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VAN DE VOORZITTER (AA.)
KOBUS VAN INGEN (VOORZITTER A.I.)

We heb ben een zeer roerige periode
achter de rug, niet in het minst door het
overlijden van Folkert Schuurman. Op
zo'n moment worden we weer met het
oog op de feiten gedrukt. Folkert was een
duizendpoot, een alleskunner die nu is
ontvallen. Met de inzet van velen zullen
we moeten proberen om weer zoveel mogelijk activiteiten op de rit te krijgen.
Zoals in deze nieuwsbrief beschreven
hebben we op 8 oktober weer onze jaarlijkse excursie en ook het lezingenprogramma voor de laatste drie maanden
van het jaar is weer vastgesteld. Zoals u
van ons mag verwachten weer een grote
diversiteit in de onderwerpen waarmee
we trachten de bezoekers te boeien.
Ook ten aanzien van het Streekmuseum
Baron van Brake11 kunnen we melden
dat we veel bezoekers hebben mogen
verwelkomen en ook waren er weer veel
groepen die met veel belangstelling en
de nodige versnaperingen de exploitatie

bevorderden. Groepen van allerlei snit;
historische verenigingen, school renisten, plattelandsvrouwen, familiegroepen
en noem maar op we hebben ze allemaal
zien langskomen.
Het fietsweer viel in de voorzomer wat tegen, hierdoor kregen wij ook minder fietsers op bezoek. Misschien komt dit nog
goed als we een mooie nazomer krijgen.
Op maandagmorgen komt de werkgroep
archeologie bijeen en zij houden zich
daarbij o.a. bezig met het inrichten van
de vitrines. Er wordt nog steeds materiaal gedetermineerd en er wordt ook heel
veel over deze boeiende hobby gepraat.
Ook het nodige schilderwerk is door
deze groep verzorgd.
In het voorjaar kwamen we bij toeval in
contact met een inwoner van Lienden die
ooit in de jaren tachtig bij baggerwerkzaamheden in Maurik een lielbijr had
gevonden. Het bleek mogelijk om met
deze man een bruikleenovereenkomst te

16 cm lange hielbijl uit de bronstijd (ca. 1600v. Chr.)
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sluiten, deze hielbijl uit de bronstijd (ca.
1600 v. Chr.) is nu voor een periode van
twee jaar in onze vitrine te bewonderen
(zie de afbeelding).
Geheel in de traditie van ons onderkomen in het voormalig station in Kesteren,
komen we nog steeds op woensdagavonden bijeen in Ommeren. We beschouwen
het als een soort soos waarin we over allerlei zaken van gedachten wisselen. Als
we het niet weten, starten we een computer en zoeken zaken op via het internet.
Veel belangstelling gaat iedere keer weer
uit naar oud kaartmateriaal en de bodemgesteldheid van de Betuwe, ook de
actuele lokale politiek heeft vaak de aandacht. Bezoekersaantallen variëren zo

tussen de 5 a 10 personen.
Heeft u ook interesse, neem dan gerust
contact op met ondergetekende. De
bouw van een Romeinse (replica) wachttoren is nog steeds onder de aandacht.
Over een aantal weken gaan we weer praten met de gemeente Buren en we hopen
wat schot in dit project te kunnen realiseren. Het is echter een project dat over
veel schijven moet gaan en hierbij dient
de positie van Het Fonds Hulpbetoon, de
gemeente en het museum duidelijk in
acht genomen te worden.
Ik wens u allen nog veel mooie zomerse
dagen toe en hoop u te ontmoeten bij
onze excursie en lezingen.
•

VERANDERINGEN IN HET
KOBUS VAN INGEN

BESTUUR

Door het overlijden van Folkert Schuurman hebben we het één en ander moeten
wijzigen in de taken. Kobus van Ingen doet
voorlopig het voorzitterschap als ad interim en coördineert de werkzaamheden
voor de Nieuwsbrief. Tevens vertegenwoordigt hij samen met Joke Honders de
HKK&O in het bestuur van het museum.
E. W. (Edwarn) de Walle gaat de ledenadministratie bijhouden. Dus voor in- en
uitschrijven van leden en andere mutaties graag even contact met hem opnemen.
Het adres van Edwarn staat voor in deze
Nieuwsbrief.
Tevens hebben we gemeend om voorlopig het bestuur uit te moeten breiden. De
heer Peter Kegelaar uit Opheusden en Michael Breeman uit Ochten hebben beiden
ingestemd met toetreding tot het HKK&O
bestuur. Bij de jaarvergadering komend
NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI

