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Voorwoord

Voor U ligt de eerste uitgave van ‘De Baron’, eerste jaargang 
nummer één, de opvolger van de aloude Nieuwsbrief. 

Een poging van de Historische Kring om een eigentijds 
blad te maken, dat aansluit bij het nieuwe museum waar 
de geschiedenis van de Betuwe zo indrukwekkend tot 
zijn recht komt en waar de Historische Kring haar nieuwe 
onderdak heeft gevonden. Een blad ook dat vanaf nu heel 
graag zijn kolommen openstelt voor vrijwilligers van het 
Heemkunde-  en Boerenwagenmuseum, plus een ieder 
die een boeiende Betuwse geschiedenis weet te vertellen. 
Wanneer dit blad verschijnt heeft de feestelijke viering van 
het vijftigjarig jubileum half november plaatsgevonden, 
te laat om hier nog op te nemen. In het volgende nummer 
veel meer hierover.
In dit nummer onder meer een verhaal over een munt 
van Julius Caesar, die verbonden is met een bloedstol-
lende veldslag in deze streken.
Een verslag van het jaarlijkse uitje, dit keer naar de Haarlem-
mermeer en West-Friesland onder de titel Stoomgemalen, 
heiligen en de eerste weerman.
Over Nicolaas Kruik, die zich Cruquius ging noemen, de 
tegen haar wil uitgehuwelijkte 18e eeuwse schrijfster Aag-
je Deken en nog veel meer.
Verder een ijzingwekkend verhaal van een geboorte in de 
negentiende eeuw op het landgoed Kortenhoef in Eck en 
Wiel van huisarts in ruste Karel van den Berg.
Plus een portret van Dits van Beusichem-van Ossenbruggen, 
drijvende kracht van de afdeling heemkunde en vakkundig 
inrichtster van de zo fraaie winkeltjes op de begane grond. 
Wat beweegt een Ingens meisje om het verleden zo boei-
end en beeldend weer te geven?
Wanneer Arend Datema vijftig jaar geleden geen advertentie 
in de krant had gezet om geestverwanten te zoeken met 
belangstelling voor de geschiedenis van de Betuwe dan 
waren al deze verhalen, alle gepubliceerde boeken en het 
museum gedoemd geweest een voor altijd verborgen schat 
te blijven. Dan restte de dorpen die de Historische Kring 
omvat alleen maar het heden, zonder besef van hun eigen 
geschiedenis, als was er nooit een verleden geweest.

Ik wens u veel leesplezier,

Christoffel van Esterik

voorzitter HKK&O

Foto op de front cover:
De drie vinders van de goudschat met in 
het midden Klaas Tammes, voorzitter van 
het Fonds Hulpbetoon.
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Cees-Jan van de Pol

 juliuS cAeSAr in het rivierengebied

een SlAchting

In 2005 liep ik met mijn me-
taaldetector rond op een akker 

vlak aan de dijk tussen Opheus-
den en Randwijk. Daar vond ik 
een prachtig bewaard gebleven 
zilveren munt met een olifant 
erop. Onder de olifant zag ik de 
letters Caesar staan.

Ik dacht bij mezelf, ik zal toch 
geen munt van Julius Caesar 
gevonden hebben? Thuis werd 
mijn vermoeden bevestigd. In 
een van mijn boeken kwam ik al 
snel dezelfde munt tegen. Op de 
voorzijde van de munt zijn een 
hoofddeksel, offerbijl, wijkwast 
en een schep afgebeeld. Dat waren 
priesterlijke attributen. Op de 
andere kant is een olifant te zien 
die een slang vertrapt. De munt 
werd geslagen omstreeks 50 voor 
Chr. om de soldaten te belonen 
voor de overwinning op Gallië. 
De vertrapte slang moet Gallië 
voorstellen. Waarschijnlijk zijn 
deze munten snel vervaardigd 
van het buitgemaakte zilver op de 

Galliërs, op die manier konden de 
soldaten direct worden beloond. 
Maar Julius Caesar heeft niet al-
leen in Gallië flink huisgehouden. 
Archeologen vinden in onze streek 
ook steeds meer aanwijzingen voor 
zijn aanwezigheid. Zo werd er in 
december 2015 een belangrijke 
ontdekking door prof. dr. Nico 
Roymans onthuld. Julius Caesar 
vermeldt in zijn boek 'De Bello 
Gallico' [Over de oorlog in Gallië] 
dat hij twee Germaanse stammen 
met zijn leger had opgejaagd tot 
aan de plek waar Rijn en Maas 
samenvloeiden. [Dat was een zij-
arm van de Rijn, die later Waal 
ging heten]
Op deze plek zijn de twee volken, 
die daar woonden, volledig uitge-
roeid. Caesar schrijft: ‘Een groot 
aantal van hun mensen was al 
afgemaakt en de rest stortte zich in 
de rivier. De angst, de vermoeidheid 
en de sterke stroming werden hun 
daar fataal en ze kwamen om. De 
vijand had 430.000 man geteld.’
[Julius Caesar hield erg van over-
drijven om zijn eigen triomfen nog 

meer op te poetsen. Er kunnen 
toen immers nooit zoveel men-
sen in de hele Betuwe gewoond 
hebben] Volgens Roymans  vond 
de slachting plaats bij Kessel en 
Lith in de Bommelerwaard. Bij 
zandwinning in dit gebied kwamen 
honderden verminkte botresten 
van mannen, vrouwen en kin-
deren aan het licht, alsook heel 
veel wapentuig als zwaarden en 
speerpunten. De datering van deze 
voorwerpen komt ook overeen 
met deze veldslag.
Recent werden er tussen Dreu-
mel en Alphen bij zandwinning 
veel bijzondere vondsten gedaan 
zoals een scheepskerkhof, resten 
van een Romeinse nederzetting, 
maar ook weer veel botresten met 
sporen van geweld zoals in Kessel 
en Lith. Door deze ontdekking is 
de vindplaats van dit botmateriaal 
met zeker 185 hectare vergroot en 
kunnen we met zekerheid zeggen 
dat hier een grote slachting heeft 
plaatsgevonden zoals door Julius 
Caesar beschreven. 
Ook in de Betuwe zijn er aan-
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wijzingen dat Caesar met veel 
geweld het gebied heeft veroverd.
Want uit verschillende archeolo-
gische opgravingen blijkt dat de 
bewoning rond 50 voor Chr. in 
ons gebied sterk is afgenomen. 
Men vermoedt dat dit ook met 
de invallen van Caesar te maken 
heeft. Misschien verklaart dit 
ook waarom deze zilveren munt 
hier ooit in de bodem terecht is 
gekomen.

Ook voor bruiloften en partijen, o.a. 
salades, bitterballen enz.

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort

Telefoon (0344) 64 24 91 
b.g.g. 64 27 72 

Eethuis ‘De Veerstoep’ 
Ochten

Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?

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

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

                          Hartman Mesch

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

De locatie van de veldslag, 
aldus archeoloog Nico 

Roymans.
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Kordaat en doortastend, dat zijn 
de begrippen die bij Dits van 
Beusichem-Van Ossenbruggen 
(1939) passen. 

Ze is de informele leider van de groep 
dames, zonder wie de prachtige 
huiskamer en de vele winkeltjes 
nooit in het museum gerealiseerd 
zouden zijn. Niet lullen, maar 
poetsen, dat is het devies waar 
veel, heel veel mee is tot stand 
gebracht. En dat voor een meisje 
dat van thuis na de lagere school  
niet mocht doorleren en later nog 
het middenstandsdiploma haalde. 
Want visie en daadkracht hebben 
immers niets met diploma’s te 
maken, zo blijkt maar weer. 

