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December 2014
• Maandag 8 dec. Lezing HKK&O
Museum Ommeren, 20.00 uur.
• Maandag 8 dec. Lezing HKMB
Randwijks Hof Randwijk, 20.00 uur.
Januari 2015
• Dinsdag 6 jan. Lezing HKMB
Hoge Hof Herveld, 19.30 uur.
• Maandag 12 jan. Lezing HKK&O
Museum Ommeren, 20.00 uur.
• Dinsdag 20 jan. Lezing HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
Februari 2015
• Maandag 9 feb. Lezing HKK&O
Museum Ommeren, 20.00 uur.
• Dinsdag 17 feb. Lezing HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
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voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
Auteurs die in dit tijdschrift publiceren, geven onvoorwaardelijke toestemming tot het in digitale
vorm opnemen in openbare databases.
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HK KESTEREN EN OMSTREKEN
Folkert Schuurman, voorzitter

I Verhuisd
Met ingang van 1 november hebben we onze
intrek genomen in ons nieuwe onderkomen
in Ommeren.
Alle relevante zaken waaronder ons documentatiecentrum en de burelen van de
medewerkers zijn in Ommeren aanwezig.
Er wordt nog gewerkt aan het netwerk om
alle twaalf computers toegang te verschaffen tot de digitale databases.
Internet is inmiddels aanwezig, alleen
de telefooncentrale moet nog door KPN
worden geinstalleerd. Dat zal als u dit leest
waarschijnlijk al gebeurd zijn. Het definitieve telefoonnummer zullen we zo spoedig
mogelijk op onze website bekendmaken.
Op de pagina rechts een blik in onze
nieuwe leeszaal met achter de deur de archiefruimte en de bibliotheek.
In het Stationsgebouw in Kesteren hebben we opruiming gehouden. Er zijn twee
containers met papier afgevoerd. Enkele
'meubelstukken', waaronder de drie ton
wegende brandkast, zijn reeds verkocht.
Er staat nu nog wat materiaal dat we in dit
stadium nog niet kunnen bergen.
TENTOONSTELLING

Vanaf nu zal alle aandacht uitgaan naar het
bouwen van de historische tentoonstelling.
Hiervoor worden binnenkort de staande
wanden gebouwd, waarna we de vitrines
en de panelen aan de zijkanten kunnen
gaan maken.
De ruimte die we ter beschikking hebben voor wisseltentoonstellingen is op wat
schilderwerk na gereed.

4

ONTVANGSTZAAL EN KEUKEN

Onze technische dient heeft de laatste tijd
hard gewerkt om de ontvangstzaal en de
keuken gereed te maken voor gebruik. Op
wat kleine zaken na is dit ook gereed. De
hal zal worden afgewerkt als de meeste
werkzaamheden zijn afgerond.
TABULA BATAVORUM

Met deze Nieuwsbrief heeft u ook de Tabula
ontvangen. Het onderwerp voor de Tabula
van 2016 vindt u op pagina 15.
OVERDRACHT ONTVANGSTZAAL

Op de lezing van 8 december zullen we de
ontvangstzaal officieel overdragen aan het
bestuur van het Museum Baron van Brakell.
CONTRIBUTIEBETALING

Zoals vorig jaar gemeld is met ingang van
2014 de acceptgiro uit de roulatie gehaald en
zullen we u een faktuur sturen met daarop
de nodige gegevens hoe u de contributie
kunt overmaken. Hij zou ons echter veel
werk besparen als u na ontvangst van dit
decembernummer zelf het initiatief neemt
om de contributie over te maken.
Vorig jaar hebben meer dan honderd
mensen op eigen initiatief de contributie
overgemaakt! We hopen ook dit jaar weer
op uw medewerking
•
Betalingen: Contributie €17,- /jaar
Historische Kring Kesteren & Omstreken
NL84INGB0003725054 of
NL30RABO0331957183
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FIK MIDDEN—BETUWE
Ton Jansen, secretaris

HISTORISCHE KRING

Midden-Betuwe

Herdenking 70 jaar
operatie Market Garden
Onze kring heeft, deels in samenwerking
met de andere kringen uit de gemeente
Overbetuvve en de Historische Kring Elden,
uitgebreid stilgestaan bij deze gebeurtenis.

in de Oude School in Hemmen (overvol).
Ons is duidelijk geworden dat veel (jongere)
mensen die in dit gebied wonen wel op de
hoogte waren van de slag om Arnhem en

Vooral aan de lotgevallen van de burgers in

de gebeurtenissen in Nijmegen, maar dat

onze streek in de periode september 1944
tot zomer 1945 is aandacht besteed.
Zoals in deze Nieuwsbrief wordt aangegeven staan nog op het programma: een
lezing in Randwijk en in Herveld over dit
onderwerp. Tot nu toe hebben we veel waardering en belangstelling gekregen zowel op
16 oktober in de Grote Kerk in Elst (vol) als

de wederwaardigheden van de mensen in
de Betuwe nauwelijks bekend waren.
Mede door de grote toeloop is daarin
veel verbetering gekomen. Dat kan alleen
maar nog beter worden als we in Randwijk
en Herveld zijn geweest. En natuurlijk zijn
we ook blij met de behoorlijke toename van
het aantal leden van onze Kring.
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LEZINGEN KESTEREN
Hans Borgstein en Ran Martens
Streekmuseum 'Baron van Brake11' te Ommeren,
Provincialeweg 21, 4032 NZ Ommeren
Maandag 8 december 2014

Maandag 12 januari 2015

20.00 uur

20.00 uur

Museum Ommeren
Ferdinand van Hemmen
I

Museum Ommeren

Onderwaterzetting Betuwe
I

Zaterdag 2 december 1944 vloog de Rijndijk
bij Elden de lucht in. De Duitsers zetten
de Betuwe onder water. Ze wilden voorkomen dat de Geallieerden zouden oprukken naar Midden-Nederland en het Ruhrgebied. Het ging om immense strategische
belangen. Maar de onderwaterzetting liep
uit de hand. Op 6 december bezweek het
dijkje dat het inundatiewater moest tegenhouden. Dat was de Liniedijk Ochten-De
Spees. Het water ruiste daardoor naar het
Amsterdam-Rijnkanaal. Halsoverkop moesten de kanaaldijken worden versterkt. Als
die zouden bezwijken, zou het water naar
Holland stromen. Er zouden dan massa's
mensen moeten vluchten. Er dreigde een
ongekende humanitaire ramp. Ook de
Duitsers hadden reden om wakker te liggen. Een nog grotere overstroming zou hun
hele rivierenverdediging op losse schroeven zetten. Al die zorgen schiepen de basis
voor een uniek monsterverbond. Duitsers
en Nederlanders werkten zij aan zij aan de
kanaaldijken om de opmars van het water
te stuiten. Intussen was in de Betuwe een
wonderlijke strijd ontstaan om de eenzame
boerderijen en eilanden.
De lezing wordt verzorgd door historicus
Ferdinand van Hemmen en zal worden verrijkt met nieuw beeldmateriaal, o.a. filmfragmenten van Duitse weekjournaals. •
6