voorjaar zullen we hun voordracht officieel in de ledenvergadering brengen. Alle
andere bestuursfuncties blijven ongewijzigd
U zult begrijpen dat we door het overlijden van Folkert Schuurman zeer onthand
zijn komen zitten, omdat hij al jaren de
Nieuwsbrief professioneel voor de vereniging verzorgde.
Ton Meijering is bereid gevonden om dit
nummer (op) te maken, maar heeft daarbij te kennen gegeven dat hij door zijn
drukke privé werkzaamheden dit voorlopig niet kan voortzetten helaas.
We zijn dus op zoek naar een enthousiast
persoon, met wat grafische ervaring, die
dit zou willen oppakken. Goed inwerken
zien wij hierbij natuurlijk als onze taak.0
kunt daarvoor contact opnemen met één
van onze bestuursleden.
•
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IN MEMORIAM FOLKERT SCHUURMAN
KOBUS VAN INGEN
Op 19 juni jl. overleed onze voorzitter
Folkert Schuurman. Het bericht kwam als
een schok. We wisten reeds enige tijd dat
hij ongeneeslijk ziek was, echter dat het
overlijden in zo'n korte tijd zou volgen
daar wilden we misschien niet aan
denken. In de vele jaren dat hij
voorzitter was van onze kring,
is er veel tot stand gekomen.
Folkert was 'van alle markten thuis', maar het maken
van boeken en het musiceren zal ons het meest bijblijven. Met trots denken we
terug aan de tijden waarin
we welhaast jaarlijks tot een
interessante uitgave kwamen;
onvergetelijk was zijn muzikale
opluistering bij het veertig- en later ook het vijfenveertigjarig bestaan van
onze Kring. Er waren perioden van voorspoed en natuurlijk ook wel wat kortere
perioden dat het misschien niet zo goed
liep; steeds was daar weer zijn stuwende
kracht die ons als vereniging op de kaart
wist te zetten.
Folkert kon boeken maken. Zijn gevoel
voor de Nederlandse taal en zijn typografische gaven waren (en zijn) nauwelijks te
evenaren. Veel van onze uitgaven waren
binnen de kortste tijd uitverkocht. Slechts
één keer gingen we over tot een herdruk,
Folkert was daar nooit zo voor en zijn
stelling was dan ook altijd: 'er gaan meer
uitgevers failliet aan herdrukken dan aan
drukken!'
Doordat we door de onzekere huursituatie min of meer werden verplicht ons
onderkomen in het voormalige station in
6

Kesteren te verlaten, heeft hij zijn energie
gestopt in de huisvesting en de samenwerking met het Heemkundig Museum en
het Boerenwagenmuseum te Ommeren.
Ontelbare keren snorde zijn witte bestelwagen heen en weer tussen Dodewaard, Kesteren en Ommeren,
om onze uitgebreide collectie
daar onder te brengen. In
Ommeren ontwikkelde hij
met een klein team de plannen voor de museumindeling, kleurstelling en vitrines. Het bleken allemaal
goede keuzes te zijn.
In 2015 werd het nieuwe
Streekmuseum Baron van
Brake11 geopend en hij was er
zichtbaar trots op. Een belangrijk
deel van de archeologische en historische
expositie heeft hij mede invulling gegeven
en met name de door hem ontworpen informatieborden zijn een zeer geslaagde
keuze. Het heeft echter niet meer zover
kunnen komen dat we de totale inrichting
konden afronden. Ondanks al zijn energie kon hij de strijd tegen zijn vreselijke
ziekte niet winnen. Met zijn overlijden
verliezen we een geweldige voorzitter en
een fijn mens! We wensen Joke Honders,
zijn kinderen, kleinkinderen en zijn moeder alle sterkte toe met dit enorme verlies.
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren, het Arend Datema Instituut, het
Steunfonds, het bestuur van het museum,
de bestuursmedewerkers, de medewerkers van het ADI en natuurlijk alle vrijwilligers en leden zijn hem zeer veel dank
•
verschuldigd.
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LEZINGEN HKK&O KESTEREN
HANS BORGSTEIN EN RAN MARTENS
Streekmuseum Baron van Brake11 te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

I

Maandag 12 sep 2016 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Frank Noordenbos
De geschiedenis van het medium
fotografie

Fotografie ontwikkelde zich vanaf het
midden van de 19e eeuw.
Aanvankelijk bleef het nieuwe medium
vrijwel onopgemerkt, maar geleidelijk
ging het een steeds grotere stempel drukken op de manier waarop wij de wereld
zien. Tegenwoordig worden we overstelpt
met fotografische beelden.
Deze lezing behandelt de ontwikkeling
van fotografie als medium dat ons informeert en dat geschiedenis documenteert.
Maar het is ook een medium dat soms manipuleert. De ontwikkeling van straatfotografie en journalistieke fotografie staan
centraal in deze lezing.
Natuurlijkwordt er een schat aan foto's getoond, bekende en onbekende foto's. Het
zijn foto's van over de hele wereld, maar
ook een aantal uit het archief van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Wat geeft foto's betekenis? Hoe maken
beeldredacties hun keuzes? Wat maakt
een foto een 'goede' foto die op het netvlies blijft staan? En waarom krijgen sommige foto's een iconische waarde?
Het zijn thema's die in deze lezing aan de
orde komen.
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Maandag 10 okt 2016 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Chris de Bont
11 Boeren tussen de rivieren
De Betuwe wordt al enkele duizenden
jaren bewoond. Voordat in de middeleeuwen de dijken werden aangelegd was
het hele rivierengebied aan grote veranderingen onderhevig. De inwoners van het
rivierengebied, voornamelijk toch boeren, hadden zich maar te schikken naar
de bewoningsmogelijkheden die de rivier
hen bood. En dachten ze het dan eindelijk
voor elkaar te hebben verlegde de rivieren
zich weer en moesten ze op een andere
plek opnieuw beginnen.
Na de bedijking leek dat probleem opgelost, maar traden er weer nieuwe bedreigingen op. Toch wisten de bewoners telkens nieuwe oplossingen te bedenken om
hier te kunnen blijven wonen en werken.
Ons medelid de historisch geograaf Chris
de Bont gaat aan de hand van veel plaatjes
en kaartjes met U na hoe dat 'gevecht' tussen mens en natuur heeft plaatsgevonden
en op welke wijze hiervan nog sporen
in het landschap bewaard zijn gebleven.
Daarvoor kijken we niet alleen naar de
Betuwe, maar ook naar het héle rivieren•
gebied.
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H.D. Verwoert en Zn.
Cotottefe lAwninghwicift019
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751

