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voorWoord
U heeft zojuist de tweede uitgave van ons blad ‘De
Baron’ geopend. Het eerste nummer kwam vorig
jaar november uit. Die is heel goed ontvangen
onder onze leden, maar ook onze relaties waren
enthousiast. Dat deze moderne uitgave motiveert
blijkt ook uit het aantal nieuwe leden dat zich heeft
opgegeven na het lezen van het blad.
Sinds de vorige uitgave is er weer veel gebeurd binnen
de HKK&O. We beleefden het 50- jarig jubileum en
op dit moment hebben we onze eerste lezingavond
in 2018 al weer gehad. Hans Borgstein, die onze
lezingencyclus al jarenlang organiseert, heeft voor
ons - ook dit jaar - weer een interessant programma
samengesteld. Deze avonden zijn, voor jong en
oud, het bezoeken waard. En als bestuur merken
we dit. Niet alleen leden komen in grote getale, ook
zien we steeds meer (nog) niet leden, hetgeen soms
tot nieuwe lidmaatschappen leidt. Nodig daarom
gerust uw kennissen, buren, buurtgenoten uit tot
het bezoeken van onze avonden. En als u dan toch
reclame maakt voor onze Kring; ons museum ‘Baron
van Brakell’ in Ommeren staat open voor jong en
oud. Kijk voor de openingstijden op de site: www.
streekmuseumbaronvanbrakell.nl.
Nu ik dit schrijf is het nieuwe jaar pas kort begonnen. Allereerst wens ik u de Beste Wensen voor
2018 in gezondheid en voorspoed. Gezondheid is
het belangrijkste, voorspoed is dan meegenomen.
In het afgelopen jaar heeft u op deze plek een
voorwoord gelezen van Christoffel van Esterik.
Afgelopen december heeft Christoffel bekend gemaakt zijn functie als voorzitter van onze Kring
te willen beëindigen. Door de combinatie van
het voorzitterschap en het ontwikkelen van ‘De
Baron’ kwam hij in het geheel niet meer aan zijn
eigen projecten toe. Maar hij gaat onze Kring niet
verlaten; Christoffel is en blijft de hoofdredacteur
van voorliggend blad. Daar is het bestuur heel blij
mee. Maar het bestuur is nu wel zoekende naar een
nieuwe voorzitter. Heeft u een suggestie? Voorstellen
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kunnen worden ingediend bij het secretariaat. Tot
er een nieuwe voorzitter is, naar verwachting vanaf
de Jaarvergadering in april, nemen onze Secretaris
Joke Honders, en mijn persoon; Edwarn de Walle,
dit voorzitterschap waar.
Ook ons bestuurslid Chris de Bont, tot vorig jaar – 27
keer - onze reisleider op de dagexcursie in oktober,
heeft vanaf 1 januari afscheid genomen van zijn
bestuurswerk. Chris is druk met mantelzorgtaken én
is een boek aan het schrijven.Wel blijft Chris aan de
Kring verbonden als historisch geografisch adviseur.

Edwarn de Walle
Waarnemend voorzitter HKK&O

'Bij toeval sluiten er twee stukken
vrijwel naadloos aan bij het recente
hoge water in de rivieren: een boeiende biograie van de Rijn en een
belangwekkend verhaal over hoe de
artsen drenkelingen in de negentiende
eeuw in leven probeerden te houden.
Verder de inesses van de boerenwagen uit de mond van conservator
Arie van der Koppel. Plus een nabeschouwing over het zo succesvolle
jubileum afgelopen november en het
verhaal achter de prachtige model
draaimolen in het streekmuseum.
En nog veel meer.'
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een gouden jubiLeum
cHristoffeL vAn e steriK

Illustratie tekst

H

et leek wel of de goudkoorts
in Ommeren was uitgebroken. In drommen kwamen de
goudzoekers op maandagavond
13 november naar het streekmuseum Baron van Brakell waar ter
gelegenheid van het vijftigjarig
jubileum van de Historische Kring
Kesteren & Omstreken de replica’s
van de fameuze goudschat van
Lienden onthuld zouden worden.
Er kwamen er zoveel dat ze lang
niet allemaal in de lezingenzaal
een plaats konden vinden. Bij
de ingang stond een opvallende
Romeinse soldaat in volle wapenrusting, die zich voorstelde
als Carolus, eigenaar van de
goudschat van Lienden.

Een uniek tijdsdocument
De avond begon met een lezing van
dr. Stijn Heeren, archeoloog aan de
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Vrije Universiteit in Amsterdam,
die voor deze avond een speciale,
rijk geïllustreerde brochure had
gemaakt van zijn artikel in het
blad Archeologie in Nederland,
gratis mee te nemen voor alle
bezoekers. In een boeiend en
helder verhaal vertelde Heeren
onder meer over de waarde van
de gevonden solidi – gouden
munten – in de vijfde eeuw na
Christus: die stond gelijk aan
ongeveer acht modale jaarsalarissen in Nederland in 2017:
€ 296.000.
De schat was bedoeld als ruil voor
militaire steun van de Franken
aan de Romeinen om het uiteenvallende Romeinse Rijk te
verdedigen tegen de voortdurende aanvallen van stammen
uit het noorden. Het unieke van
de Liendense schat vormde in de
woorden van Heeren ‘de extreem
late instroom van Romeins goud

in de Betuwe’. Want zestien jaar
na de datering van de jongste
munt – 460 A.D. – zou Odoaker,
aanvoerder van de Germaanse
huurlingen, Rome veroveren
en zo een einde maken aan het
Romeinse Rijk.
Tot aan de vondst in Lienden
gingen archeologen en historici
ervan uit dat de Romeinen in 460
zich allang uit deze noordelijke
streken teruggetrokken hadden,
om het almaar krimpende kerngebied in Italië te verdedigen. Dat
blijkt door de vondst dus niet het
geval. En dient de geschiedenis
derhalve herschreven te worden.
‘De goudschat van Lienden’ concludeert Heeren, ‘ is een uniek
tijdsdocument voor de laatste
fase van het Romeinse gezag in
Nederland.’

Verhalen voor het graf
Als voorzitter van de Kring stond
ik na Heeren kort stil bij wat je zou
kunnen noemen het historisch
bewustzijn van de Betuwnaar of
beter gezegd veelal het gebrek
daaraan. Ik memoreerde dat in
mijn jeugd de Betuwse klei goed
was voor het gras van de koeien,
de groei van de kersen en de appels, het graan en de suikerbieten.
In de grond wroeten deden de
boeren alleen om te ploegen en wij
alleen wanneer we een dierbare
poes moesten begraven.
Dat er zich in die kleilaag, onder
het gras, een geschiedenis van
tweeduizend jaar en ouder bevond,
dat wist bijna niemand. Want
geschiedenis was iets voor deftige
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mensen, die letters gegeten hadden, zoals het in de Betuwe heette.
Brokstukken van geschiedenis
leefden alleen voort in mondelinge verhalen die Betuwnaren
elkaar vertelden. Zelden of nooit
werd er iets opgeschreven. Want
wie was er nou geïnteresseerd in
de geschiedenis van een streek,
die door de grote geschiedenis
of door de politiek, leek te zijn
overgeslagen? Nooit opgemerkt
door de officiële geschiedschrijving keken de bewoners naar
hun eigen geschiedenis als iets
wat te onbeduidend was om op
te schrijven. Dat gevoel heerste
er bij veel bewoners en heerst er
soms nog.
Een voorbeeld:
Op 22 mei 1994 stierf mijn vader.
Tijdens het condoleren zat Ali
Peters naast me, de vrouw van
Hannes Peters, handelsman en
fruitteler. Onze families kenden
elkaar al enkele generaties lang.
We raakten in gesprek. “Jij schrijft
toch boeken, of in kranten of
zoiets?”, zei ze tegen me, “Weet je
wat jij zou moeten doen? Je zou
eens de verhalen van de mensen
hier op het dorp moeten opschrijven. Want net als nu met je vader,
nemen ze al hun verhalen mee
naar het kerkhof. Er blijft niets
van bewaard.”

nooit een museum geweest en
was de goudschat van Lienden
wellicht nog eeuwen onder de
grond verborgen gebleven. En
waren er onder de bezielende
leiding van zijn opvolger Folkert
Schuurman nooit zoveel mooie
boeken over de geschiedenis van
onze streek verschenen. Zij beiden
hebben de verhalen die voorheen
het graf ingingen op schrift laten
stellen en zo voor altijd voor de
vergetelheid gered.
En zo ons gebied de geschiedenis
gegeven waar het recht op heeft.
Een geschiedenis die niet onderdoet
voor die van de grote stad in haar
veelkleurigheid, dramatiek en
levendigheid. Zij hadden, zoals
Adriaan de Kleuver, de legendarische voorganger van Datema, het
ooit eens schitterend uitdrukte
oren voor de ritselingen van het
verleden.

In 1967 plaatste Arend Datema,
onderwijzer te Kesteren, een
oproep in de Rhenens-Betuwse
Courant met de vraag of er nog
meer belangstellenden waren
voor de geschiedenis van de Betuwe. Dat vormde het begin van
de Historische Kring. Wanneer
Arend Datema die ene oproep
in 1967 niet geplaatst had, was
er naar alle waarschijnlijkheid
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Een encyclopedie van de
Betuwe
Toen was het tijd om de Romeinse
soldaat Carolus te introduceren,
eigenaar van de schat en naar eigen
zeggen vijftienhonderd jaar oud.
‘Carolus hoe ben je in godsnaam zo
oud geworden ?’ Hij antwoordde:
‘Om die donderse schat te vinden
natuurlijk! Ruim vijftienhonderd
jaar heb ik de hele Betuwe afgestruind om hem te vinden. Maar
niks! Ik zag de Vikingen komen
en gaan, vocht mee in de Tachtigjarige Oorlog aan de kant van
de Lage Landen welteverstaan,
en zag de troepen van Napoleon
ook weer komen en gaan.
Toen las ik dit jaar dat een paar
sluwe leden van de Historische
Kring me voor waren, plus een
slimme Brabander en daarom ben
ik hier. Het is immers mijn geld!’

Illustratie tekst
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‘Dus U gaat dat vanavond meenemen naar Rome?’
Carolus: “Toch niet, ik ben inmiddels
een rasechte Betuwnaar geworden. En ik zie dat de munten hier
prachtig tentoongesteld worden.
Dus geef ik ze in bruikleen aan
het museum. Over geld hoef ik
niet meer in te zitten, want Klaas
Tammes, voorzitter van het Fonds
Hulpbetoon heeft me een ruime
jaarlijkse toelage beloofd. Als ik
nog eens vijftienhonderd jaar leef,
kan dat wel in de papieren gaan
lopen. Geen punt, zei Tammes
me, we hebben geld genoeg.’
Vervolgens was het de eer aan

erelid en man van het eerste uur,
Jan de Kleuver om de vitrine van
zijn doek te ontdoen en zo de
goudschat te onthullen. En zo
de schat vanaf nu letterlijk een
gouden deel van het museum te
laten worden. Daarna dromde
de menigte naar de goudschat en
vertelde een van de vinders dat
hij zijn eigen munten niet graag
naast de replica’s wilde leggen
om het gevaar van verwarring
te voorkomen, zo goed waren ze
nagemaakt. Zelfs de kleine krasjes
op sommige originelen waren
exact identiek op de replica’s.
Daarna ging, door de onbaatzuch-

tige steun en hulp van de vrijwilligers van het Streekmuseum, de
avond over in een ongedwongen
en geanimeerd samenzijn van
talloze Betuwekenners en zij die
het zullen worden, waarbij oude
contacten werden hernieuwd en
nieuwe werden gemaakt, oude
en nieuwe verhalen geestdriftig
werden verteld en er die avond
genoeg kennis bij elkaar was om
er een hele Encyclopedie van de
Betuwe mee te schrijven. Arend
Datema zou het vol ongeloof aanschouwd hebben dat zijn oproep
van vijftig jaar geleden zo een
rijke oogst voortgebracht heeft.

1/2
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Legendes rond de goudscHAt vAn Lienden
Koningen vAn britAnniA
Auteur ???

Z

oals in ons tijdschrift en in de pers al uitvoerig is behandeld, hebben we in ons museum sinds begin november een belangrijke
publiekstrekker: de goudschat van Lienden. Niet de echte munten
maar wel haarscherpe replica’s. Er zijn 31 munten te bewonderen,
waarop zeven verschillende Romeinse keizers. Op tien van de munten wordt keizer Constantinus III afgebeeld, ook wel Constantijn
III genoemd. Wie was hij?

Oral history
Rond Constantijn zijn legendarische verhalen geweven. Verhalen waar de wetenschap veelal aan
voorbijgaat. Toch zijn legendes vaak gebaseerd
op overgeleverde verhalen, doorverteld van geslacht op geslacht. Het is een vorm van oral history:
mondelinge geschiedenis. Geen sprookjes, want
er zit meestal wel een kern van waarheid in. Soms
aangedikt of met elementen eraan toegevoegd.
Soms ook verhalen die in de loop der eeuwen door
elkaar gemixt zijn. Wanneer we die legendes nader
beschouwen, krijgen we mogelijk een andere kijk
op de achtergrond van de Liendense goudschat.

minder dan koning Arthur, uit het verhaal over
Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel. Of Arthur
werkelijk bestaan heeft is niet zeker, ook niet welke
historische figuur hier mogelijk achter schuilgaat.

De feiten
Constantijn III verschijnt in 407 op het politieke
toneel wanneer hij in opstand komt tegen de toen
heersende en rechtmatige Romeinse keizer Honorius.
Hij grijpt de macht en wordt derhalve een usurpator genoemd, iemand die de troon onrechtmatig
overneemt, zoals later bijvoorbeeld Napoleon
Bonaparte.

