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voorwoord
Voor u ligt alweer het derde nummer van ons blad
‘De Baron’. Vanaf het eerste nummer is het blad
zowel door de leden als alle andere belangstellenden in de Kring en het Streekmuseum ontzettend
goed ontvangen. Na de eerste uitgave hebben zich
diverse nieuwe leden aangemeld. Op dit moment
hebben we iets meer dan vierhonderd leden. Mooi,
maar als bestuur verwelkomen we er graag nog
meer. Heeft u al eens gedacht aan het cadeau doen
van een lidmaatschap van de Kring aan een kennis,
een familielid, een kind of een goede vriend(in)?
Doe daar dan direct een toegangskaartje voor het
museum bij. Origineel en weer eens iets anders!
De inrichtingsfase van het museum ligt nu zo’n
beetje achter ons. We hebben nog wat wensen voor
een betere verlichting van de tentoonstelling en
enkele aanvullende informatieborden. En nieuwe
ideeën voor wissel(lende) tentoonstellingen zijn er
ook al. Kom gerust eens wat vaker binnenlopen.
Zoals u weet omvat het Streekmuseum Baron van
Brakell niet alleen de collectie van de HKK&O, maar
ook die van het Heemkunde- en het boerenwagenmuseum. Voor het goed kunnen laten reilen en
zeilen van de organisatie als geheel zoeken we nog
extra vrijwilligers. Heeft u belangstelling? Neem dan
contact op met mw. Joke Honders; onze secretaris.
Omdat we ons als Kring verder willen ontwikkelen
naar een organisatie die zich niet alleen inzet voor
het behoud van het ‘hele oude’, maar ook ‘oog en
oor’ heeft voor de hedendaagse geschiedenis,

hebben we op 27 juni een bijdrage geleverd aan de
bijeenkomst ‘Schatkamer van de Neder-Betuwe’ in
het gemeentehuis van Opheusden. Onze secretaris
Joke Honders hield daar een wervend verhaal. De
aanwezigen werd de vraag gesteld wat ze belangrijk
vinden om aan materieel erfgoed te behouden,
alsook wat er aan historische verhalen nog niet is
opgeschreven. De opkomst op die avond was enorm;
voor de 150 deelnemers waren er te weinig stoelen.
Een groot succes voor de gemeente Neder-Betuwe
en voor onze Kring die weer enkele nieuwe leden
kon inschrijven.
Omdat het ‘moderniseren’ van onze Kring niet
vanzelf gaat en veel extra inzet vergt, is het bestuur
op zoek gegaan naar uitbreiding. Dit heeft geleid
tot drie kandidaat -bestuursleden: André van Ingen
uit Lienden, Gerry van der Donk - van Andel uit
Maurik en Karel Kalkman uit Ochten. Als de leden
het ermee eens zijn zal definitieve benoeming
plaatsvinden in de Algemene Ledenvergadering
voorjaar 2019.
Tot slot wil ik u nog wijzen op de jaarlijkse excursie.
Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 oktober.We
gaan dan naar het buurtschap Pandelaar bij Gemert
waar we een heel bijzonder dorpje gaan bezoeken.
Op deze excursie kan iedereen met belangstelling
voor historie en mooie streken inschrijven. Verderop
in deze ‘De Baron’ meer over deze excursie.
Edwarn de Walle
Waarnemend voorzitter HKK&O

contributie 2018 Al betAAld?
vrAAg Het de penningmeester
evertvAngend @ HotmAil .com
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voorAf
Dit derde nummer opent met iets wat de meeste
lezers van dit blad zich nog net zo scherp herinneren als de lepel levertraan na het avondbrood
uit hun jeugd: de schoolplaten in de klas van de
lagere school. Hoe aangrijpend waren ze en wat
probeerden juf en meester ons er mee duidelijk te
maken? Joke Honders verdiept zich onder meer in
het intrigerende thema van de koe als symbool in
een wapen, maar ook als naam in Betuwse percelen
én als oersymbool van de voedende Grote Moeder.
André van Ingen beschrijft hoe je van een op de
Grebbeberg gevonden medaillon al speurend
verzeild raakt bij de Zusters van de Liefde van
Jezus en Maria in Venray. Want in de grond én op
de zolders liggen nog talloze schatten, zoals een
kasboek uit 1910, gevonden op zolder, over het
wel en wee van de pannenfabriek in Eck en Wiel
van herenboer Gerard van Sijll en de gebroeders
Gaasbeek. Hoeveel jenever kochten ze wekelijks
in voor hun dertien werklui?

Als portret wordt dit keer Frans Nieuwenhof geïnterviewd, sinds jaar en dag genealoog van het Arend
Datema Instituut en als chemicus beroepsmatig al
opgeleid als speurneus voor ingewikkelde zoektochten. Vallen appels soms ver van de (stam)boom?
Wat vertelt het zakboekje van huzaar Gerrit Stunnenberg uit Opheusden over zijn soldatenleven
in de jaren tachtig van de negentiende eeuw? En
wat gaat er schuil achter een piepklein vijzeltje,
gevonden in Medel?
Deze en nog veel meer verhalen in dit nummer
laten zien hoe rijk en divers de geschiedenis van
onze streek is. Met genoeg materiaal om nog vele
Baronnen te vullen.
Christoffel van Esterik

steeds Het meest
Actuele nieuws
ontvAngen over

HKK&o en Het
streeKmuseum?
geef uw e- mAilAdres
de

door AAn de
ledenAdministrAtie:
edwArndewAlle @ gmAil .com
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Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:

Piet van Walsem
Opheusden
Dorpsstraat 2a
Tel. (0488) 44 13 17
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de scHoolplAAt, Hollywood en de
Kinderziel
cHristoffel vAn e steriK

B

eelden die in je jeugd zijn ingeprent blijken
decennia later nog veel scherper dan de meeste
beelden vanaf je twintigste en daarna. Neem
bijvoorbeeld het schaatsen op de kolk in Ingen, het
knikkeren op het dorpsplein of het schotsje springen
op de sloot met flinterdun ijs van nog maar twee
dagen oud. En wat te denken van het plaatje van
Johan Isings in de kinderbijbel van W.G. van de
Hulst uit 1953 (10e druk) waar Abraham zijn zoon
Izaäk op de brandstapel vastbindt, al met het mes
in zijn handen, om zijn zoon bij gebrek aan een
offerlam in opdracht van God te offeren: “ ‘Izaäk
gij moet het schaapje zijn!’ En dan…? O, dat mes!”

D e Baron HKK&O - ADI 1e jaargang nr. 3 – augustus 2018

Beelden blijken achteraf veel sterker dan woorden,
zeker in een tijd dat er nog geen televisie was, die ons
daarna overspoelde met een vloedgolf aan beelden
zo groot dat ze steeds meer aan betekenis verloren.
Een van de meest sprekende beelden is de schoolplaat
van de lagere school. Het effect van die platen op
de nog goeddeels onbeschreven kinderziel blijkt
zo groot dat die voor een leven lang op het netvlies
blijft staan: de overwintering op Nova Zembla,
Luther op de Rijksdag te Worms, de Vikingen en de
verwoesting van Dorestad, het zijn allemaal platen
die zestig jaar na dato meestal nog haarscherp in
het geheugen opgeroepen kunnen worden. Hoe
kwam zo’n plaat eigenlijk tot stand, waar kwam
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het idee om ze te maken vandaan en hadden de
platen een boodschap? Over die onderwerpen hield
Dr. Jacques Dane, conservator van het Nationaal
Onderwijsmuseum in Dordrecht afgelopen januari
voor de Historische Kring in Ommeren zo’n boeiende lezing, dat ik besloot om naar Dordrecht af
te reizen om met Dane nog dieper in de wondere
wereld van de schoolplaat te duiken.
Bij de platen over de vaderlandse geschiedenis spat
de dramatiek ervan af, Hollywood avant la lettre
als het ware. Spanning en dreiging, the good guys
versus the bad guys, zijn beelden die er bij de kinderen ingingen als een preek in een ouderling. Zo
is er een plaat van de verovering van Tjakranegara
op Lombok in 1894. We zien heldhaftige blonde
KNIL-militairen met geweer en bajonet vechten
tegen inlanders met alleen een speer. De Lombokkers hebben woeste, wilde koppen die het midden
houdt tussen haatdragend en achterlijk. Her en der
zijn afgodsbeelden verspreid. Jacques Dane: ‘De
bedoeling van die plaat was om de kinderen te laten
zien dat de oorspronkelijke bevolking weliswaar
wilden waren, maar dat ze ook op te voeden waren.
Dat was immers onze taak in Nederlands-Indië.’
De werkelijkheid was wat anders. De latere premier Hendrik Colijn was toen als KNIL-officier
bij de slachting aanwezig (172 doden) en schreef
aan zijn vrouw Toet: ’Ik heb er een vrouw gezien
die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den
linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op
ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer
geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade
vroegen, op een hoop moeten zetten, en zoo dood
laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar
't kon niet anders. De soldaten regen ze met genot
aan hun bajonetten. 't Was een verschrikkelijk werk.
Ik zal er maar over eindigen.’ Colijn verdiende er
de Militaire Willems-Orde mee.
Platen als deze geven nauwgezet de boodschap weer
die deze schoolplaat in het begeleidende verhaal
van de juf of de meester moest verwoorden: voor
een hoger doel – het bekeren van heidenen en het
brengen van ontwikkeling in de kolonie – moesten
Nederlandse soldaten opstandige en onontwikkelde
woestelingen gewapenderwijs de Nederlandse
beschaving brengen. ‘Daar werd wat grootsch verricht’, heette een boek in die tijd.
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God, Nederland en Oranje
Dane vertelt dat het begin van de Nederlandse
schoolplaat vrij nauwkeurig te dateren is: ‘In de
Schoolwet van 1857 werd geschiedenis voor het
eerst een verplicht vak op de lagere school. Eerder
waren al lezen, rekenen en schrijven verplicht. (De
leerplicht stamt van 1901) Vlak voor 1857 kwamen
er de eerste schoolplaten. Een bewust initiatief van
de overheid zelf. In Den Haag ontstond er namelijk
steeds meer bezorgdheid over de gevolgen van de
opkomende industrialisatie voor de cohesie van
Nederland als natie. De industrialisatie veroorzaakte
een trek naar de steden. De regering vreesde dat door
de verstedelijking de onderlinge saamhorigheid
zou verdwijnen. De groeiende steden brachten
criminaliteit met zich mee, armoe, sociale problemen,
dronkenschap en gezinnen die uit elkaar vielen.
Nederland verpauperde ook daadwerkelijk in die
tijd, de aantallen bedelaars en zwervers namen
onrustbarend toe. Al die factoren bij elkaar konden
tot de desintegratie van het land leiden.’
En dus moest de kinderen, die naar de lagere
school gingen vanaf 1857 voor het eerst een gemeenschappelijke verleden gepresenteerd worden. Met
het doel om met een historisch verhaal, aanschouwelijk gemaakt door een schoolplaat, een nationaal
bewustzijn te vormen om de dreigende verbrokkeling tegen te gaan. Dat verklaart de heldhaftige
platen van de overwintering op Nova Zembla, de
monnik Luther die het in Worms opneemt tegen
de almachtige katholiek Karel V, ook nog vader
van Filips II, de onverlaat die veertig jaar later ook
nog eens de vrijheidsdrang van het volk aan de
Noordzee met alle geweld om zeep wilde helpen.
Zelfs Karel de Grote (742-814) bewoner van het
Valkhof in Nijmegen komt op een schoolplaat
voor, een keizer over een rivierendelta, die pas
zevenhonderd jaar later op iets begon te lijken dat
later Nederland ging heten.
Dane: ‘Zo werd het vak geschiedenis én daarmee
de schoolplaat onderdeel van wat ‘de nationale
opvoeding’ heette. Duidelijk met een politiekideologisch doel. Bij die opvoeding hoorde ook
het zogenaamde uitvinden van een traditie. Een
goed voorbeeld daarvan is het vieren van Koningsdag. Die ‘traditie’ is niet voor niets in dezelfde tijd
in het leven geroepen en bestaat pas sinds 1885:
Koningsdag heette toen, naar Wilhelmina, Prinsessedag. Om het zo nodige samenbindende element
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te scheppen werd die dag in heel het land gevierd.
En ging koningin-moeder Emma met die arme
kleine Wilhelmina langs al die kleine steden en
dorpen in Nederland tot in de uithoeken toe om
te laten zien: dit is jullie toekomstige koningin. Op
die manier ontstond het welbekende drievoudige
snoer God-Nederland en Oranje. Het is veel meer
van bovenaf voorgekookt dan vaak wordt beseft.’
Voorgekookt of niet, het werkte wel.
Op de plaat Behouden Huys op Nova Zembla, afgebeeld op de achterkant, zien we een aantal wakkere mannen met hun laatste krachten op het punt
staan om een vervaarlijke ijsbeer neer te schieten.
Rechts het wrakkige onderkomen van de mannen
en links, in de verte het in het ijs vastgelopen lekke
schip van kapitein Willem Barentz. Johan Isings
schreef er vaak een tekst bij om de juf of meester
het verhaal te laten vertellen. Menige Hollywood
film kan er niet aan tippen: ‘Dit is het tafereel op
29 mei 1597. Hierin zijn alle factoren van de worsteling om het leven bijeengebracht. Het huis dat
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de schamele beschutting gaf in de felle winter, de
verzwakte mannen, onvoldoende beschut tegen
de voortdurende ontbering. De kloekheid die alle
krachten inspant om naar het vaderland terug te
keren, de trouw die bedacht is op de verzorging van
het toevertrouwde koopmansgoed en de dreigende
gevaren in de herhaalde aanvallen van zeer wilde
en krachtige roofdieren.’
Ik moet in 1959 in m’n schoolbankje gehuiverd
hebben toen ik dat zag en hoorde, dat kan niet anders.
En deze dappere helden waren onze voorvaderen,
zal juf zeker verteld hebben.

