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

In de afgelopen periode is er veel gepraat
en veel tot stand gebracht. Het verlies van
Folkert Schuurman doet zich nog bijna
dagelijks voelen, maar er is een beweging
gaande waardoor we aan het merendeel
van zijn voormalige taken invulling kunnen geven. Een van de grote opgaven
waarvoor we zijn gesteld is de verdere
afronding van het Betuws historisch museum, het HKK&Odeel van de totale expositie in Ommeren. Het segment waarin
de Prehistorie en de Romeinse tijd wordt
uitgelegd is bijna afgerond. Er wordt nog
wel wat gedaan aan de verlichting maar
verder ziet dit er heel mooi en compleet
uit. De secties Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd moeten in de komende maanden
vorm gaan krijgen. Het probleem zit hem
niet zo zeer in het te exposeren materiaal, het is veel eer de wijze waarop we
het gaan indelen en van informatie gaan
voorzien. Dit willen we zoveel mogelijk
in de zelfde stijl voortzetten als we met
Folkert hebben opgezet in het eerste
segment. Hier ligt dus een enorme uitdaging. Voorlopig is een aantal kleine werkgroepjes samengesteld die ieder een stuk
van de verdere expositie gaan bedenken
en ook ten uitvoer brengen.
In de afgelopen periode werden de drie
lezingen welke alle door leden van de
HKK&O werden verzorgd, zeer goed
bezocht. Het is zeker een sterk punt van
onze vereniging dat we zoveel kennis
in huis hebben. Ook voor de komende
maanden is er weer een aantrekkelijk
lezingen programma samengesteld. Lees
hierover elders in deze nieuwsbrief.
4

De jaarlijkse excursie was wederom boeiend en gezellig. Het was jammer dat we
dit jaar de bus niet helemaal vol hadden.
We hopen dat dit komend jaar wel weer
gaat. Als u kennissen heeft die geen lid
zijn van onze vereniging, maar misschien
wel graag mee zouden willen dan is dat
geen probleem; gewoon opgeven!
Ter uitbreiding van de expositie mochten we enige tijd geleden de maquette
van Kamp Overbroek ontvangen, dank
hiervoor. We zullen dit bijzondere opvangkamp ter invulling van de recente
geschiedenis gaan tentoonstellen. Via de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) hebben we een zevental
mooie vitrines ontvangen, hierover leest
u elders in deze nieuwsbrief. Wil willen
de schenkers hiervoor natuurlijk hartelijk danken.
Op 11 november jl. was de vrijgave van
het Tabula Batavorum jaarboek no.17
(2016). De titel van het jaarboek is 'Betuws mengelwerk'. Bij deze Nieuwsbrief
hebt u uw ledenexemplaar ontvangen.
Wij wensen u alvast veel leesgenot toe.
Verder wil ik alle vrijwilligers danken
voor al het werk dat weer is verzet. Zonder vrijwilligers geen vereniging, denk ik
wel eens. Mede namens het bestuur wens
ik u hele fijne feestdagen en natuurlijk
een voorspoedig 2017.
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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

Maandag 12 december 2016 -20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Jan van Boeijen en René Vos
Onze jongens in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea
1945-1962

Op 12 december aanstaande zal door Jan Jan van Boeijen (1969) oud-Zettenaar is
van Boeijen en René Vos een lezing wor- vernoemd naar de broer van zijn vader,
den verzorgd over Nederlandse militairen die in 1948 in Nederlands-Indië om het
in het voormalige Nederlands-Indië en leven kwam. Omdat het onderwerp vanNederlands Nieuw-Guinea.
wege de emotionele beladenheid nooit
bespreekbaar was tussen vader en zoon,
Beide sprekers hadden een oom die dien- ging Van Boeijen pas na zijn vaders plotde bij het bataljon 3-14 R.I., onderdeel van selinge overlijden in 2006 op zoek naar
de "7 December Divisie". Geïntrigeerd het verhaal van zijn oom. Van zijn tandoor het verleden gingen beiden, onaf- tes kreeg hij de vele brieven en foto's die
hankelijk van elkaar, op onderzoek en zijn oom vanuit Indië naar huis gestuurd
publiceerden in 2009 ieder een boek over had. Via hen kwam hij ook in contact met
de gebeurtenissen in Nederlands-Indië en diens oude dienstkameraden en bezocht
Nederlands Nieuw-Guinea.
hij meer dan honderd veteranen van het
bataljon 3-14 R.I. waartoe zijn oom behoorde. Ook deed hij archiefonderzoek
en sprak hij nabestaanden van de 27 gevallenen van het bataljon.
In 2009 publiceerde Van Boeijen een boek
over het bataljon van zijn oom met de titel
"De Jongens van "Toedjoe Poeloe Doea" -

,
palbwn een het Irtat4ljtiji 3-14 R.T.
Iii6inixrie Witte Ctottit,...,
Weit44,4.1446,1930 •
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Boek:
De jongens
van'
Toedjoe
Poeloe
Doea'.