Drs. Martijn Pieters
Karolus Magnus.
Zijn residentie en de kunsten

Dit jaar wordt herdacht dat 1200 jaar terug
keizer Karel de Grote in zijn residentie in
Aken stierf. Hij werd dezelfde dag nog bijgezet in 'zijn' kerk, nu onderdeel van de
huidige dom. Karel was de eerste heerser
sinds de val van het Romeinse Rijk die het
grondgebied van West-Europa weer in één
rijk wist te verenigen. Na jarenlang 'vanuit
het zadel' geregeerd te hebben, vestigde
hij zich aan het einde van de 8e eeuw in
Aken. Einhard, de biograaf van Karel de
Grote, introduceert de kerk van de residentie met de volgende woorden aan de lezers:
'Het christelijke geloof, waarmee Karel de
Grote sinds zijn jeugd vertrouwd was, hield
hij gewetensvol en vroom in allerhoogste
ere. Daarom bouwde hij de wondermooie
kerk in Aken, die hij met goud en zilver,
met kandelaren, met hekken en deuren uit
massief metaal inrichtte'.
Niet alleen voor de architectuur van de kerk,
maar ook voor de stijl van de voorwerpen,
die in en voor Aken geproduceerd werden,
greep men terug op de antieke vormentaal.
Zodoende wilde Karel de Grote zijn streven
naar een `renovatio imperii Romanorum',
gestalte geven. De mooiste en meest kostbare voorwerpen die in deze periode gemaakt werden, waaronder vele verluchte
manuscripten, ivoren paneeltjes en edel-
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smeedwerk worden aangeduid met de term
'Hofschool van Karel de Grote'. Dergelijke
kostbare voorwerpen functioneerden binnen de liturgie in de kerk, maar werden ook
als luxe relatiegeschenken gebruikt. In de
lezing zal aan de hand van deze voorwerpen
en de residentie in Aken ingegaan op de
'renovatio imperii Romanorum' .
Drs. Martijn Pieters (.1972) studeerde
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in
de Kunstgeschiedenis der Middeleeuwen.
Sindsdien is hij werkzaam als zelfstandig
kunsthistoricus en verzorgt hij lezingen,
studiedagen, cursussen op het gebied van
de kunstgeschiedenis en begeleidt hij kunsthistorische reizen naar o.a. Duitsland en
Karolus Magnus , in 1512 afgebeeld.
Copy naar Albrecht Drer xvne eeuw
(Kunsthistorisches Museum, Wenen).
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Oostenrijk. Tot zijn opdrachtgevers behoren
o. a. de Universiteit van Amsterdam, de Vrije
Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs
in Amsterdam, Voyage & Culture te Amsterdam, HELIKON in Utrecht en verschillende
•
andere genootschappen.
Maandag 9 februari 2015
20.00 uur
Museum Ommeren
Henk Zomerdijk
11 Hoogwater 1995
Henk Zomerdijk gaat in deze lezing in op
de besluitvorming en de gevolgen van de
noodevacuatie van Ochten op 3. februari
1995, twintig jaar geleden.Het was voor
de inwoners een ingrijpende beslissing: ze
moesten van het ene op het andere moment
huis en haard verlaten.Het was de enige keer
tijdens de hoogwaterperiode, dat mensen
en vee onmiddellijk moesten vertrekken.
Op andere plaatsen mochten mensen zich
24 uur voorbereiden op de evacuatie.Voor
Henk Zomerdijk, die toen burgemeester
van de gemeente Echteld was, geen gemakkelijke beslissing. Hij ging ook niet over
één nacht ijs.
De toenmalige burgemeester had te maken met ingewikkelde besluitvormingsprocedures en ontbrekende rampbestrijdingsplannen.Voor met name oudere inwoners viel de evacuatie extra zwaar. In
de oorlogsjaren werden ze ook al twee keer
geevacueerd. Op i februari waren al 200 000
inwoners geevacueerd. Door de situatie in
Ochten kwam het aantal evacuees op bijna
250000 mensen.
Zomerdijk stelt zichzelf de vraag of hij
vandaag anders zou beslissen, zijn antwoord: nee! Spreker zal zijn lezing vooraf
laten gaan door journaalbeelden uit de
hoogwaterperiode.
•
rlr.1 - december 2014
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II Deel 2: Over een kapel en forten
DE KAPEL VAN ELDIK
OF DE TEMPEL?

Romeinse grafsteen aan de Dodewaardse
kerk zou dan met deze tempel verband
kunnen houden. Dat laat onverlet dat de
Tempeliers ooit gebruik gemaakt kunnen
hebben van dit Tempeltje of kapelletje. En
dan denk ik aan de Tempel van Jeruzalem
waar ook geldwisselaars bezig waren.

Tijdens het doorspitten van de oud-rechterlijke archieven viel mijn oog op een naam in
Ochten. Bij de verponding van 1650 wordt
gesproken over "t Eldijkcapell opten weert
met de Capelse boomgaard'. Eldik moet
in het grijze verleden dus een eigen kapel
gehad hebben, net zoals het een eigen DE NAAM ELDIK OF ELDIJK
schooltje had. Opmerkelijke in dit geval Algemeen wordt aangenomen dat de naam
is dat het gepacht wordt van de ambtman en Eldik of Eldijk afkomstig is van 'oude dijk'.
de ridderschap van het ambt Neder-Betuwe. Als je echter de Etymologiebank raadpleegt
Het was dus niet van één eigenaar, je kunt of het Middelnederlandse Woordenboek,
het vergelijken met de kerktorens die ook dan blijkt 'el' totaal niets met oud te maken
van de burgelijke gemeente zijn. Waarom te hebben. Bij de etymologiebank geven ze
lag deze kapel buitendijks? Heeft hier ooit voor 'el' de bekende lengtemaat op, terwijl
een dijkverlegging plaatsgevonden in de het Middelnederlandse Woordenboek van
Verdam als verklaring 'andere' of 'anders'
tijd 1/001- 1650?
Aangezien er op de grens van Ochten geeft. Heeft men de weg/ dijk door Eldijk laen Dodewaard een soortgelijke naam voor- ter deze naam gegeven toen men een nieuwe
komt, zouden deze twee wel eens identiek bandijk geconstrueerd heeft en werd de dijk
kunnen zijn, namelijk het huis De Tempel, door Eldijk daarom de andere dijk genoemd
eveneens buitendijks gelegen. Vraag is oftewel Eldijk?
dan waarom werd deze kapel de Tempel
genoemd? Er is al wel eens geopperd dat LOCKFORT IN OCHTEN
de naam De Tempel met de Tempeliers te Een andere naam die opvalt in dezelfde
maken had. Een andere mogelijkheid is dat hierboven genoemde bron is de Lockfortsde naam nog uit de Romeinse tijd stamt en camp in Overbroek in Ochten. Omdat we
dat hier een Romeinse tempel stond, die ons op dit moment sterk bezighouden met
later na de christianisering omgevormd is de Romeinen in verband met ons nieuw
tot een kapel. Feit is dat het op een belang- in te richten museum, viel me gelijk het
rijke route ligt, bij een rivierovergang naar woordfort op! Fort duidt op een versterking.
Druten. De aloude Kalkestraat voert hier in Romeinse forten werden meestal omgeven
ieder geval naar toe. In de Nieuwsbrief van door een diepe spitsgracht die soms bepoot
... heb ik al gewezen op de verklaring van werden met ondoordringbare doornenstruide naam Kalkestraat, die mogelijk verband ken. Het toeval wil dat er ook sprake is van
houdt met een oude Romeinse weg. Ook de een Doornixmergen in Ochten.
8