Wie was Constantijn III?
Constantijn III, die stierf in 411 na Chr., heette
voluit Flavius Claudius Constantinus. Hij
heeft zijn naam waarschijnlijk te danken
aan een eerdere en zeer beroemde keizer
namelijk Constantijn de Grote- grondlegger
van het Christendom- die pakweg een kleine
eeuw eerder leefde en voluit Flavius Valerius
Aurelius Constantinus heette.
Volgens de Romeinse schrijver Paulus Orosius,
een tijdgenoot van Constantijn III, was hij een
soldaat met een lage rang, die alleen door het
vertrouwen in zijn naam tot keizer gekozen
werd. Daarom staat hij sindsdien bekend als
iemand wiens afkomst onbekend is. In de
Britse literatuur van de Middeleeuwen rijst
een heel ander beeld van hem op. In die
verhalen blijkt hij een Britse koning te zijn!
Hij zou zelfs de grootvader zijn van niemand
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Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel
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Hoe kon iemand van een lage komaf zomaar keizer beeltenis in Lienden zijn gevonden.
worden? In de eerste plaats wanneer hij en zijn Hij zou volgens de gangbare geschiedenis twee
achterban van mening waren dat hij door zijn af- zonen hebben gehad: Constans II en Iulianus. Volstamming bepaalde rechten had. Die afstamming gens Geoffrey de Monmouth is er sprake van drie
van Constantijn is er wel degelijk,in oude Britse zonen namelijk Constans, Aurelius Ambrosius en
kronieken vastgelegd. Een ervan, de Angelsaksi- Uther Pendragon. Het is bijzonder dat een plaatsje
sche Kroniek, werd rond 850-900 opgetekend in als Lienden door deze muntschat zo op de kaart
gezet is en dat er op die manier een verbinding
opdracht van koning Alfred de Grote.
Al deze oude ronieken zijn door David Hughes zou kunnen bestaan met legendarische figuren als
gebruikt in zijn tweedelig werk The The British koning Arthur en zijn ridders.
Cronicles. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat
Constantijn III afstamt van Constantijn de Grote. Een link naar Lienden en Meerten
Diens vader, Constantius I Chlorus geheten, verkreeg Middels koning Alfred de Grote (849-899) – de
door huwelijk bepaalde erfrechten in Britannia. opdrachtgever van de Angelsaksische Kroniek Ik noem het bewust Britannia, omdat het toen de bestaat er een verbinding met Lienden, Meerten en
Latijnse naam was van één van de vele Romeinse de familie Van Brakell!1 Die wordt gevormd door
Adela, gravin van Hameland die rond het jaar 1000
provincies in die tijd.
half Lienden in haar bezit had en ook landerijen in
Meerten had. Alfred de Grote was namelijk haar
Constantius I Chlorus
Chlorus, bijgenaamd de Bleke, werd door zijn fami- betovergrootvader van moederskant.2
lierelatie met zijn voorganger, keizer Maximianus
in 293 tot Romeins keizer uitgeroepen. Eenmaal
keizer trekt hij ten strijde tegen een zekere Carausius, die zichzelf in Noord-Gallia en Britannia tot Noten
keizer had uitgeroepen. In 293 weet Chlorus echter 1. In een magescheid (boedelscheiding) van 1764 na
het overlijden van de grootouders van Baron van
Carausius te verslaan en neemt daarbij Bononia
Brakell
van den Engh, blijken er landerijen van de
(Boulogne) in. Ook bezette hij even later Londinio
familie te maken te hebben met de Abdij van Pader(Londen) en behoedde de stad zo voor een aanval
born, waar Adela’s zoon Meinwerk bisschop was.
door Frankische huurlingen, die in de provincie
2. De afstamming Alfred naar Adela: Alfred de
Britannia aan het rondstruinen waren. Chlorus
Grote>Ælfthryth van Wessex (x Boudewijn van
maakt korte metten met ze en slacht ze allemaal
Vlaanderen)>Arnulf I de Grote van Vlaanderen>Liutgard
af. In die tijd trouwt hij in Britannia met de dochvan Vlaanderen>Adela.
ter van de daar heersende koning Cole. Aldus de
legende. Die dochter is Helena (255-328), de latere Bronnen
keizerin-moeder van Constantijn de Grote, die een Hughes, David: The Britsh Cronicles. Volume 2. Westminster, 2007
pelgrimstocht naar Jeruzalem maakte en met het
kruis van Jezus Christus terugkeerde, volgens de Geoffrey de Monmouth: Historia Regum Britanniae. In
de vertaling van Mark Nieuwenhuis, Geschiedenis
legende. Na haar dood werd ze heilig verklaard. Na
van De Britse Koningen. Amsterdam, 2000.
de dood van zijn schoonvader benoemt Chlorus
Orosius, Paulus: Historiae adversum paganos. In de
zichzelf tot diens opvolger. Daarmee was Chlorus
vertaling: A History against the Pagans. Liverpool
dus én koning van Britannia én Romeinse keizer, net
University Press, 2010.
als later zijn achter-achterkleinzoon Constantijn III. Oud-Rechterlijk Archief Neder-Betuwe, inv. nr. 243,

Regeerperiode
Constantijn III is maar vier jaar Romeins keizer
geweest, van 407 tot aan zijn dood in 411. In die vier
jaar voerde hij voortdurend oorlog tegen diverse
stammen. Opmerkelijk is dat ondanks de korte
periode van vier jaar er zoveel munten met zijn

-8

protocol 221.
Gildas: On the Ruin of Britain (De Excidio et Conquestu
Britanniae). Rockville, 2009.
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een KLooster te Lienden?
de rijKe Historie vAn de burgHeuveL in Lienden
cees -jAn vAn de PoL

De burcht
Wie vanaf de Provincialeweg op
de Vogelenzangseweg Lienden
binnen rijdt ziet aan de linkerkant een boerderij genaamd de
Burgheuvel. Deze boerderij is
gebouwd op een bijzonder hoog
perceel.
Deze hoogte noemen we een stroomrug en is lang geleden ontstaan
door de afzetting van rivieren
die ooit in dit gebied actief waren.
Stroomruggen werden vaak al vanaf
de oudheid bewoond omdat ze
hooggelegen waren en zo bescherming boden bij overstromingen.
Dit is ook bij de Burgheuvel het
geval. Ik zoek met mijn metaaldetector al jaren in dit gebied en
heb hier vondsten verzameld die
al dateren vanaf de 1e eeuw na
Chr. De naam Burgheuvel doet
vermoeden dat het hier gaat om
een gebied met een rijke historie.
In de 12e -13e eeuw wordt op deze
plek al een burcht vermeld. Ook
in de 14e eeuw wordt de naam
Borchhoeull genoemd. Ik sluit
niet uit dat de Burgheuvel al veel
eerder bewoond is geweest dan
de 12e eeuw. De afgelopen jaren
heb ik er namelijk veel vondsten
verzameld uit de 9e t/m 11e eeuw.
Vanaf de 9e eeuw ontstonden er
in Nederland Ringwalburchten.
Deze burchten lagen vaak hoog en
waren omringd door greppels. Ze
dienden als bescherming tegen de
invallen van de Vikingen. Gezien
de afmeting en hoogte van het

De vondsten
perceel en de grote concentratie
vondsten uit die 9e tot 11e eeuw
is het zeker niet uit te sluiten dat
we hier ook te maken hebben
met zo’n ringwalburcht.

Dit is het onderste gedeelte van een
heiligenbeeldje. Het gewaad en de
2 voeten zijn nog zichtbaar. Het
beeldje dateert waarschijnlijk uit
de late 14e eeuw en is vervaardigd
in Keulen. Deze beeldjes worden
voornamelijk teruggevonden bij
kerken, gasthuizen en kloosters.

Deze bijzondere broche met
muntafbeelding dateert uit de
10 eeuw en is gevonden bij de
Burgheuvel

Een klooster?
Op een gegeven moment vervalt
de functie als burcht en wordt hier
vermoedelijk een klooster gesticht.
In de 19e eeuw werd bij werkzaamheden een grote wijwaterbak
gevonden. Dat kan er op duiden
dat hier in de middeleeuwen een
klooster zou hebben gestaan. De
afgelopen jaren heb ik het gebied
rond de Burgheuvel behoorlijk
goed doorgezocht en deed daar
vondsten die de aanwezigheid van
een klooster kunnen bevestigen.
Naast een aantal andere vondsten
vond ik er drie voorwerpen die
de aanwezigheid van een klooster
waarschijnlijker maken. Ik zal die
vondsten hieronder beschrijven.
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Een fragment van een pijpaarden heiligenbeeldje.

Een riemhanger.
Dergelijke riemhangers zijn voor
de Betuwe erg zeldzaam. Ze komen
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veelal voor in het Friese terpengebied en worden
daar voornamelijk op oude kloosterterreinen
gevonden. Kloosters in de Betuwe komen heel
weinig voor, daarom is het te verklaren dat de
riemhanger hier zo zeldzaam is. Deze hangers
dateren uit de 12e of 13e eeuw en zijn waarschijnlijk door monniken gedragen.
Een onderdeel van een Driekoningen kandelaar.
Dit bijzondere fragment van een religieuze gotische
kandelaar komt ook niet ver bij de Burgheuvel
vandaan. Deze kandelaars zijn erg zeldzaam en
komen niet in gewone huizen of boerderijen
voor. Ze stammen uit een kerk of een klooster
en zijn te dateren rond 1475, voornamelijk te
vinden beneden de grote rivieren.

Tot slot
Dat het gebied rond de Burgheuvel een rijk verleden
heeft staat vast. Er blijven natuurlijk ook nog veel
vragen. We weten ook niet precies tot wanneer de
burcht en het eventuele klooster bestaan heeft. Aan
de hand van de verzamelde vondsten zien we wel
dat het gebied vanaf de 17e eeuw minder bewoond
is geweest. In ieder geval is uit bronnen bekend dat
de Burgheuvel ooit het stamhuis was van de adellijke
familie Van Meerten. Deze invloedrijke familie is
later naar Ingen verhuisd. De 16e eeuwse grafzerken
van deze familie zijn daar nog in de kerk te vinden.

Bronnen
Wessel Spoelder: Raadselachtige riemhangers. In:DDA
magazine 156 2017.
Christiaan de Lange: Iets over de voormalige Liendense
kastelen. In: Jaarboek Stichting Tabula Batavorum. Opheusden, 2003;
Jac. Anspach: Ommeren en Ingen met zijn voormalige
Commanderie. In: De Navorscher, 1884.

Voor machines,
1/4 ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:

Piet van Walsem
Opheusden

Voorbeeld van een complete kandelaar. Deze
komt niet van de Burgheuvel.
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Dorpsstraat 2a
Tel. (0488) 44 13 17
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WAAr stond HofstAd de vossenengH?
joKe Honders

P

as geleden kwam ik in de
oudrechterlijke archieven van
Meerten een bijzondere naam
tegen van een Hofstad met de naam
Vossenengh. Een naam die ik nog
niet eerder tegengekomen was.
Het bijzondere aan deze Hofstad
was dat er blijkbaar leengoederen
aan verbonden waren, net als
aan het Huis Kermestein. Het
betreft dus een soort adellijk huis
dat met Meerten te maken had.

Een magescheid van 1764
In een magescheid (soort testament)
tussen de erfgenamen van Jacob
van Brakell en Maria Catherina
van Borsellen lezen we dat van
de landerijen onder Meerten en
Ommeren gelegen met de naam
de Poijil1, vier mergen (morgen)
leenroerig waren aan De Hofstad
Vossenengh. Een morgen vijf hont
bouwland de Goede Koop geheten,
was leenroerig aan Den Huize
Kermestein. Deze landerijen samen
met grond voor het huis Den Eng
en nog een aantal gronden, vielen
toe aan de vader van baron van
Brakell van den Eng.
We moeten de naam Vossenengh
niet verwarren met Den Eng, want
die werd ook wel de Meertense
Engh genoemd, terwijl beide namen in dit testament afzonderlijk
genoemd worden.
Eerder, in 1737, komt de naam
Vossenengh al voor als de kinderen van Huijbert Jerphaase van
Lienden twee morgen drie hont
bouwland met de naam de Poyel
verkopen aan bovengenoemd
echtpaar, met ook de vermelding
leenroerig aan Vossenengh onder

Illustratie tekst
‘Merten‘ gelegen.
Vreemd genoeg komt de naam
Vossenengh verder nergens meer
voor in de oudrechterlijke archieven van Meerten.

De adellijke familie Van
Eck van Pantaleon
Wel vond ik de naam Vossenengh
vermeld in het Utrechts Archief
bij een scheiding in 1756 tussen
de erven van Hermen Lynslager
en Anna van Eck van Pantaleon
waarbij sprake is van een huis
met boomgaard en bouwland,
groot 4 morgen land in het gerecht Meerten met de naam Vossenengh. Blijkbaar is dit huis of
hofstad door vererving in handen
van de adellijke familie Van Eck
van Pantaleon terechtgekomen.
Het perceel De Pooijel, door de
familie Van Brakell aangekocht
zoals hierboven vermeld, was dan
leenroerig aan deze Hofstede2.
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De Historische Atlas
Pas geleden ontdekte ik nog iets
opmerkelijks op een kaart in de
Historische Atlas, namelijk een
bijzonder tekentje aangeduid in een
gebied ten zuiden van het Gildeland
te Lienden en ten oosten van de
Vogelenzangseweg. Dit tekentje
wordt voor in de atlas verklaard
als een kasteel of buitenplaats. Op
deze plek moet dus iets dergelijks
gestaan hebben of de resten ervan.
In de perceelsnamenatlas van
het Rivierengebied zijn jammer
genoeg deze gronden niet van
namen voorzien, waardoor we de
perceelsnamen daar niet kennen.
Navraag bij de eigenaar van de
boerderij die er nu staat, leverde
geen herkennig op.

De Burchtheuvel
Als we nu het verhaal van Cees
Jan van de Pol (elders in dit blad)
vergelijken met deze aanwijzingen,
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dan heb ik de volgende theorie:
Het slot of kasteel van de Van
Meertens stond niet op de plaats
van de boerderij met de naam
Burgheuvel, maar aan de andere
kant van de Vogelenzangseweg,
op de plaats van het bijzondere
tekentje op de kaart in de Historische Atlas. De heuvel of verhoging
waar de Burgheuvel op staat liep
door naar de andere kant van de
Vogelenzangseweg, want het is
daar volgens de hoogtekaart die
Cees Jan van de Pol mij stuurde,
nog hoger. Logisch om dan te
veronderstellen dat het kasteel
op het hoogste punt stond. De
Vogelenzangsestraat is dan over de
zijflank van deze heuvel heengelegd.
Op de plaats of nabij boerderij de
Burgheuvel kan dan in vroegere
tijden het veronderstelde klooster
gestaan hebben.

Boerderij de Burgheuvel
Boerderij De Burgheuvel heeft
blijkbaar zijn naam te danken

Illustratie tekst
aan deze heuvel, of aan het land
met dezelfde naam, want nergens
in de oudrechterlijke archieven
tussen 1600-1800 komt er een
huis met de naam Burgheuvel
voor. Alleen een stuk land van
anderhalve morgen groot wordt
in 1665 en 1666 zo genoemd. Als
we de kadastrale kaart van 18111832 nader bestuderen, zie we daar

ook inderdaad geen gebouwen
meer staan, daarentegen aan de
overkant van de straat wel.

Conclusie
Het is niet aannemelijk dat er
gelijktijdig twee adellijke huizen
zo dicht naast elkaar gestaan hebben. Naar mijn mening stond het

Illustratie tekst
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aloude kasteel van de Van Meertens ten oosten
van de Vogelenzangseweg/zuiden Gildeland en
het klooster ten westen van de Vogelenzangseweg.
Op de plaats van de laatste moet ca. 1850/1900 een
boerderij gebouwd zijn die de naam kreeg van het
gelijknamig perceel land: de Burgheuvel.
Het bijzondere tekentje dat een voormalig kasteel
of buitenplaats aanduidde moet dan hoogstwaarschijnlijk Hofstad De Vossenengh geweest zijn, die
rond 1756 in handen was van een nazaat van de
adellijke familie Van Eck van Pantaleon (afkomstig
uit Eck en Wiel).