Herinneringsalbum van het bataljon 3-14
R.I., 3e Infanterie Brigade Groep, 1 Divisie
"7 De cem ber», West-Java 1946-1950".
Volgend jaar hoopt hij zijn tweede boek
uit te brengen, over het Indiëmonument
in Andelst en de zes gevallenen uit de
voormalige gemeente Valburg (nu gemeente Overbetuwe).
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René Vos (1965): Harrie Vos, woonachtig
te Budel, was de oom van René. Na het
overlijden van Harrie Vos ontving René
alle Indië spullen. De vraag die René zich
stelde was `wat is het verhaal achter die foto's'. Geïnspireerd door de vele verhalen,
onder andere van zijn schoonvader die
Nieuw-Guinea veteraan is, besloot hij alle
verhalen van veteranen eens te bundelen
zodat ook anderen kennis konden nemen
van deze indrukwekkende periode. Het
boek dat hij schreef noemde hij: Tropenjaren (Cranendonckse jongens naar Indië
en Nieuw-Guinea 1945 - 1962). Voor het
samenstellen van het boek bezocht René

Maandag 9 jan. 2017 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Jacques Dane
De wereld aan de wand; Schoolplaten in het Nederlandse onderwijs,
1860-1970

Tussen 1911 en 1970 vervaardigde illustrator J.H. Isings (1884-1977) 43 veelkleurige schoolplaten voor het geschiedenisonderwijs. Op generaties leerlingen
maakten deze wandplaten een onuitwisbare indruk: kruisvaarders, veld- en
zeeslagen, plunderende Noormannen,
binnentrekkende Franse troepen. Isings
verstond de kunst om toentertijd belangrijk geachte historische gebeurtenissen en
personen op een aantrekkelijke manier
in beeld te brengen. Zonder overdrijving
kan gesteld worden dat hij met zijn wandplaten de historisch-culturele opvoeding
van generaties Nederlandse schooljeugd
indringend heeft beïnvloed.
6

168 veteranen of diens nabestaanden.
Daarnaast raadpleegde hij vele archieven
en boeken waarin het onderwerp werd
beschreven. Tropenjaren, daarvan is
toch bekend dat die jaren dubbel tellen?
Voor de Cranendonkse jongens die naar
Nederlands-Indië en Nederlands NieuwGuinea werden uitgezonden, om Orde
en Vrede te herstellen, telden ze in vele
opzichten "dubbel". Een ding was zeker,
er werd nooit veel verteld door Indië- en
Nieuw-Guinea gangers. Ze kregen veel
kritiek en zeer weinig erkenning en respect voor hun inzet. •

Naast Isings was er ook nog M.A. Koekkoek (1873-1944): als geen ander wist hij
de natuur levensecht te verbeelden. Of
neem Cornelis Jetses, de tekenaar van de
kleuters Ot en Sien en het leesplankje aap
noot mies, de onderwijsillustrator die met
zijn prachtige schoolplaten het boerenbedrijf in beeld bracht.
Op 9 januari 2017 geeft Jacques Dane een
lezing over de geschiedenis van de schoolplaat in Nederland. Wanneer kwamen de
eerste schoolplaten op de markt? Hoe
werden deze leermiddelen gemaakt? Wie
bepaalde wat er op de plaat zou komen?
Waarom waren ze zo aantrekkelijk? Aan
de hand van schoolplaten geeft Jacques
Dane een lezing over kleurrijke geschiedenis van het Nederlandse onderwijs tussen
in de negentiende en de twintigste eeuw.
Dr. Jacques Dane (1964), historicus, is conservator bij het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht. Hij publiceerde onder
meer over de onderwijsillustratoren Jetses
en Koekkoek. •
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Cornelis Jetses, Ter Walvischvaart (1910).
CD Noordhoff Uitgevers! Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht.

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

Tielsestraat 103
4041 CS
Kestexen
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Tel: (0488) 44 12 98
Fax: (0488) 44 32 92
email info andamwonen
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Maandag 13 februari 2017 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommerenn
Eduard Verhoef
Islam en Koran
I

De Islam haalt dagelijks de kranten met
berichten over gruwelijke misdaden tegen de mensheid, gepleegd door mensen die zich Moslims noemen en die zich
menen te kunnen baseren op de Koran.
Dat is opmerkelijk omdat alle religies ontstaan schijnen te zijn in het kader van een
zoektocht naar antwoorden op de meest
indringende vragen waarmee de mens
in dit leven wordt geconfronteerd. Het
wordt nog ingewikkelder als we ons realiseren dat de Koran in hoge mate op de
Bij bel steunt en dat ook veel materiaal aan
de Bijbel wordt ontleend. De vraag ligt
dan voor de hand hoe dat met de Bijbel
zit. Iemand als Geert Wilders heeft heel
weinig op met de Koran, maar het is uiterst
merkwaardig dat de Bijbel in zijn uitspraken steeds buiten schot blijft. Of wijkt de
Koran ondanks de vele overeenkomsten
met de Bijbel wat betreft het gebruik van
geweld af van de joods-christelijke traditie?
Op deze avond wordt verteld over de
historische achtergrond van de Koran

en van de Islam. Uiteraard komt ook ter
sprake hoe de Koran zich verhoudt tot de
joods-christelijke traditie. De vraagwie de
waarheid bezit lijkt dan als vanzelf naar
boven te komen. Maar als we het definitieve antwoord op die vraag niet kunnen
vinden, zullen we op een andere manier
een uitweg moeten zien te vinden om te
voorkomen dat christenen, joden en moslims elkaar in de haren vliegen. Misschien
komen we een stapje verder als we ons realiseren hoe religie eigenlijk is ontstaan,
en als we ons afvragen wat nu eigenlijk
het doel is dat deze drie boekreligies voor
ogen hebben. •

