—catieregisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorde- van
al uw communicatievragen Wij ontwikkelen uw webs"..
, verzorgen
uw digitate mailing of personeelsblad, produceren e,t-et:e eiden
uw huisstijl. Bij Van Eck Ei Oosterink vindt u concept,
productie onder één dak Dat is niet alleen efficient, be !n•ct ook
tot een beter resultaat. Wet zo gemakkelijk voor u.
•
•
•
•

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

www.vaneckoosterink.com
VAN ECK £, °OSTER, , I ._DISONRiN, I =354 NE DODE WAARD T. 04,3A

•