Bronnn
1. Bont, Chr. de, Veldhorst, A.D.M.: Atlas van perceelsnamen in het Gelders Rivierengebied -. Deel I De
Midden-Betuwe. Wageningen, 1992.
2. Protocol van bezwaar van het Kerspel Meerten en
Aalst: Inv. nr. 242, folio.823 en inv.nr.243, folio 221.
3. Utrechts Archief, 4-4.U188a018 D. OSKAMP, akte 28.
4. Wieberdink, G.L.: Historische Atlas Gelderland.
Den Ilp, 1989.
5. Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed: Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan
Lienden, Gelderland (MIN05106VK1).

Noten
1: Hier komt de vroegere straatnaam De Pooijerstraat
vandaan, thans Baron van Brakellstraat geheten.
2: Deze familie bezat o.a. ook nog een huis en landerijen
te Ingen, groot, 26 à 27 mergen, Ingerhoff geheten.

AUTOBEDRIJF

1/2
•
•
•
•
•
•

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

Transitoweg 2 4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 64 28 19
Telefax (0344) 64 35 33
Internet: www.hazet.nl E-mail: info@hazet.nl
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b oerenWAgens: uitzonderLijKe PLAtteLAndsKunst uit
de WereLd vAn gisteren
cHristoffeL vAn e steriK

het streekmuseum Baron van
Brakell in Ommeren. Daar beheert
hij veertien boerenwagens, plus
nog vele andere door paarden
getrokken voertuigen zoals een
tentwagen, sleeën, een lijkwagen,
een speelwagen en wat niet al.

De Betuwse boer en het
gemengde bedrijf

Illustratie tekst

W

anneer houthandelaar F.
Wilkens uit Bilthoven in 1934
niet op de pont van Schalkwijk
naar Culemborg had gestaan,
dan was er wellicht nooit een
boerenwagenmuseum gekomen.
Wat gebeurde er op die pont?

Wilkens, op weg naar zijn boerderij in Beesd, stond met zijn
auto samen op de pont met een
boerenwagen en had even de
tijd om de wagen van de boer
eens grondig te bekijken. Hij
was zo onder de indruk van de
prachtige wagen dat hij hem ter
plekke kocht. Dat was het begin
van een jarenlange zoektocht van
Wilkens in alle hoeken en gaten
van Nederland naar boerenwagens of bijzondere onderdelen
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van de wagens. Er werd een club
opgericht van tamelijke exclusieve
heren, waaronder Otto baron
van Verschuer (1927-2014) van
landgoed Mariënwaard uit Beesd,
er werden boeken en artikelen
over de boerenwagen gepubliceerd
en in 1965 opende het Boerenwagenmuseum zijn deuren in
het Poortgebouw in Buren.
Daar kwam in 1993 Arie van der
Koppel (1946) te wonen, boerenzoon uit Echteld, samen met zijn
vrouw Rieta van Voorthuizen.
En al snel werd hij gevraagd in
het bestuur van het museum en
ontplooide zich tot de drijvende
kracht ervan. In 2015 leidde hij de
mega-operatie van de verhuizing
van de wagens van Buren naar
het veel grotere onderkomen in

Waar komt Arie’s fascinatie voor
deze bijzondere voertuigen eigenlijk vandaan? Arie: ’In feite
stamt die uit mijn jeugd. Op de
boerderij van mijn vader in Echteld stond onder de hooiberg
een oude boerenwagen. Ik weet
nog dat hij met het koren mennen – het binnenhalen van het
graan – met die boerenwagen
reed. Een prachtig gezicht. Als
kind speelden we ook op de
boerenwagen.’
Arie groeide na de oorlog op in bijna
het archetype van de toenmalige
Betuwse boerderij: het gemengde
bedrijf, zoals afgebeeld in de
legendarische schoolplaten van
Cornelis Jetses. Er was melkvee,
maar ook vetweiders, een deel
van de vijfentwintig hectare werd
gebruikt voor akkerbouw, fruitteelt en een kersenboomgaard, er
liepen kippen rond en varkens
voor de slacht. En er was natuurlijk
een boerenwagen met een paard.
Het was nog allemaal voor de
tijd van de ruiverkaveling van
de jaren zestig, een tijd waarin
de percelen niet alleen overal
verspreid lagen, maar de slechtere
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komgronden in de winter door de
beroerde afwatering onder water
stonden. En als menig Betuwse
boer keek ook Arie’s vader vol
argwaan naar de nieuwe tijd die
er in de jaren zestig aankwam:
‘Hij was een echte paardenman.
Eigenlijk had hij een hekel aan
de tractor, die hij later kocht zoals
iedereen. Hij wist alles van de
bloedlijnen van een paard en zat
daar met veearts Angelino – ook
zo’n man die nog op de fiets de
boeren langsging – uren aan de
keukentafel te bomen over die
bloedlijnen.’

De jaren zestig en de teloorgang van een schoolplaat
De eerste tractor komt er in 1964,
Arie is dan 18 en Sicco Mansholt
is dan lid van de Europese Commissie voor Landbouw. Met straffe
hand zet Mansholt een beleid op
poten dat de onherroepelijke
ondergang inluidt van het vertrouwde gemengde boerenbedrijf.
De Europese boer produceert te
weinig per man en daarom moeten
de boerderijen ontmengen en
zich specialiseren volgens Mansholt. Dus geen kippen, varkens en
koeien meer bij elkaar, maar een
varkenshouderij, een veehouderij
of een aardappelbedrijf. Daarbij
diende het werk zoveel mogelijk
gemechaniseerd te worden, wat
weer mogelijk werd omdat de
percelen na de ruilverkaveling
veel groter waren geworden.
Schaalvergroting werd het toverwoord van de nieuwe tijd. Zo
verdween het paard en de wagen,
samen met de hele schoolplaat
van Jetses in een mum van tijd,
voorgoed en onherroepelijk, naar
een vervlogen verleden.
Arie groeide op in de ideologie

van de nieuwe tijd en deed er zijn
voordeel mee. Na vier jaar Ulo in
Tiel, kwam hij in 1962 op de middelbare landbouwschool in Zetten,
een bastion van het moderne boeren: ‘Ingenieurs uit Wageningen
brachten ons het denken van de
moderne boer bij: groter denken,
mechanisatie, specialiseren en
op die manier meer produceren.
Zo werd toen op school onze
mentaliteit gevormd. Dat is heel
belangrijk voor me geweest. Het
bleek ook hoe moeilijk het was
om de manier van denken bij
de oude boeren te veranderen.
Die vonden de ruiverkaveling
al niks.’ Bijna twintig jaar lang
had hij in het buitengebied van
Culemborg samen met zijn zwager
een moderne melkveehouderij
van honderdtwintig koeien en
jongvee op vijfenzestig hectare.
Twintig jaar na de boerderij in
Echteld komt hij in Buren als
het ware de boerenwagen uit zijn
jeugd weer tegen. En gaandeweg
groeit het respect en de bewondering voor het vakmanschap
van de makers van weleer, bijna
altijd de wagenmaker en de smid
van het plaatselijke dorp. Arie:
‘Het kunstige houtsnijwerk en
het schilderwerk waarmee de
wagens versierd zijn, zijn echt
uniek in de wereld. Buiten Nederland vind je het nauwelijks.
Van de zogenaamde speelwagen, een kleinere en versierde
wagen puur voor plezier zijn er
nog ongeveer tien van op de hele
wereld. En daar hebben wij er
twee van. Dat is wel bijzonder.
Net als het museum zelf, het is
het enige boerenwagenmuseum
in Nederland.’

Pronkzucht en godsvrucht
De versierde boerenwagen is ei-
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genlijk de Rolls Royce uit vroeger
tijden. In de eerste plaats aangeschaft als pronkstuk, als iets
om mee te showen. Arie: ‘Met de
wagen liet de boer zijn welstand
zien, hoe mooier de wagen, hoe
rijker de boer. In een modderig
gebied als de Betuwe toen vaak
was, zijn brede wielen natuurlijk
beter dan smalle, omdat je dan
niet zo snel in de modder wegzakt. Maar nee, die brede wielen
kwamen er niet want ze waren te
lomp en te lelijk voor de sierlijke
wagen. Dus smal en rank, dan
maar liever de modder in.’
De zeventiende eeuw is waarschijnlijk ook de Gouden Eeuw
van de boerenwagen. De opvallend
hoge en verstelbare achterkant
is behalve handig voor de vracht
waarschijnlijk afgekeken van de
achterstevens van de VOC-schepen
uit die tijd, ook al rijk versierd
om de concurrent, de vijand of
de buurman te imponeren. Rekeningen van vroeger laten zien
dat het maken van een wagen
ongeveer vierhonderd werkuren
van de wagenmaker en de smid
in beslag nam. Dat kostte rond
1880 ongeveer honderd gulden.
Omgerekend naar de waarde
van vandaag is dat € 1069. Dat
is ruim € 2,50 per uur naar de
waarde van 2018, iets minder
dan het huidige uurloon van een
vijftienjarige.
De opschepperige uitstraling, die
de wagen nogal eens had, werd op
typisch nederlands-calvinistische
wijze getemperd door de vele
religieuze en allegorische voorstellingen en teksten waarmee
de wagens vaak versierd werden.
Arie laat een prachtig uitgesneden
offer van Abraham van zijn zoon
Izaäk zien met daaronder de tekst
De droeve pligt was niet te zwaar/
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Illustratie tekst

Simson verscheurt de leeuw.
Versiering op de schamel van een boerenwagen, Ommeren
voor Abraham, Gods vrind/ Heil hem, die in ’t grootst
gevaar/ Gods wil alleen bemint
Onweerstaanbaar doemt de scène uit mijn jeugd
op uit de roemruchte kinderbijbel van W.G. van
de Hulst Bijbelse Vertellingen voor onze kleintjes
(editie 1954). Abraham moet eerst Izaäks handen
boeien, hem vervolgens doodsteken en tenslotte
de brandstapel aansteken om hem te verbranden.
‘O, hij wil hem zo graag houden’, schrijft Van de Hulst,
‘maar – God heeft het gezegd. En wat God zegt is altijd
goed. Izaäk, gij moet het schaapje zijn!’
‘O, vader… Ik?’
Maar hij rukt zich niet los. Hij loopt niet weg. […] O,
het is èrg, het is heel èrg! Maar Izaäk zegt, heel zacht:
“’t Is goed, vader!”
En dan wordt Izaäk boven op het hout gelegd, en
met touwen vastgebonden, net als een schaapje, dat
geslacht wordt…
En dan…? O, dat mes!’
Op het nippertje loopt het goed af, weten we nu.
En de godvruchtige rijke boer maakte een goede
indruk met Abraham op zijn wagen, wanneer hij
’s zondags naar de kerk reed. De oersterke Simson
en de leeuw uit het boek Richteren komen ook
herhaaldelijk voor op de wagens: ‘Toen werd de
Geest des HEEREN over hem vaardig en met zijn
blote handen verscheurde hij de leeuw alsof het een
geitenbokje was.’

- 16

Oogst, brood, spel en dood
Het is allemaal van een onwaarschijnlijk knap
houtsnijwerk en
decoratiekunst, vooral wanneer men beseft dat
het veelal van een
plaatselijke wagenmaker stamde.
De verschillende functies die de boerenwagen in
het leven van een boer vervulden verschenen soms
ook op de hoge achterkant van de wagen 'Met deze
wagen draag ik den oogst/ Dat is mijn brood/ Ik ga
er ook meespelevaren/ En rij ten leste voor den dood'
Een grote foto van de begrafenis van Otto baron
van Verschuer laat in het museum zijn bijzetting in
Beesd zien, wanneer zijn nakomelingen de kist op
een eenvoudige boerenwagen plaatsen, die dienst
doet als lijkwagen.
Zo was de boerenwagen letterlijk verbonden met
de belangrijkste
facetten van het leven in de tijden van toen.
Het topstuk van de verzameling in het museum is
tevens de oudste
wagen. Het is de eerder genoemde speelwagen van
rond 1750 , alleen
bedoeld om pleziertochtjes mee te maken of familie
te bezoeken. Met
nog de originele verf erop en een weelde aan beschilderingen en kunstig houtsnijwerk.
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Rond 1910-1920 stopt de productie: de auto verschijnt op het
toneel en brengt een onderstel
met vering en luchtbanden, die
ook voor boerenwagens uitstekend geschikt blijken. De wagens
kunnen zo ook groter en lager
worden. De boerenwagen van
weleer wordt een museumstuk.
Maar wie in Ommeren onder
de deskundige leiding van Arie
van der Koppel rondloopt, ziet
niet alleen prachtige staaltjes van
hoogwaardige plattelandskunst,
maar verwerft tegelijkertijd verrassende en onvermoede verhalen
over de Betuwse boer in de wereld
van gisteren.