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI

33e jaargang nr. - december 2014

HET GANSFORT IN ECK EN WIEL

Een andere fortnaam kom ik tegen in de
oud-rechterlijke archieven van Eck en Wiel.
Daar is sprake van de naam Gansfort. Het
is in 1698 een bezitting van Louisa Anna,
vorstin van Waldeck, vrouwe van Culemborg. Dat Gansfort moet later verbasterd zijn
tot Ganzert. De straatnaam Ganzert herinnert hier nog aan en is een straat tussen Eck
en Wiel en Ingen met aan weerszijden een

groot aantal huizen, die samen een aparte
buurtschap vormen. Halverwege deze straat
ligt de grens tussen beide dorpen. Het opmerkelijke in dit geval is dat deze straat in
het verlengde ligt van een straat in Ingen
die niet meer in gebruik is: de Achterstraat
of ook wel de Heiligenweg genoemd. De
Achterstraat sloot op zijn beurt weer aan
op de Verhuizensestraat die naar het oude
Verhuizerveer liep. Aan deze Achterstraat

' weg moet hier
doorgelopen
hebben

NIEUWSBRIEF H K K C.9'0 - HK MB - ADI

33e jaargang

M. 1 - december

2m4

9

"Le
d DI ED
n

H.D. Verwoert en Zn.
Cotottele Nooinginfickting
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 103
4041 CS
Kesteren

Tel: (0488)441298
Fax: (0488)4432 92
email: ii0evandamwonen

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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lag de Commanderij, boerderij Jufferenhofstad en het oude Blijwerve. Net als veel
dorpen in de omgeving had Ingen dus ook
een voor- en een achterstraat. De Voorstraat
is dan de Dorpsstraat (vroeger Ambachtstraat) met aansluitend de Bulksestraat.
De Achterstraat was de Heiligenweg met
aansluitend de Ganzert.
Deze lange straat moet al heel oud zijn,
want hij liep naar het oude Verhuizerveer
en kwam aan de andere kant ongeveer ter
hoogte van Huize Wiel aan de Eck en Wielse
dijk uit. Net waar hij van de Verhuizerstraat
over gaat in de Achterstraat ligt het perceel
de Steenkamp, gelegen vlakbij de Commanderie. Heeft hier ooit een stenen gebouw
gestaan?

ook weer aan de bovengenoemdde Achterstraat of Heiligenweg.
EEN BURCHT IN INGEN/OMMEREN

In het Gelderse Oorkondenboek komt in
1138 m.b.t tot Lienden een Arnold van
Aspermont voor, terwijl zijn vader gewoon
Van Lynden heet. Dat bracht mij op het idee
dat hij bij de monding van een watertje de
Asper gewoond moet hebben. Een zijtak
van de Rijn? Het moet ergens bij Lienden
geweest zijn, want hij schenkt drie morgen
in Lienden aan de Utrechtse kerk. Als het
met het tegenwoordige Aspermont te maken heeft, moet het gelegen hebben bij het
vroegere dorpje Verhuizen. Als dit zo is dan
heeft dit watertje, de Asper(?) waarschijnlijk het tracé van de hierboven geschetste
weg gevolgd. De eerste wegen zijn meestal

Als je de perceelsnamenkaart van Ingen
beziet dan valt je onmiddelijk eenbloknaam
op, De Voorburggeheten. In de oud-rechterlijke archieven soms weer onderverdeeld in
De Voorste Voorburg, de Middelste Voorburg
en de Bovenste Voorburg. Alles tezamen een
grote oppervlakte met de naam Voorburg.
De grote vraag die opdoemt is, welke burcht
was dat dan? Er is in dit gebied tussen Ingen en Ommeren in de bronnen nergens
sprake van een vroeger kasteel. Maar de
daarin liggende boerderij met de naam het
Voorburg grenst wel precies aan een perceel dat op Ommerens grondgebied ligt en
de Oude Steen genoemd wordt. De naam
wijst mogelijk ook weer op een gebouw van
steen. Opmerkelijk is dat er vlakbij ook nog
een perceel ligt dat Juffer Hofstad genoemd
wordt. Deze bouwhof van ruim 48 morgen
groot, was van oorsprong een Burens leen.
Hebben de Oude Steen en Jufferenhofstad
met elkaar te maken? Feit is dat in de brieven
van Bonifatius sprake is dat veel kloosters
gesticht zijn op de plaats van een vroegere
Romeinse versterking. De latere kastelen
kunnen op dezelfde plaats gebouwd zijn.
Logisch, men kon dan gebruik maken van
de oude stenen. Of dit hier in Ommeren
of Ingen ook zo geweest, kan ik natuurlijk
nooit met zekerheid zeggen, maar is wel als

ontstaan op oude stroomruggen.

punt van aandacht waard.

WATERLOPEN

In de buurt van Lienden en Ommeren komen nog andere namen met As(ch) erin PERCELEN MET STEEN
voor. In Lienden het Assegat (in 1379 is er Daarom ben ik maar eens op zoek gegaan
zelfs sprake van een Dirck uten Assegate), in de perceelsnamenatlas naar meer steenin Ommeren de As (ch)heuvel, twee percelen namen of namen die op steen wijzen:
die langs de hoofdweg liggen terwijl er in Valburg: Puinekamp en de Steenoven; in het
Ingen sprake is van de Asseling en die ligt Hiense veld De Steenoven vlakbij de Kapel
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en Kapelsland gelegen; Heteren: de Steenkuil, de naam van een weggetje naar de Nijburcht; Herveld Stenen Kamer en Steenland:
Bikkelenberg vlakbij het Haagje; Ingen: Bikkelweide en de Steenkamp; Echteld:
Latestein, Medestein en Steenoven; Ochten:
Bikkelder; Ommeren: de Bikkels en Oude
Steen; Rijswijk: Stenen kamer; Ravenswaaij:
de Oude Steenoven. Wie weet waren er nog
meer van dergelijke namen maar waren ze
bij het opnemen van de namen halverwege
de vorige eeuw allang verdwenen.
DE 'KIJK IN HET VELD' TE MAURIK

In Maurik in de Parkstraat, in de volksmond
kortweg aangeduid met de Park, kom je de
naam Kijk in het Veld tegen. De Parkstraat is

'1F0D tiek

de oude doorgaande weg van Maurik naar
Rijswijk. De naam Kijk in het Veld doet
mij denken aan een wachttoren. Dit kan
een wachttoren uit de 8o-jarige oorlog zijn,
maar wie garandeert mij dat het niet met de
Romeinse tijd te maken heeft? Er is immers
vlakbij op de Woerd begin 1900 een eind
2e eeuwse villa gevonden die opgegraven
werd door professor Holwerda. We zitten
hier ook vlakbij Rijswijk, dat verondersteld
wordt de plaats Levefano te zijn, genoemd
op de Peutingerkaart, een oude wegenkaart
uit de Romeinse tijd. Er zijn in Rijswijk veel
meer Romeinse vondsten gedaan. Toch lag
hier niet Levefano, maar dat is weer een
•
geheel ander verhaal...

STREEKPOST
KOERIER
"'ENS

Damme
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service
Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 481305
E-mail info@damme.n1
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Gerto Streekpost Koeriersdiensten
Nobelweg ib • 6669 MV Dodewaard
Tel. (0488) 4125 65 - Fax (0488) 4129 44
Mail: info@gerto-streekpost.n1
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TABULA BATAVORUM
Kobus van Ingen

I

Jaarboek 15 verschenen

Op 14 november jl. werd in het Opheusdense Veerhuis het eerste exemplaar van
het jaarboek 'Macht en onmacht' aan de
heer Frans Moree, oud-burgemeester van de
voormalige gemeente Kesteren overhandigd.
Het jaarboek staat in het teken van het
openbaar bestuur tussen 1500 en 1917, de
invoering van het algemeen kiesrecht. De
heer Moree hield een boeiende toespraak
over zijn lange ervaring in het openbaar
bestuur in de Betuwe. Hierbij de nadruk
leggende op de dienende taak en legitimiteit
van de bestuurders.

