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Voorwoord
Edwarn de Walle – voorzitter HKK&O
Ben gelukkig weer redelijk hersteld en ik bedank André, voorzitter van het Datema Instituut, heel
hartelijk voor het waarnemen van mijn honneurs in de vorige Baron.
Ik noem de volgende activiteiten van de afgelopen maanden:
- de drukbezochte opening van de ArcheoHotspot in mei;
- de verbeterde opzet van de Algemene ledenvergadering (AVL);
- de proef met de avond-openstelling.
Heel veel activiteiten heb ik kunnen volgen dankzij de mail en de stukken in de lokale bladen. Het
geeft mij het vertrouwen dat, ondanks alle tegenslagen betreffende mijn gezondheid, het programma
volgens planning verloopt.
Dat de vereniging springlevend is bleek heel duidelijk tijdens het oogstfeest op 7 september. Met alle
activiteiten (zie de verslagen in deze Baron) konden wij 12 nieuwe leden verwelkomen. Ook het resultaat
van de boekverkoop mocht er zijn.
André heeft een stuk geschreven over de verschillen tussen de HKK&O en het ADI. Hierin heeft hij ook
hun respectieve positie binnen het museum beschreven.
Ik noem verder de Kastelententoonstelling (die verlengd is) en de bijbehorende lezingen, georganiseerd
door Joke Honders.
Ook de lezingen van Erik Godin en Jan Hogendoorn zijn uitermate goed bezocht. Er was een flinke
belangstelling en de waardering was groot.
Tijdens de laatste lezing hebben zich 5 nieuwe leden aangemeld.
André zal, als dat nodig blijkt bij mijn ziekte, mijn rol als voorzitter waarnemen. Wel zal ik voorlopig een
rol vervullen als waarnemer-toehoorder en ook weer de bestuursvergaderingen bezoeken.
En tot slot mag ik u, als voorzitter van de HKK&O, verblijden met het nieuws dat vanaf 2020 De Baron
viermaal per jaar zal uitkomen.
Edwarn de Walle

C ontributie
al betaald?

2020


Vergeet u niet om uw contributie
voor 1 maart 2020 te betalen?
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Let op :
Sommige

bankgegevens zijn komen te

vervallen, zowel voor HKKO als ADI.

Het

postbusnummer is ook komen te

vervallen, het postadres is nu gelijk aan
het bezoekadres.

3-

Voorwoord
A ndre van I ngen - voorzitter A rend Datema I nstituut
Van waar twee voorwoorden?
Het Arend Datema Instituut en de vereniging Historische Kring Kesteren & Omstreken zijn weliswaar
nauw met elkaar verbonden, maar functioneren toch als zelfstandige instellingen. Dit zal ik verderop
in deze Baron nader toelichten.
Enkele specifieke zaken die direct gerelateerd zijn aan het ADI:
Er zijn de laatste maanden een aantal vrijwilligers bijgekomen. Met elkaar zorgen we ervoor dat meer
bestanden beschikbaar komen voor bezoekers van het ADI.
Maar, er ligt nog heel veel werk te wachten! Dus als u dit leest en ons wil komen helpen bij de verschillende projecten: u bent van harte welkom.
Wij willen de komende maanden foto’s uit onze collecties digitaal beschikbaar stellen. Lienden is door
Teunis Kramp al helemaal ingevoerd. Met trefwoorden kunt u de bestanden nu makkelijk doorzoeken.
Hij is nu bezig met Ommeren.
We zijn nog op zoek naar mensen met kennis van Echteld, Ochten, Kesteren en Opheusden.
Op de voorzijde van de Baron staan foto’s van de overdracht van een originele stafkaart van parachutist
Albert Spring. De familie stelt zoveel vertrouwen in ons dat zij de kaart aan Conny van der Heyden heeft
overhandigd ten behoeve van het ADI (zie het bijbehorende artikel). Dit alles heeft te maken met het
boek over Johannes van Zanten.
Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling ‘De gezichten achter verzetsgroep van Johannes van
Zanten’ kwamen we in contact met de familie van Eck. Zij zijn in het bezit van de typemachine van Dr.
Guepin en zijn bereid om die middels een leenovereenkomst ter beschikking stellen aan het ADI. Bij
dit bijzonder prettige contact kwam nog iets heel anders aan het licht: namelijk de registratie van het
Fonds Hulpbetoon.
Verderop in deze Baron staat een artikel over deze boekjes.
Conny van der Heyden is nu het aanspreekpunt over alles wat met de WO2 te maken heeft.
Verder blijven we altijd geïnteresseerd in artikelen en foto’s die betrekking hebben op ons werkgebied
(gemeenten Neder-Betuwe en Buren). Van de foto’s maken we graag scans zodat deze door iedereen
bekeken kunnen worden.
Het jaar 2020 zal met name in het teken staan van activiteiten rondom de 75 jaar WO2-herdenking.
Tot slot meld ik het heuglijke initiatief van Annemarie Walravens en Karel Kalkman om een jeugdgroep
op te starten. In de volgende Baron daarover meer.
André van Ingen
NB: Ik wil u nog wijzen op de nieuwe emailadressen van de bestuursleden. U kunt nu uw vraag
rechtstreeks aan de gewenste persoon stellen.
Ze staan op de binnenkant van de achterkaft van De Baron.
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William Leech uit M anchester
Redactie: Door een fout is dit artikel in de vorige Baron niet helemaal weergegeven.
Daarom is het artikel nu nogmaals geplaatst met de gehele tekst.

C onny van der H eyden

O

p het hek van de algemene begraafplaats in De 43rd Wessex Division
Lienden hangt een donkergroen bordje met Bij de tweede poging krijgt de Poolse Brigade steun
de tekst ‘Oorlogsgraven van het Gemenebest’. Dit van de Britten. Die stellen hun rubberboten ter bebetekent dat er op het kerkhof een oorlogsstrijder schikking en enkele vlotten. Zo denkt men alsnog
begraven ligt.
tweehonderd Poolse parachutisten de Rijn over te
Direct links bij de ingang ligt William Leech, een kunnen zetten. Helaas moet dit gebeuren zonder
dertigjarige korporaal afkomstig uit Manchester. de luchtsteun van de RAF (Britse Luchtmacht).
Maar hoe komt het dat de laatste rustplaats van Vanwege een hevige storm en stortregens moeten
deze Engelse militair zich in het Betuwse dorpje de jagers namelijk op de grond blijven.
Wanneer er enkele mannen zijn overgezet verlicht
bevindt?
Daarvoor moeten we teruggaan naar de regen- plotseling een lichtfakkel de donkere hemel, direct
achtige dagen en nachten eind september 1944.
gevolgd door het oorverdovende geknetter van
Duitse mitrailleurs. De boten die zich op dat moment midden op de rivier bevinden worden onder
De Poolse Brigade
Na vijf dagen van zware gevechten in de straten vuur genomen. Twee ervan worden geraakt en de
en huizen in en rondom Oosterbeek, wordt het bemanning komt in het snelstromende water terecht.
duidelijk dat Montgomery’s militaire plan ‘Market Langs de kant in Driel vallen onder de wachtende
Garden’ jammerlijk is mislukt. De geallieerden, die Polen ook slachtoffers door de vijandelijke mortieren
een week eerder nog zo hoopvol aan de operatie die tussen hen terecht komen.
waren begonnen, bevinden zich op 22 september De operatie wordt afgeblazen. Zodra de rust lijkt
ten noorden van de Nederrijn en kunnen geen kant weergekeerd te zijn wil men een nieuwe poging
meer op. Ze zijn uitgeput, hongerig en er is een wagen. Al snel schiet er echter weer een lichtfakkel
ernstig tekort ontstaan aan verband en medicijnen. de lucht in en daarop wordt besloten deze nachteAlleen soldaten met zware trauma’s krijgen nog lijke overtocht te staken.
In plaats van de beoogde tweehonderd man slagen
morfine toegediend.
Dan komt het hoopgevende bericht dat de Poolse er slechts vijftig in om de overkant te bereiken. Dat
Parachute Brigade vanaf de zuidelijke kant van de zijn er veel te weinig en daarom moet er versterking
Rijn naar de overkant zal proberen te komen om komen voor een derde oversteek de volgende avond.
hulp te bieden.
Op donderdag 22 september willen de Polen bij De 4th Dorsetshire Division
Driel de rivier oversteken. Van hetgeen ze bij zich Vervolgens arriveren Engelse bataljons in Driel. Zij
hebben maken ze provisorisch boten en vlotten. zijn onderdeel van de 3rd Wessex Division.
Vanwege het slechte materiaal in combinatie met Ondanks de wetenschap hoe het de vorige avonden
de vijandelijke beschietingen eindigt deze eerste was afgelopen, beginnen zij in de nacht van zondag
nachtelijke poging in een catastrofe. Van de vijf- 24 op maandag 25 dapper aan een derde poging.
envijftig manschappen bereiken er tenslotte maar Onder deze mannen bevindt zich de dertigjarige
vijfendertig de noordelijke oever. De rest verdrinkt William Norbet Leech, korporaal bij de 4th Dorin de ijskoude rivier.
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setshire regiment. Hij beklimt tijdens zijn militaire
training onder andere de befaamde witte krijtrotsen
van Dover.
Daarna vertrekt hij met zijn regiment naar Normandië om deel te nemen aan de gevechten tijdens
de operatie Overlord. Hierbij komen honderden
manschappen van zijn regiment om het leven.
Vol goede moed vervolgen William Leech en zijn
kameraden hun strijd door Frankrijk en België.
En nu staat hij dan op de oever van de Rijn, tegenover Oosterbeek.
Er zijn te weinig boten. Ze worden daarom helemaal
afgeladen met soldaten, munitie en medicijnen.
Ook William krijgt hiertussen een plaats en maakt
zich op om de Rijn over te steken.
De rivier biedt een woeste aanblik: de uiterwaarden
staan helemaal onder water tot aan de dijk. De
stroomsnelheid is enorm, er is immers nog geen
stuw in de Rijn. Het vergt veel stuurmanskunst
om de boten niet af te laten drijven en de mensen
veilig op de juiste plek aan de overkant te krijgen.

Nachtkijkers

De Duitsers weten inmiddels waar de geallieerden
mee bezig zijn. Ze kiezen positie met goed zicht op
de al eerder gekozen oversteekplaatsen.
Over de nacht van 25 september, waarin ook korporaalWilliam Leech de overkant probeert te bereiken,
zei de toenmalige korporaal Stanley Hodge van het
4th bataljon, dat de Duitsers met hun nachtkijkers
exact konden zien waar men in bootjes de Rijn
probeerde over te steken en hun machine geweren
erop los hadden gelaten.
Ook de boot van William wordt geraakt waardoor
hij – met bepakking en al – in het snelstromende
water terecht komt. Mogelijk werd hij direct dodelijk getroffen.

Lienden

Dagenlang heeft de rivier zijn lichaam meegevoerd
totdat het aanspoelde aan de zuidelijke oever tussen
de spoorbrug en het veer bij Rhenen. Daar wordt
William Leech begin oktober in de uiterwaarden
gevonden en begraven.
Op 16 januari 1945 graaft men
het stoffelijk overschot weer op.
Uit de op het lichaam aangetroffen attributen blijkt dat het gaat
om korporaal William Norbert
Leech, afkomstig uit Manchester,
behorend tot het bataljon van het
Dorsetshire Regiment.
Vervolgens wordt hij overgebracht
naar de Algemene Begraafplaats
in Lienden.
Op deze plek vindt de Engelse
korporaal, na een lange oorlogsstrijd dwars door Frankrijk, België en Nederland, in het kleine
Betuwse dorpje uiteindelijk zijn
laatste rustplaats.

Bronnen:

- Begraafplaats aan de Oudsmidsestraat
te Lienden.
-Website: Oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl

Grafsteen op de oude begraafplaats te Lienden.
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Cunera deel III

De Cunerakapel, de ommegang en het E gelmeer
Joke Honders

I

n dit deel belicht ik de rol van Cunera na haar
dood. De koning die haar bij Keulen gered zou
hebben uit handen van de Hunnen, heeft op de
plek waar ze gedood werd een grafmonument
laten oprichten. Daar zou ook de Cunerakapel
hebben gestaan. Maar over welke plek hebben
we het precies?

Er is een schilderij uit ca.1500 waarop Het Beleg
van Rhenen te zien is. In de verte is op een heuvel
een kapel zichtbaar. Waarschijnlijk gaat het hier
om de St. Antoniuskapel op de Heimenberg en
niet om de Cunerakapel. Op een landkaart uit 1552
wordt de naam Sint-Antoniuskapel vermeld, niet
de Cunerakapel.

Rhenen

1. E
 en theorie stelt dat ze begraven lag in de zogenaamde Cuneraheuvel in Rhenen. Daar zou de
Cunerakapel hebben gestaan. Een opgraving
ter plekke heeft echter nooit iets opgeleverd.
Wellicht is deze theorie ingegeven door het bovengenoemde schilderij.
2. Een andere theorie is van later datum. De moord
zou gepleegd zijn op Prattenburg bij Veenendaal,
nog Rhenens grondgebied. De toenmalige eigenaar, de heer Asch van Wijck, zou dit verhaal
rond 1840 in het leven hebben geroepen. Maar
de naam Prattenburg stamt niet uit de tijd van
Cunera, hij komt pas in 1502 in de archieven voor.

In het bos van Prattenburg?

Op De Caarte van den Slaperdijk streckende van
de Stichtse bergen tot aan de hoogte van Gelderland
(1705) zien we de Cuneereweg langs het huis Prattenburg lopen. Hij loopt helemaal door tot aan
het begin van de Slaperdijk. Als we de kaart aan
het begin van de Slaperdijk uitvergroten zien we
de woorden: hier weleer gestaan. We zien een kapel
met ervoor een paal met een dwarskruis.
Op een perceelsnamenkaart van Veenendaal heet
de plek eveneens De Kapel. Omdat de Cuneereweg
hier eindigt moet dit de plaats van de Cunerakapel
zijn geweest. Nog steeds komen vier paden op
deze plek uit..

Uitsnede van de kaart van 1705 met daarop de Cunereereweg aangegeven naar de kapel aan het begin van de
Slaperdijk. Bron: Caarte vanden Slaperdijk streckende
vande Stichtse bergen tot aan de hoogte van Gelderland /
Justus van Broekhuysen, 1705 (Utrecht UB): MAG: T oct
505 (Rariora)).
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Uitsnede van de kaart van 1705 met
daarop de verdwenen kapel aan
het begin van de Slaperdijk. Bron:
Caarte vanden Slaperdijk streckende vande Stichtse bergen tot aan
de hoogte van Gelderland / Justus
van Broekhuysen, 1705 (Utrecht
UB).: MAG: T oct 505 (Rariora)).