1/2

A Lgemene LedenvergAdering 9 APriL 2018
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering op maandag 9 april 2018, aanvang 19.30 in het Museum Baron
van Brakell te Ommeren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agenda
Opening
Mededelingen
Notulen vorige vergadering (2016)
Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen (in deze Nieuwbrief opgenomen)
Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018. Deze stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
7. Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit de heer K. v.d. Berg en Martin van
Brenk. De benoeming van een nieuw lid (aftredend is de heer K.v.d. Berg.).
8. Mogelijke verkiezing van twee nieuwe bestuursleden in de plaats van Christofel van Esterik
en Chris de Bont. (De leden kunnen kandidaten tot 1 uur voor de vergadering aanmelden
bij het secretariaat.).
9. Rondvraag.
10. Einde.
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Lezingen HKK&o K esteren

Maandag 12 maart 2018 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Detlef Bohlken
Maarten Luther en de Reformatie
Op deze avond staan het leven van Maarten Luther
en zijn theologie centraal.
We beginnen met een blik op de wereld in Luthers
tijd. Er gebeurt van alles - het lijkt dat de tijd rijp
is voor grote veranderingen. Vervolgens richten
wij onze blik op de jonge Luther en zijn werk als
professor in de theologie. Vanuit de datum van 31
oktober 1517 – de dag van de 95 stellingen - onderzoeken we zijn theologische ontwikkeling en
de excommunicatie, die er op volgt. Het historisch
overzicht wordt afgerond met een visie op zijn huwelijk met Katharina von Bora en de relatie tussen
de reformatie en de politiek.
In het tweede deel van de lezing ga ik in op enkele

hoofdthemas van de lutherse reformatie. Daarbij gaat
het om de vaak kritisch beoordeelde leer van twee
rijken, om de verhouding tussen wet en evangelie,
om Luthers invloed op liturgie en kerkmuziek en
om het grote begrip vrijheid.n

Maandag 9 april 2018 - 20.30 uur , nafloop van de Algemene Ledenvergadering.
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Rusland & Oost-Europadeskundige drs. Marie-Thérèse ter Haar.
Romanovs en de Russische revolutie
'Ik heb medelijden met de tsaar. Ik heb medelijden
met Rusland. Hij is een slechte en ongelukkige
vorst. Wat heeft hij geërfd en wat zal hij nalaten?
Het is duidelijk dat hij een goed en intelligent mens
is, maar het ontbreekt hem aan een sterke wil.'
– Schrijft Russisch staatsman, de hervormingsgezinde Sergej Joeljevitsj Witte (1849-1915) in zijn
memoires. Gedesillusioneerd sterft Witte twee jaar
voor het uitbreken van de revolutie. In 2017 is het
precies 100 jaar geleden dat de laatste tsaar wordt
afgezet. Over tsaar Nicolaas II, tsarina Alexandra
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Fjodorovna en Raspoetin is veel geschreven en
gesproken. Als de laatste tsarenfamilie in 1917
wordt afgezet en in 1918 vermoord, is de USSR al
gesticht. Jaren later beweert een dame Anastasia
te zijn, de jongste tsarendochter. Heeft zij destijds
daadwerkelijk de slachting overleefd? De lezing gaat
in op het leven van en de gebeurtenissen rondom
de laatste tsarenfamilie. Zo krijgt u een beeld van
Rusland rond 1900. Marie-Thérèse verhaalt over
tsaren en politieke gevaren, intriges en onbegrip,
over godsdienstwaanzin en gebedsgenezer Raspoetin
en over eerherstel. n
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Lezingen HKK&o K esteren

Maandag 14 mei 2018 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Leen Bakker
Kamp Amersfoort
Op 1 september 1939 wordt in
verband met de mobilisatie aan
de Appelweg in Leusden een
barakkenkamp gebouwd waar
vervolgens het 1e bataljon van
het 16e regiment infanterie in
gelegerd wordt.
Na de capitulatie op 14 mei1940
wordt het kamp op 4 juni 1940
door de Duitsers inbeslaggenomen
om de eigen troepen op verhaal
te laten komen en te recupereren.
Op 1 mei 1941 wordt het tot gevangenkamp omgevormd om
de groeiende toestroom van arrestanten op te vangen.
Op 18 augustus 1941 worden de
eerste 195 gevangenen in het tot
“Polizeiliches Durgangslager
Amersfoort” (PDA) herbenoemde
kamp, opgesloten.
Door de afgelegen, geïsoleerde
ligging en gebrekkige controle,
kon het kamp – in de periode tot
1943 – uitgroeien tot een wrede,
wanordelijke en in zichzelf gekeerde
gemeenschap. De Sicherheitsdienst (SD) kon zo ongestoord
zijn eigen hardvochtige bewind
uitvoeren. Voor de Duitse leiding
in Nederland was het PDA één
van de onderdelen in hun systematische aanpak om het verzet
tegen de Duitse overheersing
in Nederland te breken. Door
iedereen die de Duitsers niet welgevallig was uit de maatschappij
te verwijderen hoopten ze grip op
de bevolking te krijgen. Vooral in

de eerste periode kwamen zo veel
personen, die mogelijk leiding
hadden kunnen geven aan het
verzet binnen de maatschappij,
in het PDA terecht.
Het terrein bestond uit twee groepen
barakken die door prikkeldraad
gescheiden werden. Eén gedeelte
was bestemd voor de kampleiding,
het andere deel voor gevangenen.
Om praktische problemen het
hoofd te bieden werd het kamp
voortdurend uitgebreid en verbeterd. De administratieve en
logistieke procedures werden
uitgebreid vastgelegd. Ondanks
het feit dat vlak voor de bevrijding een belangrijk deel van de
administratie werd vernietigd,
geven de restanten aan dat er
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sprake was van een uitvoerige
registratie.
Tijdens de lezing zal naast een
kort overzicht van de geschiedenis van het Kamp Amersfoort
vanaf 1 september 1939 tot nu
worden ingegaan op de meest
zwarte periode van het PDA van
18 augustus 1941 tot 19 april 1945.
In die periode verbleven hier meer
dan 35.000 gevangenen kortere of
langere tijd onder vaak de meest
erbarmelijke omstandigheden en
vonden meer dan 600 gevangen
in het kamp de dood. n
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Lezing HistoriscHe K ring m idden -betuWe . (HKmb)

Maandag 20 maart 2018 - 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen •
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

Wim Huijbrechts
Over Hoofse ridderromans in de middeleeuwen

Op 20 maart zal neerlandicusWim Huijbrechts een
lezing geven met als titel “Over hoofse romans in
de Middeleeuwen”. Over de vroege geschiedenis
van de Nederlandse literatuur.
Hij gebruikt het redelijk bekende werk Karel ende
Elegast als kapstok om het fenomeen hoofse romans
te duiden. Kenmerken van de hoofse roman zijn
o.a. een hoge waardering van de vrouw, moedige,
sterke en slimme ridders (list en sluwheid worden
daarbij hoger aangeslagen dan kracht en moed) en de

liefde (met name de hoofse liefde, als centraal thema
neigend naar wonderen en sprookjeselementen).
Karel is Karel de Grote (742-814), die op de middeleeuwers nog een grote indruk maakte. Hij is de
hoofdpersoon in dit werk, dat oorspronkelijk op
rijm is gemaakt. Het is omstreeks 1270 in Brabant
geschreven door een onbekende schrijver.
Ook hier blijkt literatuur vaak een weergave van
het dagelijks leven en een weerspiegeling van de
maatschappelijke opvattingen uit het betreffende
tijdperk. n

Maandag 17 april 2018 - 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen •
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

Ton Janssen
Binnenvisserij in midden-Gelderland

Al heel snel na het ontstaan van de menselijke
soort ontdekte men de waarde van vis als voedsel.
Vis uit nabijgelegen rivieren, vaarten, vijvers, wielen en sloten was de voor de hand liggende bron.
In streken verder van zee was dat de binnenvisserij. Hierover gaat deze voordracht, met name
in midden-Gelderland.
De oorsprong van de beroepsvisserij komt aan
de orde.
In de rivieren werd al eeuwenlang gevist op trekvis,
met zalm als favoriet. Ieder jaar trekt de zalm van
zee naar paaiplaatsen in de bovenloop van de
Rijn. Paling daarentegen trekt juist van de Rijn
naar de Sargassozee om te paaien. Die trek vindt
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jaarlijks plaats in bepaalde tijdvakken. Riviervisserij
is daarom ook deels seizoensgebonden. Op standvis
was dit veel minder van toepassing. Riviervisserij
wordt uitgebreid besproken denk aan vistechnieken,
schepen, visafslag etc. De oorzaken van teloorgang
zoals overbevissing en watervervuiling komen aan
de orde. De overgang van visserij om aan voedsel te
komen naar de hedendaagse sportvisserij wordt ook
behandeld, evenals het fenomeen van viskwekerijen
die ontstonden om te kunnen garanderen dat vis een
belangrijk onderdeel van ons voedsel kan blijven.
In de Middeleeuwen waren er al karpervijvers, dus
zo nieuw zijn de huidige kwekerijen niet.
De keur van eetbare vissoorten uit de binnenwateren
worden, min of meer in volgorde van belangrijkheid, behandeld.

In de maand mei organiseert de Kring MiddenBetuwe geen lezing.We gaan dan op excursie
naar een nader te bepalen bestemming.
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in memoriAm

Woninginrichting
Textielhandel

Ir. Baukje Hof-Velde.
Op zaterdag 6 januari 2018 is mevrouw
Baukje Hof-Velde thuis, in de Bakkerstraat in Zetten, in haar vertrouwde
omgeving overleden. Zij werd 82 jaar.
Baukje Hof was een markante dame, die
jarenlang een bestuursfunctie heeft vervuld in de voormalige Werkgroep Zetten
van de Historische Kring Kesteren e.o.
Deze Werkgroep ging in 2012 over in de
Historische Kring Midden- Betuwe.
Baukje heeft, eerst als secretaris en later
als notulist een belangrijke rol gespeeld
in de werkgroep. Onze huidige Kring
profiteert nog steeds van haar werk.
Daarvoor zijn we haar dankbaar.

P. J.VAN DAM
1/4 Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

Ton Janssen

secretaris HKMB.

1/4
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
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1/4
De bakker met
het grootste assortiment!
O nze specialiteit:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
s treeklekkernijen:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklûmpkes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 48 26 24
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de rijn, mystieKe stroom en monster
cHristoffeL vAn e steriK

N

uchter beschouwd is de Rijn niet meer dan
smeltend gletsjerijs dat zich van Lai da Tuma,
een klein bergmeer op 2345 meter hoogte midden in de Zwitserse Alpen, over ruim duizend
kilometer een weg zoekt naar de Noordzee. Wie
er meer inziet of inlegt, dreigt door de nuchtere
beschouwer al snel afgedaan te worden als een
romantische fantast.

Die fantast zwijmelt over het karakter van de rivier,
zijn schoonheid, zijn grilligheid, zijn lieflijkheid,
zijn eeuwenoude geschiedenis en wat niet al. En
toch is het precies de kracht van de eigen verbeelding, de eigen fantasie, die zich door alle eeuwen
heen verbindt met een zo alledaags natuurverschijnsel als smeltend gletsjerijs. Een kanaal als
het Amsterdam-Rijnkanaal overkomt zoiets niet.
Maar de Rijn laat al eeuwenlang dichtaders vloeien,
inspireert componisten, schilders en vertellers van
mythen, uit alle landen aan de Rijn en daarbuiten.
Zij bezaten (en bezitten) de verbeeldingskracht
om meer in de rivier te zien dan een onafgebroken
stroom water van A naar B.
De schrijver Martin Hendriksma citeert in zijn
boek De Rijn Biografie van een rivier onder reeksen van andere kunstenaars en schrijvers Barend
Cornelis Koekoek (1803-1862), de beroemdste van
de Nederlandse landschapsschilders, een Zeeuw
die speciaal een huis met uitkijktoren in Kleef liet
bouwen, vanwege het uitzicht op de rivier: Wie zal
het drijvend zilver, met diamanten doormengd, op de
donkerblauwe stroom, die zachte slagschaduwen van
het ene voorwerp op het andere, die pikante lichtjes,
die donkere diepten schilderen?
Of luister naar de Franse schrijver Victor Hugo in
zijn reisbrieven verschenen onder de titel Le Rhin.
In 1845 schreef hij over ‘de mooiste aller rivieren’:
Historisch als de Tiber, koninklijk als de Donau, mysterieus als de Nijl, goudgerand als de Amerikaanse
stromen en als een Aziatische rivier inspiratie voor
tal van fabels en fantomen.
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Inspiratie en vloek
Maar gewone stervelingen kan zoiets ook overkomen. Toen ik jong was zag ik de rijnaken in Ingen
naar het oosten of het westen varen. Wat hadden
ze aan boord, wat was hun bestemming, hoe kon
zoiets zwaars in de rivier blijven drijven, terwijl ik
zelf moest opletten er niet in te verdrinken? Hoe was
het aan de overkant van de rivier in Elst (Utrecht)?
Ineens heel anders, zo bleek: geen klei, maar zand,
geen fruit, maar tabak, nauwelijks weilanden, maar
bossen. En het dialect verschilde ook al van het
Betuws. En was het tjoeken van de schepen, dat ik
hoorde, liggend in de zonnige wei in de Rijnstraat,
samen met mijn neef Dick van Voorthuizen, alleen
maar het tjoeken van de scheepsmotor of eerder een
lokroep om ook op weg te gaan naar onbekende
verten? Hoe kon zo’n vredig voortkabbelende rivier
dat allemaal teweeg brengen?
En dan was er nog de Kolk, vlakbij achter de Rijndijk. Een peilloze diepte, geslagen door diezelfde
vredig voortkabbelende rivier in een heel andere
bui bij de dijkdoorbraak van 1854 toen de hele
Betuwe onderliep. Een ramp met zoveel effect
dat moeders in Ingen nog honderd jaar later hun
kinderen verboden om op de Kolk te schaatsen
omdat een vloek het ijs zou breken en de kinderen
verzwelgen. De rivier als monster, dat boerderijen,
vee, oogsten en soms mensen verslond.

Opera’s, zelfmoorden en de Lorelei
Schrijver Martin Hendriksma is zo gebiologeerd
door de Rijn – als ware het een vrouw – dat hij in
een periode van drie jaar in verschillende etappes langs de rivier fietste, wandelde of jogde, er
op kanode, er in zwom, er op voer of er met de
auto langs reed. Van de bron, het ijskoude Lai da
Tuma – wat grafmeer betekent – de Renos volgend – Keltisch voor stromend water –tot aan het
onbeduidende zogeheten Ontwateringskanaal bij
Katwijk waar de Oude Rijn na een reis van 1324
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kilometer door Europa de Noordzee instroomt. de Lorelei, symfonieën van de aan de Rijn verslaafde
Gelukkig beperkt de schrijver zich niet tot de let- componist Robert Schumann, passeren de revue.
terlijke Rijn in Nederland en komen ook de Lek, Maar ook de verwoestende vervuiling, die al van
Waal, Merwede en Nieuwe Maas aan de orde. Zijn veel eerder dateert dan van de jaren zeventig in de
verhaal is een boeiend mengsel van verhalen van vorige eeuw, de grilligheid van het monster Rijn
een stoet van kunstenaars en schrijvers vanaf de met zijn overstromingen in het Rivierengebied en
Middeleeuwen, eigen observaties, proefschriften, de bijna overstroming in 1995 waarover Roelof
regionale studies, eeuwenoude geschiedschrijvers Bleker, dijkgraaf bij het waterschap Rivierenland
tot en met archieven op het Nationaal Archief in – van Lobith tot Dordrecht – in Tiel uitvoerig aan
Den Haag over de vervuiling van het drinkwater het woord komt, met nieuwe, uitdagende ideeën
tot en met de verslagen van de Staatscommissie om nieuwe (bijna)rampen in het Rivierengebied
voor het Zalmvraagstuk (1906-1916). Het geheel te voorkomen. Dat en nog veel meer komt aan de
nog eens doorspekt met interviews met uitbaters orde. Als een volleerd auteur rijgt Hendriksma de
van etablissementen langs de Rijn, wijnmakers in verhalen aaneen tot een kleurig Rijncollier.
Duitsland of een Nederlandse secretaris-generaal
van de Centrale Commissie Rijnvaart, opgericht Transportas en snelweg
in 1815 en de oudste internationale organisatie ter
wereld. Die zetelt in Straatsburg, in een Rijnpaleis De Betuwe komt het eerst in beeld bij Caesar (100
van keizerWilhelm II, met kleuren ‘als een ouderwets v.Chr. - 44 v. Chr.) die volgens zijn eigen verslag
ingekleurde ansichtkaart’. De Nederlander, groot vijfhonderdduizend – een onmogelijk groot aangeworden op een werf aan de Waal, zetelt in het tal – van onze voorouders in een slag aan de Waal
boudoir van de keizerin. Dramatische zelfmoorden, uitroeide.Wellicht was dat bij Dreumel. Uiteindelijk
opera’s van Wagner, gouddelvers (Das Rheingold), vormde de Rijn de grens – de limes –tussen in Caesars