Stoffen en zemen

Dits werd in maart 1939 geboren 
op de Ganzert in Ingen in een 
gezin zoals er toen vele waren in 
de Betuwe: een keuterboer, die 
tegelijk loonspuiter was en snoeide 
bij de herenboeren. Thuis een 
beetje kersen en appels, een paar 
varkens voor de slacht, kippen 
en twee koeien. Dits: ’Zoals een 
keuterboer betaamt. Doodeen-
voudige mensen én spaarzaam. Er 
werd bij ons thuis geen dubbeltje 
over de balk gegooid. Mijn broer 
Huib en ik werkten mee op het 
land. En dan zei mijn vader aan 
het eind van een heel druk jaar: 

“We hebben het goed gehad”. Want 

Christoffel van esterik

Portret 
ditS vAn beuSichem- vAn oSSenbruggen

een eenvoudiger mens als mijn 
vader was er niet. ‘
De smalle portemonnee leidde in 
die jaren tot vindingrijke oplos-
singen: ‘Pa kocht de spuit voor 
het loonwerk en buurman Dorus 
van Tuil leverde het paard voor 
de spuit. Dat werkte prima.’
Dits heeft de indruk dat de men-
sen op het dorp uit haar jeugd 

– de jaren veertig en vijftig – wat 
minder op zichzelf waren als in 
Ommeren en Lienden: ‘Ze had-
den elkaar toen natuurlijk ook 
veel meer nodig. 
’s Avonds zaten de mannen bij 
de heining op een knie en was 
het altijd een poosje praten. Dat 
gebeurt nu nooit meer. Het was 
veel gemoedelijker.’
Na de lagere school heeft moeder 
van Ossenbruggen meteen een 
dienstje voor Dits, werken bij de 
molenaarsfamilie Van de Weerdt 
in Ingen: ‘Stoffen en zemen moest 
ik van m’n moeder leren. Ik was 
verschrikkelijk kwaad, want ik 
wilde doorleren om daarna naar 
kantoor te kunnen gaan. Maar 
dat mocht niet van m’n moeder.’
Een jaar later ziet ze een adver-
tentie in de krant voor een win-
kelmeisje in een kruidenierszaak 
in de Voorstad in Tiel. Ze wordt 
aangenomen en werkt er acht 
jaar tot haar trouwen op haar 21e: 
‘Een echte volkszaak, ik  vond het 
prachtig.’
Zo ontstaat het verlangen en de 

ambitie bij Dits om een eigen 
winkeltje te hebben. Dat kwam 
goed uit want haar aanstaande, 
Hans van Beusichem, was huis-
schilder. En toen ze in 1961 een 
huis bouwden in Ommeren, kwam 
er ook een winkeltje in verf en 
behang bij: ‘Aan het woonhuis 
gebouwd, ik was zo trots.’

 De kunst van het etaleren 

Altijd op zoek naar nieuwe uit-
dagingen kwam ze eenentwintig 
jaar geleden bij het museum, dat 
aanvankelijk niet meer was dan 
een klein hokje. Oude spullen, die 
de mensen er naar toe brachten, 
werden gerestaureerd en opge-
knapt: ‘In die tijd stond alles wat 
er was door elkaar heen. Niets 
kwam echt tot zijn recht, het was 
geen gezicht.’
Er worden vleugels aangebouwd, 
er komt veel meer ruimte en nu 
komt een vaardigheid precies 
van pas, die Dits in haar verf-
winkel heeft geleerd: etaleren. 
Dits: ‘Dat deed ik altijd heel graag. 
Dan zette ik bijvoorbeeld een 
oude slee of een oude lantaarn 
in de etalage van de winkel.’ Dus 
worden er draaiboeken gemaakt 
om winkeltjes en een prachtige 
huiskamer in het museum in te 
richten, zodat de spullen veel 
beter tot hun recht komen. Wat 
moet er nog opgespeurd worden 
en waar is er al meer dan genoeg 

‘Ik heb nooit last van afbouwen gehad.’
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van, dat zijn belangrijke vragen. 
Er is een werkverdeling gegroeid: 
de dames richten alles in op het 
gebied van het huishouden, de 
kleding van toen, de antieke 
merklappen en wat niet al. Dat 
wil nog wel eens botsen met de 
mannen: ‘Die hebben een andere 
kijk op inrichten. Die zetten bij-
voorbeeld om de kandelaars op 
de gedekte tafel uit 1930 plastic 
bloemen! Of er duiken breinaal-
den van plastic op, terwijl er nog 
genoeg van ijzer zijn. Het lijken 
maar details, maar ze zijn toch 
belangrijk.’
Er zijn twee antieke linnenkasten 
vol met linnengoed van meer 
dan honderd jaar oud. De dames 
hebben het eerst nauwgezet ge-
wassen, gesteven – zoals vroeger 

– en gestreken. En zo kan het 
linnengoed er zeker nog weer 
honderd jaar tegen. 

Verloren gewaande  
herinneringen

Door het succes van het museum 
wordt er meer en meer aangeboden. 
Vaak zijn het spullen die al eerder 
door anderen geschonken zijn: 

‘In het selecteren van wat we aan-
nemen zijn we streng geworden. 
Het heeft immers geen zin om 
alles in drievoud of nog meer te 
hebben. We vragen de mensen 
dan het bij een ander museum 
aan te bieden. Alleen wanneer 
iets heel oud en bijzonder is, dan 
nemen we het aan. Zo bood een 
vrouw onlangs een bruidsmantel 
uit 1890 aan. Die laten we na-
tuurlijk niet gaan! Dan kleden 
we onze pop opnieuw aan met 
die bruidsmantel.’
Er blijken nog wagonladingen 
aan antieke spullen bij de mensen 
thuis te zijn. Dat komt, volgens 
Dits, omdat de ouden van nu, 
net als Dits, zijn opgegroeid 
met de stelregel van níets weg 
te gooien. Omdat het vroeger 
thuis immers geen vetpot was: 
‘Van hun trouwen af deden ze het 
soms met meubels , die toen al 
oud waren. Nu moeten ze naar 
een bejaardenwoning, gaan bij 
hun kinderen inwonen of ze 
overlijden. Dat is altijd kleiner, 
dus dan moeten ze ruimen en 
komen met de spullen hier.’
Zo kwamen de huidige senio-
ren als het ware met de jaren in 

hun eigen museum te wonen. 
Sommigen zijn zo verzot op de 
spullen uit hun voorbije leven 
dat ze wel drie keer per seizoen 
naar het museum komen om 
te zien of er iets veranderd of 
bijgekomen is.
Dits zou Dits niet zijn of er zijn 
weer nieuwe plannen om te 
verwezenlijken: er ontbreken 
nog maar een paar spullen en 
wanneer die er zijn, wordt er 
een oude kapperswinkel en een 
slagerswinkel ingericht. Want 
ook al is ze 78, the spirit is nog on- 
gebroken: ‘Van afbouwen heb 
ik nooit last gehad.’
Ze is de mensen dankbaar dat ze 
zoveel afgestaan hebben. Want 
niet alleen roept een opgeknapt 
petroleumstel bij de oudere be-
zoekers een wereld aan verloren 
gewaande herinneringen op, het 
museum dient, deftig gezegd, nog 
een hoger doel: het doorgeven 
van de verhalen aan de jeugd 
van tegenwoordig: ‘Ik merk bij 
een rondleiding hoe jongeren 
geboeid raken door de dingen 
die ik laat zien en de verhalen die 
ik vertel. Ieder jaar komt hier het 
Lodenstein college uit Kesteren met 
zo’n zeventig leerlingen. Daarna 
komen ze vaak terug omdat ze een 
werkstuk willen maken over iets 
uit het museum. Op die manier 
geven we de geschiedenis door 
en houden het verleden van de 
streek in ere. Dat is waar het om 
gaat: de historie van de Betuwe 
levend houden.’

Dits (links) in 1955 in de winkel 
van Bruinier in Tiel.
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sandra veldk amP (i.s.m. roos veldk amP)

StoomgemAlen, 
heiligen en de eerSte WeermAn

We worden welkom geheten 
door de buschauffeur Henk en 
de organisatoren Chris de Bont en 
Edwarn de Walle. Kobus van Ingen 
wordt met een applaus bedankt 
voor al zijn inspanningen voor 
de reizen van afgelopen jaren.
Thema van de reis is waterbeheer 
en welke invloed dat  op het  land-
schap heeft gehad. Ook gaan we op 
zoek naar de vroegste sporen van 
de christianisering in Nederland. 
Na de introductie mogen we een 
uurtje slapen in de bus, maar aan 
het geroezemoes te horen zijn 
de meeste mensen gezellig aan 
het kletsen en rondkijken: de 
sfeer is goed!

We rijden inmiddels door de Haar-
lemmermeer, het zicht wordt steeds 
minder door de regen. Het droogleg-
gen van de Haarlemmermeer was 
een idee van de befaamde Nicolaas 
Kruik (1678-1754), die zich later 
Cruquius ging noemen omdat 
dat voornamer stond. Pas bijna 
honderd jaar later in 1852 werd 
het meer drooggemalen en kreeg 
een van de gemalen als dankbe-
tuiging de naam Cruquius.
We komen aan bij de voormalige 
opzichterswoning van het gemaal. 
Het is nu een heel gezellig theehuis 
en ligt op de dijk van de Ringvaart 
en de Haarlemmerpolder erachter. 
We drinken er koffie met heerlijke 

appeltaart met slagroom erbij.
We gaan het museum van het 
stoomgemaal in waar we eerst een 
film te zien krijgen. Daarna gaan 
we in drie groepen met gidsen 
uiteen. Onze gids vertelt:
'Cruquius is een van de drie gemalen 
die de Haarlemmermeer droog-
gelegd hebben. In drie jaar en drie 
maanden is het leeggepompt , 185 
vierkante kilometer groot en vier 
tot vijf meter diep'.