De ‘ommegang’ van Cunera

Op twaalf juni wordt Cunera herdacht.1 Volgens
het verhaal zou op last van bisschop Willibrord
op deze dag haar lichaam vanaf de plek waar ze
begraven lag naar de kerk van Rhenen zijn vervoerd. De latere middeleeuwse jaarlijkse processie
die hieraan herinnert liep volgens het Meertens
Instituut als volgt:
- Vanaf de Cunerakerk door de Westpoort, ongeveer langs de huidige Utrechtsestraatweg en de
Rijksstraatweg naar Elst. Daar was de eerste statie
- Vandaar naar Prattenburg, waar Cunera vermoord
zou zijn: de tweede statie
- Vervolgens trok de stoet over de weg die nog altijd
Cuneraweg heet, door Achterberg, naar de derde
statie, de zogenaamde ‘predicxstoel bij ter Horst’.
- Tenslotte liep men naar de kapel op het Cunerabergje, ten zuiden van de Cuneralaan in Rhenen:
de vierde statie. Hiervandaan trok de processie
door de Bergpoort weer terug naar de Cunerakerk.

Route door Amerongen?

Ook de inwoners van Amerongen waren betrokken
bij de processie. In een acte uit 1531 is sprake van
Roeloff Dirckx van Amerongen die op St. Oloffsdach
Jan Jans neersloeg ‘in die Renensche vaert toen die
schutten van Amerongen te Renen reysen souden om
dat heylichdom van Sinte Cunera te helpen indragen’.
De Cuneraverering in Amerongen zien we ook terug
op een muurschildering in de Andrieskerk aldaar.
Als Amerongen betrokken was bij de ommegang
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dan heeft de route mogelijk ook door Amerongen
gelopen en wel als volgt: vanaf Rhenen naar Elst en
vervolgens richting Amerongen over de Oude Weg,
via Onderlangs, naar de Zandvoort in Amerongen.
Een belangrijke aanwijzing hiervoor is dat op de
grens van Elst met Amerongen in de omgeving van
het Hoge Huis een perceel voorkomt die Cuneradries heet en een vlakbij gelegen perceel met de
naam de Predixstoel.
De route door Amerongen is niet helemaal duidelijk,
maar hij liep ongetwijfeld langs de Andrieskerk. Dan
via de Koenestraat2 en het bos bij het Egelmeer naar
de Cunerakapel. Vervolgens over de Cuneraweg
langs Prattenburg en Achterberg weer terug naar
de kerk van Rhenen.

Het gebeente van Cunera

Als het gebeente van Cunera, inclusief de wurgdoek, zich in de kerk van Rhenen had bevonden,
zou alles bij de brand in 1400 verloren zijn gegaan.
Waarschijnlijk lag het op dat moment nog in de
kapel en werd het naderhand pas overgebracht
naar de nieuwgebouwde kerk van Rhenen. Deze
plechtige verplaatsing werd daarna jaarlijks herdacht in een processie.
Na de Reformatie werden processies verboden en de
ommegang werd in 1579 voor het laatst gehouden.

Een oude pelgrimsroute

In dit verband wil ik wijzen op een denkbare oude
pelgrimsroute vanuit Ingen naar de kapel in het
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De plek in het bos waar in vroeger
tijd de Cunerakapel stond.

bos. In Ingen stond de Commanderie van St. Jan.
De kloosterorde had o.a. tot doel bescherming te
bieden aan pelgrims. Vanuit Eck en Wiel liep er in
Ingen vanaf Blijwerve richting Commanderie een
weg die op een kaart uit 1648 de Heiligeweg heet.
Hij liep achter de Commanderie langs naar het veer
van Verhuizen. Aan de overkant van de Rijn sluit de
straat Zwijnsbergen aan op deze Verhuizensestraat.
Via Zwijnsbergen, Franseweg, Paardenkop en de
Bosweg kon men naar het bos bij het Egelmeer komen.

De afgelegen plaats

De afgelegen plek in het bos duidt op het volgende.
In navolging van Maria Magdalena kozen vrouwen
soms voor een teruggetrokken vroom leven. Het
grote voorbeeld hiervan is Bridget van Kildare, een
belangrijke Ierse kluizenares, die volgens de legende
aanvankelijk in een holte onder een eik leefde.
Bridget bouwde later een klooster, geflankeerd
door een majestueuze eik. Het toeval wil dat niet
ver van de kapel, in Overberg, een boerderij heeft
gestaan met de naam de Holle Boom. De verhalen
rond Bridget laten een grote overeenkomst zien met
de verhalen rondom Cunera. We zien dat hier ook
weer sprake is van een bepaalde verstrengeling.
Dat dit gebied bij het Egelmeer ooit een belangrijke
plek was bewijst een oude oorkonde.

Het Egelmeer

In een oorkonde uit 950 schenkt niemand minder
dan Koning Otto I, de latere keizer van het Heilige
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Roomse Rijk, het gebied bij het Egelmeer aan het
klooster in Engeren (Herfort, Duitsland.). Het werd
drie jaar daarvoor gesticht door zijn moeder, koningin Mathilde, een afstammelinge vanWidukind,
de grote tegenstander van Karel de Grote. In dit
klooster te Enger zou Widukind begraven liggen.
Het goed bij het Egelmeer was van oorsprong dus
vorstelijk bezit. Het Egelmeer zelf was niet van
belang, maar wel de plek waar de kapel stond3.
Er is nog een aanwijzing dat het hier een belangrijke
plaats betreft en dat is de naam Egelmeer.

De naam Egelmeer

De naam heeft niets met egels of bloedzuigers te
maken. De herkomst van de naam is geheel anders.
Ik vergelijk de naam Egelmeer met die van een
plaatsnaam in Limburg, genaamd Eygelshoven.
Volgens de etymologiebank zou Eygel duiden op
een naaldvormig grafmonument. Iets dergelijks
vinden we in de plaatsnaam Igel (in 10e - 12e eeuw
Egele) bij Trier, waar inderdaad een dergelijk grafmonument staat. Ook bij Keulen en Mainz wordt
een grafmonument Eygelstein genoemd. De genoemde monumenten hebben betrekking op de
Romeinse tijd. Op een bord bij het Egelmeer wordt
vermeld dat het Egelmeer ook in de Romeinse tijd
al bestond en Aegil Marum heette4. Dat is de tijd
waarin Cunera geleefd zou hebben († 340).
Wordt vervolgd....
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Noten

1. Twaalf juni is ook de dag van de heilige Odulfus. Sint Odulfus is een Nederlandse heilige, die
door schippers werd vereerd en de apostel der
Friezen werd genoemd. Sint Odulfus genoot
in de middeleeuwen een enorme verering. In
het bisdom Utrecht was zijn feestdag zelfs een
officiële vrije dag, met kermis en markt. Op de
aflaat van Cunera van 1475 wordt de Odulfusdag
genoemd, maar niet op de aflaat van 1451. Het is
vreemd dat Cunera op deze dag wordt herdacht.
Alle heiligen worden meestal herdacht op hun
sterfdag. De sterfdag van Cunera is gesteld op 28
oktober. Dezelfde dag als de voorouder van gravin
Adela, Alfred de Grote, koning der Angelsaksen
die als heilige vereerd wordt in de Anglicaanse
en de Oosters-orthodoxe Kerk.
2. Koene van Kune/Cune>Cunera =dapper
3. Widukind wordt beschouwd als een voorouder
van Immed, de eerste man van Gravin Adela
van Hamaland. Zij had niet alleen half Lienden
in haar bezit maar ook goederen op de Laarse
berg in Achterberg. Bij Adela is er ook voor het
eerst sprake van relieken van Cunera. Zij wilde
daarop laten zweren tijdens een meningsverschil
met haar zoon Meinwerk. We zien hier dus een
verband met het Egelmeer, de voorouders van
Adela en de relieken van Cunera.

4. Ik heb proberen te achterhalen waar men dit
op baseert. Helaas heb ik de bron niet kunnen
achterhalen.

Bronnen

Carasso-Kok, Marijke: Cunera van Rhenen. Tussen legende en werkelijkheid. In: Jaarboek voor
Middeleeuwse Geschiedenis. Hilversum, 2001.
Vlak, Just M.: Lodewijk van Leefdael en de kleurrijke Cunera-aflaat van 1475. Bezegeld door
achttien kardinalen. In: Tijdschrift Oud Rhenen.
Rhenen, 2019, nr. 2.
Kuypers, Katrijn: Prattenburg toegevoegd aan
de Cuneralegende. In: Tijdschrift Oud Rhenen.
Rhenen 2018, no.1.
Sloet, L.A.W.J. Baron: Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutphen. ’s Gravenhage, 1872.
Wikipedia: Immedingen.
Website: www.heiligen.net
CD Rom Middelnederlands: Sinte Kunera(1922)–
anoniem Leven van Kunera.
HUA, Hof van Utrecht, 99-1 nr. 20.
www.meertens.knaw.nl/bedevaart
Met dank aan Harry Tuinhout uit Amsterdam die
mij op de bijzondere kaart opmerkzaam maakte.

<Advertentie>

Na een ontspannen fietstocht of een intensieve vergaderochtend even bijkomen met een
heerlijke lunch in een nostalgische sfeer?
Zeven dagen per week vanaf 10.00 uur.

Veerweg 1 Opheusden • Tel. (0488) 44 12 07 • www.veerhuis-opheusden.nl
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Huize Nederwijk
R ien van D oorn

B

uiten het dorp Maurik lag in de jaren '70 een
oude hoogstamboomgaard met een grote meidoornhaag eromheen. Sommige ongesnoeide
bomen waren fors de hoogte in gegaan, andere
stonden als karkassen te wachten tot ze om zouden vallen. Deze boomgaard was het enige dat
nog van het huis Nederwijk resteerde. De laatste
eigenaresse was Dirkje van Lutterveld, een telg
uit het geslacht de Vree.

kon vervolgens met een geldbedrag en de eed van
trouw aan de leenheer op zijn beurt het leengoed
overnemen.
Dit leengoed van twee morgen gaat ver terug in
de geschiedenis, maar heeft voor die tijd niets met
Huize Nederwijk te maken.

Ligging Huize Nederwijk en de
bijbehorende gronden

In dit verhaal laat ik u kennis maken met de vol- Het huis was binnendijks gelegen aan de Rijnbangende personen:
dijk even ten westen van Maurik. Aanvankelijk
De eerste, met zekerheid bekende, eigenaar is Jo- strekte het erbij liggende land zich uit tot aan de
han de Leeuw, burgemeester van Zaltbommel. Als Parkstraat in het zuiden. Ook buitendijks was er
belender (perceel -buurman) wordt hij in 1653 ge- veel bezit. In een 17e -eeuwse akte is sprake van
noemd, maar bij de verponding van 1650 ontbreekt een omgracht terrein met een poort, waarop een
zijn naam nog. Verponding was een belasting op ‘huizing’ en duifhuis staat. Dit geheel is allodiaal
inkomsten gevend onroerend goed, vastgesteld goed (vrij bezit, niet leenplichtig). Verder was er
in een register.
een hofstede met hooiberg en schuur
Van een naam voor het huis is nog geen sprake, In de loop der tijd kende Nederwijk veel eigenaren en de bijbehorende percelen varieerden
‘Nederwijk’ komt pas later in gebruik.
Johan de Leeuw en zijn vrouw Antonia Glum- sterk. Het naastgelegen leengoed strekte zich uit
mers sluiten in 1657 een lening af van ƒ 5750 bij van de Gijbenwoerd tot door de Bandijk. (GijbenBartholomeus d’ Orlot. Ze stellen daarvoor ‘een woerd is de naam van een dwarsgelegen perceel).
huizing en hofstad met gepoot en getimmer’ tot Op de kadasterkaart van ca. 1832 staat nog een vijver
onderpand. Achter het huis ligt acht morgen bouwland, op het perceel getekend dat bij het huis hoorde.
en er is zes morgen boomgaard zowel buiten- als Bestudering van de actuele hoogtekaart laat een
soortgelijke vijver zien maar dan meer naar het
binnendijks gelegen.
oosten. Ook is hierop het terrein zichtbaar waarop
het huis heeft gestaan. Zelfs de zeshoekige afdruk
Culemborgs leen
In 1662 wordt de lening gecasseerd. Het is niet van het speelhuis, soort grote theekoepel, is terug
duidelijk wat de reden van deze nietigverklaring te vinden. In een boedelscheiding van 1741 wordt
is. Had De Leeuw afgelost of geen interesse meer het een en ander nader toegelicht:’op welk leengoed
den aftwegh en het hecken van den bandijck aft na
in het onderpand?
In ieder geval wordt D’Orlot uiteindelijk eigenaar gijbewoerd, thans gebout is het boerehuijs, schuur
en wordt vervolgens ook beleend met de naast en bergh mitgaders het speelhuijs en een gedeelte
gelegen twee morgen land, dat een Culemborgs van het groote huijs’
leengoed is.
Om leenman te worden moest de vorige eigenaar De reliëfs op de hoogtekaart heb ik -genummerdeerst een verzoek van afstand doen bij de leenheer. overgezet op de kadasterkaart uit 1832:
De leenheer in dit geval was George Frederik, graaf 1. perceel allodiaal goed (vrij bezit).
van Waldeck en Culemborg. De nieuwe eigenaar 2. perceel Culemborgs leengoed, leenplichtig aan
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Hoogtekaart.

de Heren en Graven van Culemborg.
3. omgracht terrein waarop het huis stond (gaat
over de grens met het leengoed).
4. vijver die tot in de 20ste eeuw bestaan heeft.
5. vijver die waarschijnlijk bij de sloop van het
huis gedempt is.
6. speelhuis gebouwd op het leengoed.
7. hofstede die al aanwezig was bij aankoop van
het leen in 1664.
8. plaats van een bouwhuis (bijgebouw functionerend
als boerderij, ook wel huis- of bouwmanswoning
genoemd).
In 1722 wordt Nederwijk te koop aangeboden in de
Amsterdamse Courant. Daarin worden behalve het
huis ook de bijbehorende percelen genoemd, zoals
de Bunsisenweert, de Karsweert, de Kivitskamp en
de Biesekamp.

Kadasterkaart.

Fruitcultuur

Door de eeuwen heen staan er verschillende soorten
vruchtbomen op Nederwijk: appels, peren, kersen,
walnoten en hazelnoten. Johannes Knoop schrijft
in 1763 in zijn Fructologia dat hazelnoten vaak
langs grachten geplant worden: Ze worden door
aanzienlijke lieden gebruikt om de tafel te versieren
en als amusement te kraken.
Het fruit wordt grotendeels verpacht, maar soms
worden er ook bomen, gemerkt met strobanden,
uit de pacht gehouden voor eigen gebruik.

Directeur-Generaal van Nederlands-Indië

Johan Paul Schagen was ongetwijfeld de meest
prominente eigenaar van Nederwijk. Hij maakte
carrière bij de VOC. Zijn hoogste functie bereikte
hij op twee november 1737 als Directeur-Generaal

Advertentie uit 1741 in de Amsterdamse Courant waar een aantal eigenaren worden genoemd.(JH: deze foto slaat pas
op de bijlage van eigenraren) en Advertentie uit 1722 in de Amsterdamse Courant.

van Indië. In 1741 reist hij naar Nederland en op
vier november 1745 gaat hij, 56 jaar oud, in ondertrouw met zijn vierde bruid, de dan pas 17-jarige
Margaretha Constantia Del Borgo. Lang mocht dit
huwelijk echter niet duren want op 21 december
1746 wordt Johan Paul Schagen begraven in de
Oude Kerk in Amsterdam.