Zus gaat slapen
Op de plaat Luther op de Rijksdag te Worms zien we
de dappere monnik scherp afsteken met zijn simpele
habijt tegen de rest van het gezelschap: ‘Hij draagt
de eenvoudige monnikspij van de Augustijner’,
meldt de begeleidende tekst, ‘Zijn mond spreekt
het woord: “Hier sta ik, ik kan niet anders. God
helpe mij.”’ Om hem heen de overdadig-decadente
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luxe gewaden van keizer Karel V, de hovelingen, de Een verbluffende zeggingskracht
pauselijke nuntius en de aartsbisschop. Misprijzend, Misschien wel de meest dramatische plaat, die de
argwanend en met opvallend vale gezichten kijken kinderziel doorsneed, was De Noormannen voor
ze naar de monnik op zijn eenvoudige sandalen. Dorestad. We zien een vervaarlijke Viking met een
De strijd tussen David en Goliath is niet ver. Dane: enorm schild op de reling van zijn schip staan.
‘Deze schoolplaat kon met dezelfde afbeelding voor Achter hem staat heel Dorestad in vuur en vlam.
twee totaal verschillende soorten onderwijs gebruikt Dat was notabene vlakbij, tegenover het veer van
worden. De begeleidende tekst voor de christelijke Rijswijk! In het schip zien we het roofgoed opgescholen vertelt het verhaal van de hervorming, die stapeld. De plaat van Isings is uit 1932 en hij deed
in Europa – en zeker in Nederland – van alles teweeg er iets bijzonders mee: de kop van de vervaarlijke
bracht. Het katholieke verhaal gaat over de ketter Viking is een portret van hemzelf. Isings schrijft er als
Luther die Europa in vuur en vlam zette en bijna begeleidende tekst bij: ‘Als handelaars en zeerovers
waren de Vikingen met hun vloot den Rijn opgevaren
aan de rand van de afgrond bracht.’
De strijd tussen katholieken en protestanten speelde naar Dorestad. Toen het met een eerlijken handel
in de vorige eeuw vaker een rol bij de schoolplaten. niet wilde vlotten, werd de koopstad geplunderd
Zo maakte Isings in 1905 een prachtige plaat van en daarna in brand gestoken. Allerlei buit is reeds
het interieur van een middeleeuws klooster. Al inderhaast op het schip geborgen, slagzwaarden
snel bleek dat de katholieke scholen de plaat niet met het christelijke Nema (het omgekeerde amen)
of nauwelijks afnamen. En voor uitgever Wolters- erin gegrift, een kerkschrijn, een Saksisch schild,
Noordhoff waren de platen big business. Wat was helmen en vaatwerk. Een noorsche bazuin jubelt
het geval? Er waren nergens rooms-katholieke over den uitslag van den overval.’
symbolen op de plaat te zien. Dus tekende Isings
De boodschap is duidelijk: meedogenloze heidenen
er voor het katholieke onderwijs een kruisbeeld in, plunderen ons grondgebied, nog wel direct aan
plus een Mariabeeldje. Toen was de afzet verzekerd. de grens met de Betuwe, en branden de stad – nog
Ook elders speelde het geloof een grote rol: er maar net min of meer christelijk geworden – plat.
Hoe kwam Isings eigenlijk aan de voorstellingen
was een populaire plaat waar alle figuren van het
leesplankje aap, noot, mies opstonden. Dat leidde van al die huizen, hutten, pijen, zwaarden, tunieken,
weer tot het populaire leesboekje Nog bij moeder boten, uniformen, toga’s en wat niet al op platen die
met de avonturen van Wim, Zus en Jet geschreven zich uitstrekten over een periode van de Hunebedden
door Ligthart en Scheepstra en geïllustreerd door tot en met de razzia van Putten in 1944, vroeg ik me
Cornelis Jetses. Maar dan ontstaat er een probleem. af. Had hij er wat vage ideeën van en verzon hij de
Dane: ‘In het boekje gaat Zus naar bed, Klaas Vaak rest er zelf bij? Dane: ‘Allerminst! Eerstens had hij
komt door de schoorsteen en Zus begint te dromen. zelf een enorme bibliotheek met vele historische
Ze droomt een sprookje. Maar dat was tegen het boeken. Voor elke plaat die hij maakte, deed hij
zere protestantse been. Want volgens het boek eerst uitvoerig historisch onderzoek. Daarnaast
Exodus mag je kinderen geen sprookjes vertellen sprak hij met vele hoogleraren en vroeg “Hoe zag
en ook geen sprekende dieren of fantasiefiguren het er in die tijd uit, kun je me bronnen geven?” Hij
opvoeren. Toen kwam er een protestants-christelijke ging in depots van musea kijken om te zien hoe een
onderwijzer die als het ware met een stofkam het zwaard, een schild en kleding er precies uitzag. Op
hele verhaal op dit soort teksten onderzocht en alle die manier kostte het maken van één plaat hem een
sprookjes er uithaalde. Toen werd de tekst:
tot anderhalf jaar. En Jetses reisde voor zijn plaat
Zus gaat slapen
Aan het hof van Karel de Grote zelfs helemaal naar
Mainz af.Want daar bevond zich de enige opstelling
Zus is moe
van ridders uit die tijd. Die tekende hij dan na. Hier
Zus doet beide oogjes toe
in het museum hebben we de schetsen nog. Want
Heere houd ook deze nacht
alles moest zo natuurgetrouw mogelijk zijn. Het
Weder over Zus getrouw de wacht.
waren absoluut geen fantasieplaten.’
De schoolplaten hebben inmiddels al lang het
‘En zo maakte de uitgever een financiële knieval
veld geruimd. Maar de huidige geschiedenisboeken
voor de zijn lucratieve afzetmarkt’, aldus Dane.
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voor de basisschool schuwen ook Hollywood niet
(‘Krokodillengevechten in de tijd van Nero!’) Er blijkt
nog iets: de illustraties bij de huidige verhalen (in het
boek zelf ) kunnen wat zeggingskracht betreft niet
in de schaduw staan van Isings en Jetses. Benieuwd
of onze (klein)kinderen er net zo verbluft door
waren als ik in de jaren vijftig én zestig jaar later.
En er blijkt nog iets: ruim honderdvijftig jaar later
is het met die gevreesde verbrokkeling van Nederland

enorm meegevallen: allochtone Nederlanders staan
langs de route om koning en koningin te bejubelen,
bij weer een verlies van het eens zo roemruchte
nationale elftal is heel het land in rouw en wanneer
Russen een passagiersvliegtuig uit de lucht schieten
kreunt Nederland in een mengeling van verdriet
en woede. Zo bezien hebben de schoolplaten uit
onze jeugd hun steentje bijgedragen.

de H eerlijKHeid leede en o udenwAArd
o ver de Koe Als symbool in Het wApen
joKe Honders

N

a de Franse tijd is de Heerlijkheid Leede en
Oudenwaard bij Kesteren van 1818 tot 1822
een zelfstandige gemeente geweest. Omdat
het geen gemeentewapen had, werd op speciaal
verzoek van de heer van Leede en Oudenwaard
een wapen voor de Heerlijkheid aangevraagd. Dit
werd in 1819 door de Hoge Raad van Adel bevestigd.

Het wapen
Het wapen stelt een veld voor met daarop een
roodbonte koe en een boom, met daarvoor een
water met een zwemmende witte zwaan.
De zwaan laat de verbondenheid zien met Kleef en de
Van Arkels, die ook een zwaan in hun wapen voeren.
De boom wijst op een oude rechtplaats. Vroeger werd
er recht gesproken onder een boom. Bij het Friese
volk bijvoorbeeld troffen afgevaardigden elkaar bij de
zogenaamde Upstalsboom, om daar recht te spreken
en besluiten te nemen. De bijeenkomsten vonden
eens per jaar plaats op de dinsdag na Pinksteren. Dat
dit op een dinsdag plaats vond is niet vreemd. Het
woord dinsdag heette vroeger dingsdag. De ding in
dingsdag wijst nog op het zogenaamde ding, een
soort rechtbank uit de Germaanse tijd. Het woord
is vergelijkbaar met het moderne woord geding dat
eveneens verband houdt met rechtspraak.
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Het wapen.
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In het ambt Neder-Betuwe werden te Kesteren
jaarlijks de twee rechtsdagen ook op dinsdag
gehouden, n.l. de eerste op de vierde dinsdag na
Pasen en de tweede op dinsdag na St. Victor (10
oktober). In dezelfde weken werden er op vrijdag
twee gehouden te Zoelen.
Waarom ook op vrijdag? Freya, waar onze vrijdag
naar is genoemd, moet in verband gebracht worden
met een lindeboom. Bij de Germanen was de linde
gewijd aan Freya, de godin van liefde, gerechtigheid, huiselijk geluk en vruchtbaarheid. Onder de
gerechtslinde werd bij de Germanen recht gesproken,
vonnissen geveld en vergaderd. Daarom heette
de linde bij de Germanen de rechts- of dingboom
(judicium sub tilia = rechtszitting onder de linde).
De boom in het wapen is dus een verwijzing naar
de rechtspraak, een van de zogenaamde heerlijke
rechten van de heer van een Heerlijkheid of het nu
om de hoge of de lage rechtspraak ging.