Een stijgende zeespiegel

Cruquius, de bedenker van het 
gemaal, was een intelligent man 
en ook de eerste weerman van 
Nederland. Het KNMI in de Bilt 
is, veel later, mede door hem ont-
staan. Vanaf 19 december 1705 
schreef hij elke dag op wat voor 
weer het was. Zo heeft Nederland 
de oudste weermeting van de 
hele wereld. 
Het gemaal Cruquius heeft acht 
pompen. De kosten van het droog-
leggen waren geraamd op acht 
miljoen ouderwetse guldens, maar 
het werd uiteindelijk vijftien mil-
joen. Er waren eerst zes en later 
tien ketels.  Per uur verwerkten 
ze een ton steenkool. Het duurde 
24 uur om ze op stoom te krijgen.
Er waren verschillende redenen 
om polders droog te leggen: bij-
voorbeeld voedsel en  huisvesting, 
bovendien begon het water van 
de Haarlemmermeer gaandeweg 
de veiligheid van Amsterdam te 
bedreigen. 
De bodem van een droogmakerij 

Zaterdag 7 oktober 2017 was een mooie datum voor weer 
een mooie reis met de Historische Kring Kesteren en 

Omstreken. Het weer is bewolkt maar vrolijke gezichten bij 
het elkaar begroeten in de bus. 

Het stoomgemaal Cruquius.
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moet altijd van klei zijn vanwege 
het kwelwater. Iedere dag komt 
er een halve millimeter per vier-
kante kilometer kwelwater om-
hoog. Naarmate de zeespiegel 
stijgt neemt de druk toe en als 
je niks doet heb je per jaar een 
meter water in de polder staan 
(inclusief regenwater), er moet dus 
onafgebroken gemalen worden. 
Wat  we zelf heel goed gingen 
beseffen door de rondleiding is 
dat we heden ten dage voortleven 
op de enorme inspanningen van 
mensen uit het verleden. 
We zien het gemaal in werking, 
ongelooflijk indrukwekkend om 
te horen en te zien hoe het contra 
gewicht van zeventig ton werkt. 
Het is gemaakt door Harvey in het 
Britse Cornwall, het enige bedrijf 
dat twintig ton gietijzer in een 
gietproces kon vervaardigen. Het 
is nog steeds de grootste cilinder 
die er gemaakt is. Onze gids zegt: 
het is kunst! Hij vertelt hoe mooi 
het allemaal uitgevoerd is en hoe 
knap bedacht. De man spreekt 
met passie!

De heilige Sint Adelbert

De tijd gaat snel en opeens moe-
ten we de bus in om op tijd van 
onze heerlijke Chinese lunch te 
kunnen genieten. 
Met  goed gevulde magen nemen 
we weer plaats in de bus. Chris 
vertelt vol enthousiasme over het 
mooie landschap en de gebouwen 
waar we langs rijden. Strandwallen 
waren gunstig om op te wonen, 
hoog en droog en met zoet water 
eronder. Een strandwal was lang-
gerekt en maximaal vier meter 
hoger dan zijn omgeving. Op 
het veen kon je niet wonen. Een 
strandwal heette ook wel geest 
vandaar de namen Uitgeest etc. 

In Egmond-Binnen is een abdij. 
De monniken legden daarvan-
daan zanddijken aan om droog 
bij andere plaatsen te kunnen 
komen. We rijden van Limmen 
naar Egmond-Binnen over oor-
spronkelijk droge grond en over 
grond, die is drooggelegd.
Er waren schulpwegen belegd met 
schelpen waar karrevrachten met 
schelpen over vervoerd werden 
om te vermalen.
We rijden langs een prachtige 
typische duinboerderij en stap-
pen even uit. We stoppen bij de 
Adelbertusakker. Hier vertelt Chris 
over de heilige Willibrord uit de 
7-8e eeuw. Willibrord kwam uit 
Brittania om de bewoners van de 
Lage Landen tot het christendom 
te bekeren. De hoofdrolspelers op 
deze plek zijn de Ierse monnik Sint 
Adelbert, de boeren die bekeerd 
moesten worden en Dirk de Eerste, 
de eerste graaf van Holland. 
Chris vertelt over de strijd tegen 
de Vikingen en de invloed van de 
kerk op de economie. Adelbert, 
overleden circa 740, lag hier aan-
vankelijk  begraven en zou een goed 
mens geweest zijn. In de legende 
wordt het kerkje van Adelbert 
een aantal keren overstoven door 
zand. Daarom werd het lichaam 
van Adelbert verplaatst naar de 
abdij. De Adelbertusakker zelf 
wordt een bedevaartsplek met 
een heilige bron. Adelbert zou 
daar een wonder verricht heb-
ben. Water is van levensbelang  
en dus al gauw heilig.
Veel kerkjes zijn gebouwd van 
tufsteen. Tufsteen is gestolde lava, 
licht in gewicht met veel bubbel-
tjes en makkelijk met schepen te 
vervoeren.

De stank van grachtwater

Heemnamen dateren uit 500-
1000 na Chr. Heem op het einde 
verbasterd tot um komt voor in 
plaatsnamen als Bakkum.
We zien oude stolpboerderijen 
met een pyramidedak. We rijden 
langs het kasteel van de graven 
van Egmond in Egmond aan de 
Hoef en zien prachtige huisjes en 
de slotkapel en de fundamenten 
van het kasteel.
Hoe verder naar het westen, hoe 
dichter bij de duinen, hoe mak-
kelijker de meren waren droog te 
leggen, omdat ze steeds ondieper 
werden.
De naam Heiloo stamt van het 
heilige Loo oftewel het heilige bos.
We rijden over de Huygendijk 
langs de Schermerpolder. We ko-
men langs een Molengang van 
drie molens. Het hoogteverschil 
tussen het water en het land is 
aanzienlijk. 
We zien Middeleeuwse veenont-
ginningslanderijen . De boeren 
wonnen er turf. De bewoning 
schoof op naar de dijken want 
het veen werd te gevaarlijk voor 
bewoning. 

Chris de Bont geeft uitleg op 
de Adelbertusakker.
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In de zomer gingen de rijken in de 
polder wonen omdat het water in 
de Amsterdamse grachten enorm 
stonk.  Door tijdgebrek wordt de 
wandeling bij Graft geschrapt. 
We rijden nog langs  Middenbeem-
ster, de plaats van de 18e eeuwse 
schrijfsters Betje Wolff en Aagje 
Deken, waar Betje Wollf in de 
pastorie woonde, op 21-jarige 
leeftijd gedwongen uitgehuwelijkt 
aan de dertig jaar oudere dominee 
Wolff. Echt een prachtige plek 
en Unesco werelderfgoed. Chris 
legt uit hoe een stolpboerderij is 
opgebouwd, met kaasmakerij 
en een hooiberg in het midden.
We eindigen de dag weer met 
het traditionele afzakkertje en 
kijken terug op weer een geslaagde 
informatieve reis om Nederland 
te leren kennen! Met alle lof en 

dank aan Chris en Edwarn en 
niet te vergeten de buschauffeur 
die onze bus weer door allerlei 
bochten gewrongen heeft. 

meubelen
tapijten

gordijnen
bedden

P. J.VAN DAM

Kalkestraat 8
Dodewaard

Tel. (0488) 41 13 13

Woninginrichting
Textielhandel

Voor machines, 
ijzerwaren,

gereedschappen, 
dierenvoeding,

hengelsport 
en nog veel meer naar:

Piet van Walsem
Opheusden

Dorpsstraat 2a
Tel. (0488) 44 13 17

De Adelbertusakker met in het 
midden Chris de Bont, die uitleg 
geeft.
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karel van den Berg

onverWAchte gebeurteniS oP huize 
Kortenhoeve in ecK en Wiel 

Berthold, de derde Heer van Eck liet op deze plaats in 1387 een kasteel bou-
wen.  De naam Cortenhoeve wijst op de akkers die tot het huis behoren en 

die kort van lengte zijn. In 1796 verkochten de erfgenamen, de familie Cock 
van Delwijnen, het  oorspronkelijk deels door een gracht omringde huis, aan 
Jan Rink in Tiel, die het  geheel herbouwde. Na zijn overlijden in 1802 kwam 
het in bezit van landbouwer Rijk Verbrugh (1779-1852), een broer van Aart 
Verbrugh, burgemeester van Lienden.
Rijk was gehuwd met Catharina de Ridder (1778-1857).