- 12

Familie de Vree

Nederwijk komt dan te koop en de jonge weduwe,
zelf deels erfgenaam, koopt het overige deel voor ƒ
1900, in die tijd een fors bedrag. Ze trouwt vervolgens
met weduwnaar Abraham Willem de Vree, die op
19 juni 1747 door zijn toekomstige vrouw Margretha
Constantia Del Borgo beleend wordt met het goed.
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Het huwelijk wordt voltrokken op het huis Nederwijk
op zes september 1747: ‘De Heer Capteijn Abraham
Willem de Vree en Margaretha Constantia Delborgo
zijn door Dom: H Wilbrenninck ter presentie van de
Kerkeraadt ten huijse Nederwijk getrouwt’.

Erfgoed - kadasterkaart 1832
- Bossche-encyclopedie.nl
- Delpher.nl – krantenartikelen
- Geldersarchief.nl en studiezaal
- Genealogie van het geslacht Sels-van Löben Sels ,
1923 , W.Wijnaendts van Resandt.
Dubois
- Historische Kring Kesteren en Omstreken: OsenTussen 1750 en 1755 is er een slepende rechtszaak
vorenreeks
tussen de familie Dubois en Abraham Willem de - Hogenda.nl
Vree. De oud-burgemeester vanWijk bij Duurstede, - Regionaal Archief Rivierenland.nl en studiezaal
Wijnand Dubois, die op Marienburg woont, spreekt - Vocsite.nl
de Vree herhaaldelijk aan op zijn schuld van ƒ 1200
voor geleverde materialen. Die waren nodig voor
reparaties aan de huizen Ottestein en Nederwijk.
Er wordt wel ƒ 700 afgelost, maar de Vree lijkt niet
in staat om de restschuld in te lossen. De familie
 Steeds het meest actuele nieuws
de Vree woonde toen al op Ottestein. Door het
ontvangen over de HKK&O en
kostbare onderhoud zal uiteindelijk besloten zijn
het Streekmuseum?
tot afbraak van het huis Nederwijk. Abraham Willem de Vree sterft in 1785 en bij de verponding van 
Geef uw e-mailadres door aan de
1787 blijkt het huis al gesloopt te zijn. Tot zover de
ledenadministratie:
geschiedenis van dit huis.
penningmeester@hkko.nl

Bijlage
Overzicht van de eigenaren

- Johan de Leeuw - ca.1653/1662.
- Bartholomeus d’Orlot - 1662/1686.
- Adriaan Ponssen - 1686/1718.
- Hadewich van de Geijn (weduwe van Adriaan
Ponssen) 1718/1720.
- Aart van Soest (neef van Hadewich van de Geijn)
- 1720/1721.
- Hendrik Smalcius (gehuwd met Mechelina de Leeuw,
wed. van Aart van Soest) - 1721/1722.
- Gerard van Geeland - 1722/1735.
- Jacob van Bochum - 1735.
- Maria Scholten (weduwe van Jacob van Bochum)
- 1735/1741.
- De erfgenamen van Bochum Scholten - 1741/1745
- Maurits van Bochum - 1745.
- Johan Paul Schagen - 1745/1746.
- Margretha Constantia Del Borgo en Abraham
Willem de Vree - 1746 tot aan de sloop.

Bronnen

- ahn.arcgisonline.nl - actuele hoogtekaart
- archief. Amsterdam
- Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultuur
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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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Een Romeinse weg in Ingen?
A ndré van I ngen

D

e grens van het Romeinse rijk noemt men
de Limes. Limes is het Latijnse woord voor
grens. Hij liep voor een deel door ons land. De
eigenlijke grens was de Rijn, maar de weg ten zuiden van de rivier wordt als de Limes beschouwd.
Hij werd aangelegd in de eerste eeuw na Christus
en verder uitgebreid tijdens de aanwezigheid van
de Romeinen.

De Nederlandse Limes

De Romeinen waren hun tijd ver vooruit. Zo’n groot
rijk kun je alleen maar opbouwen en besturen door
middel van een goed wegennet in combinatie met
een strategisch-militaire structuur voorzien van
castellums (forten) en wachttorens.
In Nederland spant Romeinse Limes Nederland
zich in om het Nederlandse deel van de Limes op
de Werelderfgoedlijst van de Unesco te krijgen;
het is het grootste archeologische monument in
Nederland.

Het probleem is echter dat de Romeinse weg bijna
nergens in Nederland duidelijk zichtbaar is. Dat
geldt ook voor de castellums en wachttorens. Vaak
stonden zij in de nabijheid van de Rijn en zijn ze
door overstromingen verloren gegaan. De brokstukken liggen waarschijnlijk diep in de rivierbodem.

Maurik en Kesteren

De Historische Kring Kesteren & Omstreken zoekt al
sinds 1967 naar overblijfselen uit de Romeinse tijd.
In 1974 hebben zij bij de aanleg van het Eiland van
Maurik veel Romeinse vondsten gedaan. Hier zou
de plaats Mannaricium gelegen hebben (genoemd
in het reisboek van Antoninus).
Dit castellum telt voor een nominatie van Unesco
helaas niet mee; de vondsten kwamen namelijk
uit baggerresten tevoorschijn en waren dus niet
ter plekke (in situ) opgegraven.
Hetzelfde geldt voor Kesteren. Hier hebben amateurs en professionals veel opgegraven.
Van het grafveld ‘Prinsenhof’ is onomstotelijk aan-

Foto van een stuk Limesweg
in Bunnik. De weg is
duidelijk als een grondlaag
zichtbaar in het profiel.
Foto gemaakt door Carel
Versluis
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getoond dat het een begraafplaats van ruiters van
het Romeinse leger is. Volgens de Peutingerkaart,
een 13e -eeuwse kopie van een Romeinse reiskaart,
zou het mogelijk om de plaats Carvone gaan. Het
castellum zelf is tot nu toe niet in situ aangetroffen en
kan dus niet meegenomen worden in de nominatie.
We kunnen de laatste twintig jaar Romeinse wegen
steeds beter herkennen, onder andere dankzij
opgravingen rond Utrecht en Katwijk.

verloren gegaan.De huidige interpretatie is dat om
overblijfselen gaat van een stenen gebouw uit de
Romeinse tijd.
In 1974 werd in Kesteren een sleuf gegraven waarin
over een grote breedte allerlei materiaal werd
aangetroffen: een opbouw van grind, een laag
bouwmateriaal (resten van dakpannen), werpkogels,
scherven en weer een laag grind. De provinciaalarcheoloog Hulst trok destijds de conclusie dat het
niet om een weg ging en liet vervolgens de sleuf
Hoe zag de weg eruit?
weer dichtgooien.
Aan de hand van de Peutingerkaart hebben profes- Tegenwoordig denken we wel degelijk aan een
sionals een mogelijke route geschetst.
Romeinse weg. Zeker in combinatie met de andere
Maar het is lastig, omdat het uiterlijk en de struc- vondsten.
tuur van de weg steeds varieerde. In de Betuwe had In de Parkstraat in Maurik zijn in het begin van de
je bijvoorbeeld hoger gelegen oeverwallen uit de 20e eeuw ook sporen gevonden van een mogelijk
ijstijd. Daar moest de weg naar alle waarschijn- Romeinse weg, die de loop van de rivier volgde.
lijkheid omheen. Soms werd er een dubbele weg Verder vond men in Maurik in 1635 een Romeinse
aangelegd, een voor het militaire verkeer en een mijlpaal, die diende als een soort wegwijzer. Hij
voor de lokale bevolking. Ook gebruikte men voor werd in 1840/50 beschreven, maar niemand weet
de verharding van de weg gebroken dakpannen of waar hij gebleven is.
brokken tufsteen. Bijna in alle gevallen werden de
wegen afgedekt met grind.
Boerderij De Poel
Op dit moment gaat onze aandacht uit naar boerWat weten we van de Limes in de Betuwe? derij ‘De Poel’ bij de Wetering in Ingen.
In Kesteren is een stukje van de Limesweg bij de Aan het begin van de Woudstraat heeft de HKK&O
Boveneindsestraat summier beschreven door Geurt in de jaren zeventig veel vondsten gedaan. En nog
Jan Brenkman aan het einde van de 19e eeuw. He- kortgeleden vond men een lans uit de 12de eeuw
laas zijn de vondsten in de Tweede Wereldoorlog bij de Wetering. (Nu te zien in het Streekmuseum).

Poel zijaanzicht van de proefsleuf.
Foto van André van Ingen.
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Huisplattegrond zichtbaar.

In de afgelopen maanden vond er nieuw onderzoek
plaats rondom de boerderij. Eerst een bureauonderzoek, daarna met sleuven. Men wil kijken of
de grond door mensen dusdanig verstoord is, dat
eventuele archeologische voorwerpen niet meer
in situ aangetoond kunnen worden
Gelijktijdig wordt er gekeken of er in de afgelopen
3000 jaar sprake van was van bewoning. In dat
geval kan de gemeente beperkingen leggen op
het gebruik van de grond. En als er niets gevonden
wordt speelt dat niet (De eigenaar van de grond wil
daar met laanboomteelt beginnen).Het onderzoek
is uitgevoerd door een professioneel bureau dat
binnenkort rapport uitbrengt.
Wij hebben bij het sleuvenonderzoek veel foto’s
gemaakt voor ons eigen archief. Op die foto’s zien
we op meerdere plaatsen een grindbaan in de
sleuven, plus sporen van huisplattegronden (erg
diep gelegen). Aangevuld met een groot aantal oppervlaktevondsten denken we aan bewoning vanaf
de late ijzertijd tot aan de vroege middeleeuwen,
dus ook in de Romeinse tijd.
Deze gegevens, in combinatie met de gedachte
dat de Limesweg door het gebied bij Ingen heeft
gelopen, sterken ons vermoeden dat we hier te
maken hebben met overblijfselen van de Limesweg.
De foto’s tonen ook grote overeenkomsten met de
opgegraven Limesweg bij Bunnik.
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Grindlaag duidelijk
herkenbaar in de
opgegraven grond

Tot slot

We wachten het formele rapport af. Maar intussen blijven we zoeken naar de ‘Betuwse’ Limes.
Als vereniging volgen we alle opgravingen in ons
gebied op de voet en helpen we de professionals
met onderzoek. We willen de ‘blinde vlek’, zoals
de Betuwe in Limes-termen wordt aangeduid, inkleuren. Want het is heel frustrerend dat Maurik
en Kesteren niet zijn opgenomen op de nominatie
voor de Werelderfgoedlijst.
We willen graag bewijzen dat de professionals hiermee op het foute spoor zitten.
We hopen in de volgende Baron met concretere
informatie te komen.
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Tel: (0488) 44 12 98
Fax: (0488) 44 32 92
email: info@vandamwonen
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Ingen
Een oude (molen) steen
Joke Honders

O

nlangs kregen we een tip dat er in de molen
van Ingen een fragment van een blauwstenen
molensteen stond met een wijdingskruis erin gekerfd. Geïntrigeerd ging ik op pad om deze steen
eens goed te bekijken en te fotograferen.

Als het een wijdingskruis betreft, wat doet zo’n
steen dan in de Ingense molen?1 Was het ooit een
altaarsteen uit de kerk van Ingen, verwijderd tijdens de Reformatie, en functioneerde hij daarna
als molensteen?
De molenaar, Emiel van Schaik, vertelde mij echter
dat de gangbare dikte van een molensteen ca. 40
centimeter is en geen 6/7 centimeter zoals in dit
geval. De steen waarvan de diameter ongeveer 120
cm. moet zijn geweest is dus veel te licht.
Toch zitten er aan de achterkant groeven (het zogenaamde scherpsel) en zelfs een laagje cement.
Mogelijk werd de steen ooit ergens ingemetseld.
Zelfs als we het fragment vergelijken met de Romeinse
molensteen die op het eiland van Maurik werd
gevonden (12 cm dik) lijkt gebruik als molensteen
niet aannemelijk.

Een altaarsteen?

Omdat het slechts een deel van een steen betreft
zien we maar één kruis. Mogelijk hebben er meer
op het ontbrekende deel gestaan.
In 1495 waren er in de kerk van Ingen drie altaren:
van St. Jan, (genaamd Het Wiel), van St. Catharina
en een van het Heilige Kruis.2
Had het altaar van St. Jan soms een ronde vorm?
Een verwijzing naar het zonnerad? Het wagen- of
zonnewiel uit Efeze is een vroegchristelijk symbool.
Reizende christenen herkenden daaraan een veilig
adres. In Ingen stond de Commanderij van de
Orde van St. Jan, ontstaan tijdens de kruistochten.
Pelgrims vonden daar bescherming en verpleging.
Dezelfde doelstelling dus.
St Catharina was beschermheilige van de molenaars. Op een muurschildering in de kerk staat zij
afgebeeld met een wiel/rad.
Het is goed mogelijk dat ‘Het Wiel’ tijdens de Reformatie verplaatst is naar de Ingense molen. Ook
de doopvont werd weggehaald en diende lange
tijd als kalkton. (Dit doopvont, uit 1100, is later
teruggeplaatst in de kerk.)

Het kruis op een stuk (molen)steen in Ingen. Een fragment van een molensteen uit de Romeinse tijd uit Maurik. De groeven op de achterkant van het fragment uit Ingen.
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Scherpenzeel

In Scherpenzeel bevindt zich ook een steen met
wijdingskruisen. Deze steen is 150 cm in doorsnede,
heeft een dikte van 19 cm en weegt ongeveer 1000
kilo2. Dit is in elk geval een altaarsteen geweest, te
herkennen aan vijf kruisen, symbolisch voor de
wonden van Christus.
De steen zelf verbeeldt de steen die weggewenteld
werd van Christus’ graf3.
Ook in Ommeren ligt voor de preekstoel een dergelijke altaarsteen.

Molens en geloofszaken

Een aantal jaren terug heb ik een paar keer de
Cuneratoren beklommen. Daarbij viel mij een
kamertje op halverwege de trap. Het heeft een
houten deur met zware grendels. Er zit een klein
luikje in, ook met een grendel. In de buitenkant
van de deur staat een molen gekerfd. Op een van
de twee sluitstenen in dit kamertje staat een rad.4

Oproep

Weet iemand of er meer van dergelijke (molen)stenen bestaan met een of meerdere wijdingskruisen?
Heeft iemand hier een verklaring voor? Reacties
graag naar secretaris@hkko.nl

Noten

1 Er stond al twee eeuwen een molen in Ingen. Op
9 januari 1416 geeft de Hertog van Gelre ‘den molenwind’ en het gemaal voor 33 gulden vlaamsch
in erfpacht aan een zekere Dirk Doys van der Eem.
De molen is een aantal keren herbouwd. De laatste keer was in 1895, zoals de ingemetselde steen
boven de ingang ons vertelt. In de molen ervoor
was bovenin brand uitgebroken. Men plaatste
de opvolger op een terp in de hoop meer wind te
vangen. Vandaar de naam: ‘Op Hoop van Beter’. De
eerste steen werd gelegd door molenaar Huibert
Hendrikus van de Weerdt. In 1924 haalde men
de wieken eraf en kreeg de molen een motor. De
bijnaam werd ‘De Peperbus’. Dankzij de Stichting
Vrienden van de Ingense molen werd de molen in
1985 in ere hersteld. Als de wind meewerkt doet
deze molen weer als vanouds zijn werk.
2 Mogelijk heeft een adellijke familie die het molenrecht in pacht had een altaar in de kerk laten
oprichten, zoals het molenaarsgilde ook wel deed
in de steden voor Sint Victor. In Ingen zou het te
maken kunnen hebben met de familie Doys van
der Eem, familie van het geslacht van Mauderic.
Ook die bezaten het zogenaamde windrecht.
3 Mededeling van Henk van Woudenberg, contactpersoon van de Grote Kerk
in Scherpenzeel.
4 Zie ook mijn artikel in deze Baron: Een raadselachtig kamertje.
Zou er een verband bestaan
tussen geloofszaken en molens?
Ik denk bijvoorbeeld aan de
heilige Victor van Marseille. Hij
is vanaf de Middeleeuwen de
schutspatroon van molenaars.
Hij staat vaak afgebeeld in molens met een molensteen naast
zich. Net als Catharina kwam
hij uit Egypte.