De koe
De koe in het wapen is wel het meest bijzondere. De
koe slaat namelijk op de Ierse heilige Brigida, aldus
de aanname in het Brabantse dorp Bavel voor de koe
in hun eigen gemeentewapen. De heilige Brigida is
een verchristelijking van de keltische godin Brigit
of haar Gallische tegenhangster Brigantia die in de
Romeinse tijd door de stam der Briganten vereerd
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werd. Voor haar verering is het feest Maria Lichtmis
in de plaats gekomen (1 februari). De koe is tevens
het oersymbool van de Grote Moeder. Zowel hemels
als aards. Hemels, omdat haar horens een halve
maan vormen, het symbool van de vruchtbaarheid.
Verschillende steden in het westelijke deel van het
Romeinse Rijk werden naar de godin Brigantia
vernoemd zoals bijvoorbeeld Bricantia (A Coruna,
Spanje), Brigetio (Szony Hongarije), Brigantia (Bregenz,
Oostenrijk). Ook in Nederland komen namen voor
die naar Brigantia verwijzen: zoals bijvoorbeeld het
Romeinse castellum de Brittenburg bij Katwijk of
in Maurik waar sprake is van een weerd De Britten.
Volgens een Gelderse oorkonde uit 1007 lag in de
gouw Teisterbant een dorpje Britte, dat in een adem
wordt genoemd met Avezaath en Hemert.

Koenamen
Opvallend is dat je in de directe omgeving van
Leede en Oudewaard veel percelen tegenkomt
met een koenaam. Bij Aalst en IJzendoorn is sprake
van de Koegraaf, in IJzendoorn van de Koewaard
en in Lienden van de Koekampen. Is dit toeval?
Wijst de koe in het wapen naar deze koenamen?
Besloeg het oorspronkelijke gebied dat tot Leede
en Oudenwaard hoorde in een ver en grijs verleden
soms een veel groter gebied?
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de Kunst vAn de glAdde Kin
uit de scHeerwinKel vAn wim K nuivers te lienden
jAn vAn roeKel

D

eze keer wat aandacht voor scheerattributen
in het museum uit de voormalige kapperszaak
zaak van Wim Knuivers te Lienden.

Grofweg zijn er twee manieren om te scheren: nat
scheren met scheerzeep, kwast en mes of droogscheren met een elektrisch scheerapparaat. Ik behandel
hier het natscheren .
Vroeger was het scheren vaak een ritueel bij de
kapper. Wat was er voor nodig ?
Een bakje met warmwater, een brok scheerzeep,
een kwast, een scheermes waarvan er verschillende
in omloop waren, zie de foto’s.
Eerst werd de huid ingezeept met warm water en
scheerzeep om de huid en baardharen soepel te
maken, het inzepen kon wel enkele minuten in
beslag nemen.Was de huid soepel genoeg dan kwam
het scheermes er aan te pas. De lange scheermessen
werden van tevoren gescherpt met behulp van de
wetlap. De kleinere scheermessen werden als volgt
gescherpt:
Het wetten van scheermesjes, wellicht uit zuinigheid,
is te zien op de rechter foto. De lus links op de foto
werd aan de wand o.i.d. vast gezet en de andere
zijde werd met één hand strak getrokken. Het dichte
doosje met scheermesje erin moest nu onder een
hoek over het touw van links naar rechts en visa
versa worden bewogen. Op die manier roteert het
mesje in het doosje een roterende beweging en
wordt zo gewet op de daarin aanwezige wetsteen.

Eenvoudige
scheerset.

Scheermes houder.

Luxe scheerset.

Lange scheermes.

Wetlap voor lang scheermes.

Een andere mogelijkheid om te wetten is het mesje
in de houder te plaatsen en het geheel van boven
naar beneden en visa versa te bewegen. Op die
manier zorgt het schuine blok voor het wetten.
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een stAtion met twee bAzen
stAtion K esteren in de scHijnwerpers
joKe Honders

I

n juli was er in ons museum twee weken lang
een tentoonstelling te bezichtigen over het
oude station te Kesteren. Jan Harteman van het
Streekmuseum Baron van Brakell en Piet Thijssen
van het Arend Datema Instituut zijn maanden
druk geweest om deze expositie samen te stellen.

Een dubbelspoor
Het Station Kesteren was tot en met de Tweede Wereldoorlog een belangrijk spoorwegknooppunt waar
twee spoorwegmaatschappijen samen kwamen. De
HYSM (Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij)
kwam vanuit het noorden via Rhenen in Kesteren
samen met de SS (Staatsspoorwegen) welke vanuit
Dordrecht via Tiel kwam. Vanuit Kesteren ging
het spoor verder richting Nijmegen en Duitsland.
Met twee maatschappijen op een station, werd
het stationsgebouw heel bijzonder omdat iedere
maatschappij een eigen dienstwoning had. Het
station werd daarom ook wel een dubbelstation
genoemd, of op basis van zijn vorm, een ‘vork- of
wigstation’. De spoorlijnen langs Kesteren werden
in 1882 gerealiseerd en het gebouw in 1886.
Na de TweedeWereldoorlog werd dit station minder
belangrijk door de vernietiging van de spoorbrug over
de Rijn tussen Rhenen en Kesteren. De spoorbrug

werd na de oorlog niet meer hersteld, waardoor
het knooppunt Kesteren in verval raakte.

De expositie
Uit de archieven van o.a. de Historische Kring Kesteren en het Arend Datema Instituut zijn diverse
documenten en foto’s van het station Kesteren
verzameld. Ook kreeg de Rhenense spoorbrug
extra aandacht met diverse foto’s.
Naast de vele foto’s waren er tekeningen van het
sporenplan en het spoorwegstation te zien. Ook
werden er enkele, zeer bijzondere, documenten
aangeboden door de heer Steentjes van grondaankopen voor de aanleg van de spoorlijn. Er lagen
mappen ter inzage met foto’s en informatie uit de
collectie van de heer Verhaaf uit Kesteren. Ook
was er een in aanbouw zijnde maquette van het
sporenplan van Kesteren te zien, gemaakt door de
heer P. Buijs uit IJzendoorn. Deze maquette van vijf
meter lang gaf een mooi drie dimensionaal beeld
van hoe het er vroeger uitzag.

Tot slot
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van het
station Kesteren en hebt u helaas de tentoonstelling niet kunnen bezoeken, dan kunt u altijd bij
ons terecht voor vragen.
Hebt u helaas de tentoonstelling niet kunnen bezoeken? Een
klein gedeelte blijft
voorlopig nog te zien
in de Betuwekamer op
de 1e verdieping van
ons museum.

Beschadigd materiaal
1945.
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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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lezingen HKK&o K esteren

Maandag 10 september 2018 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Bernier Cornielje
Mata Hari

Op 15 oktober 1917, nog voor de nieuwe dag oplicht, snellen vijf auto’s door de verlaten straten
van Parijs.
De eindbestemming is een modderig oefenterrein
van de cavalerie achter het kasteel van Vincennes.
Daar is een vuurpeloton al aangetreden als Mata Hari
uitstapt. Een officier wil haar aan de executiepaal
binden. ‘Laat maar’ zegt ze zachtjes. Hij houdt haar
een blinddoek voor. ‘Laat maar’ zegt ze opnieuw.
Weer wordt haar het doodvonnis voorgelezen. Dan
doet de officier een stap terug en heft zijn sabel.
De twaalf Zoeaven die het vuurpeloton vormen
schouderen het geweer. ‘Richten’ luidt het bevel en
dan, na een eeuwigheid, ‘vuur!’. 12 schoten breken
door de aarzelende herfstschemering. Haar lichaam
zakt bloedend onderuit, een genadeschot door het

hoofd maakt het karwei af. De volgende dag juichen
de krantenkoppen, Frankrijk heeft zich ontdaan van
een verraadster, gerechtigheid heeft een einde aan
haar leven gemaakt. Toch is er ruimte voor scepsis.
Is de gerechtigdheid wel gediend met haar dood
en is zij inderdaad de verraadster waarvoor zovelen haar houden? Of is zij tot zondebok gemaakt,
enkel en alleen omdat de ellende die Frankrijk in
die oorlogsdagen te verduren had nu eenmaal een
zondebok vereist.
Het leven van Mata Hari en vooral de vraag naar
haar schuld is het onderwerp van deze lezing.
Bernier Cornielje zal het verhaal vertellen, Marieke
Wittenhorst zorgt voor de muzikale omlijsting en
Hans Brons levert de technische ondersteuning.n

Maandag 8 oktober 2018 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

André van Ingen
Kleipijpen, gidsfossielen voor de moderne archeologie vanaf 1600

André van Ingen raakte al jong geïnteresseerd in de
archeologie door de onderwijzers Arend Datema
en Jan de Kleuver. Iedere zaterdag ging hij mee
met de werkgroep archeologie naar diverse locaties
in de Betuwe. Stenen pijpen en/of fragmenten
werden regelmatig gevonden.
Toen, in de jaren zeventig, was er ook binnen de
Historische Kring nog maar weinig belangstelling
voor archeologie van na 1600. De eerste kleipijpen
stammen uit begin 17e eeuw, de laatste uit 1970.
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Tijdens die zaterdagen werden er regelmatig
pijpenkoppen gevonden. Een deel ervan had
merktekens of bijzondere vormen.
In de afgelopen 40 jaar is er veel onderzoek gedaan
naar deze merktekens. Omdat er in Gouda een
pijpenmakersgilde was, hebben onderzoekers
daar veel informatie gevonden over de merken en
de makers. Sommige merken werden gedurende
langere tijd gevoerd (soms wel 100 jaar), maar de
vorm van de pijpen en de inhoud veranderde ook
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Maandag 12 november 2018 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Sebastiaan Knippenberg
Prehistorisch grafritueel in Tiel – Medel

Vorig jaar vond er een grootschalig archeologisch
onderzoek plaats in het nieuw aan te leggen oostelijk
deel van het bedrijventerrein Tiel – Medel. Daar
kwam een heel scala aan archeologische sites aan
het licht, die een aanzienlijke tijdspanne omvatten.
Naast bijzondere resten uit de Romeinse tijd hebben
de opgravingen in de zuidelijke terreinen ook sites
uit de ijzertijd en middeleeuwen blootgelegd. In het
noordelijk deel bevond zich een zeer rijke vindplaats
uit de prehistorie met niet alleen bewoningsfasen
in de vroege bronstijd maar ook in het vroege en
midden-neolithicum, allemaal periodes die in het
Rivierengebied en zelfs in Nederland weinig gekend