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

Tel: (0488)44 12 98

Tielsestraat 103
4041 CS
Kesteren

Fax: (0488) 44 32 92
email: info@vandamwonen

Na een ontspannen fietstocht of een
intensieve vergaderochtend even
bijkomen met een heerlijke lunch
in een nostalgische sfeer?
Zeven dagen per week vanaf 10.00 uur.
Veerweg 1 Opheusden • Tel. (0488) 44 12 07 • www.veerhuis-opheusden.n1
8
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Maandag 14 nov 2016 — 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Kobus van Ingen
Neerlangbroek die schrale hoek
I

In de zuidoosthoek van de provincie
Utrecht bevind zich een heel bijzonder
gebied. Tussen de Boerenbuurt in Leersum en de voormalige gemeente Sterkenburg ligt een gebied van ongekende
schoonheid. Reeds in de 12e eeuw werd
dit gebied middels een goede afwatering
in gebruik genomen voor bewoning.
Tussen de oeverwal van de Rijn en het
stuvvwal massief van de Utrechtse Heuvelrug lag een langgerekt nat 'broek' gebied dat van oost naar west op initiatief
van de bisschop van Utrecht in 'hoeven'
werd ontgonnen.
Centraal werd de Langbroeker wetering
gegraven en met een aantal (zijdvangen'
werd het afstromende water naar het westen gevoerd waar het geloosd kon worden
op de Kromme Rijn. Binnen de hoeven

KasteelWalenburg met 13e eeuwse woontoren

werd het in blokken verkaveld en op gezette afstanden werden daar reeds in de
13e eeuw een groot aantal woontorenkastelen gebouwd. Het merendeel daarvan is
thans nog in het landschap terug te vinden.
Aan de oevers van de wetering tussen
Overlangbroek, Steenenbrug, Neerlangbroek en Sterkenburg vinden we veel
kleurrijke boerderijen en een fraaie dorpskom.
In deze lezing verteld Kobus van Ingen
over het ontstaan van
dit gebied en gaat hij
wat dieper in op de
woontoren kastelen
en de vroegere adellijke bewoners. De
plaatjes illustreren de
schoonheid en de rust
van het gebied. Misschien inspireert het
u om er eens door te
fietsen...
•
Het kasteel Lunenburg
in het jaar 1734. Naar
een tekening van Jan

3 dd.
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?

Eethuis 'De Veerstoep'

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

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 1220
Internet: www.vdgarde.n1

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

PIET SPIES BV
KESTEREN
Tel. 0488-481520
Transport - Grondverzet - Machineverhuur
Zand- grind en Grondhandel
Containerverhuur/Afvalinzameling
Ook voor particulieren
Verhuur van rijplaten, Staal, Kunststof
Tevens alle sloopwerken

Nedereindsestraat 44
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pspies@solcon.n1
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EXCURSIE HKK&O 2016
CHRIS DE BONT EN KOBUS VAN INGEN

Het grensgebied van Noord-Brabant en Belgie.
Dit jaar is de excursie op zaterdag 8 oktober. Zoals gewoonlijk vertrekken we omstreeks half negen vanaf de parkeerplaats
van het Streekmuseum Baron van Brakell.
We rijden daar vandaan zuidelijk via de
A15 en de A2 naar Valkenswaard. Hier
worden we om 10.00 uur in het Steendruk museum verwacht voor de koffie
met vlaai.
Na de koffie is er een rondleiding die ons
alles zal leren over het bijzondere vak van
steendrukken.
Het Nederlands Steendrukmuseum is gevestigd in CAROLUS, een markant pand
in de Oranje Nassaustraat te Valkenswaard uit 1927. Het is een ontwerp van
de Maastrichtse architect Alphonse Jean
Nicolas BOOSTEN (1893 - 1951) en een
goed voorbeeld van een congregatieklooster met zieken- en bejaardentehuis uit

de jaren dertig. Het gebouw laat een gevarieerde detaillering zien in een menging
van expressionistische Nieuwszakelijke
en Amsterdamse School vormen.
Na dit bezoek gaan we in de buurt van de
Belgische grens gezamenlijk broodjes eten
waarna we op bezoek gaan in de abdij van
Postel.
Het is bekend dat het gebied rondom Postel in de 12e eeuw in handen was van ene
Fastradus van Utwich, een heer uit land
van Altena. Deze schonk rond 1134 een
derde deel van zijn bezit in Postel aan de
Abdij van Floreffe. Het kan zijn dat deze
grond vroeger aan de abdij van Corbie
behoorde en nadien onrechtmatig in bezit was genomen. Nog vóór 1145 schonk
Fastradus een derde deel van zijn 'predium' van Reusel aan dezelfde abdij. De
norbertijnen, die naar Postel gestuurd

Het Nederlands Steendrukmuseum gevestigd in CAROLUS
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Woninginrichting
Textielhandel
Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:

P. J.VAN DAM

Piet van Walsem
Opheusden

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13

Albert Heijn

VERBOOM

Swaenenstate 4— Opheusden — Tel. (0488) 449140
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werden moesten hier een kerk bouwen.
Te noteren valt dat Postel in de buurt van
een kruispunt van verkeerswegen lag,
die van West naar Oost, van Breda naar
Maastricht, en van Noord naar Zuid, van
's-Hertogenbosch naar Leuven, liepen en
aan die plaats wel een bijzondere belangrijkheid konden geven.
De opvang van de reizigers was een grote
taak van de kleine gemeenschap naast
de andere taken. In 1140 werd een eerste
bidplaats geconsacreerd. Die bleek echter veel te klein en er werd overgegaan
tot de bouw van een grotere, die in 1190
geconsacreerd is en nu nog steeds in gebruik is als de oudste nog in gebruik zijnde norbertijnenkerk. Ondertussen werden er ook veel schenkingen gedaan van
gronden die voornamelijk in het huidige

Nederland liggen. Ook tal van molens
kwamen in het bezit van de stichting. De
opbrengsten werden deels gebruikt voor
de dagelijkse armenzorg (waarvoor Postel
bekendstond) en deels gingen die naar de
moederabdij Floreffe en de hertogen van
Brabant.
Reeds in de 14e eeuw kreeg Postel met
oorlogsschattingen te maken ten gevolge van de Brabantse Successieoorlog.
De Brabantse hertog Wenceslaus I van
Luxemburg was daarbij samen met 270
Brabantse ridders gevangengenomen en
de losgelden werden ook van Postel geëist.
De nieuwe Gelderse Oorlogen van de 16e
eeuw leiden andermaal tot brandschattingen. Daarbij werd Postel nog door de
Geuzen geplunderd.
Intussen begon de contrareformatie vorm
Sint -Niklaaskerk in Postel
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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

Autobedrijf Zaayer vof
Ommerenveldseweg 67

ree

k‘eld

4032 NB Ommeren

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

BOVAG

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!
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te krijgen. De afhankelijkheid van Floreffe ging een probleem vormen. Floreffe
oefende immers het patronaatsrecht uit
in vele parochies en benoemde zo nogal
eens Waalse pastoors, die de landstaal
niet machtig waren. Gezien Postel toen
nog geen abdij was en dus geen noviciaat
er mocht op na houden (en dus ook geen
verdere priesteropleiding), verlangde bisschop Ghisbertus Maes van 's Hertogenbosch dat zulks er wel kwam. Dit leidde tot
onderhandelingen met Floreffe, waarbij
de landvoogden Albrecht van Oostenrijk
en Isabella van Spanje een belangrijke rol
speelden. Uiteindelijk bekwam de priorij zelfstandigheid, maar moest daarvoor
een fiks bedrag betalen aan Floreffe.
Zo werd Postel in 1613 een proosdij onder provisor Colibrant en bekwam in 1618
het statuut van zelfstandige abdij met Colibrant als eerste abt. Daarbij werd ook als
voorwaarde gesteld dat de Postelse abdij

haar gastvrijheid jegens de armen en de
reizende gasten in niets mocht veranderen.
Abt Colibrant had intussen de 1200 meter
lange ringmuur opgetrokken en de mooie
Renaissance belforttoren (1610) opgetrokken. Ook heeft hij de kerk voorzien
van een koorgestoelte en ook van vele gotische elementen.
In 1611 kwam er de bouw van de brouwerij. In bovenstaande geven we weer dat
deze abdij een zeer rijke geschiedenis kent.
In de loop van ons verblijfzal een en ander
nog nader aan ons bekend gemaakt worden. Er wordt eigen abdijbier gebrouwen
en ook de hier gemaakte kazen zijn heel
bijzonder.
Na dit bezoek aan Postel gaan we weer
richting de Betuwe. Onderweg steken we
nog even aan voor een gezellig afzakkertje
en kunnen we nog wat napraten.
•

De kosten voor deze excursie bedragen 35 euro per persoon, hierin is inbegrepen
de koffie, de lunch en het museumbezoek met rondleiding.
Dit bedrag dient vóór 1 oktober a.s. overgemaakt te worden op rekeningnummer
NL84INGB0003725054 o.v.v. excursie 2016.
Opgeven kan enkel telefonisch via 0488-441741 (Kobus van Ingen).
Graag bellen tussen 17.00- 19.00 uur.
Wij rekenen, net als in de voorgaande jaren, op een volle bus!
Tot ziens op 8 oktober a.s.
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Anthonie van ASCH

oo

* Lienden 25-10-1799It Lienden 21-0 1-1831

Betuwse kwartierstaat:

9
C
1)

x Echteld 01-05-1813

x Lienden 10-11-1821

x Lienden 04-03- 18 14

x Lienden 04-05-1815

Jan van
KLEEF

Jannigje
KOEMAN

Cornelis
BRANDSEN

Gijsbertha
van ASCH

dienstknecht

dienstmeid

*Echteld 20-03-1824
tLienden 18-11-1885

*Lienden 02-02-1822
t Lienden 15-07-1902

*Lienden 06-06-1825
t Lienden 19-10-1906

*Lienden 25-12-1829
t Lienden 22-09-1867

x Lienden 28-03-1851

x Lienden 21-05-1852

Roelof van KLEEF

Cornelia BRANDSEN

arbeider
*Echteld 14-07-1852
Lienden 20-04-1903

*Lienden 18-04-1851

t Lienden 07-09-1925
x Lienden 06-08-1875
Gerrit van KLEEF

Bier en limonadehandelaar
*Lienden 26-04-1879 t Kesteren voor 1946
x Lienden

Samenstelling: Marlies, info@hkko.nl
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Roelof
*Lienden 29-06-1905
x Echteld 26-11-1947
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x Kesteren 22-07-1796

x Opheusden 28-05-1813

Remmert
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Teuntje van
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Lienden 15-02-1805
Jacob van
KALKEREN

landbouwer
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*Ommeren 29-08-1789 / Ommeren 23-01-1822
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Christina van DIJK