‘Pijnen in het lijf’
 
Het echtpaar had sedert 24 au-
gustus 1844 een meisje in dienst 
genaamd Catharina Maters. Zij 
kwam uit Lienden en was 21 jaar 
oud. Zij sliep gewoonlijk bij de 
vrouw des huizes op de kamer 
en stond zo dag en nacht voor 
haar klaar. 
In de voornacht van 22 op 23 
januari 1845 klaagde zij over “pij-
nen in het lijf ”. Zij gaf te kennen 
dat wanneer zij “alleen in een 
bed lag, wel warm zou worden 

en alsdan de pijnen wel zouden 
verminderen en overgaan”.
De pijn bleef echter voortduren 
en men heeft haar op een ander 
bed in een andere slaapkamer 
gelegd en haar voorgesteld de 
dokter te laten komen. 
Zij wilde dat niet, maar de volgende 
ochtend, ruim na negenen, kwam 
de toch te hulp geroepen arts van 
de familie, dokter Donkersloot 
uit Amerongen, op huisbezoek. 
Wat was het geval? Er lag een dood 

kind naast Catharina in bed. Vol-
gens de moeder was het jongetje 
om vijf uur geboren. 
Zij was onder dit gebeuren zeer 
kalm en onverschillig en op de 
vraag waarom zij geen kinderkleren 
op orde had zei zij: “dat zij niet 
wist zo verre in de zwangerschap 
gevorderd te zijn”.  

Een kinderlijkje 
 
De aangifte op het gemeentehuis 
van de geboorte van het levenloze 
kind riep blijkbaar vragen op. 
Hoewel huisarts Donkersloot 
de 23e januari verklaarde dat er 
geen uiterlijke kenmerken aan-
wezig waren die wezen op een 
niet natuurlijke dood, twijfelde 
hij toch. Was misschien de kalmte 
en onverschilligheid van de on-
gehuwde moeder of wellicht de 
gescheurde navelstreng de reden 
om justitie in te schakelen? 
Hoe dan ook de substituut officier 
van de arrondissementsrechtbank 
te Tiel vroeg de 24e januari om 
een nader onderzoek zodat in de 
voormiddag van de 25e januari 
burgemeester Dirk de Rooij van 

Kortenhoeve.  (Foto uit 1989)
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Maurik, schoonzoon van de bur-
gemeester van Lienden en dus 
oomzegger van Rijk Verbrugh, 
samen met de chirurgijn/geneesheer 
Ocker van Batenburg uit Maurik 
op weg ging naar Kortenhoeve. 
Ocker zou daar sectie op het kin-
derlijkje verrichten geassisteerd 
door zijn broer Jacob Dirk van 
Batenburg, heel- en vroedmeester 
te Opheusden en Nicolaas Bern-
hard Donkersloot, Medicinae 
Doctor te Amerongen. 
De drie geneesheren legden daartoe 
in handen van de burgemeester de 
eed af om ter plekke bij het kind 
van de  “delinquente, de kapitale 
schouwe”  te zullen verrichten “naar 
pligt en geweten met de meeste en 
daartoe gevorderde nauwkeurig-
heid en der aangaande de waarheid 
en niets anders dan de waarheid 
te zullen verklaren”.

‘Op eene onbetamelijke 
wijze bevallen’

 Bij uitwendig onderzoek was er 
aan het levenloze lijkje van het 
mannelijk geslacht  niets bijzonders 
te constateren behalve een vooral 
in het aangezicht algemeen rode 
huidskleur. Het was een volko-
men normaal ontwikkeld en dus 
potentieel levensvatbaar kind 
van vrij grote omvang. 
De hals vertoonde een min of 
meer diepe plooi zo als die na een 
omstrengeling wel vaker wordt 
waargenomen. De navelstreng 
was ter lengte van plus minus 
vier duim Rijnl(ands)(= 10.4 cm) 
afgescheurd en had de normale 
kleur en dikte. De placenta (na-
geboorte) was gezond en leverde 
niets “opmerkenswaardigs” op. De 
naden en fontanellen hadden de 
gewone ruimte, de schedel was 
op geen enkele plaats ingedrukt. 

Bij inwendig onderzoek werden 
alle organen bekeken en open 
gesneden. In de schedelholte was 
een vrij aanmerkelijke ophoping 
van zwart gekleurd vloeibaar bloed 
te zien. Overigens geen “indruk-
selen of belediging”.
Bij doorsnijden van de longen 
was een “knispering”  te horen. 
In kleine stukjes gesneden ble-
ven deze op het water drijven 
en staken er zelfs boven uit. Het 
kind moet dus geademd hebben. 
Het hart leverde geen bijzonder-
heden op en in de buik was niets 
bijzonders te zien
 Het verslag  van de geneesheren 
werd op 25 januari te Eck aan de 
burgemeester overhandigd. Ze 
merkten op dat er geen uitwen-
dige sporen “eener geweldadige 
beleediging” werden gevonden. 
Het kind is aan een “apoplexia san-
guinea”  (bloedberoerte) gestorven, 
waarschijnlijk veroorzaakt door 
omstrengeling van de navelstreng 
om de hals waardoor de terug-
voer van het bloed uit het hoofd 
belemmerd werd. Dat zou ook 
veroorzaakt kunnen zijn door een 
onwillekeurige draaiing van de 
zich niet goed bewuste moeder 
op de hals van het kind, aldus de 
geneesheren. 
Burgemeester de Rooij stuurde 
het verslag van de schouw van 
het kind van Catharina Maters, 
die “op eene onbetamelijke wijze 
is bevallen”  in triplo op naar de 
rechtbank in Tiel.
Je zou verwachten dat de officier 
van justitie deze conclusie overnam 
en Catharina vrij sprak van dood 
door schuld. Maar dat was niet zo. 
Hij had zijn eigen interpretatie 
en Catharina werd veroordeeld 
en moest haar straf uitzitten in 
de gevangenis van Arnhem. Was 
het verwijtbare weigeren van het 

inroepen van de dokter haar fataal 
geworden?

Vader onbekend
 
Catharina Maters werkte nog maar 
kort als dienstmeid op Korten-
hoeve. Zij begon achteraf onge-
wenst zwanger aan deze nieuwe 
baan. Rijk Verbrugh zal allicht 
geïnformeerd hebben naar haar 
antecedenten bij zijn broer de 
burgemeester. Catharina had al 
vanaf haar veertiende jaar bij 
verschillende families in Lienden, 
Echteld en Aalst gewerkt doch 
niet bij zijn broer Aart.
Zij wisten niets van deze zwanger-
schap en hadden blijkbaar ook 
niet in de gaten dat haar buik 
groeide. Of was Catharina slim 
in het verbergen hiervan?
Over de vader van het kind werd 
niet gesproken. Van verloskun-
digen werd in die tijd  in dit soort 
omstandigheden verwacht dat 
zij de naam van de vader aan 
de kraamvrouw ontfutselden en 
doorgaven aan de gemeente met 
het oog op eventuele geldelijke 
ondersteuning. Catharina beviel 
echter alleen.
Zij leek als meisje voor dag en 
nacht in de 4 maanden dat zij in 
dienst was een vertrouwensband 
met haar mevrouw te hebben 
opgebouwd, zij sliepen immers 
in dezelfde kamer. 

Chirurgijnen en  
Medicinae Doctores 

Er bestond een verschil tussen 
de Medicinae Doctores en de 
Chirurgijns of Heelmeesters. De 
eersten kregen hun opleiding aan 
de universiteit en hadden puur 
theoretische kennis. Zij behan-
delden de inwendige mens, gaven 
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adviezen en schreven medicamen-
ten voor. De chirurgijns waren de 
handwerkslieden, de practici die 
wonden behandelden, gebroken 
benen repareerden (ledenzet-
ters), breuken terugduwden of 
breukbanden aanlegden, kortom 
uitwendig bezig waren, eventueel 
in samenspraak met de M.D. die 
op uitnodiging van Chirurgijn of 
gemeente op consult voor advies 
kwam. 
De Chirurgijns waren aanvankelijk 
verenigd in gilden. Zo hielden zij 
hun beroepsgroep in stand. De 
Fransen hieven de gilden in 1798 
op en stimuleerden een 
algemene opleiding voor heel-
meesters. Vanaf 1818 ontstonden 
er geleidelijk de geneeskundige 
scholen (naast de bestaande uni-
versitaire academische opleidin-
gen), waaraan naast het algemene 
diploma ook deelcertificaten, bij-
voorbeeld voor de verloskunde, 
gehaald konden worden. Ook 
werd er onderscheid gemaakt 
tussen de praktijkeisen voor stad 
en platteland.
Thorbecke voerde tenslotte 1 juni 
1865 één uniforme artsenopleiding 
in, van 12 soorten diploma’s naar 
1! Ook werd de volksgezondheid 
onder toezicht van de staat gesteld 
gesteld in plaats van onder de lokale 
overheid. Aan alle plaatselijke 
reglementen en voorschriften 
kwam een eind.