D e Baron HKK&O - ADI 1e jaargang nr. 3 – augustus 2018

zijn. Na bijna een jaar in het veld gestaan te hebben
is het uitwerken van deze bijzondere vindplaats nu
in volle gang. In deze presentatie zullen de nieuwste
bevindingen besproken worden. Daarna zal een
bijzonder aspect aan de orde komen dat tot nu
toe wat onderbelicht is geweest: de graven. Naast
drie grafheuvels uit de vroege bronstijd zijn ook
enkele zeldzame en intrigerende graven uit het
neolithicum aangetroffen. Begin dit jaar was één
daarvan nationaal nieuws. Dit graf zal centraal
staan in het laatste deel van de presentatie. n
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tussen 1600 en 1970. Hierdoor is het mogelijk om
Tijdens de lezing wordt met foto’s de vormgevonden kleipijpen vrij nauwkeurig te determineren, ontwikkeling weergegeven van kleipijpen, de
zelfs als er geen merktekens op staan.
merken, figurale pijpen en ook beeldjes gemaakt
Waarom gebruikten pijpenmakers merktekens? van kleipijpaarde.
Om aan de gebruiker duidelijk te maken, dat het Maar wat is een kleipijp zonder tabak? Daarom
door een bepaalde maker was gemaakt en als de behandelt een deel van de lezing de teelt van tabak
gebruiker dan tevreden was, ging hij voor de vol- in de Betuwe. Er is namelijk een relatie tussen de
gende pijp op zoek naar dit merk. Merk staat voor grootte van de kleipijp en de ontwikkeling van
kwaliteit en betrouwbaarheid. Kleipijpen waren de lokale tabaksteelt.
merkartikelen, net zoals terra sigillata bordjes uit
Vele kleipijpen zijn kunstwerken op zich. Tijdens
de Romeinse tijd.
de lezing bestaat er daarom de mogelijkheid om
bijzondere kleipijpen van dichtbij te bekijken.n

lezingen HistoriscHe K ring m idden -betuwe . (HKmb)

Dinsdag 18 september 2018 - 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

Jos Lankveld
Zuivelfabrieken kwamen en gingen

De zuivelbereiding kent een rijke en dynamische
geschiedenis. In de tweede helft van de 19e eeuw
werd die bereiding verlegd van de boerderij naar
fabriekjes. De dagtaak van de boerin werd ‘een
speeltje’ van de vergaderboer. Het eerst officieel
geregistreerde fabriekje was het kaasfabriekje van
Van der Breggen te Waddinxveen in 1871. Het logo
van het Campinamerk is dan ook sinds begin dit jaar
verrijkt met de toevoeging ‘anno 1871’. Sindsdien
heeft Nederland ca. 2000 zuivelfabriekjes gekend.
Nu is daar nog ruim 1% van over terwijl in die periode de melkproductie meer dan vertienvoudigd is.
Ook in de Betuwe waren er allerlei zuivelactiviteiten. De Gelders-Overijselsche Maatschappij
van Landbouw (GOMvL) kende een ambulante
zuivelschool (1889-1897). In de maanden april/
mei 1896 werd een cursus verzorgd op de boerderij “de Steeg” van W. van de Westeringh te Heteren
voor 26 vrouwelijke leerlingen. Een plan voor een
boterfabriekje kwam niet van de grond. Wel waren

er in de Over-Betuwe diverse boterfabriekjes o.a. in
Angeren, Doornenburg, Elst, Valburg (Mientjes) en
Herveld (Buddingh). Veel melk uit de Betuwe werd
echter verwerkt in Arnhem, Nijmegen, Wageningen en zelfs Rotterdam. Een bijzondere boerderij
met een modelzuivelfabriekje “Huis ter AA” werd
gevestigd in het latere Heveadorp met koeien in
de uiterwaarden van Heteren en Driel.
In de lezing wordt ingegaan op de zuivelbereiding
op de boerderij, de overgang naar zuivelfabriekjes,
de fabriekjes in de regio, de opkomst van de CAMIZ
fabrieken te Arnhem en ‘de Stichting’ te Buren na
de tweede wereldoorlog alsook de sanering van
de zuivelindustrie via Coberco tot het huidige
Friesland-Campina. De meeste zuivelfabrieken
zijn in deze anderhalve eeuw weer verdwenen. De
lezing zal worden vergezeld van een presentatie
met veel beeldmateriaal.n

Dinsdag 16 oktober 2018 - 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

Marenne Zandstra
Romeinse soldaten in het Neder-Rijns gebied

In de Romeinse tijd kwamen er duizenden soldaten
in dienst van het Romeinse leger naar het Neder-Rijns
gebied, dat zich uitstrekt van het Duitse Remagen
in het oosten tot Katwijk aan de Noordzeekust.Wie
waren die soldaten, en hoe ‘Romeins’ was dit leger
eigenlijk? Zeker voor de vroeg-Romeinse periode
geldt dat schriftelijke bronnen maar een beperkt
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beeld geven van de samenstelling en mobiliteit van
dit leger. Archeologische bronnen kunnen dit beeld
aanvullen en verscherpen. Sommige objecten die de
soldaten hebben achterlaten kunnen ons namelijk
vertellen waar de soldaten vandaan kwamen of wat
hun achtergrond was. Bijvoorbeeld fragmenten
aardewerk met ingekraste namen, bijzondere uit-
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lezing HistoriscHe K ring m idden -betuwe . (HKmb)

rustingsstukken en specifieke kledingaccessoires.
In het kader van haar promotieonderzoek heeft
Marenne Zandstra dergelijke aanwijzingen in het
Neder Rijnse gebied verzameld en geanalyseerd.
Haar bevindingen zal ze toelichten in deze lezing,
toegespitst op vondsten uit de regio.n

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

Olga de Boer
Volksfeesten in november en december

In Nederland worden in de maanden november en
december, mede afhankelijk van de streek, een aantal,
vaak oeroude, volksfeesten gehouden. Vaak zijn die
feesten later met een christelijk sausje overgoten.
Olga begint met Sint Maarten, dat op 11 november
wordt gevierd. Wie was dat eigenlijk?
Iedereen kent het Sinterklaas (Sint Nicolaas) feest.
Waarom maken we speculaaspoppen, en strooigoed en zetten wij de schoen? Wie is eigenlijk die
tegenwoordig zo omstreden zwarte Piet?
En waarom versieren wij met kerstmis eigenlijk een
spar, waardoor we een kerstboom krijgen? En wie
weet waarom de Kerstman rood / wit is gekleed?
En was Jezus wel echt geboren op 25 december in
het jaar nul?
Ook rond Oud en Nieuw zijn er veel oude gebruiken.
Ben je nieuwsgierig geworden door al die vragen?
Kom dan op 20 november om 20 uur naar het
Dorpshuis in Hemmen. Olga doet haar verhaal
aan de hand van attributen die bij de viering van
deze feesten worden gebruikt. n
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o ver stAmbomen en Appels die soms
ver vAn de boom vAllen

frAns nieuwenHof, geneAloog
cHristoffel vAn e steriK

H

oe werden wie we zijn? Dat is misschien
wel de hoofdvraag van het metier waar
Frans Nieuwenhof zich al decennialang
in bekwaamt: de genealogie.

Stam ik af van een bastaard of van verarmde adel?
Van een herenboer of van een marskramer? En
komt mijn familie oorspronkelijk uit Osnabrück
omdat ik van Ossenbruggen heet, of ben ik met
een stamboom van een paar eeuwen een ‘rasechte’
Betuwnaar? En is de appel ver van de boom gevallen,
of ligt hij juist vlakbij de stam?
Zoals het een voorname bezigheid betaamt is
de herkomst van het woord genealogie direct uit
het Oud-Grieks afkomstig, γενεαλογια, genealogia
dus en betekent geslachtsregister, stamboom, leer
van de afstamming der geslachten. Genealogie
beslaat een breed gebied met thema’s, die niet
alleen licht kunnen werpen op de geschiedenis van
je voorouders, maar ook een paar stukjes kunnen
bevatten voor de raadselachtige puzzel die je zelf
bent. Was bijvoorbeeld mijn oudoom Gijsbert
van Esterik (1883-1942), jongere broer van mijn
opa, zo’n ver van de boom gevallen appel? Hij
emigreerde in 1911 naar Canada om te trouwen
met zijn geliefde, omdat zijn ouders een huwelijk
in Nederland verboden want ze achtten haar als
dochter van een metselaar te min voor hun zoon,
die notabene een timmerman als vader had. Een
familietrek? Een zelfde soort appels komen meer
voor wanneer je dieper graaft in de genealogie van
het geslacht Van Esterik.

Kwaliteit, precisie en nieuwsgierigheid
Wie, zoals ik, als leek met Frans Nieuwenhof als
gids het rijk van de genealogie verkent, ontdekt
een wondere wereld aan puzzels en vraagstukken.
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Achteraf bezien leek hij (1944, Haarlem) geknipt
voor het nauwkeurige en minutieuze zoekwerk dat
de genealogie behelst. Hij studeerde scheikunde
aan de Technische Hogeschool in Delft, werd microbioloog en kwam te werken aan het Nederlands
Instituut voor Zuivelonderzoek in Ede. Met heel
Nederland als werkgebied bezocht hij zuivelbedrijven, waar een besmetting was geconstateerd
of er problemen waren met het maken van een
nieuwe kaassoort. Ingewikkelde problemen met
veelal gecompliceerde oplossingen. Frans: ‘Beroepshalve ben ik onderzoeker en dus gewend
om na te speuren en na te denken. Daarom was
een bibliotheek doorspitten, wetenschappelijke
tijdschriften doornemen om in kaartenbakken en
indexen iets op het spoor te komen m’n dagelijks
werk. Kwaliteit en precisie zijn er belangrijker dan
snelheid. Dezelfde vereisten die mijn werk stelde,
kwam ik in de genealogie tegen.’
Er komt, volgens Frans, nog een essentiële
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eigenschap bij: ‘Je moet nieuwsgierig zijn. Een
onderzoeker die niet nieuwsgierig is, wordt nooit
onderzoeker. Je moet altijd vragen blijven stellen
en dat leuk vinden. Want genealogie is ook een
kruiswoordpuzzel, waarbij je koste wat kost ook
dat laatste vakje ingevuld wilt hebben. Dat laatste
woord – die laatste naam - zál je vinden! Het dient
wellicht dan nergens meer voor, maar daar gaat
het dan niet om.’