B.C. Koekkoek schaatsers op de Rijn
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woorden ‘beschaving en barbarij’. En natuurlijk de
leider van de opstand in de Betuwe tegen de Romeinen, de ‘eenogige bruut’ Julius Civilis in 69-70
n. Chr. die bijna nog de overwinning behaalde op
de militair-technisch superieure Romeinen, omdat
ze ‘in het zompige land beter uit de voeten konden
en de rivier als bondgenoot naar hun hand wisten
te zetten’. De riviervissers van Heerewaarden in het
Land van Maas en Waal duikelt Hendriksma al op
in een document uit 1286 in Koblenz. De stad stelt
de succesvolle vissers uit ‘Herewerde’ vrij van tol
mits ze een flinke zalm doneren.
Het Congres van Wenen in 1815, waar de overwinnaars van Napoleon Europa opnieuw verdeelden,
blijkt ook voor de Rijn cruciaal geweest te zijn.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart werd
opgericht, een vervolg op de benoeming van een
directeur-generaal voor de hele Rijn in 1804, ten
tijde van Napoleon. De rivier diende onder één
bestuur te komen, zonder de talloze schippersgilden
die om de paar kilometer tol hieven. Dat maakte
het transport over de rivier extreem duur. Treinen
waren er nog niet en het vervoer over grotere afstand
over de weg bestond ook nog niet. Het begin van de
Industriële Revolutie noodzaakte de economieën
van Europa zich meer met elkaar te verbinden. En
daartoe was de Rijn bij uitstek geschikt. Zo werd
de rivier een van de belangrijkste transportassen
van het continent. Overal diende de vaargeul voor
de steeds dieper liggende stoomschepen uitgebaggerd te worden en sommige delen moesten
gekanaliseerd worden. Dat lukte en de Rijn werd
in de woorden van Hendriksma ‘tot vliegwiel van
het in hoog tempo industrialiserend Europa, een
snelweg die ergens bezuiden Mannheim begon en
bij de Nederlandse grens in bochtige karrensporen
ontaardde.’ Dat maakte de Pruisen, bezig met het
ontwikkelen van de kolen- en staalindustrie, zo
boos dat de Pruisische koning in Hannover de
Nederlandse ambassadeur toevoegde ‘dat het nóg
niet in de bedoeling lag om ook Nederland onder de
vleugels te nemen.’ Het dreigement hielp en vanaf
de tweede helft van de negentiende eeuw begon de
Nederlandse regering ‘jaarlijks twee tonnen gouds’
uit te trekken voor het uitbaggeren van de Rijn en
de Waal. Zonder dat Duitse dreigement was Rotterdam wellicht nooit een van de grootste havens
ter wereld geworden en op zich weer vliegwiel voor
de welvaart in heel Nederland.
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Koeien in de kerk
Vervuild was de Rijn al voor de twintigste eeuw:
ververijen en leerlooierijen dumpten hun afval
direct de Rijn in, waaronder zwaar giftig arsenicum
en zwavelzuur,. Al in 1843 vaardigt de Pruisische
regering een verbod uit op die lozingen, dat overigens
weinig effect had. In 1902 loost de BASF-fabriek in
Ludwigshafen met zes pijpen het chemisch afval op
de rivier. Concurrent Bayer doet dat in hetzelfde
jaar met 56 pijpen op de rivier de Wupper in het
Ruhrgebied, die in de Rijn uitmondt. Vanwege
de kleur van het vervuilde water werd de Wupper
ook wel ‘inktrivier’ genoemd. De staatscommissie
voor het Zalmvraagstuk concludeert in 1916 dat
de vissers uit Oberwesel alleen nog maar aan de
linkeroever van de Rijn vissen ‘omdat het water
langs den rechteroever door het water dat Main
afvoert, zoodanig is vervuild dat de zalmen het
vermijden. Daarom is een centraal gezag in deze
zeer gewenscht’. Noodgedwongen gingen de vissers uit Heerewaarden van zalm over op aal en
bleven na aanvang van het vangstseizoen, de dag
na Pinksteren tot diep in het najaar weg omdat ze
visten tot bij Mannheim of Straatsburg. ‘Elk jaar
opnieuw’, schrijft Hendriksma, ‘liet Heerewaarden negen maanden na Pinksteren een kleine
geboortegolf zien’.
Dijkdoorbraken bleven de Betuwe plagen: de ramp
in 1854 was zo groot dat iedereen die door het water
was getroffen recht had op minimaal een brood per
week ‘zonder onderscheid naar persoon of religie’.
Een gedupeerde boer had recht op maximaal twee
stuks vee. De kerken in de dorpen, die altijd wat
hoger lagen, werden verplicht om met verdrinking
bedreigde inwoners én hun vee onderdak te verlenen. Ieder dorp in de Neder-Betuwe diende twee
schuiten klaar te hebben liggen voor het geval dat
de bewoners geëvacueerd moesten worden.

Een pissende generaal
Over het hoge water in 1995 komt de toenmalige
burgemeester van Ochten Zomerdijk uitvoerig
aan het woord. Een groot probleem was dat de
militairen met hun zware materieel de sterk verzwakte en doorweekte dijk niet op konden zonder
een breuk te veroorzaken. ‘Toen heb ik bij een
plaatselijk landbouwbedrijf een grote hoeveelheid
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kruiwagens gevorderd. Bij Echteld, hier vlakbij, de Rijn met een druiventros in zijn hand, symbool
hebben we zestigduizend kuub zand opgezogen. van de Rijnwijn.
In een paar dagen tijd is in Ochten een complete Zelfs de meest verstokte onromantische geest kan
dijkversterking uitgevoerd.’ Aan de overkant bij na lezing van dit boek niet anders dan toegeven
Druten en Beneden-Leeuwen leidde dat eerder tot dat deze rivier, ongeveer twaalf millennia oud, en
bezorgdheid dan tot opluchting. Zomerdijk: ‘Als hier omgeven door duizenden verhalen en mythes, die
de dijk zou doorbreken, zou het daar veilig zijn. Dat met gemak een hele bibliotheek vullen, een ziel heeft
zie je terug in de geschiedenis van het rivierenland: en veel meer is dan een stroom smeltend gletsjerijs.
brak aan jouw kant de dijk door, stonden ze aan de Zelf ben ik, naar alle waarschijnlijkheid, in de lente
overkant te juichen.Was daar de druk eraf’. De bijna van 1949 in het gras van de glooiende Rijndijk bij
ramp van 1995 schudt waterschappen en overheden Ingen verwekt. Dus wanneer ik nu in 2018 aan de
wakker, miljarden beginnen plotsklaps te stromen Rijn sta, is dat bij uitstek de plek die mijmeringen
en het project ‘Ruimte voor de rivier’ krijgt vorm. oproept over de vele gebeurtenissen uit mijn leven
‘Ineens kon alles’ zegt Zomerdijk, ‘Ik heb hier aan die met deze prachtige rivier verbonden zijn. Vol
de dijk met dat extra geld zelfs nog een hangplek instemming kijkt Rhenus toe.
voor Ochtense jongeren aangelegd!’
Al deze watertechnische verhalen zouden kunnen Titel: De Rijn Biografie van een rivier
suggereren dat de mystiek van de Rijn in de twin- Uitgeverij De Geus
tigste voorgoed het veld had geruimd en plaats had ISBN: 9789044535167
gemaakt voor het beeld van een puur economische 380 pagina’s
route van almaar grotere industriële belangen. Niets Prijs: € 24,99
was minder waar. Toen in maart 1945 een klein
bataljon Amerikaanse soldaten de brug over de
Rijn veroverde en zo als eerste geallieerde soldaten
voet op Duitse bodem zette, kwam bevelvoerend
commandant generaal Patton op een lumineus idee.
Voor de camera’s van de Amerikaanse pers ritste
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
hij op de brug zijn broek open en piste in de Rijn.
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
‘Vater Rhein in yankeehanden vormde de morele
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.
nekslag voor de nazi’s’, merkt een schrijver over
de gebeurtenissen bij Remagen op. ‘Dieper kon
je een Duitser niet kwetsen’, schrijft Hendriksma,
“Remagen killed us” biechtte de ene na de andere
nazigeneraal na de oorlog op aan zijn geallieerde
verhoorders. In zijn dagboekaantekeningen van
maart 1945 kwam propagandaminster Joseph Goebbels zestig keer terug op het verlies van de brug’.
De magie van de rivier is ongebroken. Cruiseschepen vol toeristen varen de Rijn op en af, bezoeken
de Lorelei en zingen nog steeds hoe ‘schön es am
Hoofddealer van: Preston alu/teak Rhein ist.’
Kettler Royal Garden - Smaragd Bankirai - Freeline
Hendrikma’s boek lijkt erop te duiden dat voor
hardhout - K.W.A. Grenen - Summer Wood Teak degene die niet meer aan God geloven, de behoefte
Hartman Mesch
aan het bovennatuurlijke, zich verplaatst naar stromen als de Rijn of de Donau, waar de schrijver – in
dit geval een geboren Fries - in de ban van raakt en
er een ziel in legt, die hij vroeger in de religie vond.
Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
En zo zijn we weer terug bij de aloude riviergod
Internet: www.vdgarde.nl
Rhenus van de Romeinen, gezeten op een steen aan

Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
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Kwartierstaat van Dirk Jacobus SCHOLTUS
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voorLicHting vAn de KAnseL in de negentiende eeuW
o ver dijKdoorbrAKen, drenKeLingen en mAnmoedige geneesHeren
K AreL vAn den b ergs

I

n een tijd zonder radio, televisie en digitale communicatiemiddelen was
er maar één medium om alle mensen te bereiken en dat was de preekstoel.

In de volkstellingen van de 19e eeuw was er nau- in de onderstaande publicatie het volgende :
welijks sprake van gezinnen die niet bij een kerkgenootschap waren aangesloten. Dat zou ook heel …tegen het hier en elders alsnog bestaande oude vooronverstandig zijn, armoe lag altijd op de loer en een oordeel, om geene drenkelingen geheel uit het water te
beroep op de kerkelijke diaconie, zonder lid te zijn halen anders dan in bijwezen van enig Magistraatsvan een kerk, was dan niet mogelijk.
persoon… dat zulks voortaan jaarlijks in de maand
Na het vertrek van de Fransen had overheid de December geregeld plaats vinde, en om voorts naar
protestantse kerk gereorganiseerd. Zij benoemde mogelijkheid, het boven bedoelde vooroordeel door
de synodeleden en betaalde mee om de kerk (ook Hun Edel Achtbaren teregtwijzingen tegen te gaan…
de rooms-katholieke, al voor het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1852) in stand te houden. Hielp het dringende advies om de drenkeling nu wel
Daardoor was het min of meer vanzelfsprekend “ganschelijk uit het water te halen zonder bijwezen
dat de predikanten aan verzoeken van hogerhand van eenig Magistraatspersoon” ?
gevolg gaven.
Niet echt. Het schrappen van deze regel kostte
In 1839 verzocht de Gouverneur van de Provincie blijkbaar zoveel moeite dat zelfs nog in 1850 de
Gelderland, de huidige Commissaris van de Koning,

Illustratie tekst
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Gouverneur van de Provincie een herhaald schrijven deed uitgaan naar de Burgemeester, ”leraars
der verschillende godsdienstige gezindheden” en
“onderwijzers der jeugd” om hun autoriteit in te zetten om het oude advies van wachten af te schaffen.
Hoe hardnekkig kon een regel zijn. Eerst redden,
dan de veldwachter roepen werd het nieuwe adagium.1 Voorlichting bleef echter noodzakelijk. In
maart 1877 liet de staatsraad bij monde van de
Commissaris van de Koning aanplakbiljetten en
“vliegende blaadjes” van de maatschappij tot redding
van drenkelingen verspreiden ter instructie hoe te
handelen bij drenkelingen in schijndode toestand.
Het devies : “help goed, maar bovenal, help spoedig”
geldt vandaag de dag nog steeds.

Het redden van drenkelingen in de
19e eeuw
De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
gaf voorlichting aan leek en arts. In 1767 werd de
maatschappij in Amsterdam opgericht. Ze stimuleerde het weer tot leven brengen van drenkelingen door het uitloven van een beloning in de
vorm van een medaille en een geldsom. Zwemmen leren was wellicht het belangrijkste advies
om verdrinking te voorkomen, maar daarover
werd niet gesproken.

of over een ton gerold om zo de maag te ontlasten.
De natte kleren werden uitgetrokken en het lichaam
verwarmd met kruiken. Ook schreef men dat “het
bijliggen van een gezond ontkleed mensch tot het
onderhouden der warmte door de ondervinding
doelmatig kon zijn”. Net als wrijven, ondersteund
door geestrijk vocht en zachtjes bij tussenpozen
op borst en buik drukken waardoor de natuurlijke
ademhaling nagebootst werd. Eventueel prikkelde
men de handpalmen en voetzolen met droge borstels
of brandewijn. Waar alcohol al niet goed voor was.
Deze eerste hulp handelingen diendenvoortdurend
herhaald worden en nadrukkelijk werd geadviseerd
niet te snel op te geven.
Naast de druppels van Hoffman gebruikte men ook
een ander middel om de “levensgeest” op te wekken en de ademhaling te stimuleren. Dat gebeurde
met de zogenaamde tabaksklisteerspuit, waarmee
tabaksrook in de anus werd gespoten.
Zelfs in het handboek voor de plaatselijke besturen
te plattelande van 1844 werd daar nog positief over
gedacht. Waar tabak ook al niet goed voor was.