De molensteen met vijf wijdingskruisen bij de kerk van Scherpenzeel.
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Een 75 jaar oude stafkaart
Terug in het landingsgebied
C onny van der H eyden

O

p donderdag 19 september jongstleden vond in het Baron van Brakell museum
te Ommeren de officiële overhandiging plaats van de stafkaart die tijdens WO-II
toebehoorde aan de Britse sergeant Albert Spring.

Dan en Phil, zijn zonen, vonden dat de kaart terug
moest naar de Betuwe. Daar immers had de verzetsgroep, onder leiding van Johannes van Zanten,
hun vader geholpen om bevrijd gebied te bereiken
Dan en Phil zijn Van Zanten daar nog steeds dankbaar voor.
Tijdens hun recente bezoek aan Nederland in verband met de herdenking van 75 jaar Market Garden, brachten de nazaten van sergeant Spring een
bezoek aan Ommeren om de stafkaart persoonlijk
te overhandigen.
Het was een gedenkwaardig moment en de aanwezigen voerden geanimeerde gesprekken, onder
andere over de actie waarbij de para’s op 21 september 1944 over de Waal werden gezet.
Samen met de familie Spring hebben André van
Ingen, Joke Honders en ik de plek bezocht waar
zich dat 75 jaar geleden afspeelde.

De landing

Op 18 september 1944, de tweede dag van Market
Garden, was ‘s middags de Dakota C47 Skytrain
opgestegen van het vliegveld Spanhoe. Aan boord
bevond zich de vierkoppige Amerikaanse bemanning en de 17 Britse parachutisten van het 10th
Battalion Parachute Regiment.
In V for V-formatie vloog de Dakota richting Nederland, op weg naar de Ginkelse Heide waar de
parachutisten zouden worden gedropt. Boven
’s Hertogenbosch werd het toestel echter door het
Duitse afweergeschut geraakt, het vloog vrijwel
meteen in brand. De piloot raakte dodelijk gewond
en de co-piloot Edward Fulmer nam de stuurknuppel
over. Hoewel hij hevig pijn leed door brandwonden
slaagde hij erin de bemanning en de parachutisten
uit het brandende vliegtuig te laten springen.
Tijdens deze sprong had Albert Spring een stafkaart
bij zich.

Kleinzoon van sergeant Spring op de plek waar Van Zanten zijn grootvader, samen met de Britse para’s, in september
1944 naar bevrijd gebied overzette. Foto: André van Ingen
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e stafkaart die
D
sergeant Albert Spring
bij zich droeg toen hij
uit de brandende Dakota sprong en tussen
Kesteren en Opheusden
op Nederlandse bodem
landde. Foto: Andre
van Ingen

De parachutisten werden spoedig daarna opgevangen
door de verzetsgroep van Van Zanten en ondergebracht in het huis van de gemeentesecretaris van
Brakel, later in de boerderij De Hazenhof.
Hier bleven ze nog drie dagen voordat Van Zanten de
parachutisten via een door hem bedachte ontsnappingsroute naar de oever van de Waal kon brengen.
Met militaire precisie lukte het de verzetsgroep om
ze over te zetten naar reeds bevrijd gebied.

<Advertentie>

En op diezelfde plek stonden nu, 75 jaar later, de
kinderen en kleinkinderen van sergeant Spring
aan de oever van de Waal en ze dachten terug aan
de gruwelijk angstige momenten die hun vader
destijds had moeten doorstaan.
Net als de vorig jaar overleden Edward Fulmer
zijn ook Dan en Phil Spring Johannes van Zanten
en zijn verzetsgroep nog steeds dankbaar voor de
moed die zij destijds hebben getoond, met gevaar
voor eigen leven.
Daarom vonden zij het zo belangrijk dat de stafkaart
van hun vader - na 75 jaar - een eigen plek kreeg
in het Baron van Brakell museum, een tastbare
herinnering aan deze roerige oorlogsperiode in
de Betuwe.
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 dministratie van het Fonds 		
A
Hulpbetoon volgend jaar in het ADI
A ndré

van I ngen

Dokter Guépin

Voor de tentoonstelling ‘De gezichten
achter de verzetsgroep’ was Conny van
de Heyden op zoek naar voorwerpen,
informatie en foto’s. Jacco van Eck vertelde
ons dat hij de originele typemachine
van Dr. Guépin in bezit had. Het ADI
mocht hem wel lenen (zie foto).
Dit was de start van intensiever contact
met familie van Eck. Jacco ging samen
met zijn ouders op bezoek bij Conny. Ze
spraken over dokter Guépin, die net als
de familie ook op De Eng gewoond had.
Dr. Guépin is een van de leden geweest
van de verzetsgroep Van Zanten.

Schriftjes

Aan het einde van het bezoek overhandigde de heer
Co van Eck drie boekjes met daarin de administratie uit het begin van het Fonds Hulpbetoon. Zij
nam direct contact met mij op over deze verloren
gewaande boekhouding. Het bleek te gaan om
de administratie van alle begunstigden; op een
eenvoudig opgestelde lijst (start 1860) staat duidelijk beschreven -elke vijf jaar- of de persoon nog
rechthebbend was. Verder mutaties als geboortes,
overlijdens en verhuizingen. De laatste aantekeningen dateren uit 1980. In het derde schrift staan
ook gegevens over de verkoop van woningen en of
iemand recht kon doen gelden op grond.
Een voorbeeld uit het eerste boekje:
N: 14 - 1860
Christina Verburgt wed. Arie Maters met een dochter
genaamd Maria Petronella Maters.
- Herziening 1870
Maria Petronella is buitenecht een zoon geboren
(Johan), het gezin tevens vertrokken naar Lienden
- Herziening 1880 nr. op de Primitieve lijst gewijzigd in nr. 17.

Foto: Joke Honders

Dit gezin teruggekomen uit Lienden overigens
geen verandering
-Herziening 1885
Christina Verburgt en Maria Petronella Maters
beiden overleden
Johan dient in Opheusden
-Herziening 1890
Geene veranderingen
-Herziening 1895
Geene veranderingen
-Herziening 1900
Geene veranderingen.
Deze administratie bevat zeer gedetailleerde informatie, het is een bron waar iedere geïnteresseerde
genealoog uit kan putten. De heer Klaas Tammes
(voorzitter van het Streekmuseum en tevens van
het Fonds Hulpbetoon) was zeer enthousiast: ''De
boekjes zijn een ware aanwinst voor het museum,
ze horen daar echt thuis''.
Dhr. van Eck heeft begin september samen met
zijn vrouw een bezoek gebracht aan ons museum.
We hebben met hem gesproken over zijn eigen

Foto: Joke Honders
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Bladzijde uit een van de schriften.

werkbare PowerPoint medio mei 2020 gereed zal
zijn. In de volgende Baron volgt meer informatie.
De schriftjes zullen volgend jaar in een vitrine te
zien zijn in het Arend Datema Instituut.
Hierbij wil ik de familie van Eck nogmaals van harte
bedanken voor de overdracht van de schriftjes en
het beschikbaar stellen van de typemachine van
Dr. Guépin.
We blijven geïnteresseerd in nog meer informatie over
het Fonds Hulpbetoon, in foto’s van het landgoed,
en met name van de Eng, na het bombardement
op 24 april 1944.

levensverhaal en onze waardering uitgesproken
over de perfecte staat waarin de schriftjes tot ons
zijn gekomen en natuurlijk over hun besluit om ze
ter beschikking te stellen aan het ADI.

Privacy

Nu kom je direct bij een moeilijke vraag: hoe gaan
we de gegevens inzichtelijk maken voor geïnteresseerden? Het zijn unieke documenten en ook
heel kwetsbaar. Interesse is er beslist, bijna iedere
oudere inwoner uit Lienden en Ommeren heeft
wel familieleden gehad die op de Primitieve Lijst
van Fonds stonden.
In kader van de huidige privacywet mogen zijn
wij slechts een deel uit die periode publiceren.
Geïnteresseerden zullen dus zelf naar het museum
moeten komen als zij familiegegevens willen inzien,
want publicatie op de website van het ADI is niet
toegestaan.
We denken daar een oplossing voor gevonden te hebben. De schriftjes worden gedigitaliseerd. Bezoekers
kunnen dan middels een PowerPointpresentatie
de pagina’s vinden die betrekking hebben op hun
familieleden. De gewenste pagina kan tegen een
vergoeding worden afgedrukt.
Ik verwacht dat het digitaliseren en maken van een

D e Baron hkk&o - adi 2e jaargang nr. 3 – november 2019

<Advertentie>

Firma

ZAADEN PLANTENHANDEL
S.A.H.
van
Binsbergen & Zn.

Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren

(0488) 48 13 43

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
 planten en meststoffen.

23 -

K ermestein te Lienden?
Verwarring door een prent
Joke Honders

N

aar aanleiding van ons onlangs uitgebrachte
boekje over kasteel Kermestein te Lienden
ontving ik een reactie. Een nazaat van de laatste
heer van Kermestein en de Heerlijkheid Lienden
bezit een ets van het kasteel en ik mocht een foto
komen maken. De ets zou een welkome aanvulling zijn, want de enige afbeelding die we hebben bestaat uit een vage foto uit ca.1870 van een
landhuis met koetshuis en schuren.
Toen de heer Van Eys de gekleurde ets liet zien,
zag ik direct dat het niet om Kermestein ging, ook
al stond dat er onder (zie foto 1).

Abraham Rademaker

Een prent van Abraham Rademaker (Haarlem,
ca.1700) diende de etser als voorbeeld. Daarop
wordt het jaar 1520 vermeld, een jaartal dat ook
op de ets staat (zie foto 2).
Er is sprake van het slot te Lynden. De maker van
de ets heeft dat abusievelijk geïnterpreteerd als
Kermestein in Lienden.
Rademaker, die voor zijn prent kennelijk een ouder
voorbeeld heeft gebruikt, liet zich op zijn beurt ook
op het verkeerde been zetten. Want met Lynden
wordt niet het dorp Lienden bedoeld maar het
adellijk geslacht Van Lynden. Dat woonde sinds
de 14e eeuw op kasteel Ter Leede bij Kesteren, na
de verwoesting van hun kasteel in Lienden in 1361.
Op de ‘moederprent’ staat ook het wapen van het
geslacht Van Lynden. Voor zover bekend hebben de Van Lyndens nooit iets met Kermestein te
maken gehad.

Het boek van Butkens (1626)

tekst: le chateau de Lynden quon nomme ter lee
(zie foto 3). Dit betekent: het kasteel van Lynden
dat ter Lee heet.
Iemand anders heeft er later in het Nederlands
bijgeschreven ‘t Slodt van Lynden’ en onderaan
’t Huys ter Lee’.

Meisners Politisches Schatzkästlein

Voordat het boek van Butkens uitkwam, was de
afbeelding al bekend. Hij komt namelijk ook voor
in de zogenaamde Politisches Schatzkästlein van
Daniel Meisner (ca.1600) en Eberhard Kieser1. Zij
hebben het kasteel niet ter plekke getekend, maar
zijn ook van oudere tekeningen of prenten uitgegaan. In ons geval moet het gaan om een prent uit
1520, als we het jaartal bij Rademaker voor waar
aan nemen.

Een landkaart uit 1550

Hierop is een klein schetsje van het kasteel Ter Lee
te zien. Het vertoont duidelijk gelijkenis met bovengenoemde prenten (zie foto 4). Het is dus duidelijk
dat de ets kasteel Ter Lee bij Kesteren voorstelt en
niet een kasteel in Lienden, zeker niet Kermestein.

Noot

De Thesaurus Philopoliticus (of Politisches Schatzkästlein) is een reeks van 830 gegraveerde prenten
met stadsgezichten plus moraliserende versregels
in het Latijn en het Duits (zogenaamde emblema’s).
Op vijftig ervan worden Nederlandse plaatsen
weergegeven. Het kasteel Ter Lee moet in die
tijd dus een belangrijk kasteel geweest zijn.

De monnik Christopher Butkens heeft in 1626
van dezelfde oudere prent gebruik gemaakt in
zijn boek over het geslacht Van Lynden. Hij heeft
daarentegen wel de juiste naam aan het kasteel
gegeven. Onderaan zijn prent staat de volgende
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Foto 1. De ets waarop ten onrechte Kermestein staat.

Foto 2. De tekening van A. Rademaker uit ca. 1700.

Foto 3. De prent uit het boek van C. Butkens, 1626.

Foto 4. Kasteel Terleede op een oude landkaart uit ca. 1550.
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Kwartierstaat
M arlies van O osten/P iet Thijssen

Een vriendelijk verzoek

In het midden van elke Baron vindt u een kwartierstaat.
Dit is een soort opstelling van directe voorouders
in mannelijke en vrouwelijke lijn. Wij zoeken de
nakomelingen binnen een familie zorgvuldig uit
en plaatsen ze daarna in een dergelijk schema. We
krijgen hier doorgaans niet veel reacties op.
Óf we doen het helemaal goed op deze manier óf
u weet ook geen antwoord op de vragen die we er
soms bij stellen.
In deze Baron maken wij weer een kwartierstaat,
plus bijbehorende vragen. Weet u misschien een
antwoord of hebt u een aanvulling?Wij stellen uw
reacties zeer op prijs.U kunt ons uiteraard ook mailen.

Een reactie op de vorige kwartierstaat

Ik lees de publicaties van de kwartierstaten in De
Baron altijd met veel belangstelling in de hoop
dat het leemtes vult in mijn database. Soms leidt
dit tot correcties bij mij en soms merk ik een foutje
op.Logisch, met zoveel data gaat er wel eens wat mis.
In de kwartierstaat van Coenraad de Kat staat zo’n
foutje.
Het betreft Hendrijna Jager, die met Klaas Johannes
de Kat is getrouwd. Haar overlijden is in Randwijk op
16 maart 1861 en niet in Hemmen op 30 april 1834.
(Zie bijlage akte 17 uit het register van de gemeente
Heteren.)
Verder mijn welgemeende complimenten.
Jan Jager/Boxmeer
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Een raadselachtig kamertje in
de Cuneratoren
Joke Honders

W

anneer men in de zomermaanden de Cuneratoren in Rhenen beklimt, dan stuit men
halverwege op een kamertje, waarvan de functie nooit echt duidelijk is geworden.