Drogisterij Roelofsen

t.tos
8

Dorpsstraat 7
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

Eethuis 'De Veerstoep'

Ochten
Ook voor bruiloften en plartijen, o.a.
salades, bitterballen enz.

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

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

Van 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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WERKGROEP ARCHEOLOGIE
KOBUS VAN INGEN

Vondst Romeinse Gem
In de afgelopen tijd hebben er een aantal
gebeurtenissen plaats gevonden waarover
wij u graag willen informeren. Het meest
is het oog lopend was de vondst van een
licht beschadigde Romeinse Gem (ringsteen). Deze bijzondere vondst werd gedaan door ons nieuwste werkgroep lid (ze
ging voor het eerst mee!) Astrid Kochius
uit Zetten. Astrid vond de Gem bij een
zaterdagbezoek op een oude vindplaats
in Opheusden. De rode Gem is gesneden
uit het edelsteen type Carneool. Waarschijnlijk dateert het steentje uit het einde
van de eerste eeuw. Op de Gem zijn goed
zichtbaar een tweetal paarden waarop
personen zitten. Waarschijnlijk zijn dit
de Romeinse goden Castor en Pollux, beschermgoden en hulpen van de Romeinse
ruiterij.

De Gem heeft een breedte van ca. 11 mm
en een hoogte van 8 mm. Kort na deze
opmerkelijke vondst hebben we contact
gezocht met de vakarcheologen die zijn
verbonden aan het Valkhofmuseum te
Nijmegen. Ook zij noemden de vondst
zeer opmerkelijk, temeer omdat er maar
heel weinig Gemmen in Nederland zijn
gevonden. Onze werkgroep archeologie
vond in eerdere jaren een tweetal Gemmen: één in Randwijk en één in Heteren.

De Gem met Castor en Pollux. Gevonden
op 17 september jL in Opbeusden (foto
Astrid Kochius).

De Gem van De Eep uit Heteren afm. 10
x I4mm. Voorstellende de Romeinse
roedebundeL Deze Gem is gevonden door
Jan Hoekstra omstreeks1982.
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De Gem uit Randwijk
materiaal Carneool afm.
8 x 1 lmm. Voorstellende
Justitia, de godheid voor de
rechtspraak compleet met de
weegschaal en het zwaard.
Deze Gem is gevonden door
Jaap van Dam in 2007
Binnen enkele dagen was de pers van
onze bijzondere vondst op de hoogte en
de werkgroep presenteerde zich hierbij in
meerdere regionale kranten. Inmiddels
ligt de Gem in een van onze vitrines en we
beraden ons er nog over hoe we zo'n klein
object beter zichtbaar kunnen maken.
MEDEA.

Enige weken geleden zijn grootscheepse
archeologische opgravingen bij Medel 2
van start gegaan. Hier zullen zeker vondstcomplexen uit het Neolithicum, of Nieuwe Steentijd, de Bronstijd, de late-llzertijd,
Romeins en Vroeg-Middeleeuws worden
opgegraven. Het vele tientallen hectares
grote gebied is bijzonder rijk aan archeologie en is bestemd om grootschalig industrieel ontwikkeld te worden. Meerdere

VITRINES

Via de AWN afdeling 15 (Archeologische
Werkgemeenschap Nederland) hebben
we een serie fraaie vitrines mogen ontvangen. Deze komen uit de nalatenschap
van de recent overleden amateur archeoloog Dirk van de Kaay uit Rossum. Wij
kenden Dirk al sinds de jaren tachtig van
de 20e eeuw en we kwamen elkaar met
regelmaat tegen bij archeologisch onderzoek in de regio Rivierenland, laatstelijk
nog bij de opgravingen bij de Rijndijk in
Rijswijk. Hij was een geweldige vakman in
de archeologie en daarnaast ook een zeer
prettig mens om mee te werken. We zijn
de AWN en de familie van Dirk veel dank
verschuldigd voor het verkrijgen van deze
voor ons zeer bruikbare vitrines. •

archeologische bureaus en -bedrijven

zullen daar vele maanden aan het onderzoek bezig zijn. De leden van werkgroep
archeologie nemen als vrijwilligers aan dit
onderzoek deel. De verwachtingen zijn
hoog gespannen. Let op de plaatselijke en
regionale nieuwsbronnen. Hierin zullen
van tijd tot tijd de resultaten wereldkundig gemaakt worden.
NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI
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TABULA UITGIFTE EERSTE BOEK 2016
KOBUS VAN INGEN