Proberen om de “levensgeest” op te wekken bestond
aanvankelijk uit het zogenaamde penselen, met
een kwastje de neus en de keel van het slachtoffer
bevochtigen met zogenaamde Hoffmanndruppels
(Duitse arts, 1660-1742). Die druppels bestonden
uit één deel ether op drie delen alcohol. De ademhaling werd hierdoor geprikkeld en gestimuleerd.
Tot ruim in de 19e eeuw werd dit “geneesmiddel”
gebruikt. Rum, brandewijn of ander geestrijk vocht
zou hetzelfde effect gehad hebben.
Nabijgelegen herbergen werden uitgerust met Tabaksklisteerspuit, opzetstuk en pijp
een kistje instrumenten om in geval van nood de Museum Boerhaave in Leiden
schijndode tot leven te wekken. De geneeskundige
werd ook door de Gouverneur geadviseerd om de Ondanks voortschrijdend inzicht bleef regels afschaffen en nieuwe inzichten toepassen een moeimiddelen daarvoor aan te schaffen.
zame zaak. In 1825 had de Rotterdammer Willem
Wanneer de drenkeling met dreg- of reddinghaken van Houten een zogenaamde drenkeling stik- en
op het droge was gehesen, werd hij of zij, op een levensluchtpomp ontwikkeld, een soort van beleer of gedragen door 2-3 mensen, naar de dichtst- ademingsapparaat bestaande uit twee slangetjes,
bijzijnde herberg gebracht. Het hoofd rechtop en die in de neusgaten van het slachtoffer gestoken
werden, met daaraan een blaasbalg om lucht in te
knellende kleding losgemaakt.
Voor die tijd werd de drenkeling op de kop gehouden blazen. Ondanks dat een Amsterdamse hoogleraar
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in de fysiologie (de leer der levensverrichtingen) dit driehonderd gulden uit voor de slachtoffers van
apparaat propageerde, schrapte de Maatschappij de watervloed. Zij gaf via de predikanten aan de
tot Redding der Drenkelingen het in 1838 uit hun “nooddruftigen per hoofd van het gezin een pond
voorlichtingsprogramma.
brood, eenig zout, hooi en aardappelen”.
Hoewel de werking van de bloedsomloop en van
de ademhaling al eerder bekend was, werd die ken- Ongevallen door overboord slaan van het schip,
nis onvoldoende toegepast. Dat gold ook voor het door het ijs zakken of bij het pootje baden kwamen
constateren van de dood. De oudste stethoscoop regelmatig voor evenals kinderen, die in de sloot
werd in 1816 ontwikkeld. Met die houten buis van terecht kwamen. Soms werd er een zelfdoding ge30 bij 3 cm kon men het hart beluisteren, zodat de meld of het bewust verdrinken van een ongewenst
geneesheer niet meer het oor op de borst moest pasgeboren kind.
leggen om de dood te constateren en ook niet meer
hoefde te wachten op tekenen van ontbinding. Pas Schouwen en begraven
in de tweede helft van de 19e eeuw zou de stetho- De gemeenten zaten meestal krap bij kas. Onderling
hielden ze elkaar op de hoogte van verdrinkingen,
scoop algemeen ingang vinden.
of een verdenking ervan en van lichamen die nog
Verdrinking door overstroming en ongeval niet boven water waren gekomen. Identificatie
De Betuwe ligt in een waterrijk gebied en werd was het eerste doel, het verhalen van de kosten op
regelmatig door dijkdoorbraken getroffen. Die de nabestaanden het niet onbelangrijke tweede.
van 17 januari 1809 was zeer heftig en het lot der Soms loofde de familie een geldbedrag uit wanneer
ingezetenen was “allerbeklagelijkst, vooral van hen hun verdronken familielid gevonden zou worden.
die hunne woonplaatsen meer veldwaarts hadden”2. In 1812 kreeg chirurgijn Pieter van Batenburg uit
De 30e januari 1809 stormde het zo hevig dat een Maurik complimenten vanwege zijn inspanning
enorme hoeveelheid voortgestuwd ijs enorme ver- een drenkeling te redden. Helaas mocht het dit keer
woestingen veroorzaakte. In Maurik verdronken niet baten. De gerechtelijke autoriteit uit Tiel schreef
er twaalf mensen waaronder zeven kinderen. Twee aan de burgemeester van Maurik de volgende brief.
drenkelingen die men voor dood hield werden door
“kunstbewerking’ van den bekwamen heelmeester Departement van den Boven IJssel. Tiel 26 januari 1812
Pieter van Batenburg behouden”.3
Mijn Heer de Maire !
Hem werd mede gedeeld dat zijn huis dreigde in te
storten maar hij zei “dat hem aan het leven van het De Heer onderprefect zend mij uwe missive van gistekind meer gelegen lag dan aan zijne bezittingen”.4 ren houdende kennis geving dat Geurt Willem, zoon
Voor het redden van Dirk van Erven en het kind van Gerrit van Westreenen door het ijs gevallen en
van Jacob van Eck, die bijna twee uur in het water verdronken was. – Ik heb met genoegen gezien dat de
gelegen hadden kreeg hij van de Maatschappij tot Heer van Batenburg op uw last alle reddingsmiddelen
Nut van ’t Algemeen een “vereerend getuigschrift, heeft aangewend en alhoewel dezelve vrugteloos geweest
benevens een boekgeschenk” uitgereikt en van zijn, is de betoonde ijver altijd te prijzen.
de Maatschappij ter Redding van Drenkelingen Van de door U gedane schouw moet proces verbaal
een erepenning.
worden geformeerd en aan mij ingezonden. In hetOp 7 februari bezocht Koning Lodewijk Napoleon zelve behoort mede melding te worden gemaakt van
de Betuwe ter ondersteuning van de getroffenen. de verklaring van den Chirurgijn, die hij aan u op
Niet alleen als blijk van morele steun, ook financieel zijn Eer en geweeten moet afgeven – voorts autoriseer
doneerde hij genereus.
ik U(w)E(dele): om de nodige permissie tot begraving
van den drenkeling te verlenen.
In de jaren 1812, 1814, 1820, 1827 en 1855 werd de Ontvang, mijn Heer de Maire ! de verzekering mijner
bevolking opnieuw getroffen door wateroverlast. achting.
De kerk speelde naast de voorlichting ook een praktische rol bij de verdeling van de hulpgoederen. In Van Lith de Jeude secr(etaris).
januari 1820 bijvoorbeeld trok de gemeente Maurik
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De zinsnede “op uw last” lijkt erop te wijzen dat
eerst een “magistraatspersoon” zoals toen nog gebruikelijk gewaarschuwd was. De Burgemeester gaf
het groene licht om tot actie over te gaan.
Het voorschrift om de verklaring van overlijden
nauwkeurig in te vullen geldt heden ten dage nog
steeds. Zonder dat kan er niet begraven worden
Dezelfde chirurgijn werd in mei 1818 opnieuw bij
een drenkeling geroepen:
in de Lek bij Ravenswaaij viste men iemand op van
het manlijke geslacht die “…lang moest zijn verdron-

ken geweest en reeds tot verrotting was overgegaan,
gekleed met een zwart bombazijn buis, linnen broek,
puntige schoenen met lederen riempjes en zoodanig
lang in het water gelegen dat de kleding de minste
waarde had…”
Bij de schouw schatte men de leeftijd van het slachtoffer tussen de 30 en 40 jaar, de lengte bedroeg 5 ½
voet (=165 cm).

RAR Tiel 0812- 201
Brievenboek 1818.

Memorie van kosten tot het voeren van de Schouw en het begraven van eene te Ravenswaaij uit de
Rivier de Leck opgevischte drenkeling den 22 Mei 1818.
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Voor den Heer P. van Batenburg chirurgijn te Maurik wegens:
- de gedane schouw ................................................. f 6,- Jan Klompenaar voor het opvisschen ....... f 3,- E. van Nijkerk voor ‘t maken van een
kist ................................................................................ f 6,50.
- N. de Bruin voor ‘t graf maken dragers
voorgaan ...................................................................... f 3,25.
- Rijskosten en verteering voor den
schout en chirurgijn ............................................ f 4,-.

Een medaille voor de geneesheer werd aangevraagd.
Medemenselijkheid kent ook zijn grenzen. Chirurgijn Bronckhorst uit Rhenen redde eind 18e eeuw
een drenkeling uit Opheusden en stuurde een hoge
rekening naar de gemeente met de verklaring dat
Opheusden meest bewoond wordt door vrome en
bijgelovige mensen. “Alleen door drank en geld
worden zij aangemoedigd een drenkeling hulp
te bieden…”
Die tijden zijn gelukkig veranderd!

Opvallend zijn de disproportioneel hoge reiskosten
en vertering van Schout en Chirurgijn ten bedrage
van f 4,- 5.
Hoe hoog waren die reiskosten van Maurik naar
Ravenswaaij eigenlijk? Moesten zij een rijtuig met
koetsier huren? Kostte deze schouw zoveel tijd dat
de inwendige mens versterkt moest worden of
maakten zij van het werk een uitje?
Op 8 augustus 1870 was de 17 jarige Hendrik Vagevuur uit Raalte van boord gevallen en in de Rijn
bij Maurik verdronken. De kosten werden bij zijn
ouders gedeclareerd.
De doodskist kostte in 1870 f 7,-, kisten f 0,50, transport van de Rijn naar het baarhuisje f 1,25, 4 dragers
ieder 75 cent f 3,-, onkosten bij het begraven f 0,50
cent en het maken van een graf f 1,- . Totaal f 13,25.

Noten
1. RAR Tiel 0812-233 Brievenboek 1850.
2. Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren in het Koningrijk
Holland 1809
3. Aardrijkkundig woordenboek van der Aa uit 1846.
4. Algemeen verslag der maatschappij ter redding van
drenkelingen tot nut van ’t algemeen 1809.
5. RAR Tiel 0812-201 Brievenboek 1818.

Bronnen
Bibliotheek Historische kring Kesteren en omstreken,
Streekmuseum Baron van Brakell Ommeren, Provinciale bladen.
Regionaal Archief Rivierenland Tiel, toegangsnr. 0812,
diverse inventarisnummers.
Wikipedia. Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Opvallend is dat tussen 1818 en 1870 de kosten
voor begraven ongeveer hetzelfde gebleven zijn.

Bijzonder ongeval
Op 11 Juni 1843 had geneesheer Ocker van Batenburg :
“…door den onvermoeiden ijver alhier in het leven
teruggebragt Margaretha van Lutterveld, huisvrouw
van den schoolonderwijzer Willem van der Salm te
Maurik, welke was gevallen in een waterput, twee
nederlandsche ellen diep water bevattende en daarom
zoo men met grond vermoeden kan langer dan een
kwartier gelegen had en daaruit voor dood weer
gehaald…”
De meeste ongevallen gebeuren rond of in huis, zo
ook hier. De ongelukkige is waarschijnlijk voorover
in de put gevallen. Stond het water te diep?
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Fax. (0488) 45 26 21
E-mail: info@vanlynden.eu

Postbus 24
6670 AA Zetten

• Beheer en taxaties
• Onteigening en planschade
• Grond en pachtzaken
• Schaderegelingen
Rentmeester
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR – DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF

1/4

NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT
HET VERSCHIL

1/4
Slagerij
/ traiteur Augustinus
Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A. R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN

Hoofdstraat 12 – 4041 AD – Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 – Fax: 048848 10 92
http://www.slagerijaugustinus.nl
E-mail: info@slagerijaugustinus.nl

1/4
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
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een droom vAn een drAAimoLen

P iet scHimmeL, een meester in miniAturen
jAn vAn roeKeL

I

n een regionale krant uit 1983 stond een uitvoerig portret van Piet Schimmel, de maker van dit
prachtige stukje bouwkunst. Piet Schimmel was
toen 51 jaar en kwam uit Echteld.

De belangrijkste citaten uit dat krantenartikel worden hieronder weergegeven.
Tot zijn grote spijt moest Piet Schimmel al op 38-jarige
leeftijd stoppen met zijn schildersbedrijf vanwege
zijn gezondheid. Piet: “Toen ik niet meer mocht

werken had ik ineens volop tijd voor een enorm
aantal hobby's. De drang naar het maken van mooie
dingen kwam weer boven, evenals de interesse in het
bewerken van hout. Ik maak meubels, schilderijtjes,
beschilder kolenkitten, melkbussen en naaidozen
en tenslotte heb ik me bekwaamd in modelbouw.
Modelbouw doe ik het allerliefst omdat daar alles inzit. Zowel techniek als hout, metaalbewerking, mechaniek, elektrotechniek en vooral ook
erg fijn schilderwerk. Neem nou die draaimolen.
Hij staat een poosje stil, belt, gaat draaien en staat
vervolgens weer een poosje stil. Dat wordt allemaal
geregeld door een klok uit een wasmachine die in
de vrachtwagen is gebouwd, die er naast staat. Er
staan twee sets fietsjes in de molen, die precies aan
elkaar gelijk moeten zijn. Er zijn draaigondels en
schommelgondels die draaien en op en neer gaan,
gewone schommels, beweegbare paardjes etc. etc.
Dat alles is beschilderd met figuurtjes die steeds
weer terug komen en aan elkaar gelijk moeten
zijn. Bovendien moet alles bijzonder degelijk zijn
want het moet soms lang draaien. Anderhalf jaar
lang heb ik vrijwel dagelijks aan de draaimolen
met toebehoren gewerkt.
Iets maken wat beweegt is mijn grote uitdaging
voor. Vooral dat kermisspul is niets te krijgen in
de modelbouwwinkels.”

Piet scHimmeL, bouWer vAn
miniAtuur-KermisAttrActies!

- 34

D e Baron HKK&O - ADI 1e jaargang nr. 2 – februari 2018

Leve Rangé

I

n de eerste helft van de vorige eeuw vormde de
draaimolen het middelpunt van het grootste feest
dat een Betuws dorp in die jaren zonder televisie
en buitenlandse reizen vormde: de kermis. Zo ook
in Ingen waar de molen van de familie Rangé uit
Wijk bij Duurstede al vanaf 1878 (tot aan 1958)
ieder jaar midden op het Dorpsplein prijkte.

Drie dagen lang leek het dorp iets boven de aardbodem te zweven, met als onbetwist middelpunt
de draaimolen van de familie Rangé. Op een of
andere ondoorgrondelijke wijze, had het plezier
dat een draaimolen nu eenmaal altijd met zich
meebrengt, een diepe snaar in Ingen geraakt. In
1948, bij de viering van het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, werd er een
boog gebouwd op het Dorpsplein. Maar het was
wel een opmerkelijke boog. Want weliswaar stond
er boven op de boog een ferme kroon met ernaast
twee leeuwen en daaronder 1898-1948, maar de
staanders van de boog verwezen naar een heel ander jubileum dat helemaal niet overeenkwam met
de jaartallen erboven. Vier grote borden bevatten
de tekst ‘Leve Rangé’ en ‘70 jaar Rangé’. De naam
Wilhelmina was nergens te bespeuren. Zo leek het
alsof het dorp de herdenking van 70 jaar feest veel
belangrijker achtte dan het jubileum van een verre
vorstin, die nog nooit iemand had gezien. Geurt
van de Waal, timmerman, groeide op in het timmermansbedrijfje van zijn vader op het Dorplein
en bouwde als tiener mee aan de boog: “We hadden
vroeger zeker zoveel schik als nu. Als de kermis op
komst was, dan begon je al iets te sparen, zodat je
wat geld had.” Zijn vrouw Joke: “Als er kermis was
dan liep ik thuis al drie weken in het gareel, want
anders mocht ik niet te veld. Aan ooms en tantes
vroeg ik dan een fooitje voor de kermis.” Jannie van
Ossenbruggen-Honders, dochter van de postbode
Sinus Honders: “De mensen vroegen aan mijn vader:
‘Kan ik niet wat geld lenen, want mijn kinderen
moeten vanavond naar de kermis’.” Ien, de zuster
van Geurt: “Ook alle grote mensen zaten toen nog in
de draaimolen, in de schuiten van Rangé. Daarom
draaide hij tot twaalf uur ’s avonds. Vroeger, toen
ze nog geen woonwagen hadden, sliepen ze bij
mijn vader en moeder thuis. Daarom mochten wij
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altijd voor niks in de draaimolen.” Huib van
Ossenbruggen: “Er waren mensen die het
mestvarken verkochten, speciaal voor de
kermis. Veel mensen, die uit Ingen verhuisd
waren kwamen speciaal voor de kermis terug
naar het dorp.We hadden toen minder geld,
maar als we eens een keer uitgingen, dan
leefde je er naar toe. Tegenwoordig is dat
anders. Nu is het iedere dag feest en zijn ze
niet anders meer gewend.”
Meerdere malen is Piet Schimmel veel geld
geboden voor zijn prachtige draaimolen.
Maar daar gaat hij niet op in: “Van geld heb ik
maar weinig plezier. Wat koop je daarvoor?
ik heb er veel meer aan als ik de mensen
waarderend zie kijken en ze leuk reageren.
Ik laat mijn spullen dan ook graag zien.
Binnenkort misschien op een school. Maar
het leukste is en blijft toch het maken ervan.”
In 2017 is de molen nagekeken, hier en daar
wat gerestaureerd en weer voor gebruik gereed gemaakt. Wij zijn er erg blij mee dat dit
pronkstuk van ingenieuze huisvlijt van de
hoogste orde nu in ons museum staat. Een
betere plek voor Piet zijn wens, waardering
en bewondering van de bezoekers, is er in
de Betuwe niet denkbaar.