Een elitair onderonsje

‘Kosten van criminele justitie 
maand januari 1845 op de 25e 
januari aan Ocker van Batenburg.’ 
meldt het brievenboek van 1845 
van de gemeente Maurik. ‘Reden: 
gewelddadige dood. Bezoek en 
rapport wegens het lijk van een 
kind.

1 gewone visite, openen van lijk 
(werkzaamheden moeilijker dan 
gewone visite) en reiskosten Maurik/
Eck en Wiel heen en terug 6  km. 
F 3,- visite, f 5,- visite moeilijker 
dan gewoon, f 1,25 reiskosten. 
Samen f  9,25.'

Ocker van Batenburg verklaart 
de rekening  deugdelijk en tekent 
op 27 november 1845. 
Provincie en gemeente betaalden 
samen de rekening van f 9,25, 
waaraan Maurik blijkbaar iets 
minder dan de helft bijdroeg.
 De sectie werd in die tijd altijd ter 
plekke verricht door de chirurgijn/
heelmeester die als gemeente 
geneesheer optrad. De gemeente 
was in samenspraak met de recht-
bank in Tiel opdrachtgever. De 
burgemeester en/of wethouder 
mochten de secties bijwonen. Een 
welkome afwisseling van het werk? 
De aanleiding was treurig en de 
bijeenkomst in Kortenhoeve had 
iets weg van een familiebijeen-
komst met de heer des huizes Rijk 
Verbrugh, neef burgemeester Dirk 
de Rooij, Medicinae Doctor als 
zwager van zijn dochter en zoon 
Albertus Verbrugh, sinds een paar 
jaar gemeenteraadslid. Hij zou 
in 1863 zijn neef Dirk de Rooij 
opvolgen. Van 1863 tot 1889  zou 
in huize Kortenhoeve de gemeen-
tesecretarie gehuisvest worden. 
Als stenen konden spreken.
Huisarts Donkersloot had ver-
schillende petten op als aangever, 
behandelaar en sectie-assistent. 

De gebroeders van Batenburg 
uit Maurik en Opheusden 
waren heelmeesters opge-
leid aan een militair genees-
kundige school. Nicolaas 
Bernard Donkersloot (geb. 
1813) was Medicinae Doctor 
te Amerongen, opgeleid aan 
een universiteit. Hij legde 
zijn bezoeken aan de familie 
Verbrugh af per koets via 
het veer van Amerongen. 
Hij was de zwager van een 
dochter van Rijk Verbrugh, 
dat verklaart de band met 
de familie. Daarbij zal ook 
meegespeeld hebben dat een 
deftige familie het zich kon 
veroorloven een echte dokter 
te raadplegen. Donkersloot 
kwam ook bij notaris Post 
in Eck en Wiel.

0812-229 Brievenboek 1845. Gemeente Maurik.
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Zou hij, net als de vrouw des huizes, 
de “delinquente” Catharina, op 
voorhand als pleegster van een 
misdaad gestigmatiseerd, bezocht 
hebben in Arnhem? Hoe was het 
met de nazorg gesteld? 
Catharina Maters ging na het 
uitzitten van haar straf terug naar 
Lienden, niet meer naar Korten-
hoeve. Op 16 juni 1846 komen we 
haar pas weer tegen. Heeft zij zo 
lang vastgezeten - 16 maanden - of 
duurde het even voordat families 
weer vertrouwen hadden in de 
veroordeelde dienstmaagd?

Klassenjustitie

Het blijft een raadsel dat ze tot 
een gevangenisstraf veroordeeld 
is, terwijl de artsen geen dood 
door schuld  constateerden. Wel-
licht wilde de officier van justi-
tie in Tiel een voorbeeld stellen 
dat ongetrouwde dienstmeisjes 
niet ‘op eene onbetamelijke wijze’ 
dienden te bevallen. En als ze dat 
wel deden, dat ze dan het gevang 

ingingen. Maar nergens in het 
wetboek van strafrecht stond een 
artikel dat een dergelijke daad 
strafbaar stelde. 
Wanneer de vrouw des huizes, 
Catharina Verbrugh-de Ridder 
zo iets was overkomen, zou ze met 
de beste zorgen zijn omringd en 
was het idee van gevangenisstraf 
bij niemand van de hoge heren 
ook maar in de verste verte opge-
komen. Maar klassenjustitie was 
in Nederland in de negentiende 
eeuw de gewoonste zaak van de 
wereld. 
Het dienstmeisje diende opnieuw 
bij verschillende families, woonde 
tussen mei en november 1847 bij 
haar ouders in Meerten (huis 14)  
voordat ze op 17 november 1849 
trouwde met de arbeider Teunis 
Vonk. Als opmerking vermeldt de 
trouwakte: bruid ook als Verburgt. 
Het lijkt erop dat zij de naam 
van haar moeder gebruikt heeft. 
Probeerde ze zo de veroordeling 
uit te wissen?
Teunis en Catharina gingen wonen 

in dezelfde buurtschap Meerten 
(huis 64). Tussen 1850 en 1863 
kreeg zij 7 kinderen, van wie er 
3 op jonge leeftijd stierven. Het 
gezin komt voor op de lijst van 
rechthebbenden van het Fonds 
Hulpbetoon aan de Arbeidende 
Klasse in de Buurtschap Meerten 
van Baron van Brakell. Zij woon-
den toen in huis 112.
Zij hebben geen beroep kunnen 
doen op het fonds, omdat  ze 
allebei jong stierven. Teunis in 
1867, 44 jaar oud en Catharina in 
1869, op 46 jarige leeftijd. 

Bronnen:
-  RAR Tiel Ingekomen stukken ge-

meente Maurik
-  J. Anspach. Schets van de oorsprong 

en geschiedenis der aloude heerlijk-
heid Eck en Wiel. In de heraldieke 
bibliotheek,1879.   

-  K.C. Tammes. Het Fonds Hulpbe-
toon aan de arbeidende klasse in 
de Buurtschap Meerten te Lienden.

Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.

Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 48 09 59

Stationsstraat 1 Kesteren
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Christoffel van esterik

het WAlhAllA vAn de Archeoloog

Hoe voelt het om een kies van 
een mammoet, misschien wel 

honderdduizend jaar oud, vast te 
pakken? Een mammoet, met een 
schouderhoogte van vier meter, 

die ooit in de prehistorie in deze 
streken heeft rondgelopen. Dat voelt 

heel bijzonder. Opeens heb je zomaar 
een verleden van honderdduizend jaar in 

je handen: met de grootte van een flink uit de kluiten 
gewassen baksteen heeft de kies een extra rij scherpe 
uiteinden bovenop de kies om als een soort rasp het 
gras  - de mammoet was vegetariër -  te vermalen op de 
steppe, die het rivierengebied toen was.

De kies was te bewonderen in het 
weekend van de archeologie op 
14 en 15 oktober bij de zandwin-
ning aan de oevers van de Maas 
tussen Alphen en Dreumel.
Daar bevindt zich de op dit moment 
grootste en meest spectaculaire 
opgraving van heel Nederland. 
We togen er met een groep ar-
cheologen van de Historische 
Kring heen. En wisten niet wat 
we zagen: een boot uit de tiende 
eeuw, tufstenen uit de Romeinse 
tijd, alsook Romeinse fibulae, een 
Viking zwaard, kanonskogels uit 
de Tachtigjarige Oorlog, prachtig 
beschilderde borden uit de acht-
tiende eeuw, Romeinse dakpan-
nen, mammoetresten en stapels 
menselijke botresten, die mogelijk 
wijzen op een bloedige veldslag 
tussen de troepen van Julius Caesar 
en de Germaanse stammen die 
hier toen leefden. [Zie hiervoor in 
dit nummer ook Julius Caesar in 

het Rivierengebied van Cees-Jan 
van de Pol]
Maar liefst dertien boten zijn 
er tevoorschijn gekomen, uit 
de Romeinse tijd tot en met de 
Middeleeuwen.
Het lijkt wel of de hele geschie-
denis van de Lage Landen van 
prehistorie tot en met de acht-
tiende eeuw hier is opgegraven. 