eenvoudig. Alles werd toen nog op kaartjes - fichesdoor de vrijwilligers opgeschreven. Zo kwam er
handmatig een index tot stand, inmiddels verzameld
in driehonderd deeltjes, nog niet de helft van wat
er is. Nagenoeg alle dorpen van ons werkgebied
zijn voorhanden. Dat is geen sinecure. Maar het
maakte het zoeken al makkelijker.'
Zo is er bijvoorbeeld een deel ‘Vrijwillige Rechtspraak Ingen 1686-1697’ en eenzelfde deel van
1719-1738.
Toen kwam de computer en werd alles anders.
Van oud schrift naar modern Nederlands Op het rijksarchief van de provincie Gelderland in
Frans woonde in Bennekom en hoorde dat er in Arnhem waren er al heel wat doop- en trouwboeken
Kesteren een aantal mensen waren, die zich met op fiches geïndexeerd. Toen die gegevens allemaal
genealogie bezig hielden. Zo kwam hij bij Arend digitaal beschikbaar kwamen, zorgde Arend Datema
Datema terecht, oprichter van de Historische Kring ervoor dat al die fiches naar Kesteren kwamen. Frans:
in 1967. Het was het jaar1989 en na een jaar zat 'Toen hadden wij meteen een prachtig fundament
hij al in het bestuur en was de eerste samensteller voor onze bronnen.' [Want in die jaren had nog
van de Nieuwsbrief van de Historische King. Als lang niet iedereen een computer, CvE]
voorganger van Folkert Schuurman was hij van De omwenteling door de computer had voor de
1993 tot 1998 voorzitter. Het was nog de tijd dat de genealogie de omvang van een revolutie. Burgerlijke
computer nauwelijks zijn intrede had gedaan in Standen werden online gezet en met elkaar verbonden,
de genealogie. Fundament vormde de Burgerlijke net als de archieven van voor 1811. De genealoog
Stand die in 1811 door Napoleon werd ingevoerd hoefde nergens meer naartoe en kon zijn of haar
en waar geboorte, huwelijk en dood geregistreerd stamboom vanuit de stoel thuis almaar meer takken
dienden te worden. De tijd vóór 1811 onderzoeken geven. Ook toen zat Frans voor de Historische Kring
was veel gecompliceerder: de belangrijkste bron- precies op de goede plek: 'Als techneut van huis
nen waren kerkelijke doop- en trouwboeken en uit en door mijn werk was het gebruiken van die
het zogenaamde Oud- Rechterlijk Archief. Frans: computers voor mij natuurlijk leuk. Zie het als een
'Dat zijn de veel oudere archieven van de vrijwillige intellectuele uitdaging. Alleen al een stamboom of
rechtspraak, de voorloper van de notarisakten. In de een kwartierstaat maken zonder een genealogisch
gemeentes op het platteland had je toen nog geen computerprogramma is tegenwoordig niet meer
notarissen. Maar hypotheken, koop en verkoop mogelijk.'
van land en onroerend goed dienden wel door een
ambtenaar geregistreerd te worden. Rond 1660 is
dat verplicht gesteld. Maar de eerste archieven gaan Een club zonder hiërarchie
helemaal terug tot begin 1400. Toen ik eind jaren Voor de buitenstaander is een stamboom niet veel
negentig in Kesteren kwam, waren er al vrijwilligers meer dan een lijst met namen en jaartallen, in de
die die archieven aan het transcriberen – overzetten woorden van Frans ‘een telefoonboek, oninteresin modern Nederlands – waren. Joke Honders gaf sant.’ Maar schijn bedriegt. Wie steeds verder terug
daarom jarenlang een cursus paleografie, het leren gaat in de tijd begint zich steeds meer dingen af
lezen van middeleeuwse handschriften.'
te vragen: 'Wat was dat voor een tijd waarin mijn
Genealogie was in de tijd voor de computer nog voorouders leefden en in welke omstandigheden
extra avontuurlijk omdat het veel reizen inhield door leefden ze? Er was oorlog, zo blijkt bijvoorbeeld,
heel Nederland naar gemeentelijke registers van of hongersnood. Want opeens gaan er veel meer
Burgerlijke Stand elders en naar tal van archieven. mensen dood dan gemiddeld. In trouw- en doopFamilieleden waren immers soms verhuisd, ver boeken staat soms wegens het hoge water heeft de
weg getrouwd en daar ook overleden. Frans: 'Het doop plaats gevonden in een andere kerk van een
lezen van die oude documenten was – en is – niet naburige gemeente. In een boek van Dodewaard
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staat zelfs dat ze in een kerk gevlucht zijn. En in de
Franse Tijd onder Napoleon werd verontwaardigd
opgetekend dat de Franse troepen hun paarden
in de kerk stalden. Zulke vondsten geven sjeu aan
het werk.'
Als hoofdtaak ziet hij het verder helpen op het
Arend Datema Instituut in Ommeren van mensen
die vastzitten in hun eigen genealogisch onderzoek,
omdat ze niet goed zijn ingevoerd: 'Die vragen dan
onze hulp. Omdat je iets meer ervaring hebt kun
je ze verder helpen, vaak ook omdat ze niet weten
dat wij die Oud -Rechterlijke Archieven hebben.
Daar staat vaak net iets meer in. Die hulp geven is
erg leuk. Vergeleken met een medewerker op een
officieel archief, die zo’n € 100 per uur kost, hebben
wij als vrijwilligers veel meer tijd. Voor ons – dat zijn
Ran Martens, Marlies van Oosten, Piet Thijssen en
ik, is de lol om mensen te ontvangen en op weg te
helpen. En dat ze dan na afloop zeggen: 'Goh, wat
is dat leuk!'' De verbazing als bezoekers ineens de
trouwakte van hun ouders op het scherm zien. Soms
hebben we ook nog foto’s van de ouders. Dan gaan
ze helemaal door het lint.
Sommigen komen dan terug omdat de belangstelling
gewekt is.'
Als voormalig Randstedeling is het interessant
hem te vragen of hij nog verschillen ziet tussen de
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Betuwe en de Randstad. Een ding valt hem op: 'Het
levenstempo ligt hier lager. Als je hier naar de winkel
gaat dan hoort daar een praatje van vijf minuten
bij de kassa bij. Als je haast hebt, dan moet je hier
niet zijn. Dat is in de Randstad anders.'
Maar het meest opmerkelijk vindt Frans na nagenoeg
dertig jaar actief te zijn dat het lukt om een club als
de Historische Kring überhaupt in stand te blijven
houden: 'Zo’n club vrijwilligers die ondanks alle
moeilijkheden en wrijvingen toch gezellig blijft en
al die jaren doorgaat én voortgang maakt. Waarbij
dan ook nog het bijzondere is dat er hier onderling
helemaal geen hiërarchie bestaat wat studeren of
opleiding betreft. Of je nou wel of niet een hogere
scholing hebt, daar kijkt hier niemand naar. Vaak
weten we het niet eens van elkaar.'
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EEN RAADSELACHTIG MEDAILLON
een speurtocHt vAn de grebbeberg nAAr de zusters vAn de
liefde vAn jezus en m AriA
A ndré vAn i ngen

A

ls een verwoed verzamelaar van kleipijpen
ben ik regelmatig op pad om naar fragmenten en producten van pijpaarde te zoeken.

Soms met metaaldetector, maar veelal gewoon met
het blote oog. De witte kleipijpen steken goed af
tegen de donkere grond, zeker als de grond vochtig is.
Op een van die middagen op de Grebbeberg vond
ik het medaillon op de foto. Een grote zilveren
medaillon, met op de voorzijde allerlei kerkelijke
symbolen waaronder aartsengel Gabriel en op de
achterzijde de tekst: “St. Anna, Ordelijkst gedrag,
1925, Venray”.
De interesse was gewekt: een medaillon gevonden
vlak naast het kerkhof voor de gevallen Nederlandse
soldaten. Het zou niet al te moeilijk moeten zijn om
te achterhalen, van wie het was geweest.
In de praktijk bleek het een hele bijzondere
speurtocht. Ik vond het medaillon eind jaren tachtig.
Internet was toen nog niet echt ontwikkeld, dus
nam ik het telefoonboek ter hand.
Geen verwijzing naar St. Anna gevonden in
Venray. Met nauwkeuriger zoeken vind ik: Psychiatrisch centrum St. Anna te Venray. Aan de telefoon
gaf het centrum te kennen dat het niet afkomstig
kon zijn van het centrum St. Anna, omdat dat pas
later in de huidige vorm was gesticht door de nonnen van het klooster, de zusters van de liefde van
Jezus en Maria.
Ik werd doorverbonden met zuster Consolata, de
moeder-overste van het klooster. In het gesprek gaf
ze aan, dat ze geïnteresseerd was en bij de overige
zusters navraag ging doen en erop terug zou komen.
Na twee weken zocht ik contact. Zuster Consolata
gaf aan dat het medaillon zeker niet afkomstig was
van het klooster. Want aan kloosterlingen worden
geen onderscheidingen uitgereikt, omdat ieder haar
best doet binnen hetgeen in haar vermogen ligt.
Maar moeder-overste nodigde mij en mijn vrouw

Voorzijde medaillon.

wel uit om een bezoek te brengen aan het klooster:
misschien zouden we er toch nog meer informatie
vinden. Als echte Betuwnaar, ben ik niet zo op de
hoogte van kloosters, dus liet ik me de unieke kans
om een klooster te bezoeken niet ontgaan. Bij aankomst werden we ontvangen door moeder-overste
Consolata en zuster Angele. Na een beschuit met
aardbeien genuttigd te hebben, werden we door
zuster Angele rondgeleid door het klooster, een
zeer vrolijke dame. Op onze vraag wat zij na het
Tweede Vaticaans Concilie als de beste verandering
in het kloosterleven had ervaren, was het verrassende antwoord, dat nonnen en monniken niet
meer gescheiden van elkaar leefden en ook meer
vrijheden genoten. Ze vertelde dat ze de middag
niet beschikbaar was, omdat ze dan moest kaarten
(het bleek om forse inzetten te gaan).
Als enige man tussen wel zestig nonnen nuttigde
ik de lunch. Intussen werd het medaillon rond gegeven. Toen kwam er een zeer oude kloosterlinge
naar me toe en zei, dat we naar de conservator
van het gemeentelijk museum moesten gaan. Na
de lunch samen met twee nonnen op weg in de
auto naar conservator dhr. Herfskens. Hij wist het
antwoord: het medaillon was afkomstig van het
Schuttersgilde St. Anna uit Venray en uitgereikt
Vervolg op pagina 24...
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Samengesteld door Marlies van Oosten info@hkko.nl
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aan een groep, dus niet aan een persoon. Jammer
genoeg was er geen administratie meer aanwezig
van deze bijeenkomst. Maar hoe kwam het medaillon in Rhenen op de Grebbeberg terecht?
Volgens dhr. Herfskens was dat niet zo vreemd.
Overal in Nederland werden bijeenkomsten gehouden van schutterijverenigingen. Om te imponeren
was het dan gebruikelijk om zoveel mogelijk prijzen
aan anderen te tonen. Dit soort bijeenkomsten
hebben ook in Rhenen plaatsgehad.
Via allerlei omwegen en interessante ontmoetingen
werd het raadsel van het medaillon uiteindelijk toch
opgelost. En kregen we tegelijkertijd ook een heel
ander beeld van het kloosterleven. Een opmerkelijk
detail als voorbeeld. Tijdens de lunch kregen we
soep. Alle kloosterlingen hadden de soep in een
mum van tijd verorberd. Mijn vrouw en ik waren
pas halverwege. De moeder overste verontschuldigde zich: de nonnen mochten vroeger niet praten
tijdens het eten, nu wel, maar dat zwijgen leer je
niet zomaar meer af. Of was een stille hint dat wij
iets teveel praten tijdens de lunch?

Achterzijde medaillon.