ALs er Kermis WAs, dAn begon
je AL iets te sPAren...
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de fiets vAn doKter borst
d oor K AreL vAn den b erg

J

ohannes Borst geboren in 1849 te Alkemade
(Z-H) huwde in 1875 Maria U.P. Kuijpers. Tussen 1876 en 1899 kregen zij 12 kinderen. Hij werd
weduwnaar en trouwde in 1901 met de 18 jaar
jongere Maria J.C. Oudegeest. In 1902 werd nog
een zoon Jacobus Gerardus Gerbrant geboren.
Die trad in de voetsporen van zijn vader en werd
hoogleraar interne geneeskunde aan de universiteit
van Amsterdam.
Johannes Borst was van 1879 tot 1914 huisarts
in Lienden en overleed daar in 1919 op 70 jarige
leeftijd.

Johannes Borst werkte vier jaar als geneesheer in
Maurik voor hij zich in 1879 in de buurgemeente
Lienden vestigde waar een plaats was vrijgekomen
na het overlijden van de arts Sandbrink. De overstap
naar Lienden was niet alleen aantrekkelijk door de
betere huisvesting maar vooral vanwege de aanstelling als gemeentelijk geneesheer. Dat leverde
een vast jaarinkomen van vierhonderd gulden op.

Voor dat bedrag diende hij zorg te verlenen aan
de armen die ten laste van de gemeente kwamen,
vaccinaties te verrichten, de doden te schouwen
met afgifte van een schriftelijke verklaring van
overlijden, adviezen te geven bij desinfecteren tegen
besmettelijke ziekten en gezondheidsverklaringen
af te geven na het keuren van jonge mannen voor
schutterij of nationale militie.
Daarbij ontving hij nog f 200,- per jaar vanwege
de geneeskundige hulp aan armen die onder de
diaconie van de kerk vielen, inclusief de aan hen
verstrekte medicatie.
Daarnaast bediende hij zijn particuliere patiënten.

Fiets
Het fietsen werd gebruiksvriendelijker nadat de
Engelse veearts Dunlop in 1888 de luchtband had
ontwikkeld. Aanvankelijk was het rijwiel een statussymbool maar naarmate de aanschafprijs daalde,
van f 90,- in 1889 tot f 55,- in 1910, steeg de verkoop
en kon ook de gewone man, die rond
1900 zo’n f 10,- per week verdiende,
zich veroorloven een rijwiel aan te
schaffen. De werkgevers zagen de
voordelen van de fiets in want door de
verbeterde mobiliteit nam de arbeidsproductiviteit toe. Zij stimuleerden en
subsidieerden de aanschaf. Zo werd
de term dienstfiets geboren.
In 1898 had 1 op de 53 inwoners een
stalen ros en in 1906 was de fietsdichtheid 1 op 17. Aanvankelijk bedroeg de
rijwielbelasting twee gulden per jaar
per persoon, later werd die bijdrage
aan ’s lands schatkist afhankelijk van
de huurwaarde van het huis. Sedert
1906 werd fietsen ook veiliger, een
fietsbel was verplicht.

RAR Tiel 0802-76 Raadsbesluit 16 april 1879.
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Dienstfiets?

Waarom dan deze zwart op wit “niet verkoop verklaring”, die ook nog 95 cent aan zegel en leges kostte?
Was het artikel “(Arbeiter)Fahrrad” in ons buurland
zo gewild dat er buiten het normale circuit om een
illegale handel bestond in gebruikte fietsen? Kostte
het rijwiel daar meer of was de familie Borst bang
dat zijn fiets bij terugkeer afgenomen zou worden?
Moest om de grens te passeren een verklaring van
eigendom aan de douane overhandigd worden?

Dank zij een officiële verklaring van de burgemeester
weten we dat het echtpaar Borst in de zomer van
1906 met de fiets op vakantie naar Duitsland ging.
Werd die brief geschreven op verzoek van het
echtpaar Borst of was de dokter in het bezit van
een dienstfiets opdat hij sneller bezoeken kon
afleggen bij het voldoen aan zijn gemeentelijke
verplichtingen?
Zonder twijfel verdiende hij genoeg om dat ver- Zoon Jacobus Borst, bij wie ik college liep, sprak
voermiddel zelf aan te schaffen. Bovendien was het tijdens zijn zaterdagochtend colleges meermalen
ook in zijn eigen belang om de particuliere praktijk met waardering over Lienden en de soms moeizo efficiënt mogelijk te bedienen, immers met de lijke omstandigheden waaronder zijn vader moest
fiets werden, als de wegen dat toelieten, de visites werken. Over de fiets van zijn vader heb ik hem
sneller afgelegd dan te voet of met paard en koets. uiteraard nooit gehoord.
In tegenstelling tot Nederland was Duitsland veel
Wie kan een verklaring geven?
minder een fietsland.

Bronnen
Regionaal Archief Rivierenland
toegang 0802 inventarisnr 76
en 1203, Honderd jaar fietsen
in Nederland 1850-1950 van
R. Lesisz. en Peter Giesen in de
Volkskrant van 24 mei 2009.

RAR Tiel 0802-76.
Burgemeester Verbrugh
verklaart op 25 juli 1906
dat geneesheer Johannes
Borst en zijn vrouw zich
voor enige weken naar
Duitsland begeven en de
hun toebehorende rijwielen
niet mee nemen om daar te
lande te verkopen.
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Doe-het-zelf centrum

1/4
Voor al uw:










Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair
Electra
Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren
Meubels







Schuifwanden
Hout
Plaatmaterialen
Zonwering
Verhuur
tapijtreiniger
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Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 – Kesteren
Telefoon (0488) 48 12 23

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

1/4

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

1/4
Eenvoudig tanken
met uw
pas
Dalwagen 16
6669 CC DODEWAARD
(0488) 41 13 16

- 38

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Nieuwe boeken
Titel:
De gilden van de stad Tiel.
auteur: Huub van Heiningen.
Uitgave van iWish Design.
Jaar: 2017.
264 blz.

Te raadplegen in de bibliotheek van het
Arend Datema Instituut.
Jouw streek Gelderland vanuit de lucht.
Uitgave van Blue i Green Publishing.
Jaar: 2017.

Titel:
Deel 6 en 7 uit de serie
Titel:
'Utrechtse parentelen' voor 1650.
Archeologisch onderzoek bij Lienden-Den Eng, Uitgave van Hollandse Vereniging voor Genealogie.
gemeente Buren (rapport nr. 70).
Jaar: 2017 (beide delen).
(over de goudschat van Lienden)
Respectievelijk 384 en 358 blz.
Uitgave van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Titel:
Jaar; 2017.
Jaarverslag over 1937 van de N.V. de Haarlemsche
53 blz.
Hypotheekbank.
Uitgave van Johan Enschede en Zonen.
Titel:
Jaar: 1938.
De classis van Tiel 1579-1816.
27 blz.
Bewerking: P.D. Spies.
Uitgave van Pumbo.nl
Jaar: 2017.
648 blz.
Tabula Batavorum deel 18
Titel:
Grenzeloos: Inkomende en uitgaande Betuwnaren.
Diverse auteurs
Uitgave van De Gravin.
Jaar: 2017.
170 blz.
Titel:

1/4

88) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.nl
Na een ontspannen ietstocht 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
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uit de Historie vAn H erveLd
H ermAn de r egt

De Steenen Kamer, vervolg.

Intocht

E

en plechtige intocht, met pracht en praal, grandeur en groot vertoon over de Tielsestraat, de
grote verbindingsweg van Elst, het centrum van
de Overbetuwe, naar Tiel, toen een belangrijke
handelsstad. Zo wilde de graaf van Gelre Andelst
tijdens de Middeleeuwen binnen komen, gezeten
op een prachtige schimmel, begeleid door ruiters,
schallende trompetten en wuivende pluimen. De
grote boerderij De Steenen Kamer was in Herveld,
vlakbij de grens van de kerspel (parochie). Hier vandaan naar de toren van Andelst, waar de rechtszitting
zou plaatsvinden, was het vierentwintighonderd
meter. De Steenenkamerstraat was lang en vrijwel
recht en er mocht verder niemand aan wonen. In

Herveld was geen kasteelheer waarmee hij de eer
zou moeten delen.

Waarom moest dat toen zo gaan?
In de Middeleeuwen waren er geen kranten. Daarom
was dit het enige moment in een jaar dat de mensen
van het dorp iets zagen en iets merkten van wie het
gezag over hen uitoefende.

De Steenen Kamer
In die tijd waren alle huizen van hout. Maar gebouwen die gezag moesten uitstralen, als statussymbool, waren deels van steen. Maar dat was te
duur. Daarom was alleen de gevel van steen, net als
de muren van het voornaamste vertrek, de kamer.

scHenKingen uit 2017
De heer H. van den Bosch, Ochten
Familie Martens, Kesteren
De heer G. van Erkel, Geldermalsen
Mew. A.C. Knoop, Dodewaard
Mew. E.E. Coops-Bood,'s Graveland
St. Voorbeeldbedrij f voo r Zacht F ruit
Erven A.J. van Mourik, IJzendoom
De heer G. Greep, Kesteren
De heer G.J. van Druten
De heer A. Fransen, Elst (U)
De heer P.H. Kegelaar, Opheusden
De heer J. van Ingen, Opheusden
Mew. A. Walravens, Lienden
De heer J. Thien, Bennekom
De heer van Mourik, Opheusden
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Elf dvd's, omgezet van videobanden
Diaprojector, dia's en ansichtkaarten
Diverse boeken
Diverse boeken
Twee taalatlassen
Schenking 1000 etno
Diverse boeken
Diverse boeken
Diverse boeken
Genealogische gegevens en foto's
Tijdschriften WO II en krantenknipsels
Boeken WO II van Dr. L. de Jong en kaartmateriaal
Canon van Buren en gemeenteatlas van Utrecht
Utrechtse parentelen voor 1650, delen 6 en 7
Tijdschriften, schoolboekjes en notariele akten
notariële akten
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1/4

Dorpsstraat 2
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86

1/4
Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

1/4
Ochten Telefoon (0344) 64 17 93

D e Baron HKK&O - ADI 1e jaargang nr. 2 – februari 2018

Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 64 12 82
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Onze openingstijden zijn: di-wo-do: 09:00-18:00, vrijdag: 09:00-21:00, zaterdag: 09:00-17:00

1/4

Tielsestraat 103
4041 CS
Kesteren

Tel: (0488) 44 12 98
Fax: (0488) 44 32 92
email: info@vandamwonen

Motor- en auto rijschool Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren

1/2

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

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

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

Tevens beschikken we over moderne theoriefaciliteiten!
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1/2
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
Kesteren

4041 XG

pspies@solcon.nl

1/2
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 keuringen, onderhoudst
schadewerkzaamheden, spot-repair
en reparaties.
Ook uw bedrijfsauto is bij ons in
goede handen! Wij zorgen eventueel
voor gelijkwaardig vervangend
vervoer.
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notuLen vAn de A Lgemene LedenvergAdering
oP mAAndAg 10 APriL 2017
Welkom:
Chris de Bont stelt zich voor als technisch voorzitter.
Mededelingen:
Chris staat stil bij het feit dat onze voorzitter Folkert Schuurman in juni 2016 is
overleden, waarmee de vereniging in een groot gat is gevallen omdat Folkert veel
taken van de vereniging op zich genomen had. In eerste instantie heeft Kobus van
Ingen deze taak als interim voorlopig waargenomen, gevolgd door Chris de Bont
als technisch voorzitter tot we een nieuwe voorzitter gevonden hebben. Gelukkig
meldt Chris dat we de zaken weer aardig op de rit hebben.
• Een ander beoogd bestuurslid, namelijk Michael Breeman kwam in december
2016 door een noodlottig om het leven.
• Wat de verdere museuminrichting betreft van ons gedeelte, hebben we inmiddels
een commissie gevormd die zich hier mee bezighoudt om het dit jaar nog af te
ronden en dat alle lege vritrines opgevuld gaan worden.
• Hulde aan alle vrijwilligers die hier aan meehelpen! Mocht er iemand zijn die hier
aan mee wil werken hetzij voor klusjes of rondleidingen of bemanning tijdens
de openingstijden, u bent van harte welkom!
Notulen van de A.L. vergadering 2016 worden goedgekeurd.
Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen:
• Onze werkgroep Archeologie helpt mee bij de opgravingen in Medel, een zeer
interessant archeologisch gebied.
• Aan WOII wordt ook weer gewerkt
• Aan de genealogie wordt nog steeds gewerkt
Financiën:
• De meeste inkomsten hebben we uit de contributie. Er hebben inmiddels al 350
leden de contributie betaald, waarvoor dank (ondanks dat er op de factuur per
abuis een cijfer in het banknummer vergeten was). We hopen dat de rest ook
spoedig overmaakt, zodat we geen aanmaningen hoeven te sturen of te bellen.
• We hebben een negatief saldo, tengevolge van de afschrijving van de inrichting
van ons museumgedeelte.
• Het ledental over 2016 is helaas verminderd en 17 leden vallen er per 1 januari
2017 af.
• De uitgave aan de Tabula viel dit jaar mee, echter de porto wordt steeds duurder
en sprekers voor de lezingen vragen ook steeds meer geld.
• Romeindendag viel tegen en kostte geld.
• Voor 2018 doen we een voorstel voor contributieverhoging en dit werd goedgekeurd. Het lidmaatschap wordt per 1 januari verhoogd tot € 20 per jaar.
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Kascontrole:
K.v.d. Berg meldt, ook namens mevrouw Timmer Van Beusekom, dat de boeken
in orde zijn bevonden. Waarmee de penningmeester decharge wordt verleend.
Martin van Brink uit Tiel wordt het nieuwe kascontrole lid.
Bestuursverkiezing:
Christoffel van Esterik wordt gekozen als nieuw bestuurslid en gaat het voorzitterschap bekleden.
Carel Versluis van de werkgroep archeologie (en coördinator van de vrijwilligers
bij de opgraving op op Medel) wordt gekozen tot nieuw bestuurslid
Evert van Gend en Joke Honders zijn aftredend en herkiesbaar en worden weer
gekozen.
Rondvraag:
• Christoffel van Esterik stelt zich even voor aan iedereen en geeft in het kort een
overzicht van de werkzaamheden in zijn leven.
• De heer A. Keij wil zijn boekenrij schenken, maar het overgrote deel gaat naar
het Regionale Archief. Hij gaat met Frans Nieuwenhof, Ran Martens en Joke
Honders overleggen.
• De schilderijen van Johannes Vermeer mochten we nog een jaar langer laten
hangen.
• Iemand doet een voorstel om een oproep te doen voor nieuwe leden!