Z

00
00

Frans W i llemze van DEE

00

* Lienden 28- 11-1782/t Lienden 26-10-1859

00

Willemke van DRUMPT

*Ochten 3 1-05-1761d L ienden 25-05-1832

Gerritje van RIJN

;.r.a

*Wagening. 12-04-1759/t Ommeren

co

*Opheusden07-03-1784/t Lie nden 10-11-1840

Roelof van Kleef

x Lienden 29-05-1811
Johanna van
DEE

planter

*Kesteren 01-05-1799
Ommeren 23-02-1864

*Kesteren 24-07-1814
t. Lienden 12-02-1883

*Lienden 26-02-1806
Lienden 01-12-1897

*Lienden 14-08-1818
t Lienden 27-08-1909

x Lienden 22-12-1848

x Lienden 08-12-1843

Jan Dirk SEPTER

Christina van KALKEREN

Landbouwer
*Lienden 10-12-1846
tLienden 15-10-1930

*Lienden 25-10-1849
t Lienden 14-09-1933
x Lienden 21-05-1874
Johanna SEPTER

*Ommeren 08-12-1879 t Kesteren 13-10-1972
17-02-1905
van KLEEF
t Ochten 05-11-1992
Bertha Klazina JANSEN
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DE HONINGPERS
BEN VAN LAAR

Het oogsten van honing met de Honingpers
Sinds mensenheugenis brengen de imkers
uit de omliggende streken hun bijen naar
de bloeiende boomgaarden in de Betuwe.
Dat was en is een win-win situatie. De imker krijgt heerlijke honing en de bijen bestuiven de bloesem van de fruitboer.
Tot begin van de vorige eeuw werden
strokorven gebruikt als behuizing van de
bijenvolken. Na 1900 kwam de bijenkast
meer in gebruik. Het voordeel daarvan is
dat de raampjes met honingraat verwisselbaar zijn, wat het oogsten van de honing
makkelijker maakte.
Voor 1900 werd voor het oogsten veelal
gebruik gemaakt van een honingpers. Dat
was een houten constructie met een hefboom of schroefpers.
Als er in juni/juli geoogst werd, moest de
korf vrij zijn van bijen. Dat deed men door
twee korven met de onderzijde op elkaar
te plaatsen en via kloppen tegen de korf
werden de bijen uit de onderste in de lege,
bovenste korf gedreven (een dreveling).
De raten met broed werden over gehangen in de lege korf. De oude korf was nu
vrij van bijen en kon geoogst worden.
In het najaar werd de heidehoning geoogst. Dan werden de zwaarste volken af
gezwaveld. Men deed dit door middel van
een zwavellapje dat onder de korf aangestoken werd. Daarna werden de raten uit
de korf gesneden. De mooie heldere stukken raat werd als raathoning verkocht. De
overige donkere raat werd geperst. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een honingpers. Dit was een houten bak met een
18

sparing erin, waar de raten ingingen en
met een hefboom werd de honing eruit
geperst. (zie afbeelding)
De raten gingen in een perszak van paardenhaar of hennep gedaan en in het persgat gelegd. Door middel van een balk, die
aan een kant vast zat, en aan de andere
kant met een schroef naar beneden gedrukt werd, liep de honing in een vat waar
een kaasdoek als zeef op lag. Om de honing goed te kunnen oogsten, werden de
raten wat voor verwarmd. Dat was vooral
nodig bij heidehoning. Met het persen

NIEUWSBRIEF HKK&O
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kwam ook eventueel stuifmeel en hier en
daar wat broed mee. Dit beïnvloedde de
smaak in het nadeel.
In Nederland waren diverse typen persen
in gebruik. Zo was er de Drentse klap-pers,
de Gelderse blokpers, de Brabantse en
Limburgse boompers.
Een verbetering was de Gelderse schroefpers. Hiermee kon de imker koud persen
en door niet te ver aan te draaien kwamen
minder reststoffen mee en was de honing
lichter en beter van kwaliteit. De resten
van de stukken geperste raat werd later
aan de bijen op gevoerd.

II

0

De hier getoonde honingpers is een Gelderse schroefpers, afkomstig van de familie A. van Amerongen van de Kalverlandseweg in Eck en Wiel. Begin dit jaar aan het
museum geschonken door de heer A. van
de Brink uit Rhenen.
Bronnen:
De oude imkerij, B. Jacobs H.W.M. Plettenburg, Ned. Openluchtmuseum Arnhem
Korfimker, Jan van de Veluwe, VBBNWageningen
•

Bouwbedrijf Hoogakker Dodewaard

Sinds 1964 een vertrouwd gezicht in Dodewaard/Neder-Betuwe
Wij zijn gespecialiseerd in woning-bedrijfsbouw, onderhoud en
renovatie. We hebben een eigen werkplaats waar wij uw hardhouten
deuren, kozijnen en trappen op maat voor u maken.
Tel. 06 114 046 68 / 0488 41 16 37
E-mail: info@hoogakkerbouw.n1
www.hoogakkerbouw.n1

Voor een stijlvolle begrafenis in

Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren
Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o.