Dit lijkt me een mooi voorbeeld van het op zoek
gaan naar informatie over een vondst, naar de herkomst en de mogelijke eigenaar en het verhaal hoe
die op een bepaalde plaats gevonden werd. Volgens
mij is dat de interesse die ons allen ertoe brengt om
actief lid te zijn/te worden van een historische kring.

in memoriAm
Ap Fransen
Op 8 april jl. is Ap Fransen overleden. Hij is jarenlang vrijwilliger bij het Arend Datema Instituut
geweest in de tijd dat wij nog in het stationsgebouw in Kesteren zaten.
Hij was vooral met genealogie bezig, een van zijn hobby's. Altijd bereid om bezoekers te helpen.
Ap Fransen liet zich kort omschrijven als wat grof in de mond, maar met een hart
van goud. Voor de andere vrijwilligers was het een zeer gewaardeerde collega.
Praktisch als hij was verhuisde hij in Opheusden eerst naar een kleiner huis en vervolgens
naar een aanleunwoning in de Schenkhof in Kesteren, waar hij zich op een andere
manier nuttig maakte.
De verhuizing naar Ommeren van het Arend Datema Instituut kon hij door
praktische problemen niet meer meemaken.
In zijn beroepsleven is hij al jong bij de marine begonnen en had altijd weemoed
naar de tijd van toen. Wij werden al die jaren in Kesteren getrakteerd op de verhalen van toen.
Het was dan ook passend is dan ook dat hij vorig jaar naar Bronbeek in Oosterbeek
verhuisde waar hij zich wonderwel thuis voelde.
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en overige familieleden
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Frans Nieuwenhof en Marlies van Oosten
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vervolg op de vosseneng in m eerten
joKe Honders

De heer Rien van Doorn uit Ochten is n.a.v. mijn
verhaal in de vorige Baron nieuwsgierig geworden en is gaan zoeken op de naam Lijnslager. Het
blijkt dat de goederen via vererving op een familie
Romondt kwamen. Via de kadastrale kaarten
en aanwijzende tafels kwam hij erachter dat de
twee percelen grond van de familie Lijnslager
tussen de Poyelstraat en Achterstraat lagen. Die
percelen liggen op een blok van landerijen die
op de kadastrale kaart Den Enk genoemd wordt.
Deze aanwijzing bracht me meer duidelijkheid, want
ten westen daarvan ligt een blok landerijen met de
naam Poyers. Vier morgen hiervan met de naam Poyel
was in 1764 leenroerig aan de Hofstad Vosseneng
zoals ik in het vorige artikel schreef.

Een hofstede met 4 morgen lands
In datzelfde artikel bleek er in 1756 bij een erfscheiding
tussen de kinderen van Anna van Eck van Pantaleon en
Herman Lijnslager sprake te zijn van 4 morgen lands
dat de Vossenengh genoemd wordt. Eerder, in 1735,
is bij de boedelscheiding tussen Herman Lijnslager
met zijn onmondige kinderen wel sprake van een
‘huys en hofstede met boomgaerd en bouwland,
groot 4 mergen’. Blijkbaar was dit huis tussen 1735 en
1756 verdwenen, want ook op de bovengenoemde
kadasterkaart uit 1832 is dit huis niet meer te zien.

Leenakte
Het goed is nu verder terug te traceren via een leenakte.
Daarin wordt melding gemaakt van een hoeve lants,
groot acht morgen op den Enge, maar het wordt niet
met name genoemd. De eerste (1381) leenman is
Gijsbert van deWeiden. Achtereenvolgens komen de
volgende families voorbij: Vonck, Grootvelt, Van der
Gein, Luttervelt, Brinkestein en dan vanaf 1730 Anna
van Eck en haar man Hermen Lijnslager. De leenakte
eindigt met een van de kinderen van dit echtpaar.
Nergens valt op te maken dat het een adellijk huis
betreft. In de leenakte zien we in 1465 pas een huis
genoemd. Dat is in de tijd van Johan Vonck: ‘Idem, a°.
1465; een huys, hofstat ende een hoeve lants. Gerrit
van Grootvelt bij transport Johans voorn., a°. 1469.’
Van oorsprong hoorde de vier morgen de Poyel
dus bij dit leen. Dit klopt ook wel want de familie
Lijnslager had rond 1730 vier morgen, samen met
de vier morgen van de Poyel, komt dit op een totaal
van acht morgen. Leenroerig zijn aan de hofstad De
Vosseneng heeft dus niets met een adellijk huis te
maken, alleen met het feit dat de Poyel een onderdeel
was van het oorspronkelijke leen.

De Burgheuvel
De ligging van de Vossenengh is hiermee nu bekend
en ligt daarmee niet op de plaats ten zuiden van het
Gildeland, waar volgens de Historische Atlas een
kasteelachtig iets gestaan moet hebben.
Of dit kasteelachtige iets dan toch een restant van het aloude kasteel De Burgheuvel
was, het stamslot van de Van Meertens,
blijft nog steeds de vraag. Het moet dan in
ieder al heel vroeg verdwenen zijn, want
in geen enkel archief is dit tot nu toe te
achterhalen.
Met dank aan Rien van Doorn.
De twee percelen de Vossengh op de kadastrale
kaart van 1811-1832.
V.l.n.r. De Poijelstraat, de Achterstraat en de
Voorstraat. De Poyel ligt ten westen van de
Poyelstaat.
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Het rAAdsel over Het gevonden
piepKleine vijzeltje opgelost ...!
cees vAn m eer en Kobus vAn i ngen

E

en paar maanden geleden bracht Marcel
Klijn uit Maurik een heel klein vijzeltje
(mortier) naar het museum in Ommeren (zie
bijgaande foto). Het voorwerp was eerder door hem
opgegraven in de naaste omgeving van Medel. Bij
onze werkgroep informeerde hij naar de herkomst
en het gebruik, maar was vooral benieuwd naar
de ouderdom van dit curieuze voorwerp.

In het vijzeltje van ongeveer 2,8 cm hoog met een
diameter van 3,3 cm bevond zich op de bodem een
residu (aangekoekt overblijfsel) van zwarte glinsterende kristallen wat iedereen nog nieuwsgieriger
maakten. Ondanks onze inspanningen, zoals research
op computer en inzage in de bibliotheekboeken,
het nodige gefilosofeer en gefantaseer vonden onze
amateurarcheologen geen verklaarbare oplossing...!
In overleg met Marcel werd voorgesteld de vondst
ter determinatie voor te leggen aan het Nijmeegs
KAM Museum-depot. Een bezoek aan de heer dr.
Stephan Weisz-König en zijn medewerkers bracht
nog geen uitkomst. Men kon het kleine voorwerp
niet nader verklaren en had nog nooit zo’n klein
vijzeltje gezien. Het raadsel bleef dus bestaan, temeer omdat er ook in de uitgebreide bibliotheek
van het museum niets over te vinden was.
Er was nog één mogelijkheid: het raadplegen van
hét kenniscentrum van Nederland op dit gebied,
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Een afspraak werd gemaakt en na enige tijd
werden we ontvangen door de vakarcheoloog Jan
van Doesburg en technicus/metallurg Bertil van Os.
We mochten bij het onderzoek in het laboratorium
aanwezig zijn. Daar werd een klein stukje van het
residu losgemaakt en onder een microscoop en
een ingewikkelde drift-detector gelegd. We zagen
fragmenten van een glinsterende zwarte stof en de
apparatuur gaf aan dat we hier te maken hadden
met zogenaamde verkitte steenkool of antraciet.
Ook het vijzeltje werd aan een onderzoek onder-
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Het vijzeltje met een
‘palm van de hand’
grip.

worpen en hieruit bleek niet dat het voorwerp
was gedraaid - omdat geen gietnaden zichtbaar
waren - en uit messing uit de nieuwe tijd bestond.
Zeer waarschijnlijk – hoewel in de Romeinse tijd
ook sporadisch messing werd gebruikt – was de
conclusie van de specialisten dat het vijzeltje waarschijnlijk uit de 17e eeuw stamde. Over het gebruik
van de vijzel gaf de aanwezige verkitte steenkool/
antracietkool een oplossing.Waarschijnlijk werden
de aanwezige koolstofkristallen in het vijzeltje tot
poeder gestampt en werd de zwarte stof als pigment
aan verf toegevoegd, hetgeen een donker glinsterend
effect teweeg bracht. Gezien de geringe afmetingen
van het vijzeltje concludeerden wij dat het vijzeltje
mogelijk gebruikt is door een kunstschilder die kleine
hoeveelheden pigment toevoegde aan zijn verf. In
de immens grote bibliotheek van de Rijksdienst
zochten wij nog naar afbeeldingen maar konden
niets vinden. De experts van de RCE beloofden wel
de resultaten van het onderzoek naar Ommeren te
sturen. Tevreden keerden terug naar de Betuwe, blij
dat er op initiatief van verschillende universiteiten
in Nederland mogelijkheden bestaan om vondsten
door amateurs met een detector te registreren en
te determineren. Het uiteindelijk doel is om een
groter draagvlak voor archeologie te creëren en de
kennis te vergroten door het ontsluiten van anders
niet beschikbare vondstmateriaal uit particuliere
collecties.
En het vijzeltje...? Dat wordt door Marcel Klijn aan
het museum in Ommeren in bruikleen gegeven en
is door u te bewonderen in een van onze vitrines.
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Dorpsstraat 2
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86

Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

Ochten Telefoon (0344) 64 17 93
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Woninginrichting & Mode

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13
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

meubelen tapijten
gordijnen bedden

www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl

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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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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o ver de prijs vAn pAnnen, poetsdoeKen
en een dAggelder
cHristoffel vAn e steriK

W

anneer we alle zolders in het werkgebied
van de Historische Kring zouden uitkammen op documenten, foto’s, brieven en wat
niet al, dan zou dat een berg historisch materiaal
opleveren, zo groot dat generaties toekomstige
leden er nog bezig mee kunnen blijven.

Een prachtig voorbeeld daarvan zijn de twee kasboeken uit 1910 en 1911 van de Stoom Pannen- en
Tegelfabriek Eck en Wiel. Gaasbeek en Van Sijll.
Kantoor te Ingen.
Zo luidt de tekst op de briefomslag. Deze kasboeken werden aan de vergetelheid ontrukt door Riet
van Sijll-Wolleswinkel, weduwe van Gejo van Sijll,
fruitteler te Ingen tijdens zijn werkzame leven.
Gejo’s grootvader Gerard van Sijll is herenboer in
Ingen en een van de eigenaren van de fabriek. Een
uitzondering: de meeste herenboeren in die tijd
waagden zich niet aan een fabriek, maar hielden
zich bij het boerenbedrijf. Riet van Sijll vond de
kasboeken bij het opruimen van de spullen en
bracht ze naar haar overbuurman Henk van Empel,
lid van de Historische Kring en actief vrijwilliger in
het museum. Zo simpel kan het zijn om honderd
jaar na dato in De Baron te komen.
In het prachtige handschrift met kroontjespen, dat
onze voorouders nog leerden, begint het eerste
kasboek met de geschiedenis van de aankoop.
Van Sijll en de gebroeders Gaasbeek kopen de fabriek

1

van A.J. v.d. Veen uit Tiel voor een bedrag van
fl. 5170. Vanuit 1910 omgerekend naar de koopkracht
van 2018 is dat een bedrag van € 57.2888.1
Ze kopen er ook nog een perceel bouwgrond bij
ter waarde van fl. 1186 [€. 13.142] De oppervlakte
van het perceel wordt niet vermeld.
Het totale bedrag van grond en fabriek komt zo op
fl. 6356 [€ 70.430]
Een heel stevig bedrag voor die tijd, temeer daar van
Sijll en Gaasbeek nergens reppen van een lening of
een hypotheek die ze bij de Boerenleenbank moeten sluiten. Heel waarschijnlijk eigen geld dus. Het
bedrag van zeventigduizend euro komt nog meer
in perspectief te staan, wanneer uit het kasboek
blijkt dat die 'oliejongen' Jan Quint fl. 2,50 per week
verdient. Dat is € 27.70 aan koopkracht in 2018.
Want Van Sijll noteert ook precies wie hij in dienst
neemt en wat iedereen verdient. Zo is er de baas,
van Alphen die natuurlijk het meest verdient.
Hij heeft ‘vrij huishuur, vrij brand, fl. 7 per week
[€ 77.50] vastgeld en fl. 25 fooi per jaar [€ 277]
In totaal werken er dertien mensen waarbij het
loon, vergeleken met dat van de baas, steeds lager
wordt. Soms zijn er bijzondere bepalingen. Zo krijgt
Hendrik de Bruin, de vormer voor holle pannen,
een dagloon en vijfentwintig gulden fooi per jaar,
maar ook vijftig gulden per jaar extra als 'vergoeding
voor mindere vormdagen', buitendien ’s winters
vast werk à fl. 6 [€ 66 ] per week. Onder de vormer

In het vervolg zullen alle bedragen in guldens tussen de haakjes omgerekend worden in euro’s van 2018
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krijgt niemand meer een fooi aan het einde van
het jaar. Het gewone dagloon in die tijd is volgens
Van Sijll een gulden per dag [€ 11] 'Kantensnijder'
Teunis van Wijk staat samen met oliejongen Jan
Quint onder aan de salarisschaal. Hij verdient vijftig
cent per week meer, drie gulden [€ 3 ].
Behalve nog steeds bestaande namen in Eck en
Wiel en omgeving als Quint en Van Alphen, zijn
de namen van de meeste andere arbeiders ook nog
altijd gangbaar: Roelof Onink, machinist, Jan van
Tintelen, inzetter en sorteerder, Huibert van Dee,
daggelder, Martinus van Doorn, karman.