Het heeft een houten toegangsdeur die zwaar ver- Een kloostercel
grendel kan worden. Er zit een luikje in, eveneens Ik denk aan heel iets anders, namelijk aan een
met een grendel aan de buitenkant. Door die zware gebruik in de vroege Middeleeuwen. Sommige
deur lijkt het op een gevangeniscel, maar daarvoor zeer vrome kloosterzusters (of broeders) kozen
is het kamertje eigenlijk te luxueus. Er zit zelfs een voor een teruggetrokken leven in een afgesloten
cel. Dat kon binnen de kerk zijn maar ook in een
rookkanaal in, zodat er gestookt kon worden.
Er zijn twee theorieën over. De ene zegt dat het dienst cel die tegen de kerk aan was gebouwd.
deed als een luxe gevangeniscel, terwijl de andere Ik noem hier als voorbeeld Guda (Jutta) van Arnstelt dat hier de relieken van Cunera lagen, die eens stein (ca.1150). Volgens Heiligennet wilde ze haar
per jaar tentoon werden gesteld. Vanwege het luikje ‘hele leven in dienst van het evangelie plaatsen’.
zou de eerste theorie aannemelijker zijn.
Vandaar dat ze zich in een cel in de kloosterkerk
Er is echter nog een andere mogelijkheid. Tijdens liet opsluiten. Ze kon er alleen maar in liggen.
een lezing die ik een aantal jaren geleden voor het Zonder hulp van buitenaf kon ze er nooit meer uit.
Cuneragilde mocht houden heb ik de volgende De sleutel werd in zulke gevallen bewaard door de
theorie ontvouwd.
abt of door de biechtvader. Ze had een venstertje
aan de buitenkant, zodat mensen voedsel konden
aanreiken. Aan de binnenkant zat een raampje
waardoor ze op het altaar kon kijken en ook de
communie kon ontvangen. Zo leidde ze een leven
van gebed en versterving.’ (1)
Zo’n kamertje wordt een kluis genoemd en de
mensen die zich hierin lieten opsluiten heetten
reclusen. Vanuit het kamertje in de Cuneratoren
was het mogelijk om via een deur achterin (nu
dichtgemetseld) op de toen aanwezige balustrade
te komen en vandaar de kerkdienst bij te wonen.

Berta Jacobs

Het bijzondere kamertje in de toren van de
Cunerakerk te Rhenen. Foto: Folkert Schuurman.

Het bekendste geval van inkluizing kennen we uit
de stad Utrecht. Berta Jacobs, een dochter van de
kanunnik van de Domkerk, liet zich inmetselen
in de Buurkerk. Tot aan haar dood in 1514, maar
liefst 57 jaar lang, verbleef zij op die manier in deze
kerk. Deze mystica stond bekend onder de naam
zuster Bertken.

Lees verder op pag. 30...
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haar: ‘Er was ook een profetes, Hanna, een dochter
van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was hoogbejaard
en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man
geleefd.

Nu was zij een weduwe van vierentachtig

jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende

God dag en nacht door vasten en gebed.’
Volgens oude legenden zou ook Maria, de moeder
van Jezus, als kind in de tempel hebben geleefd.
Op Heiligennet lezen we het volgende daarover:
‘Maria’s vader en moeder, Joachim en Anna, hadden
beloofd dat ze hun kind aan God zouden toewijden.
Toen het van de borst af was, Maria was toen drie,
kwam het moment die gelofte gestand te doen. Ze
werd door haar ouders naar de tempel gebracht. Zo
klein ze ook was, op het moment dat ze boven aan
de trap de hogepriester zag staan, snelde ze naar
boven zonder ook nog maar één keer om te kijken
naar haar vader en moeder: zo verlangde ze ernaar
in dienst van God te treden…’
‘Vanaf dat moment ‘, aldus de legende, ‘verbleef Maria
in de tempel als een pikkende duif en ontving zij
voedsel uit de hand van een engel’. Dit feit wordt in
de Rooms katholieke kerk op 21 november herdacht
en wordt Maria’s opgang naar de tempel genoemd.
De stookplaats met rookkanaal in het kamertje. Foto:
Folkert Schuurman.

Een Europees gebruik

Dit gebruik schijnt in heel Europa in zwang geweest
te zijn. Honderden West-Europese vrouwen lieten
zich vrijwillig inmetselen om een extreem religieus
leven te leiden. Zij wierpen zich op deze manier op
als spirituele raadgeefsters en hadden daardoor ook
veel invloed. Ze waren een soort priesteres, hoewel
ze geen formele status hadden. Met de opkomst
van de steden in de 11e en 12e eeuw kende vrijwel
elke stad een dergelijke (raadgevende) kluizenares.

Maria Magdalena

Het grote voorbeeld zou Maria Magdalena geweest
zijn. Volgens overlevering leefde zij lange tijd in
een grot, afgezonderd van de buitenwereld en vol
overgave aan God. De verhalen over Maria Magdalena als vrouwelijke apostel zouden gediend
hebben als voorbeeld voor deze latere vrouwelijke
kluizenaressen.
In de tijd van Jezus’ geboorte is er eveneens sprake
van een vrouw die in de tempel woonde, namelijk de
profetes Hanna. Zij was aanwezig bij Jezus’ opdracht
in de tempel. In Lucas 2 lezen we het volgende over
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Agnietenconvent

Zijn er aanwijzingen dat er in Rhenen ook kluizenaressen zijn geweest? Daarvoor moeten we zoeken
in de archieven van het Agnietenconvent dat in
Rhenen gevestigd was. In 1420 werden de rechten
en privileges van dit convent definitief vastgelegd
door de landscommandeur van de Duitse Orde te
Utrecht. Ik kwam de volgende zin tegen: ‘Voorts
werden bepalingen opgenomen over de inkleding,
de professie en de eventuele seclusie van de nonnen
van dit slotklooster’. Op de etymologiebank wordt
als betekenis van dit woord onder andere opsluiting
of verbanning gegeven. Er was in Rhenen dus mogelijk sprake van afzondering van een kloosterzuster
uit het convent. Blijkbaar werd voor dit doel een
aparte kamer in de kerk gebouwd. Een vraag die ik
mij hierbij stel is: gebeurde dit op vrijwillige basis
of werd een vrouw door de landscommandeur of
door de eigen familie voor dit doel uitgekozen?

Sluitstenen

In de gewelven van het torenkamertje in Rhenen
komen we een paar opmerkelijke sluitstenen tegen:
een vijfspakig rad en twee vissen. Het vijfspakige rad
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verwijst naar een zonnewiel, later het symbool voor wanneer men op de feestdag van St. Jan naar de
het christendom. Het wiel is gemaakt in de vorm moederkerk met het oude kerkhof op de berg ging.
van een wagenwiel. Uit Efeze is een oude inscriptie Deze processie had waarschijnlijk te maken met
van het zonnerad bekend waar je met de spaken een reliek van het Heilig Kruis.
van het wiel de letters van het ichthus-teken kunt
samenstellen. Wanneer je de Griekse letters - Ι Χ Θ Een molen
Υ Σ - op elkaar legt, komt er een wiel tevoorschijn. Aan de buitenkant van de toegangsdeur tot het
In Efeze zie je in dit geval geen vijfspakig wiel maar Cunerakamertje staat een molen gekerfd.
een achtspakig wiel. De letters ichtus betekenen: Bestaat er een verband tussen geloofszaken en
Jezus(I)- Christus(X)- Gods(Θ)-Zoon(Y)-Redder molens vroeg ik mij af.
(Σ). Het vijfspakig wiel kan een vereenvoudigde De heilige Victor van Marseille bijvoorbeeld is vanaf
versie van dit wiel zijn, waarbij de vijf spaken staan de Middeleeuwen de schutspatroon van molenaars.
voor de vijf letters van het woord ichtus. Het ich- In molens ziet men hem vaak afgebeeld met een
tusteken wordt als christelijk symbool ook wel molensteen. Onduidelijk is wat hij met het kamerweergegeven als een vis: het griekse woord ichtus tje te maken zou kunnen hebben. Misschien gaat
betekent namelijk vis.
er achter de naam Victor een ander naam schuil?
De vraag is nu ,waarom zijn er op de tweede sluit- Victor betekent immers overwinnaar en kan een
steen in het kamertje twee vissen te zien?
bijnaam zijn voor iemand die overwonnen heeft.
Een andere vraag die zich opdringt: zijn er in RheHet wiel
nen zulke zeer vrome vrouwen geweest? Zo ja, wie
Heeft het wiel soms met Johannes de Doper te waren dat dan?Wellicht geven de archieven van het
maken? In Ingen, waar een Commanderie van de Agnietenconvent daarop en antwoord.
Johannieters stond, was in de dorpskerk in 1495 een
altaar aanwezig van St. Jan, dat het Wiel genoemd Noten:
werd. Een ander altaar was voor St. Catharina, die 1 Otto II van Zutphen was mogelijk met haar jongste
dochter getrouwd.
ook vaak met een rad of wiel wordt afgebeeld en
2 Zie ook het andere artikel over de molensteen
het derde altaar was die van het Heilig Kruis. (2)
in Ingen.
Op een oude kaart van Wageningen van de hand
van Thomas Witteroos uit 1570 zien we de kapel
Ten Heyligen Cruijs getekend en aan de bovenkant Bronnen:
van de kaart staat eveneens een wiel afgebeeld, • Website Heiligennet: http://www.heiligen.net/
een vijfspakig wiel. (Nb. Het wapen van de stad • Linden, Stijn van der: De Heiligen. Z.p., 1999.
Wageningen laat een 12- spakig wiel zien).
• Databank van het Meertensinstituut over bedeDe naam van de kapel op de kaart geeft verwarring,
vaarten: http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/
want deze kapel op de Wageningse berg was aan
bol/plaats/842
Johannes de Doper gewijd. De naam Ten Heyligen • http://www.geschiedenisbeleven.nl/ommuurdeCruijs had te maken met de jaarlijkse processie
vrouwen-in-de-middeleeuwse-stad/
• Utrechts Archief. Toegang: 1006-4 Sint Agnietenklooster te Rhenen

Sluitsteen met vijfspakig rad in het kamertje in de
Cuneratoren. Foto: Folkert Schuurman
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Chiel Hilbert:

'Van kijken komt blijven hangen '
C onny van der H eyden

H

et werk in het Streekmuseum Baron van Brakell staat nooit stil. Er is altijd
wel iets dat gerepareerd, hersteld of vervangen moet worden. Een groep
van vrijwilligers houdt zich hier wekelijks mee bezig. Een van die vrijwilligers
is Chiel Hilbert, al vele jaren een vertrouwd gezicht in het museum.

Een gat in de vloer

In het begin was de van oorsprong geboren Deventenaar niet bekend bij de groep
van vrijwilligers die vanaf
het begin van de oprichting
van het Streekmuseum actief waren. Dus moest hij
nog even ‘gekeurd’ worden. Al gauw zag men dat
het wel goed zat en werd hij in de club opgenomen.
Dankzij overbuurman Jan Harteman is Chiel hier
terecht gekomen. Tijdens de verbouwing van het
museum was er een gat in de vloer ontstaan en
daar werd zijn deskundig advies voor gevraagd.
Door jarenlang als bouwkundig adviseur werkzaam te zijn geweest had Chiel de nodige ervaring
opgedaan met het oplossen van complicaties. Met
enkele aanwijzingen kon het gat vakkundig worden
gedicht en zoals Chiel het zegt: ‘Van kijken komt
blijven hangen’.
In het begin hielp hij vier à vijf dagen in de week
mee met het verbouwen van het Streekmuseum.
Samen met de andere vrijwilligers zette Chiel
zich in voor het ontwerpen en namaken van de
authentieke geveltjes van de winkeltjes. Vele uren
werk ging er zitten in het ‘antiek timmeren’ en het
beschilderen met de oorspronkelijke kleur verf.
Daarnaast moest het voorliggende pleintje worden
bestraat en werd er een bankje neergezet. Precies
zoals het vroeger ook geweest moet zijn.
Toen vrijwilligster van het eerste uur ,Dits van
Beusichem, in Maarsbergen eens een mooie rieten
kap op een kaasboerderij zag, vertelde ze dat aan
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Chiel. Die ging er meteen op af, bekeek de kap van
boven tot onder en maakte foto’s. Zo kon de die
exact nagemaakt worden en nu is het is een van
de pronkstukken van het museum.

Jaarlijkse wisseling

Met grote regelmaat krijgt het museum authentieke attributen aangeboden die eerst door Chiel
moeten worden beoordeeld. Een voorwerp moet
bijvoorbeeld 70 tot 100 jaar oud zijn.
Omdat het aanbod groter is dan de beschikbare
tentoonstellingsruimte liggen er veel spullen in de
opslag. Hierdoor kan de collectie af en toe gewisseld
worden en blijft het voor de bezoeker aantrekkelijk
om vaker langs te komen.
Ondanks de grote hoeveelheid spullen kan het toch
voorkomen dat er iets moet wordt aangeschaft om
een opstelling compleet te maken. Zo was laatst
bijvoorbeeld een zogenaamde slingerpomp nodig.
Internet bood uitkomst en nu is de antieke gootsteen
weer compleet.

Van alle markten thuis

Tegenwoordig is Chiel nog 1 à 2 keer per week in
het museum. De rest van de week besteedt hij aan
zijn kleinkinderen, of hij maakt met zijn vrouw
Jeanette lange fiets- en wandeltochten.
Sportief zijn ze altijd al geweest. Een paar jaar geleden
stonden ze nog op de dansvloer en deden mee aan
wedstrijden op Zuid- Amerikaanse muziek. Vele
prijzen werden in de wacht gesleept.
Tegenwoordig hebben danswedstrijden plaatsge-
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maakt voor kunst, en zoekt of maakt Chiel passende
lijsten voor de olieverfschilderijen van Jeannette.
Daarmee staan ze samen enkele keren per jaar op
kunstmarkten. Chiel is ook degene die de schilde-

rijtentoonstellingen in het museum coördineert.
Om de zes weken hangen er werken van andere
kunstenaars in de zaal.
Kortom: een man die van alle markten thuis is.

Rietgedekte kap in het Streekmuseum Baron van Brakell.
Foto: Chiel Hilbert.