WEVERS
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
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Familie Wevers * Torenstraat 3a
6669 DN DODEWAARD
(0488) 4110 55 • (06) 300 40 552
info@weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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AUTOBEDRIJF

u

hf AZET

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

;

BOVAG

Doe-het-zelf centrum

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

Voor al uw:
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair
Electra
Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren
Meubels

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
Ow handige buurman
• Alle soorten pootaardappelen, Nedereindsestraat 30 - Kesteren
planten en meststoffen.
Telefoon (0488) 481223
20

NIEUWSBRIEF liKK&O

- ADI 34e jaargang nr. 3 — augustus 2016

HK MIDDEN BETUWE

HISTORISCHE KRING

Mi cl den-Betuwe

TON JANSSEN, SECRETARIS

Activiteiten september-december 2016
Dorpshuis De Oude School Hemmen • Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62
Dinsdag 20 sep 2016 - 20.00 uur
13-16 oktober 2016
Herdenking oorlog 1944-1945
Dorpshuis de Oude School Hemmen
Piet van Reenen
I Randwijk
Recente geschiedenis van de Betuwse

11 politie

Deze lezing wordt verzorgd door Piet van
Reenen, oud-politieman en oud-hoogleraar politie en rechten van de mens. Recentelijk publiceerde hij een boek over
politiechefs.
In 1993 werd het Korps Rijkspolitie opgeheven. Het Korps werd in 1945 opgericht
en was actief op het platteland. In gemeenten met meer dan 25.000 inwoners was de
gemeentepolitie actief.
Het Korps Rijkspolitie kende ook nog een
aantal speciale diensten zoals de AVD (de
Algemene Verkeersdienst, zeg maar de
Porschegroep op de snelweg), de Dienst
Luchtvaart en deWaterpolitie.
Vanaf 1993 ontstonden de regionale politiekorpsen. Het korps Gelderland-Midden was er één van en dat korps was actief
o.a. in de (midden) Betuwe. In de loop van
de tijd zijn er wel wat problemen geweest
in het korps.
In deze lezing worden o.a. conflicten behandeld die het korps van 2004 tot 2008
minder effectief maakten.
De oorzaak wordt geduid en ook hoe de
problemen uiteindelijk opgelost werden.
•
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Van 13 tot en met 16 oktober komt een
groep reenactors naar Randwijk om o.a.
aandacht te besteden aan een heftig vuurgevecht dat plaats gevonden heeft op het
kruispunt Randwijkse Rijndijk, Steenkuil,
Renkumse Veerweg.
Een groepje van 20 Amerikaanse paratroopers verdreef daar in oktober 1944
twee compagnieën Duitse Volksgrenadiers (ongeveer 150 man).
Er is ook aandacht voor de actie Pegasus
1. Op 22 oktober 1944 werden ongeveer
150 Britse veteranen van de slag om Arnhem bij Renkum over de Rijn gezet door
stormboten van de 101 Amerikaanse Airborne division. Deze veteranen waren aan
krijgsgevangenschap ontkomen door zich,
met hulp van het Nederlandse verzet, in
de Veluwse bossen verborgen te houden.
Zij landden in de uiterwaarden van Randwijk.
Onze Kring zal aan de herdenking bijdragen door middel van en foto-expositie uit
die tijd over Randwijk en omgeving in
Dorpshuis Randwijks Hof. Hierbij komt
ook een korte uitleg over de diverse gebeurtenissen die hier hebben plaats gevonden.
De expositie is voor iedere belangstel•
lende toegankelijk.
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR - DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Jan Doeleman

RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN BV

Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

LOODGIETERSBEDRIJF

Postbus 24
6670 AA
Zetten

.
11111.
ml
JIMIll
-~woh....i~
/II

Tel. (0488) 451312
Fax. (0488) 452621
E-mail: info@vanlynden.eu
• Beheer en taxaties
• Onteigening en planschade
• Grond en pachtzaken
• Schaderegelingen
Rentmeester

n, •- NVR
rv
.

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

Motor- en autorij school Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren

.

otio

1,-- • '

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

Biedt opleiding voor:

> rijbewijs A (Motor)
I> rijbewijs Am (Bromfiets)
I> rijbewijs B (Personenauto)
I> rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

\r?7f
3
Vereniging Rijschool Belong

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten
Wij lessen niet:

I> KTM 125 en Honda motoren met ABS
> BMW 1 serie personenauto's
> Land Rover discovery automaat voor de aanhangwagen

22
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Dinsdag 18 okt 2016 - 20.00 uur
Dorpshuis de Oude School Hemmen
Freek de Moor
Het ontstaan en de geschiedenis van de
Amsterdamse Jordaan

Vanavond is onze spreker Freek de Moor,
bewoner van deze beroemde Amsterdamse wijk in de jaren 50 en 60 van de vorige
eeuw.
De Jordaan in Amsterdam is een landelijk
bekende wijk in het centrum van de stad.
De wijk wordt begrensd door grachten.
Het patroon van die grachten volgt voormalige poldersloten.
Oorspronkelijk stond de wijk bekend als
volksbuurt waar ook kleine ambachtelijke bedrijven waren gevestigd.
Het verhaal gaat vanavond over de lange
en vaak bewogen geschiedenis van deze
buurt. Verschillende afbeeldingen zowel
van kaarten als bewoners zullen de voordracht ondersteunen. Persoonlijke herinneringen van de spreker komen ook aan
de orde.
•

I

Dinsdag 15 nov 2016 - 20.00 uur
Dorpshuis de Oude School Hemmen
Piet v.d. Geer
Willem Joseph van Ghent en onze goede
buur aan de overkant: Winssen