Onze nieuwe voorzitter, Emile Smit uit Tiel,
gaf een bloemlezing over de inhoud van dit
jaarboek, hij dankte de auteurs voor hun
bijdrage en overhandigde hun presentieexemplaar. Hierna waren er bloemen voor
de vormgever Junus Tahitu, de drukker Peter
Bronk en eindredactielid Menno Potjer.
Bestuurslid Kobus van Ingen hield een
korte voordracht over het thema van het
jaarboek in 2015 (zie de volgende pagina).
Tot slot bedankte Emile Smit de aanwezigen
voor hun komst, waarna men nog gezellig
•
met elkaar kon napraten.

Links: Emile Smit en Frans Moree. Rechts: met mede-redactielid Menno Potjer.
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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

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

Albert Heijn

VERBOOM

Swaenenstate 4— Opheusden — Tel. (0488) 44 91 40
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De auteurs van 2015.
V.l.n.r. : Jan Jager, Aart Bijl, Pim Strous, Geert Visser, Emile Smit, Angelika Niemantsverdriet,
Arjen Swets (voor Dick van de Vendel) en Henk Klaassen.

Jaarboek 2016
WAT VERBOUWDE DE BETUWSE BOEREN EN PLANTERS?

Het thema van hetjaarboek 2015 is de agrarische teelt in de Betuwe door de eeuwen heen.
Wat staat ons met dit thema voor ogen?
We willengraag een breed beeld schetsen
van hetgeen men verbouwde aan vruchten,
granen en andere gewassen. De periode die
we voor ogen hebben is het tijdvak vanaf het
begin van de jaartelling tot de jaren zestig
van de vorige eeuw. In die tijd namelijk

fruitteelt en hop, kleurstofgewassen zoals
meekrap en bijzondere zaken als tabak en
bloembollen. Kortom; als u eens een blik
werpt in de bronnen en lectuur dan wordt
al gauw duidelijk wat onze Betuwse voorouders op hun akkers hadden staan.
Natuurlijk spelen in dit verband ook nog
een aantal andere zaken een rol. Bodembewerking, teeltwijze, handel, opslag en

komt het verbouwen van maïs in zwang

afzetgebieden. Maten, gewichten, prijzen

en dan verandert het landschapsbeeld naar en arbeidsintensiviteit. Graag willen we in
saaie eentonigheid.
beeld brengen wat hier door de eeuwen heen
Laten we eens wat noemen; het verbou- werd verbouwd, de randvoorwaarden zijn
wen van granen, van peulvruchten zoals natuurlijk interessant en ondersteunend,
o. a. erwten, grutten, wikken en bonen. Het maar niet het hoofddoel.
verbouwen van wortel- en knolgewassen
Nadere informatie is te verkrijgen bij het
zoals (allerlei soorten van) bieten, knollen, Tabula Batavorum bestuur.
•
aardappelen en wortelen. Enten (bomen),
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AUTOBEDRIJF

AZET

iiii

Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 64 28 19
Telefax (0344) 64 35 33
Internet: www.hazet.n1
E-mail: info@hazet.n1

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

Doe-het-zelf centrum

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

‘--‘t

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

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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VRIENDEN VAN DE WIJHENBURG
Hans van Wijhe en Geertrudis van Dijk

I Dagboek Otto van Wijhe (1574)gepresenteerd
De uitreiking van het unieke boek over het
dagboek van Otto van Wijhe uit 1574 is voor
ons de mijlpaal geworden, waar we lang
naar uit hebben gezien. Jeanine Perryck van
Geldersch Landschap en Kasteelen, Fred
van Kan directeur van het Gelders Archief
en Lotje barones van Verschuer namen een
eerste exemplaar in ontvangst. Laatstgenoemde vertelde op ontroerende wijze hoe
haar onlangs overleden vader Otto baron
van Verschuer zich betrokken voelde bij
de totstandkoming van dit boek. De 115
aanwezige gasten waren zeer enthousiast
over de prachtige uitvoering van dit boek
en een groot aantal besloot tot aankoop.

Door de bijzondere vormgeving kregen ze
het gevoel het oorspronkelijke dagboek van
Otto van Wijhe uit 1574 in handen te hebben.
Dankzij bijdragen van verschillende organisaties en fondsen wordt 'Het dagboek
van Otto van Wijhe uit 1574' tegen een betaalbare prijs aangeboden. Het boek kost
20 euro (exclusief verzendkosten).
Het dagboek van Otto van Wijhe uit 1574'
is te bestellen via: http:/ /www.vriendenvandewijenburg.n1/ Over-de-vrienden/
•
Onze-boeken/
V .1.n .r .: Hans van Wijhe,
Jeanine Pertyck, Fred van Kan, Lotje barones
van Verschuer en Geertrudis van Dijk.
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Q8 Tankstation A. de Bruijn

2111.1.11

Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

Eenvoudig tanken
met uw
pas

Dalwagen 16
6669 CC DODEWAARD
(0488) 411316

rlinetunakerstuerk is uakturrk

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.

WEVERS
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
18

Familie Wevers Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 41 10 55 4. (06) 300 40 552
infooweversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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EXCURSIE 2014
Roos Veldkamp

Verslag excursie van
zaterdag ii oktober 2014
Om 8.30 uur was iedereen verzameld en
konden we op tijd vertrekken. Als eerste
reden we naar Wijchen. Vanuit de bus liepen we over een oude ambachtenmarkt,
met mandenmakers, paardenrijtuigen, etc.
Een geit in een hok met stro en bix zag zijn
kans schoon voor een groen blaadje door
boven op de omheining te gaan staan. Wij
liepen naar restaurant Sterrebos, waar voor
ons ook een heel lekker groen blaadje werd
geserveerd in de vorm van een overheerlijke appeltaart met slagroom en koffie. Dat
ging er bij iedereen goed in! Daar kwamen
ook meteen de leuke verhalen over eerdere
excursusies voor degenen die voor de eerste

keer mee gingen. Er werd flink gelachen.
Op naar het kasteel, een laat middeleeuwse stichting, voltooid door het verliefde
stel Emilia van Nassau en Don Emanuel de
Portugees. Hij was katholiek en zij protestant. Meteen bij aankomst trok de gevel alle
aandacht waar zij wijze spreuken hebben
aangebracht en hun liefde werd vertaald
door muurankers in de vorm van twee in
elkaar verstrengelde E's en de S-vorm die
staat voor eeuwige trouw.
Ze kregen tien kinderen, maar helaas
hield het huwelijk toch geen stand. Uiteindelijk via vele families kwam het kasteel
in handen van de gemeente Wijchen. We