BetuwsMengelwerk
Op 11 november werd het eerste exemplaar van het Tabula Batavorum jaarboek
`Terugblik' gepresenteerd. De bijeenkomst vond ook dit maal weer plaats in
Het Veerhuis in Opheusden. Onder het
gehoor van ca. veertig vertegenwoordigers van de deelnemende Historische
Verenigingen, pers en natuurlijk de auteurs, was het aan voorzitter Emile Smit
van de Vereniging Oudheidkamer Tiel
om het eerste exemplaar aan te bieden.
Ditmaal viel die eer te beurt aan ondergetekende. Ik moet u eerlijk zeggen dat
ik daar totaal niet op had gerekend en
alle voorbereidingen reeds had getroffen
voor een andere zeer verdienstelijke auteur! Desalniettemin was ik hiermee zeer
in mijn nopjes. Naast het eerste exemplaar

deelde Emile ook aan de andere auteurs
de drie present exemplaren uit. Gezien
de vele positieve reacties mogen we meer
dan trots zijn op het resultaat. Dit inmiddels 17e jaarboek is bij uitzondering niet
thematisch. De redactie heeft er voor dit
jaar gekozen om een jaarboek samen te
stellen uit artikelen die -zogezegd- nog
op de plank lagen. Daarnaast waren natuurlijk ook artikelen die 'in de pen' zaten
van harte welkom.
Het resultaat mag er zijn, vijftien bijdragen handelend over een breed scala aan
onderwerpen kwamen in het jaarboek.
Voor elk wat wils kan gezegd worden;
bijdragen over o.a. een historisch klooster, dijkdoorbraken, Hoogstam-teelt, het

Auteurs en
redactie
Jaarboek 17.
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rampjaar 1672, een Hemmense schrijfster,
evacués in 1944 en de evacuatie van 1995,
vullen dit full color jaarboek. De uitgave
is dan ook zeer fors geworden, maar liefst
255 bladzijden vullen het boek. De titel
is heel toepasselijk: Betuws mengelwerk,
vijftien bijdragen tot de geschiedenis van
het rivierengebied. Aan het einde van de
feestelijke bijeenkomst hebben we het een
en ander verteld over het jaarboek thema
voor 2017. De redactie wil graag een uitgave wijden aan het actuele verschijnsel
Immigratie en Emigratie, dus binnenkomers en vertrekkers. Zo op het oog een las-

tig onderwerp maar als we er wat langer
over nadenken dan liggen er behoorlijk
wat mogelijkheden om de geschiedenis
van het rivierengebied ten aanzien van
dit fenomeen verder uit te diepen en op
schrift te stellen. Het volgende willen wij
u meegeven:
In de prehistoric immigreerden volkeren
door een groot gebied, in Nederland is
een bewegingen van oost naar west en van
zuid naar noord waar te nemen.
De Kelten werden van oost naar west verdrongen door Germanen en waarschijnlijk de Bataven.

TERUGBLIK
13,T UWS

NGL

De Romeinen en hun vazallen kwamen
van zuid naar noord en in de vijfde eeuw
word de ver-latiniseerde bevolking weer
terug naar het zuiden verdrongen
Bij de (deels achterhaalde) 'grote yolksverhuizing' werden de Friezen en Saksen
naar het noorden en westen verdrongen
en kwamen de Franken vanuit het zuiden
en oosten.
Gedurende de Merovingische en Karolingische tijd stabiliseerde dit proces en
bleven de volkeren stabiel op hun plek.

Jaalhock Stichting Tabu!. It.thivorunt
Ophnu•nlen, 201n

'Betuws mengelwerk'.
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Vanaf de 14e eeuw komen er veel joden
Eerst kwamen de Sefardische Joden, vanwege de Jodenvervolging door de inquisitie, vanuit Spanje of Portugal. Later kwamen Askenazische Joden uit Oost Europa.
In de 17e eeuw komen veel Hugonoten
vanuit Frankrijk naar Nederland en vestigen zich merendeels in Holland en Zeeland.
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In de 17e eeuw komt er een trek op gang
van Oost-Nederlanders naar de grote
steden in het westen. Vanuit het westen
belanden er ook veel van deze mensen in
Zuid-Afrika en Noord Amerika.

Emigratie van Nederlandse arbeiders naar
de Duitse industrie eveneens in de jaren
dertig.
Begin jaren vijftig komen er vele duizenden Molukkers naar Nederland, veel van
hen worden ondergebracht in de Betuwe.

In het midden van de 19e eeuw emigreren
veel Nederlanders naar de VS. Redenen
hiervoor waren o.a. de mislukte aardap- Tweede emigratiegolf 1950 - 1965 tienpeloogsten en de onenigheid binnen de duizenden Nederlanders vertrekken naar
Hervormde kerk.
Canada, Australië of Nieuw-Zeeland.
Ook wordt er dan geëmigreerd binnen
ons eigen land naar bijvoorbeeld de
droogmakerijen in Noord Holland en
naar Zuid-Afrika en Suriname.