Piet v.d. Geer uit Winssen gaat een lezing
verzorgen die uit twee delen bestaat.
Hij zal het verhaal vertellen van Willem
Joseph van Ghent. Deze baron was een
van de zeehelden die Nederland gekend
heeft in de zeventiende eeuw. Hij werd in
1626 geboren inWinssen, maar er zijn ook
bronnen die Gendt in de Over-Betuwe
als geboorteplaats aangeven. Van Ghent
sneuvelde tijdens een oorlog met Engeland in het harnas op zijn schip. Piet v.d.
Geer heeft onderzoek gedaan en komt
vanavond zijn bevindingen vertellen.
Daarnaast zal Piet een inleiding houden
over Winssen, het kleine dorpje dat pal
tegenover Andelst aan de overkant van
de Waal ligt.
Dit plaatsje kent een zeer lange en rijke
geschiedenis, die bij velen aan onze kant
van de rivier weinig bekend is.
•

Drogisterij Roelofsen

tt- tos
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Dorpsstraat 7
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86
23

B
BOORSMA
MODE 8c WONEN
Slagerij /traiteur Augustinus
CLt*, ,,/ • i dei gosiei
Hoofdstraat 12— 4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 — Fax: 0488-48 1092
http://www.slagerijanaustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.n1

Kesteren
www.boorsmakesteren.n1

Uitvaartverr7orging
Erik van LJoest
Tel. 0344 - 65 55 32
dag & nacht
..... -,

•.

• .

.1 •

•

-

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
v., ‘

www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl
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VIRUSZIEKTEN IN BETUWSE
HERMAN DE REGT

AARDAPPELS

Vergeleken met de verbouw voor consumptie is voor pootaardappelteelt zoveel
specifieke kennis en expertise nodig en alles wat verder een rol speelt, dat de boeren
deze als een aparte tak van bedrijf zien.
Dus niet als een bijkomstig iets. Het is een
kunst. De meesten beginnen er daarom
niet aan. Maar een klein aantal in de Betuwe was ambitieus. Zij wilden hun oogsten
tot hogere waarden brengen. In Nederland mag alleen gecertificeerd pootgoed
verhandeld worden. Daarin zitten dus
winstmogelijkheden. Nederland is over
de hele wereld befaamd hierin. Zelfs van
buitenlandse rassen wordt hier pootgoed
geteeld, omdat wij dat zo goed kunnen.

B LADLUIZ EN.

De virusziekten worden door bladluizen
verspreid. Vooral met warm weer en weinig wind vliegen ze massaal van plant naar
plant, om zich te voeden met hun stekende en zuigende monddelen. Ingeval een
van deze planten virusziek is, zullen alle
volgende planten besmet raken. Zelfs als
zo'n plant nog geen zichtbare symptomen
laat zien, bevat het reeds het virus. Het virus bereikt na korte tijd de knollen. Het is
dus een moeilijke situatie.

DE Z.P.B.

In 1947 werd in Elst de Coöperatieve
Zaaizaad- en Pootgoedtelersverening
'Betuwe' opgericht. Boeren konden alleen
op uitnodiging lid worden. Leden die
de erecode schonden werden geroyeerd.
Het zaaizaad werd een groot succes. En
het pootgoed? In de Betuwe worden nauwelijks aardappels voor pootgoed geteeld.
En met reden.

De groene perzikluis is heel schadelijk
voor de landbouw

STAMSELECTIE.
Begonnen wordt met eenlingen te verza-

melen, stammen genoemd, waarvan het
Het gaat dan voornamelijk over ernstige blad geen symptomen vertoont. Deze
ziekten die met de geplante knol overgaan worden apart gerooid voordat de bladen het daaruit groeiende gewas verwoes- luizen komen. De volgende jaren worden
ten. Deze ziekten, meest virusziekten, deze stammen weer uitgepoot en voortkunnen in het loof niet bestreden worden. durend beoordeeld. Deze vermenigvulHet komt er dus op aan alleen gezonde diging gaat tamelijk snel, want elke plant
knollen te planten.
heeft circa tien knollen. Na een aantal

ZIEKTEN.
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De bakker met
het grootste assortiment!

wip0b- -

eieldin9
Gratis b.eg notaris•
tot IA de
Il

Assurantieen financieringskantoor

a. hommersom b.v.

ONZE SPECIALITEIT:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklámpkes

e
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSIDEN Tel. (0488) 44 21 44 - Fax (0488)44 28 97

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 48 26 24

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN

o • tiek

Damme

Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen

Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 60 27 92
26

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service
Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 48 13 05
E-mail info@dannme.n1
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Bronnen:
• Notulenboek Z.RB., in bezit van de auteur.
• Regt, H. de. De Coöperatieve ZaaizaadWAT TE DOEN TEGEN BLADLUIZEN?
en Pootgoedtelersvereniging 'Betuwe'.
Alleen een radicale maatregel kan de
knollen beschermen tegen een invasie. WA te Elst.
Namelijk door al het loof te vernietigen • Jaarboek Tabula Batavorum. Terugblik
7. Opheusden, 2006.
of te verwijderen voordat de bladluizen
gaan vliegen. Gelukkig zijn er dan al knol- • Regt, L.J. de. Persoonlijk archief.
len gevormd, hoewel deze uiteraard nog • Verhoeven, W.B.L. Ziekten en beschadigingen van landbouwgewassen en
niet groot zijn. Deze datum wordt ieder
hun bestrijding. Wageningen, 1965.
jaar voor elke streek door de Nederlandse
Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad
en pootgoed van landbouwgewassen tijdig bekend gemaakt. Deze data kunnen
De aardappelplant (So lanum tub erosum)
zo vastgesteld worden op grond van vele
jaren van ervaring en na voorafgaand on_Ex
derzoek, elk jaar. De groei van de knollen wordt daardoor abrupt afgebroken.
De teelt moet er dus op gericht zijn dat er
toch al een redelijke opbrengst is. Dit kan
alleen door vakmanschap.
jaren zijn het er zoveel dat verkocht kan
worden.