De fratsen van de geiten konden op veel belangstelling rekenen.
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gingen het kasteel binnen in twee groepen, de Maas en het normaliseren hiervan. Ook
begeleidt door gidsen. Het kasteel was in vertelde hij over plaatsnamen eindigend
1906 totaal verwoest door brand dus van op ik, zoals Niftrik, dan weet je dat het
binnen waren er weinig oorspronkelijke oude Keltische namen zijn. Gronden die
dingen meer. Toch kregen we een leuke eindigen aan de rivier heten oij, zoals in
rondleiding door alle raadszalen en kelders de plaatsnaam Balgoij en zo nog heel veel
interessante dingen meer.
met veel wetenswaardigheden.
Aangekomen in Megen (wat markt beteOp de tweede verdieping is een prachtige
archeologische tentoonstelling die we niet kent in het Latijn) liepen we naar restaurant
gezien hebben, maar voor geinteresseer- 'Op de Poort' voor de lunch. Weer een leuke
den wekelijks te bezoeken van
woensdag tot en met zondag
tussen 13.00 en 17.00 uur, entree 4 euro, museumjaarkaart
gratis.
Na Wijchen reden we langs
kleine dorpjes, naar het Megense veer. Onderweg vertelde
Chris weer veel over de bijzonderheden van het landschap.
Bijvoorbeeld over de loop van
Sommigen gingen er gebukt onder!
20
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verrassing in dit restaurant. Het leek weide
Efteling wat aankleding betreft, compleet
met gevangenisdeuren. We dachten dus
even dat we alleen water en brood zouden
krijgen, maar het was een heerlijke, compleet verzorgde maaltijd
We werden weer opgedeeld in twee groepen om een wandeling door de stad te maken, begeleidt door een gids. Helaas begon
het op dat moment te stortregenen. Onze

groep ging schuilen in het bedevaartsoord
van broeder Everardus. We zaten met ons
allen om zijn graftombe, terwijl onze gids
vertelde en zong. We zijn heel veel te weten
gekomen over de stad Megen en zijn bewoning. Over de Franciscanen, de Latijnse
school, dokter Baptist, het stratenpatroon,
de gevangenpoort en stadhouder graaf De
Brimeu. Onze gids, Jan van de Oever, presenteerde het geheel op bijzondere wijze
met zijn revueliedjes.
Na de stadswandeling brengt
de bus ons naar Puiflijk. Aan de
toren zijn we niet meer toegekomen, maar wel aan ons afzak-

kertje in café De Linden'. Het
was weer een zeer geslaagde
excursie, met veel dank aan
Chris de Bont en Kobus van
Ingen!
De zingende gids
Jan van de Oever bij het
standbeeld van dokter Baptist.
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Cornelis Hanisse van OORT

Betuwse kwartierstaat:

x Kesteren 15-11-1828

Gerrit van OORT

Grietje VERWOERT

• Opheusden 09-06-1837
t Kesteren 08-02-1911

• Opheusden 19-09-1830
t Kesteren 12-11-1888

x Kesteren 30-08-1860
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Antje
• Kesteren 29-01-1885

Samenstelling: Marlies, info@hkko.n1
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

,
1

i

‘.

Jan Doeleman

RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN BV
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

LOODGIETERSBEDRIJF

Postbus 24
6670 AA
Zetten

•

Tel. (0488) 451312
Fax. (0488) 452621
E-mail: info@vanlynden.eu
•
•
•
•

MIL

JIM

\IMO \ IIIIMIIII

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen
-1
Rentmeester fNVR

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

••

Motor- en autorijschool Keuken
Broekdijk 17
. . . ,.
,7 '.--,
vliti. , - 2,..1,

4041 CT K

esteren

< ,

www.rijschoolkeuken.n1
Tel. (0488) 482633

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

,

• ....t..,

rel
o

ii...

BOVAG

Wij lessen met:

KN Me
> KTM 125 en Honda motoren met ABS
> BMW 1 serie personenauto's
> Land Rover discovery automaat voor de aanhangwagen
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DE VERSIERDE PAASOS
Joke Honders

11 Een ouder gebruik dan wij denken?
De meeste mensen onder ons zullen het wel
niet meer weten, maar vroeger was het de
gewoonte dat voor de Pasen een mooie en
versierde os door de straten van de stad gevoerd werd. Of dat ook in onze dorpen het
geval was durf ik niet te stellen, omdat de
meeste mensen zelf voor hun eigen vlees
zorgden d.m.v. het slachten van een varken.
Ik kan me wel voorstellen dat men na
een hele winter ingezouten en gerookt
vlees of spek gegeten te hebben, zin had
in een vers stukje vlees en dat men bereid
was daarvoor met een feestdag zoals Pasen
wat dieper in de buidel te tasten, althans
diegene uit de meer welgestelde klasse.
Maar dat daarvoor de slagers of slachters
met het omkranste beest door de straten
moesten wandelen lijkt me toch wel wat
vreemd! Mogelijk schuilt hier een diepere
en voorchristelijke betekenis in...

en versierd! Er is dus een samenhang met
het versieren van een koe en een religieus
feest, net als vroeger bij ons met Pasen de
bekranste paasos!
In oude Indiaanse geschriften speelde de
koe al een bijzondere rol. Nauw met de koe
verbonden was dan ook de heilige Krishna
die een incarnatie zou zijn van de hindoeistische god Vishnu. Trouwens de naam
Krishna of Chrishna vertoont een sterke
gelijkenis met de naam Christus.
Zijn er nog meer parallelen?
HEILIGE OLIËN

In de Hindoeistische godsdienst spelen de
producten van de koe een belangrijke rol
in bepaalde rituelen. Zonder de geklaarde
boter, de Ghi genaamd, zouden er geen licht
en offerspijzen zijn en ook zonder de melk
en yoghurt zou er geen formele godsdienstviering plaats kunnen vinden!

OUDE CULTUREN

In oude culturen werd de koe
als een heilig dier beschouwd
en dat is nog steeds het geval
in India. In Delphi lopen de
koeien gewoon los op straat
en moeten ze hun eigen voedsel opscharrelen tussen al het

afval waarmee de straten vol
liggen. Het is streng verboden
deze dieren te slachten.
Op het platteland nu worden
op bepaalde dagen die met het
lichtfeest Divali samenhangen
de koeien schoongeschrobt,
van speciaal voedsel voorzien
NIEUWSBRIEF HKK C7'0 - HK MB - A DI
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BOORSMA
MODE & WONEN

Slagerij / traiteur Augustinus

.,Ct de, gositei

CLCif

NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL
Hoofdstraat 12 — 4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 — Fax: 0488-481092
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.nl

Kesteren
www.boorsmakesteren.n1

:-.

Uitvaartverrorging
,f:. .,
Erik van ALroest
Tel, 0344 - 65 55 32
dag 81. 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.erikvanzocst.nl
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In de roomskatholieke kerk kent men iets
dergelijks namelijk de drie heilige oliën,
zoals bijvoorbeeld het Chrisma.

NERTHUS VERERING

Tacitus schrijft er o.a. verder over: 'Dan komen er vroolijke dagen, en alle plaatsen,
welke zij haar bezoek en verblijf waardig
EGYPTE
keurt, zijn in feestdos. Dan beginnen zij
Ook in Egypte speelde de koe een be- geen oorlogen en nemen geen wapen ter
langrijke rol, zozeer zelfs dat de bekende hand; al wat van staal is, is achter slot; dan
Cleopatra afgebeeld wordt met een soort kent men, dan wenscht men alleen vrede
kroon van koehorens met daartussenin de en rust, totdat dezelfde priester de godin,
zonneschijf. De vraag is: heeft er in onze als zij verzadigd is van het verkeer onder de
contreien ooit een dergelijke koeverering stervelingen, naar haar heilig woud terug
plaatsgehad, waarvan de versierde paasos voert. Daarna wordt de wagen en het laken
nog een relict kan zijn? Dat zou dan met en - wanneer men het wil gelooven - ook
de cultus van Nerthus moeten samenhan- de godheid zelve in een verborgen meer gegen, waarbij sprake is van heilige ossen die wasschen. De dienst hierbij wordt verricht
voor een kar gespannen worden. De moedergodin Nerthus werd immers volgens de

door knechten, welke terstond datzelfde

meer verzwelgt.