1/2
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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jAArversLAg secretAriAAt HKK&o 2017
joKe Honders

1. De Algemene ledenvergadering vond plaats op
maandag 10 april 2017, zie de notulen.
2. De Historische Kring in 2017.
Het ledental van de HKK&O bedroeg eind 2017
410 leden. Over heel 2017 genomen een aanwas
van 15 nieuwe leden.
Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde in 2017 zes maal.
We kregen een nieuwe voorzitter, Christoffel van
Esterik. Carel Versluis van de werkgroep Archeologie
trad toe als bestuurslid.
Lezingen
In het verslagjaar werden wederom negen lezingen
gehouden, waarvan allen in het Streek-museum te
Ommeren.
Kobus van Ingen en Joke Honders gaven namens
onze vereniging wederom lezingen in de regio.
Excursie
De excursie voerde ons dit jaar naar Noord-Holland,
naar de Adelbertus akker en het Cruquius museum.

bijeenkomst was wederom in het Veerhuis
te Opheusden. Het thema voor de komende
Tabula is 'De Reformatie in de Betuwe.'
50-jarig jubileum
We vierden in november ons 50-jarig jubileum
met een bijzondere lezingavond gewijd aan
de Liendense goudschat. Daarbij werden die
avond de replica’s van de goudschat onthuld.
Zaterdag 18 november was er een feestelijke
receptie voor genodigden en kon men onze
volledige ingerichte tentoonstellling bezichtigen.
We kregen daarbij veel complimenten over het
feit dat wij zoveel prachtige vondsten hebben met
mooie uitlegborden aan de wand. De opmaak
daarvan werd verzorgd door Nus Tahitu uit Elst
(Gld.), die ook de Tabula vormgeeft.

1/4

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verscheen twee maal en werd vervangen
door een onze nieuwe tijdschrift De Baron.
Publicaties
We hadden afgelopen jaar geen publicaties.
Archeologie
De mensen van de werkgroep Archeologie zijn dit
jaar weer erg actief geweest zoals o.a. te Medel. Zie
het jaarverslag van de werkgroep Archeologie.
De Tabula Batavorum
Deze verscheen op vrijdag 10 november voor de
achttiende maal als Jaarboek met als titel Grenzeloos.
Inkomende en uitgaande Betuwenaren.Het eerste
exemplaar werd uitgereikt aan Pim Strous. De
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Uitgebreid de beste!
Kesteren
www.boorsmakesteren.nl
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1

Flessestraat 42 6666 CR Heteren
Postbus 19 6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
info@notariskantoorsoons.nl
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jAArversLAg WerKgroeP ArcHeoLogie
over Het verenigingsjAAr 2017
Kobus vAn i ngen (voorzitter werkgroep arcehologie)

A

fgelopen verenigingsjaar was archeologisch
gezien een zeer bijzonder. De HKK&O vierde
zijn 50-jarig bestaan en de nadruk ging daarbij in
het bijzonder uit naar de archeologie. Natuurlijk
was dat in belangrijke mate vanwege de wel zeer
bijzondere vondsten die werden gedaan. De laat
Romeinse goudschat van Lienden en de middels in
bruikleen verworven vondsten uit de regio. Hieronder een tweetal geslepen vuurstenen bijlen uit
het neolithicum (jonge steentijd), een hielbijl uit
de Bronstijd en een lans –of speer- punt- ook uit de
Bronstijd. Veel uren zijn besteed om al ons archeologisch vondstmateriaal opnieuw te herschikken in
ons museum. Daarnaast werkten we in werkgroepverband om de expositie van de ‘nieuwe tijd’ in ons
museum bijeen te brengen en in te richten.We danken
de heer Nus Tahitu voor het maken van de fraaie
informatieborden. Bij de vele werkzaamheden zijn
we zeer gesteund door onze klusjesmannen Wim
van de Bosch, Cees de Haas en Hans van Tintelen.
Zij brachten de vitrines in stijl en verzorgden het
merendeel van de elektrische aansluitingen. Ook
mochten we verschillende groepen ontvangen en
rondleiden door ons archeologisch museum. Bij de
viering van het 50-jarig bestaan vormde de (replica)
goudschat het centrale thema, velen zijn speciaal
hiervoor inmiddels komen kijken. In september
werden de archeologische werkzaamheden bij Medel
afgerond. Vanuit de werkgroep is er veel assistentie
verleend op de sites. De vondsten op Medel waren
opzienbarend te noemen. Met name de resultaten
uit de Swifterbant en Bronstijd nederzettings-putten
zijn heel bijzonder en werpen daardoor een ander
licht op onze nationale geschiedenis. Het was wel
aardig dat de vondsten van Medel het eerst in het
openbaar werden getoond op een bijeenkomst in
het gemeentehuis in Opheusden en dat deze bij
ondergetekende thuis in de opkamer het weekeinde
moesten overblijven alvorens ze weer teruggebracht
konden worden naar de vak-archeologen. Door
al dit extra werk was er in het najaar wat minder
gelegenheid om het veld in te gaan. We brachten
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nog wel wat bezoekjes aan de woerd van IJzendoorn
en de Achterstraat in Ommeren. Het is jammer dat
we op het terrein van K3 niet mochten komen; daar
gaat heel veel waardevol archeologisch materiaal
verloren door de zand en grindwinning. Het 50-jarig bestaan van onze vereniging is door de leden
van de archeologie werkgroep op hun eigen wijze
gevierd. Annemarie, Roos en André kookten een
heerlijk Chinees/Indisch buffet waar we met zijn
allen enorm van hebben genoten. Deze gezellige
bijeenkomst bij ondergetekende thuis werd muzikaal
opgefleurd door ons werkgroep-lid Piet Verweij.
Hij wist met zijn gitaar de zangers mee te krijgen
en het was tot de laatste uurtjes bijzonder gezellig.
De werkgroep archeologie bestaat uit: Roos Veldkamp, Rian Hofs, Hans Thien, Cees van Meer, Carel
Versluis, Johan van Ommeren, Cees-Jan van de Pol,
André Schaaij, Piet Verwey en AnnemarieWalravens
en ondergetekende. Indien er vragen zijn over de
werkgroep kunt u mij bellen 0488-441741.
Opheusden, 15 januari 2018

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
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COMMUNICATIE
Van Eck & 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 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 efficiënt, het leidt ook
tot een beter
resultaat. Wel zo gemakkelijk voor u.
•
•

•
•
•
•

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

www.vaneckoosterink.com
VAN ECK & OOSTERINK | EDISONRING 2 | 6669 NB DODEWAARD |

D e Baron HKK&O - ADI 1e jaargang nr. 2 – februari 2018

|

49 -

jAArversLAg Adi 2017
joKe Honders

H

et jaar 2017 was het derde
jaar waarin wij in het Streekmuseum Baron van Brakell waren
gehuisvest. Onze openingstijden
zijn veelal conform de openingstijden van het msueum, met uitzondering van de wintermaanden
wanneer op woensdagmiddag
het museum dicht is, maar het
ADI wel open is voor bezoekers.
Een hele grote belasting voor
het geringe aantal vrijwilligers
die we daarvoor hebben. De
Historische Kring heeft wel veel
leden, maar het aantal mensen
waar we een beroep op kunnen
doen is helaas maar gering.
Dringende oproep
Daarom deze oproep, weet u
of kent u mensen die het leuk
zouden vinden om een middagje
in de week op onze afdeling assistentie te verlenen, mail of belt
u gerust! Ook voor het algemene
gedeelte zijn we op zoek naar
vrijwilligers!

Aantal bezoekers
Het aantal bezoekers die speciaal
naar het ADI kwamen hebben
we zoals gewoonlijk geteld. Dit
jaar waren dat er 755. Bezoekers
van het museum die ook belangstelling voor ons ADI tonen
worden niet meegeteld. Ze tellen
pas mee als ze uitsluitend voor
ons komen.
Inventariseren
De genealogische gegevens
worden steeds beter geordend.
De fotocollectie krijgt de volle
aandacht, maar er komt geen
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einde aan. Steeds weer komen
er nieuwe foto’s te voorschijn.
We zijn dringend op zoek naar
iemand die zich met het digitaliseren van foto’s wil bezighouden,
omdat Wim de Gier die bij ons
als stagiair was geplaatst nu een
baan heeft gekregen, dus dit
werk ligt momenteel stil. De
bibliotheek wordt aangevuld
als er weer nieuwe boeken over
ons werkgebied verschijnen. Per
mail krijgen we wekelijks vragen over de meest mogelijke
onderwerpen. Ook hier gaat
heel veel tijd inzitten.
Financiën
De financiële resultaten over het
afgelopen jaar laten een negatief
saldo zien, door het feit dat we
geen boek hebben uitgeven en
omdat we geen gemeentelijke
subsidies meer krijgen. Mede
dankzij de donaties van veel
leden viel het resultaat minder
tegen. Alle gulle gevers hartelijk
dank!
Museumgedeelte
Aan ons museumgedeelte is het
afgelopen jaar keihard gewerkt
en bijna alles is nu redelijk ingericht. Hier en daar moet er nog
wat aangevuld worden.
Het geheel is voorzien van prachtige wandborden met daarop
uitleg over de diverse perioden
uit onze geschiedenis.
De Prehistorie en Romeinse
tijd is nog meer uitgebreid, de
afdeling Middeleeuwen is klaar.
Op de derde afdeling wordtWOII
nu uitvoerig belicht evenals de

boomteelt, jamfabriek Geurts uit
Dodewaard en de steenfabrieken.
Chris de Bont heeft voor ons
een prachtig klankbeeld in elkaar gezet over het water, dat op
groot scherm in de Betuwekamer
draait. Het is dezelfde film die
ieder lid van ons cadeau kreeg.
Ook kregen we mooie archeologische vondsten in bruikleen
van detectorzoekers en andere
particulieren. waardoor onze
tentoongestelde collectie zeer
uitgebreid werd.
Als klap op de vuurpijl hebben we
nu een publiekstrekker, namelijk
de goudschat van Lienden, met
haarscherpe replica’s van alle
gouden munten die de afgelopen
vijf jaar op het landgoed Den
Eng gevonden zijn.
We hopen dat iedereen eens een
kijkje komt nemen.
Frans Nieuwenhof
De laatste paar maanden hebben
we het jammer genoeg zonder
Frans Nieuwenhof moeten doen
wegens gezondheidsproblemen.
Gelukkig is hij weer aardig hersteld en hopen we hem in dit
Nieuwe jaar weer te zien.
Tot slot
Samenvattend kunnen we terugkijken op een goed jaar. De
belangstelling van de vele bezoekers geven ons vertrouwen
in de toekomst.
Tenslotte een woord van dank
aan alle vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben gemaakt.
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Colomn
Van heure zegge,
Bartus en Klaos, de erste slachtoffers van 10 maai 1940 in Dojewert.
Bartus en Klaos weure twee bruurs
die baij in un hofstei op de Hoederik in Dojewert wonde.
Ut was 10 maai negetien vjertug,
un rampdag vur Neederlaand.
Mar die daotum wur ok de dag
om bonne te leggen, waant der
wier altijd gezeit: “Wie bonne wil
èète mot 10 maai nie vergèète.
Bartus was daor die dag mee bezig, in de moeshof vur de hofstei.
De bonnestaake van wilgehout
waor de bonne aon motte gaon
greue wurde deur hum in een
mooie haag geknup. Hij makte
mit de paotpin wa gutjes naost
de staake waorin per staak drie
bonjes geleit weurde. Zun bruur
Klaos wur achter op ut aarf van
de hofstei bezig in de keujesloop,
om die schon te make. De hofstei

waor ze in wonde ha een ieselijk Bartus toch zo ha kunnen gebeure.
lange gang dwars dur de lengte “Kjal’’, see tie, ‘’da vliegmachien
van ut huis. De gang liep vanaf kwam zo lèèg over gevloge, da
de dèèl tot aon de vurdeur.
ik kon zien dat de vliegenier een
Nou wur ut zo dat de Duitsers op paor gouwe taand in de moel ha.
die daotum de grens van Needer- Nou dan begrepte zeker wel da
laand wurre over gekumme. De tie heel lèèg overvloog’’.
gebruurs hadde der wel wa van Ondanks al deze naorigheid ,
gehurd, mar dogte da ut wel mee gruide de bonne bar goed. Ze
zou valle en vonde da ut wark op konde der wel un een paor maond
de hofstei deur moes gaon. Opins van èète en ze deeje ze vur in de
kwam er un Duits vliegmachien wijnter ok nog inmaake in ’t zout.
vlak baij de grond over gevloge. Op Nijjoarsdag aate ze daor dan
Bartus en Klaos schrokke zo aarg, vur ‘t jerst van.
da ze ut huis in vluchtte, de een via
de dèèl, de aandere bruur via de
vurdeur. Mar wa gebeurde d’r? In
de schiemmerige gang klapte ze as
un gek tege mekaor op. Bartus ha
de erm gebroke en ut de kom en
Klaos ha een paor ribbe gebrooke
en un blaauw oog. De minse ut de
burt vroege naor derhand aon Klaos
wel is, hoe ut ongeluk mit zun bruur

Pitje

Eethuis ‘De Veerstoep’
Ochten
Ook voor bruiloften en
partijen, o.a.
salades, bitterballen enz.

1/4

Van Meegdenburg Van Amersfoort
Telefoon (0344) 64 24 91 b.g.g. 64 27 72
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BESTUURSSAMENSTELLING
Historische Kring Kesteren e.o.
Voorzitter :
XXXXXXXX
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 ing øøø3 725ø 54 •NL 3ø rabo ø331 9571 83

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

Illustratie tekst

COLOFON
Uitgave:
Arend Datema Instituut en de Historische Kring
Kesteren & Omstreken.
Redactie: D.J. Honders, J.C. van Esterik
Redactieadres:
Arend Datema Instituut • Postbus 62 • 4040 DB
Kesteren t.a.v. Redactie De Baron
Bezoekadres:
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!

(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
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