DE BETUWE.

De NAK hanteerde voor de Betuwe dezelfde datum als voor Zeeland. Omdat
de Betuwe noordelijker is, en dus kouder,
wordt het pas later in het seizoen groeizamer. De opbrengst is daardoor twintig
procent lager dan in Zeeland, vanwege die
datum. Zodoende was het moeilijker om
in de handel te concurreren. Het financiële resultaat viel tegen.
De NAK wilde voor de Betuwe niet een

aparte, latere datum vaststellen. Want
deze streek ligt immers ver van de zee,
heeft dus meer een landklimaat en is dus
warmer. En er is minder wind dan aan de
kust. De Z.P.B. zette na een aantal jaren de
pootgoedteelt niet voort. Jammer.
•
Aih, nil! MI
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

odthanila
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Mestere»
Telefoon 0488 - 48 2226

's maandags gesloten
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LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

axa

p o 12

a.d

Voor al uw aan- en verkoop
van onroerend goed,
taxaties en hypotheken
Oudmidsestraat 12 te Lienden: 0344-602400
Swaenenstate 3 te Ophertsden: 0188-442906
uïvw.joopvanmouuik,nl
i.'<)or een goed adres in de Betuwe...
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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD
HERMAN DE REGT

Kansloos om een echt dorp te worden XVIII
In dit dorp is een straatje dat geen officiële naam heeft, omdat er geen huizen
aan staan. Maar vroeger zag het er zwart
van de mensen, zondags. Toen waren de
wegen in deze streek niet verhard, zelfs
niet bezand. Boerenwagens maakten diepe sporen. Dus na een regenbui was alles
modder.

Hoe kwam men naar de kerk?
Vrijwel niemand bezat schoenen, men
liep op klompen. Iedereen stond, uit eerbied voor God. Behalve de adel, die een
deftige herenbank had, met leren kussens,
een luifel en een aparte toegangsdeur.
Verschil moet er zijn, nietwaar?
Probleem was hoe zonder modder binnen
te komen.
Daar was dat straatje voor,
tussen twee sloten, 175 meter lang. Er groeide alleen
gras. Men liep al vegend en
slodderend. Vrijwel iedereen kwam hier langs, want
de kerk is aan de uiterste
zuidelijke rand van het
dorp. Een hele drukte dus.
Toch gaven al die klompen
weinig geklos. Want de
vloer was van leem, net zoals thuis. Na een regenbui
was het gras weer schoon.
Wagens konden er niet op,
want aan het eind was een
bruggetje, over de Houtakkerse Pijp. Het fietspaadje is
van de laatste tijd.
Toch een naam?
Damstraatje, Kerkedammetje, tegenwoordig Kerkpad.
•

Het kerkepad in Herveld
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Column
Pitje

Upke de boomkwèker verkoch
knolle veur citroene
Upke was een bekende Heuzese
boomkwèker en haandelskjel. Op
een dag kwam der un vrouwke bij
um op de kwekerij, die wou een paor
appele bumkes hebbe. 'Nou mins, dá
kum goed uut', zee Upke, 'ik hè der
toevallig nog een paor hele mooie
exemplaore staon, het is een nei soort
en die kunde gebruike as haandappel, mar ok vur de moes en de appeletaart'. Mevrouw zee: Dat spreekt
me aan'. Ze wou der vier hebbe, Upke
haolde ze ut de kuilhoek en dee ter
een touwke umhen en dur werde der
vier afgerèkend. Noar een paor jaor
kwam die mevrouw Upke toevallig
teege op de Barneveldse mart. Ze zee
tege Upke: 'Hé meneer, u bent toch
die man waar ik enkele jaren geleden appelboompjes bij heb gekocht?'
Upke zee: `da zou bes kunne mins'.
'Nu meneer, het is een beetje vreemd,
maar er groeien peren aan in plaats
van appels'. Upke zee: `Dá het dá soort
de jerste jaore altij, jerst kredde handpère, durnaor worde ut stoofpère en
daornaor kumme de appele der aon.
Ge zul nog efkes motte wachte op de
appele, maor ut kumt goed, da wit ik
zeker. Ge mo mar zo denke, de appel
gruij nie wijt van ut bumke'.
Waorschijnlijk zit dá mins nou nog te
wachte op den jerste appels...
•
Van heure zegge, Pitje
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Schoenen
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Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels
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Eenvoudig tanken
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
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Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
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NIEUWSBRIEF HKK&O

- ADI 34e jaargang nr. 3 — augustus 2016

31

' el& VAN ECK Sz

OOSTERINK
communicatieregisseurs

............................................................

Van Eck Et Oosterink is volop in beweging Als communicatieregisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van
at uw communicatievragen. Wij ontwikkelen uw website, verzorgen
uw digitate mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden
uw huisstijl. Bij Van Eck E, Oosterink vindt u concept, creatie en
productie onder één dak Dat is niet alleen efficient, het leidt ook
tot een beter resultaat Wel zo gemakkelijk voor u
•
•
•
•

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

www.vaneckoosterink.com
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