Hangwrak, steenpuin en de prijs van jenever
In 1910 begint de fabriek met een overgenomen
voorraad van 52710 pannen. Dan begint het leveren
aan de afnemers. En ook hier vinden we meestal
nog steeds veel voorkomende namen in het kasboek
terug. 2400 holle pannen voor Zeger van Ingen te
Ingen. Een pan kostte ongeveer elf cent. 1000 holle
pannen voor Klaas van Kalkeren te Lienden. Maar
ook een vracht ‘steenpuin’ voor A. VanWijk, Ganzert
Ingen à fl. 0.60. En 350 hangwrak, beschadigde
pannen die niet gehangen kunnen worden, voor
zeven gulden aan Leendert v.d. Pol in Eck en Wiel.
In Eck en Wiel, Maurik, Lienden, Ingen zitten natuurlijk de meeste klanten. Maar ook in Ederveen,
Amerongen, Doorn, Leersum, Veenendaal en zelfs
Tilburg bestellen er klanten aan de fabriek in Eck
en Wiel. En behalve pannen en tegels zijn er ook de
afvalproducten die verkocht worden: niet alleen
hangwrak en steenpuin, maar ook kachelgruis
voor R. Hol in Ingen. Ook levert de fabriek cokes,
die waarschijnlijk per schip over de Rijn wordt
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aangevoerd voor het stoken van de
eigen ovens en dus ook voor de handel.
Tussen mei 1910 en 29 juni 1912 heeft
de fabriek een omzet van fl. 33.018
[€ 356.30] en uitgaven ter hoogte van
fl. 32.881 [ €355.150 ] noteert Van Sijll. Een
vetpot was het dus niet, temeer niet omdat Gaasbeek en
Van Sijll zo nu en dan zelf geld bijstorten om de rekeningen te kunnen betalen. Een winst van omgerekend
€1500 in ruim twee jaar, waar de stortingen op
eigen rekening nog moeten worden afgetrokken.
Vreemd genoeg wordt het aankoopbedrag van
ruim €70.000 niet als investering geboekt, maar
in zijn geheel bij de uitgaven geteld.
En niets ontging het scherpe boekhoudersoog van
Van Sijll: niet alleen de poetsdoeken staan voor vier
cent bij de uitgaven, maar ook de reiskosten naar
Tiel, 20 cent of de kosten van een vracht pannen
naar Tiel rijden, 15 cent. De enige frivole uitgave
van de fabriek in deze jaren betreft de wekelijkse
aanschaf van twee liter jenever à fl. 0,65 per liter.
Erg dronken zullen de arbeiders daar niet van
geworden zijn: als telg uit een horecageslacht weet
ik dat twee liter goed is voor vierenveertig borrels.
Vierenveertig gedeeld door dertien is 3,5 borrel
per man per week.
Wellicht heeft de uitbraak van de EersteWereldoorlog
in 1914 de fabriek parten gespeeld. Nederland was
weliswaar neutraal, maar 1917 werd een rampjaar.
De aanvoer van cokes voor de fabriek – waarschijnlijk uit Duitsland en Oostenrijk-Hongarije – stokte.
Voedingsmiddelen, waaronder vlees, aardappelen
en andere eerste levensbehoeften, gingen op de bon.
Er werd honger geleden en op 28 juni 1917 brak
in Amsterdam het Aardappeloproer uit. Er vielen
negen doden en meer dan honderd gewonden.
In zo’n slechte tijd zal de fabriek zeker geen winst
gemaakt hebben, ook al ontbreken de kasboeken
ervan om het te onderzoeken.
En zo verschijnt in september 1919 een advertentie
in de krant waarin notaris Heuff in Eck en Wiel
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behooren, Stookgereedschap, Gebinten, Planken,
Deuren, Staaldraad, benevens Karren, Kruiwagens,
Stalleeren, Tonnenrek, Haverkist, Goten, Ovendeuren
en Roosters, Luiken en hetgeen verder zal worden
voorgebracht. Twee uren vóór de verkoop te zien.’2
Van Sijll wordt niet meer genoemd in de advertentie,
die was er dus al eerder uitgestapt. ‘Om contant
geld’ schrijft notaris van Heuff. Hoeveel het bij
elkaar opgeleverd heeft, weten we niet. Maar de
gebroeders Gaasbeek hebben daarna wellicht twee
liter jenever gekocht om het chagrijn over het fiasco
van de pannenfabriek eerst maar eens even stevig
weg te drinken.

Advertentie september 1919.

meedeelt dat op 17 september ‘voormiddags 10
uur ten verzoeke van de Heeren Gebrs. R. en A.P.
Gaasbeek op den Panoven te Eck enWiel om contant
geld verkoopen De Afbraak van de Pannenfabriek
bestaande uit Sparren Panlatten, Kleiketel met toe-

2

Uitgebreid de beste!
Kesteren
www.boorsmakesteren.nl

De fijne speurneus van Joke Honders bracht deze
advertentie boven water.
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de HUZAAR ut HEUSE
r ien vAn d oorn

D

e in 1866 te Opheusden geboren Gerrit Stunnenberg
was het eerste kind van Geurt Stunnenberg en Dirkje
Fintelman. 11 mei 1886 werd de 20-jarige Gerrit opgeroepen als loteling voor zijn nummer door de Nationale Militie.
De Milicien kwam bij het vijfde eskadron van het 1e Regiment
Huzaren te Amersfoort. Het zakboekje geeft veel informatie
over het verloop van de diensttijd van Gerrit. Het werd meerdere malen getekend door de toenmalige burgemeester van
de gemeente Kesteren, W.C. Tack. Van mei tot september 1888
staat Gerrit ingeschreven in Wageningen blijkt uit onderzoek
van het bevolkingsregister. Daarna staat hij weer bij zijn ouders
in Opheusden ingeschreven.

Gerrit had blond haar, was maar 165 cm lang en woog 62 kg.
Als wapen had hij een karabijn uit 1872 en een sabel uit 1855.
Zijn uitrusting bestond uit een groot aantal zaken die keurig
op een lijst stonden, met de waarde erbij vermeld. Bij vermissing kostte dat geld! Het vervoer van Kesteren naar Amersfoort
en weer terug ging per trein. Achter in het boekje kon Gerrit
kaarten afscheuren als vervoersbewijs. De laatste kaart nog
aanwezig dateert van 5 februari 1892 en is dus nooit gebruikt.
Op 5 januari 1889 wordt Gerrit verplaatst naar de 2e Trein
Compagnie van het 1e Regiment Veldartillerie. Op 25 juli 1891
wordt er voor het laatst zijn saldo genoteerd voordat Gerrit
met groot verlof gaat.

Staande: uniform
huzaar, en te
paard uniform
veldartillerist.
(Bron NMM)

De jongeling in uniform zal weinig moeite hebben gehad om
indruk op de dames van Opheusden en omstreken te maken.
Maar Gerrit Stunnenberg blijft ongehuwd. Na zijn dienst woonde
hij tot 1896 in Hemmen, waarschijnlijk voor zijn werk. Daarna
werd hij boomkweker in Opheusden en stierf in 1920, slechts
54 jaar oud. Dat zijn familie trots geweest is op de huzaar blijkt
wel uit het feit dat het zakboekje nog steeds in bezit is van een
kleinzoon van een zus van Gerrit.
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR – DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRIJF
NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT
HET VERSCHIL

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

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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Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751
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uitnodiging voor de jAArlijKse
dAgexcursie op zAterdAg 13 oKtober
H istoriscHe K ring K esteren & o mstreKen

V

olgens ‘oeroude’ traditie gaan we ook dit
jaar weer op excursie. Op zaterdag 13
oktober zal de bus van de HATRO Tours
ons brengen naar het buurtschap Pandelaar bij
Gemert in Noord-Brabant.

Een deel van dit buurschap is een dorpje waar het
dagelijkse leven van de Noord-Brabantse boeren
uit omstreeks 1900 wordt uitgebeeld. Een unieke
combinatie van bezienswaardigheden, authentieke
gebouwen, levende have, ambachten binnen
één museum. De bijzondere historische setting
is heel herkenbaar door de gebouwen, voorwerpen, producten en gebruiken. U waant zich weer
terug in uw eigen jeugd of in het dagelijks leven
van uw ouders of grootouders. De plek heet het
‘Boerenbondsmuseum’.
Na de koffie met gebak worden we uitgebreid
rondgeleid door gidsen die dit oude Brabant
nog kennen vanuit hun eigen jeugd en/of hun
familie. Voor zover mogelijk zullen de houtzagerij,
kruidenier, weverij, hoefsmid, enz, in werking
zijn. Niet alles is zeker omdat alle medewerkers
in dit museum vrijwilligers zijn.
Tussen de middag zullen we op deze locatie kunnen
genieten van een Brabantse koffietafel met allerlei
lokale lekkernijen. Daarna stappen we in de bus
voor een rondrit door de streek van een kleine
twee uur. Een geboren en getogen Gemertenaar
zal ons veel bijzonderheden laten zien en er over
vertellen. Bij terugkomst is er voor een ieder nog
een vloeibaar afzakkertje én nog de gelegenheid
om die onderdelen van het historische dorp en/
of de levende have die u nog niet heeft kunnen
bekijken alsnog te bewonderen. Zo rondom vijf
uur die middag stappen we weer in de HATRO
Tours bus voor de terugrit naar Ommeren.
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Wat? Excursie naar buurtschap Pandelaar bij
Gemert in Noord-Brabant.
Wanneer? Zaterdag 13 oktober 2018.
Vertrek & Aankomst? 08.30 uur vanaf de
parkeerplaats van het Streekmuseum Baron
van Brakell aan de Provincialeweg te Ommeren.
Er is daar voldoende parkeerruimte aanwezig.
Voor wie? Alle leden van de HKK&O en de HKMB,
alsmede hun familieleden en kennissen, en ieder
ander die geïnteresseerd is in de historie van ons
land, dan wel een mooie dag uit wil.
Kosten? € 45,=/p.p. Dit is inclusief bustocht,
eten en drinken, rondleidingen, enz.