Honderdduizend vondsten

Dit Walhalla van de archeoloog 
ontvouwde zich allemaal zeven 
jaar geleden toen archeoloog Nils 
Kerkhoven uit Dreumel met zijn 
hond en z’n metaaldetector op 
deze plek aan de oever van de 
Maas eens ging zoeken of er iets 
te vinden was. In een mum van 
tijd piepte de detector dat het 
een aard had, overal waar hij 
maar zocht. Dit kon niet anders 
dan een heel bijzondere plek zijn. 

Er was een grootscheepse zand-
winning – 275 hectare – gepland 
en toen de zandwinners van de 
rijke archeologische schat in hun 
zand hoorden, besloten ze mee 
te werken en de groep amateur 
archeologen uit Dreumel en om-
geving de ruimte te geven, die zich 
inmiddels onder leiding van Nils 
van Kerkhoven gevormd had. Die 
medewerking is heel bijzonder: 
menige zandwinner in de Betuwe, 
vertelt Cees-Jan van de Pol, wilde 
niets weten van verzoeken om er 
een archeologisch onderzoek te 
doen. Op die manier verdwenen 
en verdwijnen wellicht onschat-
bare vondsten simpelweg op de 
vuilnishoop van de geschiedenis. 
Dreumel blijkt door de opgraving 
ineens een Romeinse nederzet-
ting te zijn geweest, waarvan de 
grootte nog niet te overzien is. 
Want de opgravingen gaan door: 
inmiddels zijn er honderdduizend 
archeologische objecten gevonden 
en Van Kerkhoven verwacht dat 
aan het einde van het project twee-
honderdduizend vondsten veilig 
zullen zijn gesteld. Enthousiast 
vertelt hij over plannen om op 
deze prachtige plek aan de Maas 
een apart museum te bouwen 
om de meest bijzondere schatten 
tentoon te stellen. Ik vraag hem 
of er bij zo’n rijke oogst wellicht 
ook iets overblijft voor het mu-
seum in Ommeren: ‘Daar heb ik 
al afspraken met Cees-Jan over 
gemaakt’, zegt hij. 
Want Cees-Jan en hij kennen 
elkaar van haver tot gort en lij-
ken wat betreft archeologische 
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gedrevenheid en geestdrift als 
twee druppels water op elkaar. 
Cees-Jan wist al heel lang van de 
zeven jaar lang perfect geheim 
gehouden opgraving en deed 
er zelf ook een aantal vondsten. 
Aldus zal naar alle waarschijnlijk-
heid ons museum over enige tijd 
een aantal schatten herbergen van 
de meest spectaculaire opgraving 
in Nederland op dit moment.

MEDEL, 6000 JAAR HANDELSKNOOPPUNT, 
 ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN

Van 11 oktober 2017 tot en met 8 januari 2018 wordt 
in het Flipje en Streekmuseum een overzicht getoond 
van de belangrijke archeologische opgraving die op 
Medel in Tiel heeft plaatsgevonden van 2016 tot en 
met oktober 2017. Het betreffen meerdere tijdslagen; 
de steentijd, ijzertijd, bronstijd en romeinse tijd.

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)  48 13 05
E-mail info@damme.nl

Onze specialiteit:
Kersenmonchoutaart met gebonden 
kersen en afgewerkt met slagroom

streeklekkernijen:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen

Betuwse krenteklûmpkes

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

De bakker met 
het grootste assortiment!

Na een ontspannen fietstocht of een 
intensieve vergaderochtend even 
bijkomen met een heerlijke lunch 

in een nostalgische sfeer? 
Zeven dagen per week vanaf 10.00 uur.

Veerweg 1  Opheusden • Tel. (0488) 44 12 07 • www.veerhuis-opheusden.nl

Veerweg 1 - Opheusden  T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.nl

Lunch à la carte
van 12.00 tot 16.00 uur - dinsdag t/m zondag

maandag gesloten
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Een ouderwetse  
muizenval 

Jan van roekel

In ons museum zien we op de afdeling 
Heemkunde een grappig voorwerp 
staan, nl. een ouderwetse muizenval.  

De werking van de muizval
 
Door het beweegbare blok omhoog te brengen kan 
het spanhout (blokje met touwtje) worden geplaatst 
tussen de voorste staander en de beweegbare 
vlonder welke iets omhoog kan worden gebracht.
Hierdoor zal de vlonder op scherp worden gezet, 
nadat er wat voedsel op de vlonder is geplaatst, is 
het wachten op de muis. Gaat hij op de vlonder, 
dan gaat de vlonder door het gewicht van de 
muis naar beneden, daardoor zal het spanhout 
wegspringen, en het bovenste blok naar beneden 
vallen op de muis, deze zal door het gewicht 
worden gedood.

Expositie schilderijen in 
Streekmuseum Baron van 
Brakell te Ommeren
Van 1 november t/m 31 maart

Het gehele jaar door worden er in het Streekmu-
seum Baron van Brakell schilderijen of tekeningen 
tentoongesteld. 
In het zomerseizoen zijn dat om de 6 weken andere 
kunstenaars. Nu in het winterseizoen zijn er werken 
van de schildersclub te Lienden te zien.
In het winterseizoen is het museum alleen op zater-
dagmiddag open van 13.00 tot 17.00. De toegang is 
inclusief de toegang tot het museum € 5. 

Muizenval
geopend

Muizenval
gesloten
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koBus van ingen

tAbulA  jAArboeK 2017

 Zoals meestal gebruikelijk sluit 
het thema van dit jaarboek weer 
aan bij de dagelijkse gebeurtenis-
sen van onze tijd. De titel van 
het boek is:

Grenzenloos
Inkomende en uitgaande 

Betuwenaren

Het jaarboek gaat over het vertrek 
uit en ook het binnenkomen in de 
Betuwe. Door de eeuwen heen is 
er migratie geweest, steeds hebben 
zich groepen mensen verplaatst 
als vluchtelingen en ook om het 
elders beter te krijgen. Eigenlijk de 
situatie waarmee we ons vandaag 
in West Europa bevinden. Nu 
ontvangen we Syrische, Iraakse en 
Eritrese vluchtelingen in Nederland, 
ooit eerder waren dat Hugenoten, 
Joden, Molukkers en Bosniërs. 
Zoals wel eens eerder gezegd; 
niets nieuws onder de zon. Ook 
aan de vertrekkende Betuwenaren 
is de nodige aandacht besteed, 
zij zwermden als emigranten uit 
over de hele wereld. Wat te zeg-
gen van de Vanvarickstreet en 
de Vantuijlstreet in New York! Al 
met al kent het jaarboek twaalf 
interessante bijdragen over dit 
boeiende onderwerp. Het boek is 
uitgevoerd in full color, het heeft 
ca 170 bladzijden en in gedrukt 

in een oplage van 1850 
stuks.  De verkoopprijs in 
de boekhandel bedraagt 
17,50 Euro.
Voor het jaarboek van 
2018 gaan we weer op 
zoek naar auteurs. Thema 
voor dat jaarboek wordt 
de Reformatie. Een thema 
dat in ons rivierengebied 
zeer moet aanspreken, 
ieder dorp heeft hierin zijn 
eigen verhaal, sommige 
dorpen gingen over naar 
de ‘neije leer’ al voor het 
jaar 1600, andere dorpen 
pas 20 jaar later. Hoe zat 
dat eigenlijk? De Over-
Betuwe ging ook over 
naar het protestantisme, 
echter binnen een vrij 
korte tijd nestelde het 
katholicisme zich daar 
weer. Hoe zat het eigen-
lijk met die Pastores 
en Dominees, waren 
zij wel zo overtuigd 
of was het voor het 
oog van de gemeenschap en het 
bestuur? Waar stonden de Be-
tuwse predikanten in de strijd 
tussen de Remonstranten en de 
Contra- Remonstranten? Waar 
kregen de Katholieken in 1795 
‘hun’ kerken weer terug? Al met al 
heel veel (en natuurlijk veel meer) 

Medio november komt deel 18 uit de Terugblik serie weer uit. 
Wederom een fraai  jaarboek dat in de komende tijd bij de 

HKK&O leden zal worden afgeleverd.

gebeurtenissen waarover in het 
komende jaarboek gepubliceerd 
zou kunnen worden.