Romeinse historicusTacitus door een aantal
Germaanse stammen aanbeden: 'het eenige, TOT SLOT
wat opmerking verdient, is, dat zij gemeen- Mogelijk stoelt de versierde paasos dus op
schappelijk Nerthus, dat is Moeder Aarde, een veel oudere traditie dan wij gewoonlijk
aanbidden en gelooven, dat zij ingrijpt in aannemen en hangt het samen met een heider menschen lot en in persoon de volken lige koe- of moedergodinverering.
•
bezoekt'.
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed
Nedereindsestraat 7 - 4041 XE Xesteren
Telefoon 04311 - 43 2226

1.17-

w

's maandags gesloten

H.WEIJMAN

.3,

.....
II

I

II

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.

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
28

Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 44 2906
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OVERSTE J. M KOLFFSTRAAT
Redactie

• Familie Kolff onthult straatnaambord
Op woensdag15 oktober is het bord 'Overste
J.M. Kolffstraat' in Kesteren officieel onthuld door de zoon van de overste, Pieter,
kleinzoon Marius en wethouder Hans Keuken. Dat gebeurde in het bijzijn van nog
meer nazaten Kolff en van bewoners van
deze nieuwe straat. De genodigden werden
voorafgaand aan de onthulling ontvangen
in de nieuwe zaal van De Schutse.
Na zijn welkomstwoord vertelde wethouder Keuken over de prachtige wijk die
midden in het dorp is verrezen op het oude
veilingterrein met een appartementencomplex en woningen, de kerk van de Hersteld
Hervormde Gemeente 'De Fontein' en de
uitbreiding van De Schutse. Dat alles aan
de Overste J. M. Kolffstraat.
Een lezing van de heer Kobus van Ingen
van de Historische Kring Kesteren volgde
over de wederwaardigheden van Overste
Johannes Marius Kolff, de commandant van
het 46e Regiment Infanterie dat gelegerd
was in Kesteren tijdens de mobilisatie in
1939 bij de zogenaamde Betuwestelling.

De basis van deze stelling was de liniedijk
die in 1799 was aangelegd en liep van De
Spees aan de Rijn tot Ochten aan de Waal.
Die liniedijk verkeerde in 1939 in slechte
staat; er was decennialang niets aan gedaan. De Nederlandse herbewapening was
midden jaren dertig van de vorige eeuw
wel langzaam op gang gekomen en ook de
Betuwestelling werd heringericht onder toezicht van het Bureau Stellingbouw. Zeven
kazematten zouden er komen.
Commandant J.M. Kolff vond dat veel te
weinig en hij vond de bouw ook veel te lang
duren. In oktober 1939 vroeg en kreeg hij
van de Commandant Veldleger toestemming
en geld om in eigen beheer kazematten te
bouwen. Met de regimentsbouwploegzijn er
onder zijn voortvarende leiding uiteindelijk
24 zogenaamde Kolff-kazematten gebouwd.
Kleinzoon Marius sprak namens de familie een dankwoord voor de geste om een
straat in Kesteren naar vader en grootvader
Kolff te noemen.
•

Na de onthulling overhandigde
wethouder Keuken aan de familie
een straatnaambord om mee naar
huis te nemen. 'Het krijgt een plek
in ons familiehuis ' , aldus Marius.
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EERSTE LEZING IN OMMEREN
Frans Nieuwenhof

Museum
Baron
van
Brake11

De heer Tammes, voorzitter van het
Fonds Hulpbetoon, vertelde over Baron van Brake11
Op maandag 8 september 2014 was het wordt hard gewerkt om begin april 2015
dan zover: de eerste lezing in het nieuwe het gehele museum voor het publiek te
streekmuseum Baron van Brake11. Ruim kunnen openen.
voor de opening van het eigenlijke museum
De lezing is gehouden door de heer Klaas
en slechts vier maanden na de oplevering Tammes, oud-burgemeester van Buren en
van het kale casco van het gebouw, was de daarvoor van Lienden. In deze hoedanigontvangstzaal - royaal gesponsord door het heid was en is hij voorzitter van het Fonds
Coiiperatiefonds van de Rabobank Betuwe Hulpbetoon. Hij heeft zich altijd zeer geïnteresseerd voor Baron van Brakell en hierover
- gereed voor gebruik.
De eerste lezing had als onderwerp, zeer diverse malen gepubliceerd. Nu is hij bezig
toepasselijk, Baron van Brake11 (1785-1865). met het schrijven van een biografie over
Uiteindelijk hebben deze baron en zijn echt- deze baron. Mede hierdoor beschikt hij over
genote bij testament een fonds opgericht een enorme kennis over dit onderwerp en
voor Hulpbetoon aan de arbeidende klasse nog belangrijker, hij wist dit op een prettige
in de Buurtschap Meerten te Lienden. En en boeiende manier te presenteren aan de
door de veranderde omstandigheden nu vele bezoekers; de zaal zat vol.
bijna 150 jaar later besloot het bestuur van Het was kort samengevat een zeer succesvolle eerste lezing in een nieuw gebouw. Het
dit fonds het museum te laten bouwen.
Als u deze lezing heeft bijgewoond kon bestuur van de Historische Kring Kesteren
u zien dat nog niet alles klaar was, maar er en Omstreken hoopt u daar nog vaak te

30
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ontmoeten. Mede dankzij de inspanningen dames van het Heemkundig Museum) is
van vele vrijwilligers, ook van de andere het een zeer geslaagde avond geworden. Dit
deelnemers in dit project (met name de belooft veel goeds voor de toekomst. •

NIEUWSBRIEF HKK&O - HK MB - A DI 33e jaargang 111'. 1 - december 2014

31

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

<ijan 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: xiii
Een dichtgemetselde adellijke deur
Eerst nog een aanvulling op het vorige deel.
De heer van de hoge heerlijkheid Loenen,
destijds Loinen geschreven, wilde dus door
de situering van de pastorie laten zien dat
hij het in de kerk voor het zeggen had. Kon
dat, gezien van zijn woning uit, rechts van
de kerk, dus dicht bij de straat? Nee, dat zou
dan naast het koor zijn. Dat is het liturgisch
centrum, waar het altaar staat en waar dus
de hemel de aarde raakt. Als leek had hij
daar niets over te zeggen, hij was immers
geen priester. Maar die macht had hij wel
over het wereldlijke deel van het bestuur,
met de toren als symbool, dus links. En zo
belandde de pastorie links van de kerk, in
een weiland.

DE HERENBANK.

Hij was tot ridder geslagen en dus van adel.
Daarom voelde hij zich verheven boven het
gewone volk. In de kerk stond iedereen.
Maar hij wilde een eregestoelte, de herenbank; helemaal rechts vooraan, dus tegen
het koor. En hij wilde niet door een gewone
deur naar binnen, maar een die voor hem en
zijn gezin en voor zijn gevolg gereserveerd
was. Deze kwam in de zuidmuur, vlak bij
de priesterdeur en was van zijn woning uit
goed te zien.
Binnen gekomen zijnde kon men meteen rechtsaf de banken in. In de achterste,
de hoogste, namen de heer en zijn gezin
plaats, op kussens. De bank ervoor, iets

Kasteel Loenen, in 1732 getekend door Spilman.
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Bakkerij
,
W. de QRZEF
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yw_volleys
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Gratis
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Assurantieen financieringskantoor

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

,
De bakker met
het grootste assortiment!
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
34

NIEUWSBRIEF

- HKMB - AD! 33e jaargang HT.1- december 2014

lager, was voor de hofhouding. De rest van
het personeel daar weer voor, op stoelen.
De twee banken werden, en zijn nog altijd,
overhuifd. De tegenwoordige bank werd
circa 1740 gebouwd.
REVOLUTIE