Verder in de 20e eeuw Surinamers, Italiaanse en Spaanse gastarbeiders. Gezinsherenigingen voor Marokkaanse en
Turkse gastarbeiders.

Immigratie van Zeeuwse boeren in de Be- Tot slot natuurlijk de actualiteit van de afgelopen 15 jaar met de vele vluchtelingen
tuwe in de jaren dertig van de 20e eeuw.
uit Afrika en het Midden-Oosten.
Kortom; verschuiving van bevolking is
niet een proces van de laatste jaren. Reeds
vele eeuwen komen er medemensen naar
ons land of regio en ook sedert eeuwen
kennen we groepen die ons gebied verlaten. Wij dagen u uit om over dit boeiende
onderwerp een bijdrage te leveren. Wilt u
nadere informatie dan kunt u contact op
nemen met een van onze redactieleden,
naam en vereniging kunt u vinden in het
colofon van het Setuws mengelwerk' •

Molukkers naar Nederland (1951).

14
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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

Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 44 91 40

NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI
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x Wageninge n 03-05-1801

x Drempt 29-04-1803

Simon Andries
FRANKEN

Aaltje
SCHUT
tapster

arbeider
*Lakemond 06-07-1817
t Heteren 18-08-1862

X

Opheusde n 13-04-1793

Klaas
JAGER
tabaksplanter, landbouwet

*Olburgen 19-07-1814
t Lakemond 31-07-1881

00

(1J

Maria van DOORN

.-.0pheusd.. 12- 12-1762It Kesteren 07-03- 1837

Teunis van DOD EWEERD

Anneke Dirks den HARTOG,

Gijsbert JAGER

E—
•
• o E

*ca. 1778ItOlbu rgen 27-07- 1820

+00

Anna Maria WILLEMSEN,

Jan Willem FRANKEN

Jacomina Jochems van den BERG

00

*Opheusden 25-12-1765 It Opheusd. 10-03-1855

Betuwse kwartierstaat:

00
C

•<),.,'0
*-•
C3 tc3
•

a

x Kesteren 26-08-1792
Elisabeth Hermina
van DODEWEERD

*Kesteren 07-12-1805
*Kesteren 18-08-1801
t Opheusden 19-05-1872 t Opheusden 22-04-1869

x Doorwert h 04-12-1846

x Kesteren 23-08-1828

Jan Willem FRANKEN

Maria JAGER

arbeider, karman
*Doorwerth 08-03-1847
t Kesteren 24-11-1878

*Opheusden 16-01-1844
t Dodewaard 28-12-1916
x Kesteren 17-11-1871
Simon Andries FRANKEN

*Opheusden 26-04-1872 t Kesteren 04-08-1939
x Kesteren
Jan Willem
*Opheusden 18-07-1899
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•
09-05-1762/Eist 09-08-1789

•
•
00

Hermijna
GEURTS

arbeider

•

arbeider

Hendrijna VOLMEHER
•

11-11-1770/tL ienden 25-05-1812

x JacobGEURTS

*Opheusd. 01-01-1767 /t Opheusd. 16-11-1841

Gerritje WIN KELMAN (te Winkele)

tabaksplanter
Opheusd. 08-02-1767 /t Opheusd 30-12-1824
CD

x
0 Maurits van de WARDT

Gradus
van de WARDT

•

Gijsbertje
GEURTS

Hendricus
HENDRIKSEN

Dodew. 14-04-1765 /t Opheusden 04-02-1820

>7'
Aartje PALMERS

Geurt GEURTS
e- arbeider
,
g *Dodew. 18-03-1764/tOpheusden 10-09-1831

*Dodew.. 02-12-1773 /t Dodewaard 27-04-1812
.0
4,

i
)
6 Hu bertha HENDRIKSEN,

o Jacobus HENDRIKSEN
>k,
*Holthees. 08- 10-1768 It Ommenschans
0- 06-10-1832

Jan Willem Franken

*Dodewaard 28-07-1797 *Opheusden 04-04-1800 *Opheusden 15-10-1795 *Elst (Gld) 09-07-1798
t Opheusden 04-10-1875 t Opheusden 23-01-1855
t Kesteren 04-03-1888 t Opheusden 17-07-1845
x Kesteren 26-05-1826

x Kesteren 17-07-1819

Huibert HENDRIKSEN

Hermina van de WARDT

arbeider
*Opheusden 06-11-1835
t Kesteren 25-02-1911

*Opheusden 23-01-1832
t Opheusden 19-06-1892
x Kesteren 30-10-1857
Elisabeth HENDRIKSEN

*Opheusden 16-02-1872 t Opheusden 23-02-1942
14-08-1898
,

FRANKEN
t Opheusden 19-11-1973
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geboren x gehuwd (k[erk})
.
gedoopt x ondertrouw
1. overleden (A) datum akte
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EXCURSIE HKKO 2016
Roos VELDKAMP