Opgeven bij: Edwarn de Walle: telefonisch via
0 652 401 652 of edwarndewalle@gmail.com
Bij opgave per e-mail ontvangt u per ommegaande
een bevestiging van uw deelname.
Er kunnen 50 deelnemers mee in de bus. Vol = vol.
Uw deelname is pas definitief als uw betaling binnen
is. Stort de € 45/persoon op rekeningnummer:
NL30 RABO 0331957183 t.a.v HKK&O o.v.m.
‘Excursie 2018 + opgegeven naam + aantal
personen’.
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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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Doe-het-zelf centrum

Voor al uw:










Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair
Electra
Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren
Meubels







Schuifwanden
Hout
Plaatmaterialen
Zonwering
Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 – Kesteren
Telefoon (0488) 48 12 23

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

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

Eenvoudig tanken
met uw
pas
Dalwagen 16
6669 CC DODEWAARD
(0488) 41 13 16
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Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Oudmidsestraat 12 Lienden: 0344-602400
Swaenenstate 3 te Opheusden: 0488-442906
www.joopvanmourik.nl

voor eengoed advies in de Betuwe...

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

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

Tielsestraat 103
4041 CS
Kesteren

Motor- en auto rijschool Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
www.rijschoolkeuken.nl
Tel. (0488) 48 26 33
Biedt opleiding voor:
 rijbewijs A (Motor)
 rijbewijs Am (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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Tel. 0488-481520
Transport – Grondverzet – Machineverhuur
Zand- grind en Grondhandel
Containerverhuur/Afvalinzameling
Ook voor particulieren
Verhuur van rijplaten, Staal, Kunststof
Tevens alle sloopwerken
Nedereindsestraat 44 4041 XG
Kesteren
pspies@solcon.nl

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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Nieuws Regionaal Archief Rivierenland - juni 2018
Inventarisatie gemeentelijke archieven Zoelen en Dodewaard
Dit voorjaar zijn twee projectmedewerkers gestart met respectievelijk de inventarisatie van het archief van de gemeente
Dodewaard over de periode 1941-1980 en het archief van de gemeente Zoelen over de periode 1945-1978. De gemeente
Dodewaard werd in 2002 opgeheven en maakt nu deel uit van de gemeente Neder-Betuwe. Zoelen is sinds 1978 geen
zelfstandige gemeente meer en valt nu onder de gemeente Buren. Als de inventarisatie gereed is, zijn deze archieven,
behoudens enkele uitzonderingen, in te zien op de studiezaal.

Stadsrechten Culemborg met transcriptie digitaal
In Culemborg staat 2018 in het teken van 700 jaar stadsrechten. Ook het RAR speelt in op dit jubileum. Zo zijn sinds dit
voorjaar de stadsrechten (toegangsnummer 0826-99) uit 1318 gedigitaliseerd en door vrijwilligster Annemarie Heevel
getranscribeerd. Als u op de website van het RAR in de centrale zoekbalk 0826-99 invoert krijgt u vanzelf de scan van het
perkament en zegel met genoemde transcriptie te zien.

Rechterlijk Archief Tiel en Zandwijk beter ontsloten
Het rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, met stukken vanaf 1431 tot aan 1811, is onlangs helemaal opnieuw
geïnventariseerd. In totaal betrof het ruim 70 meter. Allerlei bestanden zoals verwinprocedures, boedelbeschrijvingen,
testamenten, procesdossiers en losse zeer interessante stukken zijn nu voor alle bezoekers veel beter toegankelijk. De oude
lijst bevatte een summiere lijst, met daarin nogal wat dozen met ‘diversen’ en ‘varia’, die nu heel goed zijn beschreven.
Het voornemen is om dit archief (toegangsnummer 0008) in de loop van de tijd geheel te digitaliseren.
De heer Spies is vorig jaar gepromoveerd in de godgeleerdheid aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op zijn
dissertatie over de classis van Tiel van 1579 tot 1816. Nu heeft hij in 18 delen transcripties uitgegeven van stukken over
deze classis en de kerken in de Nederbetuwe tussen 1558 en 1850, waaronder alle classicale vergaderingen. In totaal zijn
het 6700 pagina tekst die gemakkelijk doorzoekbaar zijn op naam en op zaak en voorzien zijn van voetnoten met uitleg
van begrippen. De delen zijn nader beschreven en te koop via www.boekenbestellen.nl en ook aan te schafen via reguliere
boekhandels. U kunt de transcripties ook inzien op de studiezaal bij het RAR.

Vrijwilligers indexeerden oudste trouwboek Tiel
Het RAR is onnoemlijk blij met alle vrijwilligers die talloze bronnen toegankelijk maken voor onderzoekers. Zo hebben zij
onlangs het oudste trouwboek van Tiel geïndexeerd over de periode 1582-1612. Tegelijkertijd zijn hierbij de aantekeningen
van de heer Van Heiningen verwerkt. Extra interessant is dat dit boek veel namen van soldaten bevat die in Tiel verbleven.
Niet vreemd aangezien het de tijd van de Tachtigjarige Oorlog betreft.
25 juni was er een bijeenkomst met alle vrijwilligers bij het RAR. Zij kregen uitleg over een nieuwe klus: het toegankelijk
maken van de kerkelijke begraaf- en lidmatenregisters. Ook werd er stilgestaan bij al het werk wat er al is gebeurd:
scannen, indexeren en transcriberen. Scannen wordt gedaan met de professionele apparatuur van het RAR. Indexeren en
transcriberen doen vrijwilligers vanuit huis of in de aparte vrijwilligersruimte bij het RAR.

Digitaal archief gemeente Buren ontsloten in e-Depot
Veel mensen denken bij een archief aan papieren documenten. Inderdaad zijn die bij het RAR te raadplegen in de studiezaal
en we hebben 8 depots waarin de papieren archieven uit het Rivierenland worden bewaard. Maar bij gemeenten, die
verplicht zijn hun archief aan ons over te dragen, bestaat archief al lang niet meer uit papier alleen; ook digitale bestanden
vormen archief. Deze digitale bestanden worden bewaard in een zogenoemd e-depot. Veel archiefdiensten zijn bezig deze
e-depots te ontwikkelen.
Het RAR is een van eerste archiefdiensten die een e-depotpilot heeft uitgevoerd. Hierbij zijn de digitale bestanden van de
gemeente Buren vanaf onze website ontsloten en opvraagbaar gemaakt voor ambtenaren. Eerder heeft het RAR een pilot
met een e-depot gedaan met de gemeente Zaltbommel.
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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.
•
•
•
•

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

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

Ot de blomme- en
plaantehandelaor ut Heuze;
Van heure zegge,
Ot was een blomme- en plaantehandelaor ut
Heuze. Gewoonluk warkte die op de Schipkuswol
in ut Veen. Mar in ut weekend ging tie mit de
fiets de Rijn over naor Wageninge um blomme
en plaante aon de man de brenge, da dee tie um
der zo een pruufcentje bij te grijpe. Hij ha vaste
klaante wor tie wèèkeluks mit zijn waor kwam.
Hij ging dan mit een spisiaol kieske onder de
snellebijnders en de fietstasse vol blomme en
plaante op pad. Op un gegeve moment ha tie
zowat gin aonvoer mir van de kjel waor tie ze
van inkoch. Daor was Ot iesend kwaod um. Ot
wies da de minse waor tie altijd kwam, der op
rekkende da tie op zaoterdag langs kwam mit
zun handel. Mar mit ut bietje handel wa tie ha,
ging tie toch mar de Rijn over. Hij stook mit de
heuzeze pont de Rijn over naor de ginne kaant
en fietste langs de lommerijke vèèrdam aon de
Wagingingse kaant, mit de berrum en slotskaante
vol mit wilde blomme. Daor krig tie inins un
ingeving: hij kwakte de fiets tegen un bumke
en hij snee mit de kromme ut snuimes mooie
blomme ut de berrum. Neve de slotskaant stonde
gelle lisse in blui, die dee tie der ok mar bij en
makte d’r mooie buskes van. Zo ging tie asnog
mi voldoende haandel naor Wageninge. Bij de
jerste beste klaant waor tie aon belde, vroeg de
vrauw des huizes: 'Ot, wa hedde deze wek vur
blomme bij oe?’ Ot aantwoorde: 'mevrouw ut wur
un hele toer um ze aon de pens te komme, mar ik
he ze bij me, het zijn Kantaslota’s. Ut binne prachtige blomme en nog vur een aonvaorbaore prijs.
Ze geve een landelijke geur af. Ge mot er wel un
bietje lauw waoter mi suiker bij doen dan staon
ze langer, mar ge kun ok 7up gebruike, adde da he'.
De vrouw see: 'as ze mar nie ut eigste binne as die
plaante waor veul blomme in zoude kumme vur
in de blommehof, die ha’k ok van oe gekoch. Mar
volgens die kjel van mij, weure ut gin blomme mar
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andivie plaante'. 'Nou', see Ot 'da klop want as
de ze lang genoeg laot staon kumme der van eigus
blomme in die wel tot de erste nachvors bleuje'. Al
mi al kocht ze toch een buske Kantaslota’s van
Ot en krig hi nog un bolje op de koop toe. Naor
un paor uurkus vente was Ot los en ging mit een
goed gevuul terug naor Heuze. Jammer genoeg
vur um lag de pont der alut en moest Ot via de
Rhenense brug op huis aon. Mar hij ha in geluk:
hij kwam langs ‘t cafe De Kuip van Jan van Kleef
in Kestere en daor wier de verkoop van de Kantaslaota’s mit un bolje nat gemak.

Pitje
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

BESTUURSSAMENSTELLING
Historische Kring Kesteren e.o.
Voorzitter a.i : E.W. de Walle
Parallelweg 5 • 4043 KG • Opheusden
06 52 401 652 • edwarndewalle@gmail.com
Secretaris : D.J. Honders
Gildeland 22c • 4033 BH Lienden
06 30 04 13 12 • jokehonders@outlook.com

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

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

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
06 52 401 652 • edwarndewalle@gmail.com
Leden:
J.W.van den Bosch
Kempkeslaan 1 • 4043 LT • Opheusden
(0488) 44 17 21 • jwvandenbosch@kpnmail.nl
C.F. Versluis
Parellelweg 5 • 4103 NC • Culemborg
06 48 41 21 50 • hercuferdinand@tele2.nl

RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN BV
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

Postbus 24
6670 AA
Zetten

Tel. (0488) 45 13 12
Fax. (0488) 45 26 21
E-mail: info@vanlynden.eu
• Beheer en taxaties
• Onteigening en planschade
• Grond en pachtzaken
• Schaderegelingen

Betalingen:
Contributie € 20,–/jaar t.a.v.
Historische Kring Kesteren & Omstreken
NL 84 INGB øøø3 725ø 54
NL 3ø RABO ø331 9571 83

Stichting Arend Datema Instituut
Voorzitter: D.J.Honders
Gildeland 22c • 4033 BH Lienden
06 30 04 13 12 • jokehonders@outlook.com
Secretaris: A.Oppelaar
Molensteeg 11 • 4053 HG IJzendoorn

(0344) 64 32 71 • a.oppelaar@hetnet.nl
Penningmeester: R.Martens
Schenkhofstraat 2a • 4041 CA Kesteren
(0488) 48 18 96 • ranmartens@concepts.nl

Rentmeester

NVR
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Arend Datema Instituut:
NL 25 INGB øøøø 7777 ø4
NL 59 RABO ø331 9746 ø6
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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!

In verband met de privacywet, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw persoonlijke gegevens
uitsluitend gebruikt voor onze eigen doeleinden.
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