De Fluwelen Revolutie was in 1795. Dansen
om de vrijheidsboom. De leuze was vrijheid, gelijkheid en broederschap. Voortaan
heette iedereen burger. De adel verloor alle
heerlijke rechten. De adellijke deur werd
dichtgemetseld.
•
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HK MIDDEN—BETUWE

HISTORI SCHE KRING

Ton Janssen, secretaris

Midden-Betuwe

Activiteiten dec. 2014-febr. 2015
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62
Maandag 8 december 2014
20.00 uur Dorpshuis Randwijks Hof

I

Daan Viergever en Ed Janssen

Oorlog en Evacuatie in de Betuwe

weld dat in volle hevigheid in die dorpen
was losgebarsten. Hoewel er, uiteraard, ook
een groot aantal zaken identiek zijn in het
hele gebied. Vanavond zullen onze inleiders
hun focus speciaal richten op Heteren en
Randwijk en wij zijn blij ons gezicht ook
eens in Randwijk te mogen laten zien. •

Deze lezing is een logisch vervolg op de
lezing die op 18 november in Hemmen is
gehouden. Wij hielden er rekening mee dat
Dinsdag 6 januari 2015
19.30 uur De Hoge Hof Herveld
de belangstelling zo groot zou worden dat
de zaal in Hemmen te klein was. Dit is wel
uitgekomen, wat inmiddels is gebleken!
Daan Viergever en Ed Janssen
Maar een belangrijke andere reden was dat I Oorlog en Evacuatie in de Betuwe
de gebeurtenissen in Heteren en Randwijk
wezenlijk verschillen van de geschiedenis Vanavond maken we de cyclus rond. Navan de overige dorpen in ons werkgebied. dat we in Hemmen en in Randwijk deze
De bevolking van de Rijndorpen was bij- episode belicht hebben, gaan we nu naar
voorbeeld al in de septemberdagen van1944 Herveld om de dorpen Herveld en Andelst
gedwongen te vluchten voor het oorlogsge- te belichten. Ook hier is de geschiedenis wezenlijk verschillend van de andere dorpen.
Onthulling monument ter herdenking van de
Herveld/
Andelst was veel meer een (tijde'Screaming Eagles' bij de Rijnbrug in Heteren
lijk) toevluchtsoord voor de bewoners van
op 25 september 1982.
andere dorpen toen de toestand
daar onhoudbaar werd. Dat wil
overigens niet zeggen dat het
in Herveld /Andelst helemaal
veilig was: ook dit gebied lag
binnen het bereik van de Duitse
kanonnen op de Veluwezoom.
En het Rijnwater van december
1944 kwam ook in die dorpen.
De nadruk van deze avond ligt
dus op de dorpen Herveld en
Andelst in de periode september
1944 tot zomer 1945. Let op: de
aanvangstijd is hier 19.30 uur!
36
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Dinsdag 20 januari 2015
20 . oo uur De Oude School Hemmen

I

Mart Peelings
Specerijmolens

In het verleden werden peper, maar ook
kaneel, nootmuskaat en nog meer specerijen in windmolens tot poeder verwerkt.
De molenaar Mart Peerlings, die een zeer
grote kennis heeft van allerlei toepassingen
van windmolens, ook al zijn ze nu niet meer
in gebruik, zal ons vanavond uitgebreid
bijpraten over dit bijzondere aspect van
•
windenergie.

Windmolens hebben in het verleden veel
functies gehad. Zij maalden het graan, zij
maalden eikenschors tot eek of zaden tot
olie. Bovendien maalden zij het water uit
Dinsdag 17 februari 2015
de polders.
20.00 uur De Oude School Hemmen
Maar zij werden ook ingezet om specerijen of tabak tot poeder te vermalen. Die
JAARLIJKSE QUIZ
tabak werd dan gebruikt voor snuiftabak.
Dit gebruik van tabak was in de zeventiende I Ter leering ende vermaeck'
eeuw in de lage landen zeer populair, maar
is nu vrijwel verdwenen, hoewel het snuiven Ook dit jaar organiseren wij een quiz waarin
van tabak nog wel voorkomt in de Marok- de deelnemers wordengetest op hun kennis
kaanse cultuur. De (wind)molens die voor van de geschiedenis van ons werkgebied en
het malen van tabak werden gebruikt noemt de directe omgeving. Dit is al weer de vijfde
keer en wij merken dat onze leden er prijs
men ook wel snuif molens.
Tegenwoordig is een pepermolen een op stellen, mede omdat de avonden zich in
handig apparaatje dat in menig huishouden een gezellige sfeer afspelen. Het motto "ter
voorkomt om peperkorrels fijn te malen. leering ende vermaeck" wordt volop eer
aangedaan. .In deze quiz stellen wij een
50 tal meerkeuzen vragen en natuurlijk is
De grondig gerestaureerde specerijmolen
De Huisman aan de Zaanse Schans te Zaandijk. deelname aan een quiz geen examen. Het
is voor velen juist een gelegenheid om meer
te weten te komen van de rijke geschiedenis van onze streek. Maar ja, het is ook
wel een wedstrijdje: degene die de meeste
vragen goed heeft wint de eerste prijs en er
is ook nog een tweede en een derde prijs.
Al moeten wij bekennen dat de prijzen van
bescheiden aard zijn. Vorig jaar hebben we

als experiment de deelnemers ingedeeld in
teams van vier, die uiteraard overleg kunnen
plegen. Dit is zeer goed bevallen, dus die
opzet willen we dit jaar handhaven. Deze
avond is bovendien een goede gelegenheid
om kennis te maken met onze kring. Dus
iedereen is van harte welkom en de toegang
is gratis.
•
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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.nl
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.nl
I Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3 - 4001 WG Tiel - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
AL 25% BEVOLKINGSREGISTERS
INGEVOERD VIA CROWDSOURCING
Het project verloopt zeer voorspoedig. Er

zijn momenteel ongeveer 155 deelnemers
en na 2,5 maand is al ongeveer 25% van de
namen dubbel ingevoerd en gecontroleerd!
Er zijn vrijwilligers die urenlang namen invoeren en ook mensen die maar incidenteel
werken aan het project. Maar gebleken is
wel dat vele handen inderdaad ook in dit
geval licht werk maken.
Absolute topinvoerder is de heer Piet
Valkenburg, een gepensioneerde Nederlander met als hobby stamboomonderzoek en
voorouders in het rivierengebied. Hij woont
echter in Canada en van daaruit spendeert
hij een groot deel van zijn tijd aan het helpen
van de archiefdienst en daarmee van al degenen die graag stamboomonderzoek doen.
WILT U OOK MEEHELPEN?