Steendrukken en Postels bier
De dag begint met een prachtige zonsopkomst. Het licht kleurt de maisstoppelvelden roze. Het geeft een prachtige glans aan
onze dag, we hebben weer super veel zin
in deze jaarlijkse excursie. We ontmoeten
elkaar in het museum, waar Kobus en
Chris al zijn. In de gauwigheid zien we dat
er een leuke schilderijententoonstelling is.
In de bus worden artikeltjes uit de kranten uitgewisseld over de onlangs door ons
gevonden Romeinse gem, meegenomen
door de familie Borgstein. Erg leuk om te
lezen.
Als we rijden heet Kobus ons, mede namens Chris, van harte welkom. Chris
meldt even later dat hij eigenlijk niet zoveel te vertellen heeft (we schieten in de
lach: Chris en niet veel te vertellen), maar

het gaat over de A50 , dus daar kunnen
we inkomen!
De A50 kronkelt door het Brabantse land
wegens getouwtrek van allerlei belangen.
We rijden over de Willemsvaart waar veel
bedrijvigheid is gekomen door de oprichting van de C.H.V. die voor de boeren in
de omgeving alles levert van schroef tot
complete boerderij.
Alosta betekent: heiligdom. Plaatsnamen
als Aalst, Eist, 01st komen allemaal van
dat woord. Aan de hand van die plaatsnamen weet je al dat er oudere bewoning
was. We zitten in het hart van Hertogdom
Brabant (Brusssel was de hoofdstad).
We rijden over een Napoleons weg, kaarsrechte wegen aangelegd in de tijd van Napoleon.

De V enbergse molen.
18
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Om 10.00 uur komen we aan in Valkenswaard bij het Steendrukmuseum. We krijgen koffie met heerlijke vlaai. Daarna gaan
we in drie groepen uiteen en krijgen we
een ontzettend interessante rondleiding.
Over de uitvinding van het drukken en de
hele vervolmaking van het proces tot aan
prachtig gekleurde posters toe, lithografie
en offset drukkerij. Echt de moeite waard
om heen te gaan als u er vandaag niet bij
was; het museum is ook zo te bezoeken!
Er worden ook leuke workshops gegeven.
Respect voor de buschauffeur die ons
vervolgens verder rijdt en zijn bus door
onmogelijke bochten gewrongen krijgt!
Chris vertelt dat Brabant afhelt van het
zuiden naar de Maas toe, dus overal zijn
kleine riviertjes ontstaan waar je een watermolen inkon laten draaien.
Bij een zo'n molen, de Venbergse molen,
krijgen we een Brabantse koffietafel.
Onderweg in de bus rijden we langs verschillende dorpjes en Chris vertelt weer
van alles! (ik kan het allemaal niet zosnel
ingetypt krijgen dus ik raad u aan er de
volgende keer zelf bij te zijn om het allemaal te horen). Toch een paar kleine details: er zijn veel plaatsen die eindigen op
`-el' (Borkel en Schaft) dat staat voor Loo
en dat betekent Bos (oorspronkelijke begroeiing met loofhout, daar kon je gaan
wonen).
Er staan veel Kempische langgevelboerderijen langs onze route, daar was dus hoge
droge grond. Het onderscheid tussen
droge en natte gronden is nu niet meer
zo aanwezig, maar vroeger erg belangrijk
wilde je goed wonen.
Heide was nodig om plaggen te steken,
werd gemengd met mest. Gestel of gastel
betekent hoger gelegen stuk grond. Je had
dus vroeger heel veel plekken die zo heetNIEUWSBRIEF HKK&O - ADI

ten en om ze dan later te onderscheidden
om geld te innen, kwam er iets voor te
staan dat ze herkenbaar werden (St. Michielsgestel, Luyksgestel). Leuke tip van
Chris: op www.topotijdreizen.n1 kun je
zien hoe een gebied zich heeft ontwikkeld.
We rijden door Witrijt (een rijtje is een waterloopje dat in het veen ontspringt). Een
waternaam gaat dan over op het dorp.
Aangekomen bij de Postelse abdij (1140)
krijgen we een uitgebreide rondleiding
over de geschiedenis van de abdij en het
huidige functioneren door een gids. We
lopen over de binnenplaats met de gebouwen van de keuken, het verblijf van de paters en de abt en de bierbrouwerij. In de
bibliotheek zijn 70.000 boeken waarvan
een aantal hele mooie handgeschreven en
ingekleurd en met bladgoud bewerkt. We
bezoeken de kerk met het verhaal van St.
Norbertus van Gennep, prachtig in glas
in lood ramen verteld. Daarna lopen we
door de kruidentuin met 250 kruiden,
keurig geordend en van informatie voor
zien. De rondleiding eindigt met een filmvoorstelling over de kaasmakerij van de
abdij en we mogen de kaas allemaal proeven. Het is daarna een drukte van belang
in de abdijwinkel. Met onze tassen gevuld
en heel veel informatie rijker, nemen we
nog een afzakkertje in het er tegenovergelegen café.. Het was weer een zeer geslaagde (terug)reis, waarbij de chauffeur
niet vergeten is en met heel veel dank aan
Kobus en Chris! •

35e jaargang nr. 1 - december 2016
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AUTOBEDRIJF

AZET
nit

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:

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

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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HK MIDDEN BETUWE
TON JANSSEN, SECRETARIS

Activiteiten januarifebruari 2017
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen • Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62
Dinsdag 17-januari -20.00 uur 2017
Dorpshuis de Oude School Hemmen
Piet van Reenen
Film: Goed fruit vindt zijn weg uit 1954

Dinsdag 21 februari -20.00 uur 2017
jaarlijkse kennisquiz
Randwijk

I
Op 17 januari 2017 zal Peter Veer een bijzondere avond verzorgen. Hij zal een film
vertonen uit 1954 getiteld GOED FRUIT
VINDT ZIJNWEG. Deze film speelt in de
Oost Betuwe en er zijn o.a. beelden te zien
van het Koelhuis in Hemmen en van boerderij 't Zand in Dodewaard.
De film was onderdeel van een voorlichtingscampagne aan fruittelers om hen te
stimuleren om over te gaan van hoogstamnaar laagstamfruitteelt. De film is dan ook
tot stand gekomen met advies van mensen
van de toenmalige landbouwvoorlichtingsdienst.
Voor velen zal de vertoning van deze
film de nodige herinneringen oproepen.
Onbekend is hoe de vertoning van deze
film destijds heeft plaats gevonden. Mogelijk kunnen aanwezigen Peter Veer, die
onderzoek heeft gedaan naar de effecten
van voorlichtingsfilms, daar wat over ver-

Op 21 februari 2017 vindt de inmiddels
traditionele jaarlijkse kennisquiz over
onze geschiedenis plaats. De quiz wordt
al weer voor de zevende keer in successie georganiseerd en we mogen on verheugen op een toenemende belangstelling. Evenals vorige keren gaan we 50
meerkeuzevragen stellen over vooral de
lokale geschiedenis. Natuurlijk is er een
wedstrijdelement maar de hoofdzaak is
dat we een gezellige en leerzame avond
willen organiseren. •

tellen.
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CENTRALE VER\ VARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Jan Doeleman

...401
RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN BV
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

LOODGIETERSBEDRIJF

Postbus 24
6670 AA
Zetten

•
Il
111\
mil
mi.
,
Romo

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

-3
N_

NVR

Telefoon (0488) 45 1893
Dr. A. R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN

Motor- en autorij school Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren

è, • '

www.rijschoolkeuken.n1
Tel. (0488) 48 26 33
Biedt opleiding voor:
0. rijbewijs A (Motor)
> rijbewijs Am (Bromfiets)
> rijbewijs B (Personenauto)
11> rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

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

22
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Vereniging Rijschoof

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten
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BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN OPHEUSDEN
NIEUWE UITGAVE

Zojuist is verschenen deel 4 uit de serie De ook een voorbeeld van hoe men een bebewoningsgeschiedenis van Opheusden woningsgeschiedenis van een plaats kan
in de 17e en 18e eeuw, getiteld 'Rondom opzetten en uitzoeken.
het klooster.'
De schrijvers Menno Potjer en Jan Jager HERDRUKKEN
hebben hiermee een gigantische klus af- Omdat de delen 1 t/m 3 uitverkocht wagerond. Als u bedenkt dat het eerste deel ren zijn deze tegelijk in kleine oplaag weer
verscheen in 2001 en dat ze hier ongeveer herdrukt.
10 jaar aan gewerkt hebben, dan kunt u Dat betreft dus:
zelf wel uitrekenen dat dit project onge- Naar de Bronnen. Jan Jager en Menno Potjer, Kesteren 2001 (deel 1)
veer 25 jaar heeft geduurd.
Ook in dit laatste afsluitende deel wordt met de
inmiddels beproefde meRondom het klooster
thode de bewoningsgeDo howoningsgoschlodonis van Ophousdon
in de 17e en ICe eetnv deel 4
schiedenis van een deel van
Opheusden (het betreft onder andere de Lakemondsestraat, de Koningsstraat
en de Zanddijksestraat (nu
Dalwagenseweg)) in kaart
gebracht. Hierbij wordt
van vele bronnen gebruik
gemaakt, maar vooral van
de vrijwillige rechtspraak in
het Oud Rechterlijk Archief,
meestal genoemd de Protocollen van Bezwaar, of het
Signaat van Bezwaar. Dit
zijn de voorlopers van de
notarisakten. Voor zover
aanwezig is dit aangevuld
met strafrechtelijke stukken en andere bronnen.
Menno R. Potjer en Jan W.N. Jager
Het boek is niet alleen een
Arend Datema Instituut Kesteren
must voor iedere onderzoeker die voorouders in
Opheusden heeft, maar
NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI
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Naar de Hamsestraat. Menno Potjer en • Bestellen bij Arend Datema Instituut,
Jan Jager, Kesteren 2007 (deel 2)
Postbus 62,4040 DB Kesteren.
Vanaf de Dijk. Menno Potjer en Jan Jager, • Of afhalen bij Arend Datema Instituut,
Kesteren 2011 (deel 3)
per adres Streekmuseum Baron van
Voor alle delen, zowel de nieuwe als de
Brakell, Provincialeweg 21, 4032 NZ
oude geldt dat de verkoopprijs € 10,00
Ommeren. (Alleen tijdens de openingsbedraagt (exclusief verzendkosten).
tijden! Zie website).
• Of bestellen per e-mail:
info@hkko.nl. Graag duidelijk naam
en adres vermelden. •

Uitvoering van een rosmolen.