<Advertentie>

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

<Advertentie>

Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

Piet van Walsem

Opheusden
Dorpsstraat 2a
Tel. (0488) 44 13 17
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Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 64 12 82
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Lezingen hkk & o

Maandag 9 december 2019 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Hans Saan
De stadsrechten van Culemborg uit 1318

700 jaar geleden kreeg Culemborg van Heer Johan
van Beusichem stadsrechten en de brief waarin die
opgeschreven zijn hebben we nog steeds. In deze
lezing beginnen we met de voorgeschiedenis van
Culemborg: de ontginningen en de vroege ontwikkeling van de stad tot 1318. Dan zoomen we in op
de stadsrechtenbrief. Waarom kregen we die, wat
staat erin, hoe moet je dat begrijpen. Wie gaf ons
die brief en waarom eigenlijk. En dan hangen er
meerdere zegels onderaan. Van wie waren die en
waarom deden ze dat zo.
Aan de hand van een mogelijke vete in 1318 laten
we zien hoe het strafrecht in die tijd waarschijnlijk

functioneerde. Het loopt helemaal niet goed af,
er komt bloed aan te pas, maar dat is nodig voor
de lijn van het verhaal. Jammer genoeg hebben
we buiten deze brief weinig andere Culemborgse
bronnen uit die tijd. Gelukkig kunnen we leren
van andere steden.
Hans Saan is momenteel voorzitter van het Culemborgs historische Genootschap AWK Voet van
Oudheusden. Hij is vooral bezig met de late middeleeuwen, met Bosch en Bruegel als twee ankers.
Met een werkgroep schreef hij mee aan het tijdschrift van het Genootschap: de Voetnoot over de
stadsrechten, welke die avond beschikbaar is. n

<Advertentie>
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Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Ger Vrieze
25 jaar na de evacuatie van 1995

‘Onze dijken, een ramp of Hollands Glorie’
Over de hoogwaterperiode in 1995, toen bijna
200.000 mensen huis en haard moesten verlaten
wegens een dreigende overstroming.
Het land beschermen tegen het water
Zonder dijken en duinen kan er in een groot gedeelte
van Nederland geen sprake zijn van bewoning.
Geen wonder dus dat het bouwen van dijken
en het beheer van waterstanden Nederlanders
als het ware in het DNA zit. Dat geldt voor alle
lagen van de bevolking, van huisvrouw tot onze
koning. U weet dat Willem-Alexander –als Prins
van Oranje– zich in het bijzonder bezig hield met
watermanagement en hij deed dat heel kundig,
daar kan ik van getuigen.
Om een goed idee te krijgen van het belang van
dijken moeten we terug naar de Middeleeuwen.
Toen werd het fundament gelegd voor onze waterwerken. Monniken speelden daarbij een grote rol.
Dankzij inpoldering konden de mensen gebruik
gaan maken van stukken land die daarvoor steeds
onderliepen.
Omgekeerd kon het water ook op een zelfgekozen
moment doorgelaten worden, bijvoorbeeld om de
vijand op afstand te houden.
Overstromingen
We kennen in onze geschiedenis veel stormrampen
en overstromingen. Steeds probeerde men oplossingen te vinden, met wisselend succes.
We kijken naar oude tekeningen en schilderijen
die ons daarvan een beeld schetsen, en het onverschrokken optreden van mensen.
Uiteraard kunnen we niet over overstromingen
spreken zonder aandacht te besteden aan de
geschiedenis van dijken en het inzicht dat men
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gaandeweg ontwikkelde. We maken kennis met
Andries Vierlingh (1507-1567), mijn rolmodel
voor dijkenbouw, en R.R.L. de Muralt. De laatste
kreeg –ten onrechte- verwijten na De Ramp in 1953.
1995
Wat ons in het Rivierengebied natuurlijk het meest
aanspreekt is de hoogwaterperiode in 1995. Door
de hoge rivierwaterstanden dreigden de dijken
het te begeven. De overheid reageerde alert en
evacueerde een groot deel van de bevolking,
ongeveer 200.000 mensen. Ook moesten veel
dieren in veiligheid gebracht worden.
Hoe aangrijpend is dit alles voor de bewoners
van dit gebied geweest?
We kunnen concluderen dat veel mensen voortvarend optraden en, indien mogelijk, ook anderen
hulp boden.
Het liep uiteindelijk goed af, maar de schrik zat
er flink in.
Wat doet zoiets met mensen?
De opluchting was enorm toen men, na enkele
dagen elders in spanning gezeten te hebben, weer
naar huis mocht.
Daarom organiseerde men bijvoorbeeld in Ochten
het fantastische Bedankfeest.
Tijdens de lezing op 13 januari 2020 ‘25 jaar na die
spannende dagen’ beleven we die dagen opnieuw
en vragen we ons af: Kunnen we in de toekomst
een ramp voorkomen?
Ger de Vrieze is Dijkenman-in-ruste. Oud-Hoofd
Dijkverbetering bij Polderdistrict Betuwe en senior
Projectmanager bij Waterschap Rivierenland. n
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Lezingen hkk & o

Maandag 13 januari 2020 - 20.00 uur

Lezingen hkk & o

Maandag 27 januari 2020 en maandag 10 februari - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Conny van de Heyden
Verzetsstrijder Johannes van Zanten

Conny heeft heel veel onderzoek gedaan naar
verzetsstrijder Johannes van Zanten. Dit alles heeft
zij verwerkt in een boek: zijn jeugd, verzetsdaden
en fusillade.
Heel bekend is de overval op het bonnendistributiekantoor in Tilburg.
Ook zijn vele verzetsdaden in ons gebied komen
aan bod. We kunnen stellen dat er echte onthullingen in het boek gedaan worden.
Op zaterdag 25-1-2020 vindt de boekpresentatie
plaats in de zaal van het museum. Deze presentatie
is alleen bestemd voor genodigden.
Want:
We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat lezingen
over lokale onderwerpen veel bezoekers trekken,
zelfs zoveel dat we bij de lezing van Piet Verwoert
over Humor in Rivierenland veel bezoekers moesten
teleurstellen. De zaal was gewoon te klein.

Op maandag 27-1-2019 geeft Conny een lezing
over haar boek en aansluitend kunnen belangstellenden een gesigneerd exemplaar kopen. Ook bij
deze lezing verwachten we veel mensen. We willen
daar organisatorisch op voorbereid zijn.
Deze avond is daarom alleen bestemd voor leden
van de Historische Kring Kesteren & Omstreken.
Aangezien we een grote vereniging zijn dient u
zich –bij uitzondering– vooraf op te geven via
info@hkko.nl of bellen naar 06 30041312.( S.v.p.
de voicemail inspreken bij geen gehoor). Graag
onder vermelding van het lidnummer en het aantal personen. Dit kan tot uiterlijk 15 januari 2020.
Eventuele overgebleven plaatsen zijn voor niet-leden.
Twee weken later, op maandag 10-2-2020, houdt
Conny de lezing nog een keer, dit keer voor alle
belangstellenden.
Hiervoor zal een aankondiging komen in de lokale
kranten.
Met de gemeente Neder-Betuwe zijn
we in gesprek om ook in Kesteren,
Opheusden en Ochten aandacht te
schenken aan Van Zanten en om
eventueel ook daar lezingen te organiseren.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk
mensen kennis te laten maken met
de persoon Johannes van Zanten.
Immers mede dankzij zijn krachtdadige optreden, zijn tactisch inzicht en
zelfverloochening kunnen wij hier
in vrede leven. n
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O ver Piet Verweij
A ndré van I ngen

S

inds ik weer actief bent bij de vereniging trekt
Piet Verweij mijn aandacht vanwege zijn brede
interesse in de archeologie.Waar komt die interesse
vandaan? Waar is Piet naar op zoek?
Voor mijn lezing over kleipijpen in oktober 2018
bezocht ik de boerderij De Kleine Wust in Dodewaard waar Piet is geboren; ik wilde daar een
tabaksschuur fotograferen.

Steentjes

Piet vertelt dat hij van jongs af aan geïnteresseerd
was in steentjes. Altijd en overal speurde hij naar
opvallende exemplaren en nam die vervolgens
mee naar huis.
Dit was zijn moeder natuurlijk ook opgevallen en
zij vond het zo typerend voor hem dat zij hem en
zijn vrouw tijdens hun huwelijksvoltrekking ook
steentjes heeft gegeven.
Zijn ouders hadden een bedrijf met melkkoeien
en varkens. Op een gegeven moment nam Piet de
boerderij over en verhuisden zijn ouders naar in
het dorp.

Overstap

Piet vertelt dat hij vanaf 1995 regelmatig mee liep
met Rijn Hevel. Die speurde nu en dan rond op de
akkers bij de boerderij.
En als je van jongs af aan de grond hebt afgespeurd
naar opvallende steentjes, dan is de stap naar metalen voorwerpen snel gemaakt.
Hij kocht achtereenvolgens steeds betere metaaldetectoren en trok er zondags samen met Cees Jan
van de Pol op uit. Zijn boerenbedrijf vergde doordeweeks immers alle tijd en aandacht.

Gedragscode

Piet is een bescheiden man. Hij schreeuwt het niet
van de daken als hij iets interessants gevonden heeft,
maar geniet ervan op zijn eigen manier.
Metaaldetector-zoekers hebben een gedragscode
afgesproken: ieder heeft zijn ‘eigen velden‘. Mocht
iemand anders daar iets vinden dan draagt die
het over.

Behulpzaam

Piet is erg betrokken bij het wel en wee van zijn
vrienden. Iedereen is welkom bij hem en zijn vrouw,
ook onaangekondigd. Jonge onervaren zoekers
vinden een bezielende leermeester in hem. Metaaldetector-zoeken lijkt heel eenvoudig: je koopt
gewoon zo’n apparaat en dan vind je vanzelf allerlei
interessants. Als iemand er zo over denkt dan is de
hobby even snel weer verdwenen. De aanwijzingen
van een ervaren zoeker bij het afstellen van de detector en de loopsnelheid –in combinatie met de
vindplaats– bepaalt het succes en dus het plezier
in de zoektochten.

Succesvol

“Dat valt toch wel mee”, en “Ja, ik heb inderdaad wel
een paar leuke dingen gevonden”. Hij is bescheiden,
maar het museum Valkhof zou blij zijn als ze een
paar van zijn vondsten zouden mogen tentoonstellen. Hierbij foto’s van enkele vondsten.
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Medaillon, die door Piet Mozes in het biezen
mandje genoemd wordt. Foto: André van Ingen

Vitrine met vondsten van Piet Verweij die tentoongesteld worden
in het Streekmuseum Baron van Brakell. Foto: Joke Honders

Ze zijn te zien in een aparte vitrine in ons museum.
En wat beschouwt Piet zelf als zijn meest bijzondere
vondst? Hij vertelt over een klein zilveren hangertje
van rond 1900, Mozes voorstellende, liggend in een
klein biezen mandje.
Ik was verbaasd, dacht eerder aan bepaalde fibula’s…

Overige activiteiten

Piet houdt van gitaar- en pianospelen. Zijn ogen
sprankelen als hij vertelt over een feestje van de
archeologiegroep, waar ieder een muzikale bijdrage
zou leveren. En zo begeleidde Piet op zijn gitaar Roos
terwijl zij Lili Marleen ten beste gaf, het bekende
lied uit de Tweede Wereldoorlog.
Hij biedt zorg en begeleiding aan dementerende
mensen. Maar ook jongeren in tehuizen krijgen
aandacht van hem, gaan soms samen met hem
op zoektocht.
Ook een tikkeltje ondeugend: onlangs voorzag hij
een Romeinse soldaat van een sigaar. Dat typeert
Piet, bijna altijd met een sigaartje in de mond.
Zwijgzaam genietend van het leven.

(Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie).
Zo kon hij naar lezingen over de Romeinse tijd
van beide afdelingen.
Mede dankzij de vondsten van Piet wordt ons
museum door steeds meer professionals erkend
als museum van de Romeinse tijd. Zijn drijfveer is:
‘Het verleden is interessanter dan de toekomst‘. Zijn
collectie moet behouden blijven voor de toekomst
en geïnteresseerden en daarom is hij bereid nog
meer vondsten beschikbaar te stellen om tentoon
te stellen in het museum.
Wij houden u op de hoogte.
<Advertentie>

Zzp’er

Drie jaar geleden stopte hij met de boerderij. Een
moeilijke beslissing voor iemand die er al zijn hele
leven heeft gewoond. Hij is nu zzp’er voor laswerkzaamheden, maar ook voor andere klussen. Dus
mocht je iets gedaan willen hebben, zoek gerust
contact met Piet. Dan krijg je een vriendelijke
deskundige vakman aan de deur.

Lid van de vereniging

Piet is dit jaar lid geworden van de HKK&O. Voorheen was hij lid van de AWN Arnhem en Nijmegen
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Marion van Maanen
Een uiteenzetting over Vrijmetselarij

Op 21 januari zal Marion van Maanen een lezing
verzorgen over vrijmetselarij.
Deze beweging is een internationaal bestaand
genootschap van mannen en vrouwen die streven
naar geestelijk en morele verheffing, onderlinge
waardering en wederzijdse hulp. Door het gebruik
van allerlei rituelen is het genootschap omringd door
een zekere geheimzinnigheid. Bovendien hebben

alleen leden van de zogenaamde loges toegang tot
de bijeenkomsten. In een dergelijke sfeer passen
theorieën die niet gefundeerd zijn door feiten en
die een eigen leven kunnen gaan leiden.
De vrijmetselarij bestaat al eeuwen. Marion komt
ons deze avond vertellen over deze broederschap die
tegenwoordig ook voor vrouwen toegankelijk is. n

Dinsdag18 februari 2020, 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

HKMB Jaarlijkse quiz over onze geschiedenis.
<Advertentie>

Deze quiz is inmiddels een ware traditie van onze
Kring geworden. Dit is de elfde keer op rij dat wij
de quiz organiseren.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk zullen we de
deelnemers 50 vragen stellen. Deelnemers werken
samen in groepjes van 4. Wij hanteren daarbij de
multiple choice methode. De vragen zijn in 4 blokken van 12 of dertien gerangschikt. Na een blok
hebben we dus 12 of 13 letters gevonden (steeds
de eerste letter van het gevonden antwoord). Deze
letters vormen een woord dat geraden moet worden.
De vorm komt daardoor vrijwel overeen met de
bekende televisie quiz 2 voor 12.
De groep die de meeste punten heeft behaald krijgt
aan het einde van de avond een bescheiden prijsje.
Doel van de avond is tweeledig: in de eerste plaats
veel gezelligheid en op de tweede plaats bent u
wellicht weer wat wijzer.n

O nze specialiteit:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
S treeklekkernijen :
Kesterense verwen bolletjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklûmpkes

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

Dinsdag 21 januari 2020, 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

Verslag van een archeologische
begeleiding
C arel Versluis

Familie van Koeverden

Van 9 t/m 18 augustus 2019 hebben leden van de
Beoefenaars Archeologie Tiel en Omstreken (BATO)
samen met onze werkgroep Archeologie van de
HKKO geholpen bij een zogenaamde archeologische begeleiding aan de Haagse uitweg in Buren.
Het ging hierbij om een bouwput ten behoeve van
de herbouw van een woonboerderij, op dezelfde
plek waar ooit de voorouders hadden gewoond, in
de periode 1800 - 1920.
De opdrachtgever, Van Koeverden, was weliswaar
vrijgesteld van officieel archeologisch onderzoek
maar wilde zelf graag meer weten over de locatie,
vooral omdat er tot nu toe weinig historische aanknopingspunten waren.