Voor nadere informatie kunt 
u bellen met Kobus van Ingen 
tel.: 0488-441741.
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Maandag 11december 2017 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31
Bernier Cornielje
Mata Hari

Op 15 oktober 1917, nog voor de 
nieuwe dag oplicht, snellen vijf 
auto’s door de verlaten straten 
van Parijs. De eindbestemming is 
een modderig oefenterrein van 
de cavalerie achter het kasteel 
van Vincennes. 

Daar is een vuurpeloton al aan-
getreden als Mata Hari uitstapt. 
Een officier wil haar aan de exe-
cutiepaal binden. ‘Laat maar’ zegt 
ze zachtjes. Hij houdt haar een 
blinddoek voor. ‘Laat maar’ zegt 
ze opnieuw. Weer wordt haar het 
doodvonnis voorgelezen. Dan 
doet de officier een stap terug 
en heft zijn sabel.  De twaalf 
Zoeaven die het vuurpeloton 
vormen schouderen het geweer.  
‘Richten’ luidt het bevel en dan, 
na een eeuwigheid, ‘vuur!’. 12 
schoten breken door de aarze-
lende herfstschemering. Haar 
lichaam zakt bloedend onderuit, 
een genadeschot door het hoofd 
maakt het karwei af. De volgende 
dag juichen de krantenkoppen, 
Frankrijk heeft zich ontdaan van 

een verraadster, gerechtigheid 
heeft een einde aan haar leven 
gemaakt. Toch is er ruimte voor 
scepsis. Is de gerechtigdheid wel 
gediend met haar dood en is zij 
inderdaad de verraadster waar-
voor zovelen haar houden?  Of is 
zij tot zondebok gemaakt, enkel 
en alleen omdat de ellende die 
Frankrijk in die oorlogsdagen te 
verduren had nu eenmaal een 

zondebok vereist.
Het leven van Mata Hari en vooral 
de vraag naar haar schuld is het 
onderwerp van deze lezing. 
Bernier Cornielje zal het verhaal 
vertellen, Marieke Wittenhorst 
zorgt voor de muzikale omlijsting 
en Hans Brons levert de technische 
ondersteuning.n

Ochten  Telefoon (0344) 64 17 93 

H.WEIJMAN

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
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Maandag 8 januari 2018 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31
Jacques Dane
Over de Schoolplaten Vaderlandsche Geschiedenis

Als de juf of de meesters een 
schoolplaat van onderwijsillus-
trator J.H. Isings (1884-1977) 
tevoorschijn haalde en voor het 
zwarte schoolbord hing, dan 
werd het stil in de klas. 

De schoolkinderen verheugden 
zich op een spannend verhaal over 
de Noormannen, een belegering 
van een middeleeuws kasteel, de 
80-jarige oorlog of de Napoleon-
tische tijd. Op oude klassenfoto’s 
zie je ze aan de muur hangen, die 
grote felgekleurde schoolplaten 
waar je bij kon wegdromen. Isings 
en andere onderwijsillustrato-
ren bepaalden met hun kleurige 
taferelen letterlijk het beeld dat 
generaties Nederlanders van de 
geschiedenis aangeboden kregen.
Wanneer werd het vak geschiedenis 
op het schoolrooster ingevoerd? 
Bepaalde de Nederlandse over-
heid de inhoud van het vak? Hoe 
kwamen de illustratoren aan hun 
onderwerpen? Kwamen de in 
beeld gebracht onderwerpen 

voort de fantasie van de illus-
trator, of waren de personen en de 
voorwerpen op de schoolplaten 
‘waarheidsgetrouw’? 
Dr. Jacques Dane (1964), histo-
ricus, is hoofd van de afdeling 
collectie en onderzoek van het 
Nationaal Onderwijsmuseum 
te Dordrecht. n

J.H. Isings, De Noormannen 
voor Dorestad [1928].
© Noordhoff Uitgevers | Col-
lectie Nationaal Onderwijs-
museum, Dordrecht.

Boeken, bijbels
Kantoorartikelen

CD’s
Kado-artikelen

Speelgoed

’s maandags gesloten
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Maandag 12 februari 2018 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31
Jan van Doorman
Een vliegtuigongeluk bij Ingen

Op 28 februari 2018 is het exact 
100 jaar geleden dat vlakbij het 
Ingense Veer in de Rijn een vlieg-
tuig van de Luchtvaartafdeling 
(voorloper van de huidige Ko-
ninklijke Luchtmacht) in de Rijn 
stortte. 

Gedurende de Eerste Wereld-
oorlog en de eeuw daarna zou 
de ontwikkeling van het vlieg-
toestel letterlijk een grote vlucht 
nemen. De vlucht die tijdens de 

lezing beschreven wordt, eindigde 
echter abrupter dan de vlieger 
en de waarnemer lief was. Het 
toestel dat op weg was van het 
vliegkamp Soesterberg naar de 
Belgisch Nederlandse grens, kwam 
in een hevige sneeuw- en hagel-
bui terecht. Door snel handelen 
van omstanders konden de beide 
heren worden gered. Het ongeval 
staat model voor de vele onge-
lukken die plaats vonden in de 
pionierstijd van het vliegen. De 

Luchtvaartafdeling heeft door 
middel van haar fotodienst veel 
van Nederland vastgelegd. Tijdens 
de lezing zullen naast  afbeeldin-
gen van de direct betrokkenen 
en de diverse locaties ook voor-
oorlogse luchtopnames worden 
vertoond. Tijdens het onderzoek 
naar dit vliegongeval ontdekte 
de auteur door een toeval unieke 
persoonlijke familiaire beelden 
die algemeen historische waarde 
hebben. n

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 
Fax: (0488) 44 32 92 

email: info@vandamwonen

Tielsestraat 103 
4041 CS   
Kesteren
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Drogisterij Roelofsen
Dorpsstraat 2

Opheusden 
Tel. (0488) 44 21 86

ZAAD- EN PLANTENHANDEL
Firma 

S.A.H. van Binsbergen & Zn.
Broekdijk 31a  4041 CT Kesteren

(0488) 48 13 43

• Tuinbloemen, landbouwzaden 
 en bestrijdingsmiddelen;
 • Alle soorten pootaardappelen, 

planten en meststoffen.

Uw adres voor:

VERBOOM

Swaenenstate 4   Opheusden 
Tel. (0488) 44 91 40

Uitgebreid de beste!

Kesteren
www.boorsmakesteren.nl 

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    4041 XG
    Kesteren

pspies@solcon.nl
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Doe-het-zelf centrum

 Verf
 Verfmengen
 Behang
 Sanitair
 Electra
 Verlichting
 Gereedschap
 IJzerwaren
 Meubels

 Schuifwanden
 Hout
 Plaatmaterialen
 Zonwering
 Verhuur 
 tapijtreiniger

Nedereindsestraat 30 – Kesteren
Telefoon (0488) 48 12 23

Uw handige buurman

Voor al uw:

AUTOBEDRIJF

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

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

BETAAL GEEN 
WOEKERPRIJZEN
Koop je kaartjes via het theater
Meer info? www.weetwaarjekoopt.nl

foto: Bob Bronsho�

COMMUNICATIE

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

www.vaneckoosterink.com

VAN ECK & OOSTERINK | EDISONRING 2 | 6669 NB DODEWAARD | |

    





Van Eck Adv. 165x240 DEF TXT.indd   1 21-04-2011   11:59:55JUN omslag 1112.indd   2 21-04-2011   12:05:50

Van Eck & Oosterink is volop in beweging. Als communicatie-
regisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van 
al uw communicatievragen. Wij ontwikkelen uw website, verzorgen 
uw digitale mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden 
uw huisstijl. Bij Van Eck & Oosterink vindt u concept, creatie en 
productie onder één dak. Dat is niet alleen e�ciënt, het leidt ook 
tot een beter resultaat. Wel zo gemakkelijk voor u. 

Naamloos-4   1 20-7-2011   16:14:52Naamloos-3   1 21-11-2011   15:29:15

Dalwagen 16
6669 CC DODEWAARD
(0488) 41 13 16

Eenvoudig tanken 
met uw         pas
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tot een beter resultaat. Wel zo gemakkelijk voor u. 
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in woningen en bedrijven  |  taxateurs

Oudmidsestraat 12 Lienden: 0344-602400
Swaenenstate 3 te Opheusden: 0488-442906

www.joopvanmourik.nl

voor eengoed advies in de Betuwe...
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Hoofdstraat 12 – 4041 AD – Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 – Fax: 0488-48 10 92

http://www.slagerijaugustinus.nl 
E-mail: info@slagerijaugustinus.nl

Slagerij / traiteur Augustinus

N E T  E V E N  A N D E R S , 
J E  P R O E F T 

H E T  V E R S C H I L 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 hard-
houten deuren, kozijnen en trappen op maat voor u maken.