Iedereen kan meehelpen vanaf zijn eigen
computer bij het digitaal ontsluiten van
bevolkingsregisters van het rivierengebied.
Kijk op: www.velehanden.n1
'VERLOREN' BEGRAAFGEGEVENS
VAN TIEL TERUGGEVONDEN

In het archief van de Hervormde gemeente
Tiel bevindt zich een aantal handgeschreven boeken met aantekeningen van Jhr. van
Kinschot, die hij maakte rond 1905 en die
in de inventaris staan als 'registers van ontvangen luidgelden'. Hierin staan gegevens
38

over begraven in Tiel van 1648-1850, vooral
over bedragen voor het 'overluiden' voor
overledenen. Vaak zijn dit tot ver in de 18de
eeuw de enige gegevens die er voor het terugzoeken van een overlijden te vinden zijn.
De eerste aparte ontvangstenpost voor
het overluiden in 1683-1684. De hoogte van
het bedrag voor het luiden van de klokken
was afhankelijk van hoe vaak, hoe lang en
met hoeveel klokken er voor de dode geluid werd.
Jhr. van Kinschot publiceerde de gegevens later in stukjes in De Nederlandsche
Leeuw. In de inventaris staat vermeld dat
deze 'zijn samengesteld uit de verloren gegane luidboeken van de St. Maartenskerk'.
Door een vergissing in 1970, toen voor het
eerst werd vermeld dat de luidboeken niet
meer aanwezig waren, zijn we lang op het
verkeerde been gezet. Door toeval ontdekten we dat de originele aantekeningen gewoon aanwezig zijn: ze zijn te vinden in de
ontvangsten in de kerkrekeningen. Jhr. van
Kinschot heeft de gegevens uit deze posten
genoteerd en noemde zijn eigen boeken
'luidboeken', waarmee de verwarring began.
De aantekeningen die Jhr. van Kinschot
maakte van de jaren 1683-1684 .Luidboeken
zijn er nooit geweest, maar de originele aantekeningen waren er gelukkig al die tijd!li
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REG.ARCHIEF RIVIERENLAND
H. H. Huitsing

RAR

fotografeerd. Eerst de kaarten op wat groter
formaat, kleine kaarten kan men ook zelf
Een eerste deel van de duizenden kaarten, nog doen. Zo is er een kaart bij die drie meter
tekeningen en prenten die het RAR in de lang is en zo'n 65 centimeter hoog. Hij is
collectie heeft, is vanaf komend jaar op in 1829 getekend en beeldt de Linge af, van
de vernieuwde RAR-website te zien, ver- Tiel tot Gorinchem. Die kaarten zijn straks
telt archivaris Sil van Doornmalen (1965). in één keer te bekijken via de website. Het
'Mensen zoeken eerst op internet, je wilt is materiaal uit het hele gebied, niet alleen
dat ze vinden waarnaar ze zoeken. Digitaal mooie kaarten van Tie! of Culemborg. Al die
bekijken is bovendien het behoud voor oude bestanden komen ook mooi uit voor een
documenten.'
nieuw project waarmee het RAR bezig is:
Dit jaar is een eerste selectie van 800 we maken een atlas van de hele streek aan
kaarten gemaakt van materiaal dat door het de hand van historisch kaartmateriaal. De
bedrijf Picturae uit Heiloo digitaal wordt ge- scans zijn er de basis voor.
•
KAARTEN HELE GEBIED
STRAKS DIGITAAL

DIALECTWOORDEN 24
Joke Honders

Praote
gij
dialec'

1. Kulken
WNT: van pressen,o.a. personen tot de
Die pap smákte heel nie, ik moest'er ge- krijgsdienst dwingen.
woon van kulke.
De pap smaakte helemaal niet, ik moest er zelfs 3. Dulpes
van kokhalzen.
Aoike is ech een dulpes van een kjal.
WNT: Waarschijnlijk van klanknaboot-

Arie is gewoon een grote stommerik.

senden aard. 0.a. te Rotterdam en op de
Veluwe bekend.

WNT: Niets gevonden.
MNL: wrs. van dultheit, nietswaardigheid
of slechtheid.
•

2. Spressen
Ik wou de kjal van mij nie spresse nou hij
't zo druk he.
ik wilde geen beslag leggen op mijn man nu
hij het zo druk heeft.
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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

Autobgd Zsaysr wog
Ommerenveldseweg 67

4032 NB Ommeren

Telefoon 0344-601632 / 06-53592078
info@ zaayer.n1 www.zaayer.n1

BORG

Graag stellen wij ons aan U voor!
Wij zijn een allround garagebedrijf en zijn U graag van dienst!
Er is ruimte in onze werkplaatsagenda voor Apk-keuringen, onderhoudsbeurten,
schadeherstelwerkzaam heden, spot-repair en reparaties.
Ook Uw bedrijfsauto is bij ons in goede handen! Wij zorgen eventueel voor
gelijkwaardig vervangend vervoer.
Nieuwsgierig geworden? Loop eens geheel vrijblijvend bij ons binnen of bel voor
een afspraak om te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen!

40
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HISTORISCHE FOTO'S
Redactie
ONZE EIGEN HISTORIE!

Ir

t

Onze verhuizing naar Ommeren is voor een deel al historie!
Boven probeert Ran Martens of de drie ton zware kluis op de vrachtwagen te beuren is,
maar hij laat het toch maar aan de kraan over.
Onder de ploeg die twee containers heeft gevuld met `oud ' papier.
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KORTE BERICHTEN
Redactie

Moppers
De vroegere burgemistervan Doojewerd, Jan den Hartog, at aidenaors
gjén moppersoep.
Moppers zijn van die groote witte
boone van de hegpronkers, de jonge
bónjesworden gegète as snij boone.
Ze motte dan wel jong geplokken
worde. De dikke laote ze hangen
aon de booneheg. As de boone af
zijn laote ze de dikke dreuge. Daor
zitte dan de moppers in.
Die kun'de 's wijnters naor een
nachje welle wir gebruike veur de
moppersoep.
De burgemister há eiges gin moppers mir, mar hij wies dá Tonje Crum
d'r nog wel há.
Op een zekere dag kwam hij Tonje
teege en vroeg of 'ie nog gedreugde
moppers há. 'Jazeker', zee Tonje,
'már hoeveul motte d'r hebbe burgemister en wá wilde d'r vur geeve'.
'Nou as ik een pond hè dan kan'k'wir
een póske vu ruit. 'K'wil oe der wel
een kwartje vur geeve."Nou', zee
Tonje, 'dan krègde ze nie, want dá
zijn ze me eiges wel werd urn scheete
van te laote. Ge mo weeteadde moppers op hè dá ge dan veul wijnde me)
•
laote'.
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i HISTORISCHE ATLAS
VAN HET RIVIERENLAND

Zaterdag 29 november is in het Regionaal
Archief Rivierenland de Historische Atlas
van het Rivierenland gepresenteerd.
Centraal in de atlas staan de rivieren de
Maas, de Waal, de Linge en de Neder-Rijn,
die de geografischegebieden de Betuwe, de
Tielerwaard, de Culemborgerwaard en de
Bommelerwaard omvatten.
De atlas is rijkelijk geïllustreerd met
historische kaarten en prenten uit de collectie van het RAR, en wordt uitgegeven
door uitgeverij Vantilt in hun historische
atlassenreeks. Tijdelijke actieprijs is € 24,50.
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DE JAREN VIJFTIG (IN INGEN)

Ons lid Peter van Westrhenen heeft in eigen
beheer zijn herinneringen aan Ingen in een
boekje vastgelegd. De opbrengst is bestemd
voor de Sint Lambertuskerk in Ingen.
Het boekje kost € 5,- en is verkrijgbaar
bij het Café Ons Hoekje en bij Willem van
•
Doorn, Ganzert 25 te Ingen.
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
info©notariskantoorsoons.n1
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OVAN ECK
OOSTERINK

corrimunicariereg;ssews
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Van Eck 8, 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 & Oostennk vindt u concept, creatie en
productie onder één dak Dat is niet alleen efficient, het leidt ook
tot een beter resultaat Wel zo gemakkelijk voor u
•
•
•
•

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

www.vaneckoosterink.com
VAN ECK b' COSTERINK I EDISONRiNG 2 t GAAS NA DODE WAARD I T. 0480-417450 j F. 0488-483125