Bouwput

Bij het uitgraven van de bouwput van ongeveer
vijftien bij twintig meter kwamen in het vlak en de
profielwanden sporen tevoorschijn van een vroegere
huisplaats. Tevens werd zichtbaar het onderste
gedeelte van een rechthoekige fundering, met aansluitend een ondiepere funderingssleuf. Hierin lag
o.a. puin. In het vlak bevond zich ook een waterput
met een doorsnede van een meter, plus een gedeelte
van een beerput van ongeveer 2½ meter doorsnee.
Voor het metselwerk had men gebruik gemaakt
van kloostermoppen, vermoedelijk afkomstig van
een voormalig kasteel in de buurt. Al deze sporen,
behorende tot het voormalige woonhuis, bevonden
zich in de noordelijke helft van de bouwput. De

Totaaloverzicht in de bouwput met op de voorgrond de natuurlijke onverstoorde zavelige kleiafzetting met de zes 14e -eeuwse sporen; daarachter het ‘vuile’ vlak met de boerderijstructuren uit 19e, en
16e/17e eeuw (bij foto 024).Fotograaf Carel Versluis
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De ronde waterput met
verticale opening.

zuidelijke helft bevatte een min of meer ongestoord
vlak van zavelige kleiafzetting waarin grote donkere
sporen zichtbaar waren. Hieruit kwamen bij het
opschaven scherven tevoorschijn, mogelijk uit de
periode van na 1300.

Werkzaamheden

Ik heb mij beziggehouden met het opschonen
van de wandprofielen en het opschaven van het
sporenvlak in de zuidelijke helft. Uiteraard met
het fototoestel in de aanslag. André Schaaij en Joop
Timmer, leden van onze werkgroep, assisteerden
bij het detectoren en gedeeltelijk leeghalen van de
beerput.Willem Spekking, Hans Berkien en Detmar
Damen (BATO) hielden zich bezig met uitspitten,
detectoren, het vastleggen en grondboringen. Uit
de stort kwamen nog meer scherven tevoorschijn,
vergelijkbaar met die uit bovengenoemd vlak.

Conclusie

We hebben veel ontdekt in deze kleine bouwput
die, zonder de opdracht van Van Koeverden, snel
volgestort zou zijn met bouwzand.
In de bouwput zijn elementen van de woonboerderij uit de 19e eeuw ontdekt: een gedeelte van een
kelder/opkamer met een plavuizen vloer. En even
daarbuiten een ronde waterput met merkwaardige
verticale opening aan de oostzijde (zie foto). Hierin
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puin tot op een diepte van twee meter.
Ten noorden hiervan bevond zich een ronde beerput waaruit veel 19e -eeuws materiaal tevoorschijn
kwam. Met als hoogtepunt een muntschat van dertien koperen leeuwencenten uit 1867-1906. Deze
beerput bevond zich in of nabij een stal/schuur
met schuin aflopend vloerniveau, mogelijk een
potstal, met daaronder een oudere donkere laag
waarin schervenmateriaal uit de 16/17e eeuw, en
ook een ijzeren kraaienpoot.
In het zuidelijke gedeelte van de bouwput bevonden
zich tenminste zes grote onregelmatige sporen, mogelijk uit de periode na 1300, waaruit de rechthoekige
plattegrond van een huis afgelezen kan worden.
Uit deze sporen kwamen veel kogelpotscherven
tevoorschijn, die misschien te reconstrueren zijn
tot complete exemplaren.
De komende tijd zullen wij, de HKK&O en leden van
de BATO, ons bezighouden met de verslaglegging
en uitwerking van deze archeologische begeleiding,
die dankzij de interesse en toewijding van de opdrachtgever Wim van Koeverden tot stand kwam.
Ook dit keer blijkt dat goede samenwerking veel
wetenschappelijke informatie kan opleveren.
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M ededeling van het A rend Datema
I nstituut
O nderscheid A rend Datema I nstituut - HKK&O
A ndré van I ngen

V

oor leden en bezoekers is het niet altijd even
duidelijk waarvoor het Arend Datema Instituut
staat en wat het verschil is tussen de vereniging
en het Instituut. Met dit artikel hoop ik hierover
duidelijkheid te verschaffen.

Voorgeschiedenis

In 1967 is de vereniging opgericht door Arend
Datema en Jan de Kleuver. Alles was gericht op
archeologie. De vergaderingen werden thuis bij
Arend Datema gehouden. De vereniging groeide
en ook het aantal vondsten. Daardoor ontstond er
behoefte aan een eigen depot, waar ook gewerkt kon
worden. Dit werd gerealiseerd in een oud ketelhuis
in de Bilderdijkstraat in Kesteren.
Door de enorme gedrevenheid van de leden van
het eerste uur groeide de collectie en dus ook de
behoefte aan ruimte. Arend Datema en Jaap Jager
realiseerden zich dat het in juridisch opzicht – het
afsluiten van huurcontracten- verstandig was om
een stichting op te richten.

Basistaken:

• Zorgen voor onderdak van de vereniging. Er is
dus een stichtingsbestuur en een bestuur van
de vereniging.
• Het beheer van de collecties
• Het publiceren van boekwerken m.b.t. de geschiedenis van de Betuwe in de breedste zin.
Frans Nieuwenhof is de opvolger van Arend Datema
geweest in het bestuur van ADI en Folkert Schuurman later van de Historische kring.
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Financiën

Het grootste probleem is altijd hoe we aan voldoende
geld kunnen komen voor de activiteiten en om
reserves op te bouwen. Frans en Folkert hebben
zich enorm ingezet.
Veel boeken zijn met succes uitgegeven; bijvoorbeeld
het boek van A.P. de Kleuver, diverse publicaties
over de oorlog en het dialectwoordenboek.
Met dit geld kon de verhuizing van Kesteren naar
Ommeren bekostigd worden.

Het nieuwe museum

In het Streekmuseum Baron van Brakell kreeg het
ADI de beschikking over de bovenverdieping. De
complete inrichting – bibliotheek, vitrines, computers
en wanden– is betaald uit de fondsen van het ADI.

Folkert

De overgang verliep des te moeilijker door het
plotselinge overlijden van Folkert.
Dit had enorme gevolgen voor de continuïteit, want
Folkert was de motor achter alle boekuitgaven. De
belangrijkste bron van inkomsten – de verkoop van
nieuwe boeken – viel plots weg en in de periode van
2015 - 2018 moesten we het doen met de bestaande
boekenvoorraad.

Samenwonen is ook wennen

Het ADI is een van de drie partijen die samen het
Streekmuseum vormen. De twee andere bewoners
zijn Heemkunde (al eerder op deze locatie gevestigd)
en Boerenwagens (voorheen in het stadje Buren).
Zo vond ook de HKK&O onderdak in het museum.
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Bij het ADI bestaat de mogelijkheid om:
• Onderzoek te doen in de bibliotheek.
• Geschriften te bekijken: de getranscribeerde oudrechterlijke archieven (met index doorzoekbaar)
en de kerkarchieven van o.a. Lienden, Kesteren,
Echteld en Dodewaard.
• Fotocollecties in te zien van dorpen in ons werkgebied.
• Stambomen te bekijken (genealogie). Vrijelijk in
te zien bij het ADI voor ieder. Desgewenst kunnen
ervaren medewerkers van deze afdeling u helpen
bij uw vragen. In de afgelopen dertig jaar zijn 169
familiemappen samengesteld met namen als
Van Dam, De Ruiter, Van Eldik, Thijssen, Jager
en nog vele andere.
Heemkunde en Boerenwagens zijn vooral bedreven
in het tentoonstellen van hun collecties.

Vrijwilligers

• Piet en Marlies houden zich met name bezig
met het complementeren van kwartierstaten;
zij zoeken alle gegevens na die de basis vormen.
• Ran Martens is een soort lopende encyclopedie.
Hij weet waar bepaalde krantenknipsels of andere
documenten te vinden zijn in de bibliotheek. Hij
herkent ook vaak personen op foto’s.
• Sylvia Franken voert alle documenten en boeken
in in de computer.
• Hans Thien is muntenverzamelaar, hij kan goed
determineren, is verder ook bibliothecaris. Hij
helpt u snel en bekwaam verder bij vragen.
• Joke Honders heeft veel geschreven over de geschiedenis van de Betuwe. Haar werken en die
van Folkert zijn te vinden in de bibliotheek. Zij
is specialist in geschriften en de drijvende kracht
achter de kastelententoonstelling.
• Frans Nieuwehof is een zeer ervaren goede hulp
als u zoekt naar bepaalde informatie. Na zijn
uitleg wordt je spontaan lid van de vereniging.
Hij is ook kritisch vormgever van onze geschriften.
• Wim van den Bosch en Hans Smit vormen de
technische dienst.

Jan Brenkman te digitaliseren samen met Frans.
Werkt ook in de bibliotheek.
• Conny van de Heyden interesseert zich voor alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken
heeft. U kunt haar, en Juul Hardeveld, ook vragen
stellen(wo2@hkko.nl). De tentoonstelling in 2020
wordt door haar georganiseerd samen met Sem
Arends en Gertjan van Dorland.
Het ADI geeft een clubblad uit: De Baron voor de
leden van de Historische Kring Kesteren en Omgeving.

Het ADI is verantwoordelijk voor:

• Alle collecties (archeologie, boeken, foto’s, digitale bestanden).
• De organisatie van de ArcheoHotspot (onderzoek
archeologische vondsten, publicaties).
• Het onderhoud van vitrines en computers.
• De aankoop van boeken voor de bibliotheek en
abonnementen.
• De kopieermachine.
Formeel worden alle schenkingen van voorwerpen, boeken, foto’s en vondsten dan ook gedaan
aan het ADI.
De directe kosten van de HKK&O zijn voor:
• Het organiseren van lezingen .
• De bijdrage aan het ADI voor het maken, de
afname en het verzenden van de Baron, en dekking van andere kosten.

Doelen van het ADI:

• De mogelijkheid bieden om onderzoek te doen
• Thematentoonstellingen
• Samenwerking met andere historische verenigingen en instituten.
• Een greep uit de afgelopen succesvolle activiteiten:
de opening van de ArcheoHotspot, de presentatie
van het Romeinse zwaard, de tentoonstelling
Kastelen, extra aandacht voor WO2, en het Romeinse huwelijk.

Publicaties

Dit jaar zijn we weer begonnen met het uitgeven van
publicaties. Joke en Frans hebben samen de boek• Teunis Kramp houdt zich bezig met het digitali- jes Ravenswaaij- Rijswijk en Kermestein gemaakt.
seren van foto’s van Lienden en Ommeren. Hij Voor begin 2020 staat het boek van Conny van de
voegt daarbij trefwoorden toe om het zoeken te Heyden – Johannes van Zanten – op het programma.
We hebben hier hoge verwachtingen van omdat de
vergemakkelijken.
• Anna Coolsma is doende de schriftjes van Geurt- publicatie gekoppeld is aan de tentoonstelling ‘De

Nieuwe vrijwilligers
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gezichten achter verzetsgroep Van Zanten’.
Zo hopen we nieuwe inkomsten voor het ADI
binnen te krijgen. We staan ervoor open om ook
andere boeken te publiceren. Het onderwerp moet
wel streekgebonden zijn en een breed publiek
aanspreken.

Contact

Toegang tot het Arend Datema Instituut is gratis.
U kunt bij de entree melden dat u het ADI wilt bezoeken. Iedere eerste en derde woensdag (behalve
in de zomer) bent u ook ’s avonds welkom tussen
19.30 en 21.30 uur.
Mocht u geschriften en/of foto’s hebben die betrekking hebben op de gemeenten Neder-Betuwe en
Buren, verzoeken wij u vriendelijk om contact met
ons op te nemen. Dan kunnen we de foto’s scannen
voor onze bibliotheek.

Informatie gevraagd
Er bestaat een maquette van Kamp Overbroek.
Deze heeft een poosje op onze afdeling in
het museum gestaan. Wegens ruimtegebrek
werd hij overtollig en heeft een tijdlang op de
lift gestaan, dat feitelijk geen opbergruimte
is. Vervolgens is hij meegegeven voor een
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E-mailadres van het ADI:
info@arenddatemainstituut.nl.

ISBN/EAN

<Advertentie>

xxxxxxx

<Advertentie>

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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Ten onrech

Ten onrechte beschuldigd
In de schaduw van Market Garden
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TEN ONRECHTE BESCHULDIGD is de gereconstrueerde levensbeschrijving van de ambitieuze,
rebelse en groothartige verzetstrijder Johannes
Van Zanten.

igd
Conny van
-Versnel

der Heyden
-Versn
der Heyden
Conny van

el

Met zijn ‘Knokploeg Betuwe’ pleegt hij ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog zowel kleine als
grote verzetsdaden door het hele land. Zijn
Tilburgse zegeltjeskraak in samenwerking
met KP Soest, behoort tot één van de grootste
verzetsdaden in de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Maar zijn ‘Five minutes of fame’
moeten toch gezocht worden in de nacht
van 21 september 1944 wanneer de fameuze
overtocht plaats vindt van 16 geallieerden
parachutisten die Van Zanten met militaire
precisie over de Waal weet te zetten naar
het reeds bevrijde gebied.

Het levensverhaal in TEN ONRECHTE BESCHULDIGD heeft ook een tweede laag. Die gaat over de
verstrengeling van vriendschap, haat en beschuldigingen wat eindigt in de liquidatie van de machtige
en rijke dorpsbewoner Leccius de Ridder als het directe gevolg van ‘Market Garden’.
Deze misdaad werd meteen toegeschreven aan de leider van de ‘Knokploeg Betuwe’. Maar onderzoek
wijst uit dat hij niet de dader kan zijn geweest.
Ruim twee maanden later wordt Johannes van Zanten in Utrecht opgepakt en op 2 december 1944 door
een vuurpeloton gefusilleerd. Slechts 33 jaar oud en vader van vijf kinderen.
TEN ONRECHTE BESCHULDIGD - In de schaduw van Market Garden - is gebaseerd op archiefstukken,
historische boeken en interviews met zowel de nabestaanden van Van Zanten als van zijn KP-leden en
met degenen die de personen in het boek hebben gekend en van de omstandigheden op de hoogte waren.
Het boek is royaal voorzien van deels unieke foto’s.

Op 25 januari 2020 wordt het boek ‘Ten onrechte beschuldigd’ door het Arend Datema Instituut
gepresenteerd. De verkoopprijs is € 29,95. Voor leden en nieuwe leden is er bij voorinschrijving een
korting van 5 euro. Dit is exclusief verzendkosten. Bestellen graag voor 1 december bij het Arend
Datema Instituut of per mail via info@hkko.nl.  Het bedrag moet voor 15 januari op rekeningnummer NL30RABO.0331-9571.83 staan t.n.v. Historische Kring Kesteren & Omstreken met vermelding
Johannes van Zanten. De eventuele portokosten bedragen € 6,50.
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Beste lezers,
In het vorige nummer heb ik U om informatie gevraagd
over een onbekend apparaat in de klompenmakerij.
Een van onze vrijwilligers had het antwoord: het is een
slijp-apparaat voor een Mc-Cormick maaimachine. Het
staat nu dus bij de scharensliep.
Met dank aan deze opmerkzame medewerker.
Onlangs vroeg iemand mij naar het hoe en waarom
van een instrument op het bureau van de dokter (zie
foto). Niemand kon mij vertellen waar het voor diende.
Maar na enig speurwerk op internet vond ik een site
met oude hoorapparaten. Zo kwam ik erachter dat het
om een bepaald type luisterhulp gaat.
Voorzien van een nieuwe batterij blijkt het apparaat
nog uitstekend te functioneren.
De luisterhulp is nu te zien in de mooie of pronkkamer.
Jan van Roekel

<Advertentie>
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Een Romeins huwelijk in Ommeren
Joke Honders

O

p zaterdag zeven september werd op ons terrein en
dat van landwinkel Gruun de jaarlijkse oogstdag
gehouden. Het evenement werd dit jaar voor de 5e
keer gehouden en er kwamen veel bezoekers op af.
Ook de Historische Kring was daarbij betrokken.
Dit jaar werd er op het veldje naast het museum
tweemaal een Romeins huwelijk nagespeeld. De
organisatie hiervan was in handen van Carel Versluis, ons bestuurslid archeologie.