Tel. 06 114 046 68 / 0488 41 16 37
E-mail: info@hoogakkerbouw.nl

www.hoogakkerbouw.nl

begrafenisverzorging
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken

Voor een stijlvolle begrafenis in 
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren 

Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e.o.

Familie Wevers • Torenstraat 3a
6669 DN  DODEWAARD

(0488) 41 10 55 • (06) 300 40 552
info@weversuitvaart.nl
www.weversuitvaart.nl

Jan Doeleman

CENTRALE VERWARMING
SANITAIR – DAKBEDEKKING

LOOD- EN ZINKWERKEN

Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A. R. Holstraat 17
6671 XW  ZETTEN

LOODGIETERSBEDRIJF

Dalwagenseweg 43  •  4043 MT  Opheusden 
tel.: 0488-441351  •  fax: 0488-442751
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Motor- en auto rijschool 
Keuken

Broekdijk 17
4041 CT  Kesteren

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

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

Tevens beschikken we 
over moderne theoriefaciliteiten

Wij lessen met:
 KTM 125 en Honda motoren met ABS
 BMW 1 serie personenauto’s
  Land Rover discovery automaat voor de 

aanhangwagen

Graag stellen wij ons aan u voor!

Wij zijn een allround garagebedrijf en zijn U graag van 
dienst!
Er is ruimte in onze wekplaatsagenda voor  Apk keurin-
gen, onderhoudst schadewerkzaamheden, spot-repair 
en reparaties.
Ook uw bedrijfsauto is bij ons in goede handen! Wij 
zorgen eventueel voor gelijkwaardig vervangend vervoer.

Flessestraat 42 6666 CR  Heteren
Postbus 19 6666 ZG  Heteren

Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79

info@notariskantoorsoons.nl

Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 64 12 82

Schoenen
Lederwaren

Sportartikelen
Schoenreparaties

Sleutels
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Nije geluidsinstalaotie in ut  
Gemeintehuis in Heuze

Ut gemeintehuis in Heuze wur net klaor naor de wederop-
baauw. Der wure al wa vergaoderinge gewis met de raodsleeje. 
Ut gebaauw stee op un mooi plek midde in het derp en wur 
prachtig geworde, mar een naodeel wur da de raodsleeje de 
vuurzitter slecht konde verstaon. Zo wur tur un sgp raodslid 
die gewend was om mit de miste vuurstelle teuge te stemme, 
da raodslid zat op un raodsvergaodering un bietje te dommele, 
waant hij kon ut toch nie goed heure wa tur gezeit wer. Hij was 
aon de buut um te stemme en zo as tie gewend wur riep tie 
teuge. Mar daor wur ut probbleem, nou had tie veur motte 
stemme en da wer um dur de partij nie in dank afgenome. 
Durum wir te naor lang wikke en wege beslote da tur een 
geluidsinstalaotie moest komme, vural um da misverstaand 
nie mir veur te laote kumme. Zo gezeit zo gedaon. Der werre 
wa prijze op gevraogd en der wer ter een aongeschaf bij Ben 
van de Barg. De geluidsbokse werre opgehange, daornao 
ginge ze um uitprobiere. Ze hadde dur goed over nao gedaog, 
ze deeje da op vrijdagmiddig. Dan wur ut toch nie zo druk op 
het gemeintehuis. De stekkers ginge dur in en hij dee ut, dur 
hele gebaauw klonk ut test, test. Mar ze vonde da tie toch nog 
better uitgeprobierd moest worde. Ze riepe collega meneer 
Kunst, een op en top ambtenaor en harde warker met een 
stem as un nachtegaol. Ze seeje tege um: ‘Kunst gij kun goed 
een kat nao doen, wilde gij da ekkes vur de luidsprekker doen’, 
erst waauw tie nie mar naor lang aandringe ging tie overstag. 
De instalaotie ging vol gas en dur ut hele gebaauw bulderde: 

‘maaaiw maaaiw, grr, grr’. Z’n collega’s knikte instemmend en 
Kunst dee ter nog een schepke boven op: ‘maaaiw, maaaiw, grr, 
grr’. Der achteraon see Kunst: ‘ woef ’, en see: ‘di was een hond’, 
mar da wur un grapke. Oppins vloog de deur van de kamer 
van burgemister Pott open. Hij kwam z’n kamer af mit een 
vuurrooie kop en hij brieste: ‘welke gek zit tie geluie te make’. 
Kunst trok witte weg en de ambternaore schrokke zig un bult, 
waant ze wieste nie da de burgemister aon ut vergaodire was 
mit de baoze van de Recticel over un stukske grondverkoop. 
Mar een ding wur zeker, de instalaotie warkte goed. As de 
collega’s Kunst laoter in de gang van ut gemeintehuis tege 
kwaame, wur tur nog vaak gezeit: ‘maaaiw, maaaiw, grr, grr’. 

   Colomn

Pitje

RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN BV

Dorpsstraat 1 Postbus 24
6672 LC  Hemmen 6670 AA 

Zetten
Tel. (0488) 45 13 12
Fax. (0488) 45 26 21
E-mail: info@vanlynden.eu

• Beheer en taxaties
• Onteigening en planschade
• Grond en pachtzaken
• Schaderegelingen

Rentmeester      NVR

vanaf 13 november 2017 zijn de 
replica's van de schat te zien bij 
streekmuseum Baron van Brakell

De echte schat kunt u bezichtigen 
bij museuam Het Valkhof te 
Nijmegen

www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl



- 28

COLOFON
Uitgave: 
  Arend Datema Instituut en de Histo rische Kring 

Kesteren & Omstreken. 
Redactie: D.J. Honders, J.C. van Esterik
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 Historische Kring Kesteren & Omstreken en   
  Arend Datema Instituut: Streekmuseum Baron 

van Brakell • Provincialeweg 21 • Ommeren.  
Tel.: (0344) 60 74 31

Openingstijden: 
  April t/m okt. woensdag, donderdag en vrijdag 

van 13.00 - 17.00 uur en zaterdag van  
11.00 - 17.00 uur.

  1 november t/m 31 maart, woensdag en 
zaterdag van 13.00 - 17.00 uur

  In de maand december op de 
zaterdagen gesloten!

Prof. Bogaers en Arend Datema. (foto 1974)

Bestuurssamenstelling

Stichting Adema Instituut

Voorzitter: D.J.Honders 
Gildeland 22c • 4033 BH Lienden
06 30 04 13 12 • jokehonders@outlook.com

Secretaris: A. Oppelaar 
Molensteeg 11 • 4053 HG IJzendoorn
(0344) 64 32 71 • a.oppelaar@hetnet.nl

Penningmeester: R. Martens 
Schenkhofstraat 2a • 4041 CA  Kesteren  
(0488) 48 18 96 • ranmartens@concepts.nl

Arend Datema Instituut: 
NL 25  ingb øøøø 7777 ø4  
NL 59 rabo ø331 9746 ø6

Historisch Kring Kesteren e.o.

Voorzitter :  J.C. van Esterik 
Groenestraat 11• 4014 MH Wadenoijen
06 55 16 18 45 • vanesterikchris@gmail.com

Secretaris : D.J. Honders
Gildeland 22c • 4033 BH Lienden
06 30 04 13 12 • jokehonders@outlook.com

Penningmeester  : E. van Gend 
Dorpsstraat 27b • 4031 MC • Ingen 
(0344) 60 21 61 • evertvangend@hotmail.com

Ledenadministratie : E.W. de  Walle 
Parallelweg 5 • 4043 KG • Opheusden 
(0488)42 84 24 • edwarndewalle@gmail.com

Leden: 
Chr.de Bont
Molenstraat 33 • 3911 KK • Rhenen 
(0317) 61 37 26 • paganellusminor@gmail.com

J. W. van den Bosch 
Kempkeslaan 1 • 4043 LT • Opheusden 
(0488) 441721 • jwvandenbosch@kpnmail.nl

C.F. Versluis
Parellelweg 5 • 4103 NC • Culemborg 
06 48 41 21 50 •  hercuferdinand@tele2.nl

Betalingen: Contributie € 20,–/jaar t.a.v. 
Historische Kring Kesteren & Omstreken
nl 84 ingb øøø3 725ø 54 • nl 3ø rabo ø331 9571 83

© Arend Datema Instituut
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. 
Auteurs die in dit tijdschrift publiceren, geven onvoorwaardelijke 
toestemming tot het in digitale vorm  opnemen in openbare databases.