H.D. Verwoert en Zn.
C000tete imonitiglorlektifts
d
CO
-Ce

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

Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

riltiettmalterrnuerk th ualtwerk
Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 641282
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BOORSMA
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MODE 8c WONEN

Slagerij /traiteur Augustinus
Cttii9W)teictdey

NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL
Hoofdstraat 12— 4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 — Fax: 0488-48 10 92
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@s1agerijaugustinus.n1

gostei

Kesteren
w ww.boorsmakesteren.n1

Uitvaartverr,orging
,.. .:
Erik van ALroest
Tel. 0344 - 65 55 32

dag & nacht
.....,:. '
,• -

<
-

, •
"

Respect
voor alle wensen
Aandacht
voor alle mensen

• •
• Voor- en nazorg
• Begeleiding en advies
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in de gehele regio
• Opbaring thuis of In elk gewenst rouwcentrum
.., .

www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.n1
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Bakkerij
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De bakker met
het grootste assortiment!
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Itl\ip0,..
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ONZE SPECIALITEIT:

Kersenmonehoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom

Assurantieen financieringskantoor

STREEKLEKKERNIJEN:

Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklampkes

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

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

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN

Io•tiek

'

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

Damme
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service
Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 48 13 05
E-mail info©damme.n1
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Spaan

Ziekenvervoer voor o.a.
Am icon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 480959
Stationsstraat 1 Kesteren

Autobedrijf Zaayer vof
Ommerenveldseweg 67

W

4032 NB Ommeren

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

MAC

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,
schadeherstelwerkzaamheden, 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!

NIEUWSBRIEF HKK8Z0 - AD!
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen

Mimic!

CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 -482226

14

's maandags gesloten

H.WEIJMAN

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

your at uw aart- elf1 verkoop
van onroerend goed,
taxatieg en hypotheken
Otaltanisestraag. 2 '1,71- Llenden: 0344-601.4
SWHCIW3

28

[e Ophekt-idttr

-14290
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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.

7

Veerweg I Opheusden • Tel. (0488) 44 1207 • www.veerhuis-opheusden.n1

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.

' Wevens

BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
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Familie Wevers 4, Torenstraat 3a
6669 DN DODEWAARD
(0488) 4110 55 (06) 300 40 552
infooweversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.al
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Column
Pitje
mins mee naor ut persilje "Achter ut Kloster". Maije see "nou meneer, we goan us ekkes op ut laand kijke, ge zul nog nooit van
oe léve zukke mooie borne hebbe gezien".
Zo gezijt zo gedaon, de lérze gingen aon
en daor ginge ze. Mar Maije liep zun persilMaije was un boomkwéker uit un
je straol vurbij. En terwijl ze der langs liepe,
oud Heuzes boomkwékersgeslach. zee tie tege de handelaor, al kijkend naor
Op un zekere dag ha Maije wá lijne
de natuurtuin van zun eige, "Nou meneer,
en peppels te koop aongebooie aon Iva daor vur un onutte kwéker is gelége, da
un handelaor. Die mins hatter wel zin
wik èlc nie, mar ut zie tur gewón nie uit".
in, mar hij wou de bumkes van te veur 't Is geweln schaand datter zukke kwékers
komme bekijke in de kweek van Ma- binne. Maije liep mit de handelaor deur
ije. Nou war ut zo, da de kweek van
naor un paor persiljes wijer. Daor lag un
Maije meer op un natuurtuin leek stukske schóne kweek mit rechte borne
dan op un kwekerij. 't Boch ston hog- van een aandere kwéker. Maije lie ta zien
ger dan de bumkes en der ston ter gin
of ut van zun eige was. De handelaor zee,
één rechte tusse. Het persilje waor de "Nou Maije, ge kun wel zien da de gij zurg
bumkes stonde die tie ha aongebooie, en liefde hè veur borne", en de verkoop
was gelége "Achter ut Kloster" in Heu- wer uituraord beklonke onder 't genot
ze. Op een afgesproke daotum kwam van un bolje. Mar welke bumkes dattie
de handelaor de bumkes bekijke. Hij
aon de handelaor hè geleverd, is en blèf
melde zich bij Maije en die nam die
een raodsel.

Van heure zegge,
Maije de boomki véker, het
un natuurtuin.

Dalwagen 16
6669 CC DODEWAARD
(0488) 411316
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
info@notariskantoorsoons.n1
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^VAN ECK &
OOSTERINK

comrnunicatieregisseurs

\ICATIE

CO

'

Van Eck Er 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 a Oosterink vindt u concept, creatie en
productie onder één dak Dat is niet alleen efficient, het leidt ook
tot een beter resultaat Wet zo gemakkelijk voor u.
•
•
•
•

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

www.vaneckoosterink.com
VAN
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