Voorbereidingen

In eerste instantie zou er een groep re-enactors
komen (mensen die historische gebeurtenissen
naspelen) om voorzien van allerlei attributen zo’n
het huwelijk op te voeren. Maar een aantal moest
verstek laten gaan wegens vakantie. Gelukkig waren drie acteurs uit België bereid om in te vallen.
Wel moesten we zelf op zoek gaan naar een bruidspaar, plus ouders en vier getuigen. We hadden
het leuk gevonden als er een jong of een pasgetrouwd stel als bruidspaar hadden willen fungeren,
maar de beoogde kandidaten waren verhinderd.
Jeanine, de dochter van Gerard en Ina van Meerten
(werkgroep archeologie) toonde zich bereid om
bruidje te zijn. Joop Timmer (sinds kort lid van
de werkgroep) speelde voor bruidegom. De rest
van de acteurs kwam ook uit de werkgroep. Carel
had passende kledij bij museum Orientalis weten

te regelen voor iedereen. Kortom: het feest kon
beginnen!

Het Romeinse huwelijk

Om half twaalf en half twee werd het huwelijk nagespeeld. De Romeinse hoofdpriester, de pontifex
maximus leidde de dienst en gaf uitleg over de
rituelen die daarbij werden uitgevoerd.
Hij werd bijgestaan door een priesteres en een andere
priester, een flamen. Voorafgaand aan het jawoord
werd er wierook, mirre, brood en wijn aan diverse Romeinse goden geofferd. Er dienden ook eerst een aantal
vragen beantwoord te worden. De bruidegom mocht
bijvoorbeeld geen dienst in het leger doen of acteur zijn.
Een van de rituelen was het uitwisselen van een
ring. Eenmaal getrouwd hoefde de vrouw alleen
maar wol te spinnen en voor de kleding te zorgen. De vrouw had in die tijd niet veel te vertellen. Ze dronk een eigen mindere kwaliteit wijn.
Had zij het lef om van de wijn van een man te
drinken dan liep het vaak niet goed voor haar af.
Na afloop van het tweede huwelijk kwam dweilorkest
Kennet uit Dodewaard het ‘Lang zullen ze leven’
spelen. Dit was een vrolijke, zij het niet Romeinse,
afsluiting.
De bezoekers konden daarna de tentoonstelling
over het Romeinse huwelijk bekijken in het museum.
Die is nog twee weken blijven staan.

Drie personen van een re-enactorgroep met een aantal leden en vrijwilligers van de Historische Kring Kesteren en
Omstreken. Links fotograaf: Marga van den Heuvel, rechts fotograaf André van Ingen.
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Nieuws Regionaal Archief Rivierenland - oktober 2019
Flipje wordt nationaal erfgoed
Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heeft geld gekregen van het ‘Nationaal programma voor het behoud van het
papieren erfgoed’, Metamorfoze. Met het toegekende bedrag mag het RAR komend jaar het volledige archief van de Koninklijke Maatschappij De Betuwe materieel verzorgen en digitaliseren. Mij. De Betuwe is de eerste jamproducent van
Nederland en was tot ver in de 20e eeuw marktleider. Het archief van Mij. De Betuwe loopt van 1888 tot 1987. Het gaat
om 29 meter archief, toegankelijk gemaakt via 2917 inventarisnummers, dat geschat zo’n 318.000 pagina’s omvat. Het
bevat ook interessante archivalia uit de oorlogsjaren 1940-1945, laboratoriumanalyses vanaf 1935 voor de receptuur van
producten en een unieke verzameling drukwerk en stukken met een icoon van de Nederlandse reclame: Flipje.

Vooroorlogse bouwvergunningen Dodewaard beter toegankelijk
Recent zijn de 235 bouwvergunningen uit de periode 1904-1940 van de voormalige gemeente Dodewaard beschreven.
Ze maken deel uit van twwwoegang 0343, het archief van het gemeentebestuur van Dodewaard, 1811-1940. Hierbij is
meteen ook onderzoek gedaan naar de straatnaamgeschiedenis van Dodewaard en zijn de vergunningen zoveel mogelijk
op het huidige adres gezet. Hierdoor zijn ze gemakkelijker vindbaar. Zo waren van verschillende vergunningen alleen de
oude wijknummers bekend en van andere was de straatnaam in de loop van de tijd veranderd. Zo werd in een vergunning
uit 1904 als adres vermeld  ‘De Maten’, inmiddels is de officiële straatnaam Matensestraat.

Archief woningbedrijf Echteld geïnventariseerd
In de laatste oorlogsmaanden lag het Rivierengebied in de frontlinie. Een plaats die heftig getroffen werd, was Ochten in de
gemeente Echteld. Elk huis had wel schade en de helft van de woningen waren onbewoonbaar. Er werden 200 noodwoningen
neergezet. Het noodwoningcomplex De Lichtstad zou nog tot 1973 in gebruik blijven. In het onlangs geïnventariseerde
archief van het gemeentelijk woningbedrijf Echteld 1949-1979 (toegang 0670) bevinden zich onder meer dossiers over
de exploitatie en onderhoud van de noodwoningen. Een mooie bron voor onderzoekers naar de wederopbouwperiode.

Beschadigde stukken van Hervormde gemeente Opheusden geïnventariseerd
Het archief van de Hervormde gemeente Opheusden (toegang 1502) bevat twee pakketten zwaar beschadigde stukken.
Door de schade was niet te zien wat de inhoud van deze stukken is. Onlangs hebben experts van het RAR onder speciale
condities de stukken nader kunnen bestuderen. Zij concludeerden dat het grotendeels gaat om de handelingen van de
kerkenraad over de jaren 1756-1926, de lidmatenregisters over de periode 1797-1946 en een doopboek over de jaren
1822-1939. Hopelijk kunnen de stukken gerestaureerd worden. Raadpleging is nu niet mogelijk.

Vrijwilligers RAR werken hard aan indexering kerkelijke registers
De vrijwilligers van het RAR werken voortdurend aan de indexering van de kerkelijk doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters. Het afgelopen jaar zijn 200.000 nieuwe namen online gekomen. Waaronder tienduizenden namen uit NederBetuwse bronnen. Zo werd dit jaar het doopboek van de Hervormde gemeente Ochten over de jaren 1772-1811 geïndexeerd.
Deze doopinschrijvingen zijn nu makkelijk online vindbaar door op de website www.regionaalarchiefrivierenland.nl de
gezochte achternaam in te voeren in het zoekmenu ‘Zoeken naar Personen’.
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Restauratie
 Restauratie
Renovatie
Renovatie
 Verbouw
Verbouw
Onderhoud


Onderhoud
Machinale Houtbewerking
Interieur betimmering

TimmerP.F.Hak
“Timmer-&&Onderhoudsbedrijf
Onderhoudbedrijf P.F.
Hak
Hoogmeien 12
Hoogmeien 12
4033 BG Lienden
4033 BG Lienden
06-11864030
timmeronderhoudpfhak@gmail.com
timmeronderhoudpfhak@gmail.com
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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 museum Het Valkhof te
Nijmegen
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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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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

<Advertentie>
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<Advertentie>

Motor- en auto rijschool Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
www.rijschoolkeuken.nl
Tel. (0488) 48 26 33
Biedt opleiding voor:
 rijbewijs A (Motor)
 rijbewijs Am (Bromfiets)
 rijbewijs B (Personenauto)
 rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

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!

<Advertentie>

Oudmidsestraat 12 Lienden: 0344-602400
Swaenenstate 3 te Opheusden: 0488-442906
www.joopvanmourik.nl

voor een goed advies in de Betuwe...
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<Advertentie>

STRATEGIE,
MARKETING
EN COMMUNICATIE

D e Baron hkk&o - adi 2e jaargang nr. 3 – november 2019

*powered by

vaneckoosterink.com

53 -

Column

Het geval van Frit “kont um hoog”,
Van heure zegge,

I

eder derp ha vroeger zun eige Maotschappeluk wur tie ok betrokke.
markante persoonlikhed. Zo In de periode van de Elsterpjerdehadde in Heuze Frits mit de mart, ging tie ok as vrijwilliger mi
bijnaam ‘Frit kont omhoog’. Hoewel lote langs de deur as financiering
zun geboortemaand in Kestere he vur de pjerdemart. De hoofdprijs
gestaon, he tie ut grutste deel van zun was un poenie, de aandere prijze
waarkzame lèève in Heuze gewond. wure pjerdsvlijs. Op veul plekke
Nao zun pensionering, is tie wir in waor Frit kwam mit lote, krig tie
Kestere goan wonne, in bejaarde- un bolje en un bolknak. Deur ut
huis ut ‘Anker’. Zover bekend is her Schiedamse nat wies tie soms nie
Frit nooit un vriendinneke gehad goed mir of tie allangs wur gewis en
en is tie nie getroud gewis. Frit gaf kwam tie de aovond derop wir terug.
altij aon da tie un druk leve ha, zo Ut is bar jammer da ter toendertijd
da tie gin tijd har vur un frammes. nog gin stappe- en kilometertellers
Overdag warkte die as prikateur wure. Aanders ha tie zeker un rebij de gemeinte, hij vegde de straot, cord gehad me dun plekske in het
rumde de drolle van de pjerde op, ‘Guinness book of records’ veur het
prikte papier en verrichte haand en veule lope, fietse en bolknakke roke.
spaand dienste vur de gemeinschap. Frit ha vur zun wark ok un gruts
De stroate in Heuze glomme as un veraantwoordelukheids gevuul. As
spiegel, ge konde de haor kamme ter iemaand un papierke, sigarettepeuk of un prumke tabak op straot
in de bestraoting.
goide, sprak Fit die mins of keind
As aovondvertier ging Frit de miste der op aon. De keinder wure der
brullufte in de umgeving af, um aarg bang veur. Frit wur zo wijd
het bruidspaor te filisiteren. Hij gesteege, da de gemeinte hum vur
trotseerde rèège, sneuw en weind. zun prikateurs werkzaamhede un
Ut makte Frit nie ut. Hij wouw ut eige haandbakkar ha gegeve. Hij
brudspaor nie teleurstelle da tie der kreeg as gereedschap un schoep,
nie waar gewis. Zun warkgebied vur stalbezum en un prikstok. Daormee
de brullufte bezuuk wur globaol vuulde die zun eige de burgemister
tusse Valburg en Maauwerik. Op van Heuze. Zo trots as un paauw
iedere brulluf was tie un gjen ge- liep tie daor mee deur ut derp te
ziene gast, hij warkete op un aovond paradiere .
meerdere brullufte af, hij fietste of
liep van de een naor de aandere en Op zekere dag zag Frit da de klok van
overal krig tie un boltje en een un de kerktore stilstond. Doar kwam
dikke sigoar, mistal un bolknak. tie noar een paor uur achter, um
Ut wur toendertijd gin goed fees da de wijzers steeds op de eigeste
as Frit der nie waar gewis.
plek stonde. Frit nam zun veraant-
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woordelijkhed. Hij ging jers naor
de dominee um te gaon zegge da
de tijd stilstond. De dominee legde
Frit uit da de tore en de klok van de
gemeinte wure. Durrum verwees hij
Frit naor de gemeinte. Daor konde
dus regele da ze in Heuze wir bij de
tijd weure en nie mir achterlope
zouwe. Zo gezeed zo gedaon. Frit
stiefelde naor ut gemeintehuis um
de burgemister te gaon vertelle da
de tijd stilstond in Heuze. Althans
op de toreklok. Hij melde zun eige
ers bij de siketarie van ut gemeintehuis. De dames die daor waarkte
kende Frit wel en ze rende mi zun
alle naor de balie en vroegen oan
Frit of ze um aoriges me van diens
konne zijn. ‘Nou’, see Frit, ‘ ik zou
gjen ekkes de burgemister wille
spreke, ik he namelijk een klein
gevalletje. Hij legde ut war ter loos
wur en de vrouwe seeje: ‘nou Frit
mit jouw klein gevalletje hoefde gij
nie naor de burgemister heur. Da
kunne wij ok eiges wel regele’. Frit
wur aarg tevreeje mit ut antwoord,
mar intussen hiel tie de tore wel in
de gaote. Hij weur un bietje bang da
de vrouwe op ut gemeintehuis um
nie vur ut lepke wilde hauwe. Mar
waarempel, noar un paor dage liep
de klok wir as un Zwitserse gelosie.
Gelukkig liepe ze in Heuse ni mir
achter! Daormee wur ut gevalletje
van Frit ut de loch.

Pitje
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Bestuurssamenstelling

<Advertentie>

Historische Kring Kesteren & O
Voorzitter a.i : E.W. de Walle
voorzitter@hkko.nl
Secretaris : D.J. Honders
secretaris@hkko.nl
Penningmeester   en
ledenadministratie: A.H.A.Turk-Klamer
penningmeester@hkko.nl
tel: 06-615545945

Uitgebreid de beste!
Kesteren
www.boorsmakesteren.nl

<Advertentie>

Eethuis ‘De Veerstoep’

Ochten

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

Leden:
C.F. Versluis
archeologie@hkko.nl
F.K. Kalkman
jeugd@hkko.nl
G.J.M.E. van der Donk-van Andel
info@hkko.nl
Betalingen:
Contributie € 20,–/jaar t.a.v.
Historische Kring Kesteren & Omstreken
NL 30 RABO 0331 9571 83

Stichting Arend Datema Instituut
Voorzitter: A.H.E.T. van Ingen
voorzitter@arenddatemainstituut.nl
Secretaris: A.Oppelaar
secretaris@arenddatemainstituut.nl
Penningmeester: R.Martens
penningmeester@arenddatemainstituut.nl
Leden: J.W. van den Bosch
info@hkko.nl

Van Meegdenburg
Van Amersfoort

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

D.J. Honders
bestuurslid@arenddatemainstituut.nl

Werkgroep WOII
C. van der Heyden-Versnel
wo2@hkko.nl
Arend Datema Instituut:
NL 25 INGB 0000 7777 04
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Een dag vol respect en herkenning. Foto's: Neeltje van Triest

COLOFON
Openingstijden:
-A
 pril 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
-W
 oensdagavond: 1e en 3e woensdagavond van
de maand. Van 19. 30 -21.30. uur
- In de maanden juli, augustus en december
gesloten op de woensdagavond.
Kijk voor alle zekerheid op de website, in verband
met wijziging of evt. gesloten zijn.
*In de maand december op de zaterdagen
gesloten!
*In de maand december op zaterdag tussen Kerst en
Nieuwjaar 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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