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Voorwoord HKKO/ADI 
André vAn ingen

Edwarn de Walle
Zoals iedereen inmiddels weet is Edwarn afgelopen jaar getroffen door een ernstige ziekte. In de 
vorige Baron gaf hij aan weer redelijk hersteld te zijn, maar dat het hele proces hem geestelijk en 
lichamelijk veel energie kost.
Het was fijn dat hij samen met zijn vrouw aanwezig kon zijn bij het museumvrijwilligersbuffet in 
de Heerlijkheid Eck & Wiel. Hij vertelde dat hij – weliswaar op afstand – zich zeer betrokken voelt 
bij de vereniging, maar dat zijn herstel nog zeker maanden gaat kosten. Wij wensen hem hierbij 
alle kracht toe.

2019: een intensief jaar
Door de verhuizing vanuit Kesteren naar Ommeren, is heel veel aandacht en tijd gaan zitten in 
het opbouwen van de tweede verdieping. In alle eerlijkheid is bij deze overgang een probleem 
ontstaan, een te grote afstand tussen de besturen en de enthousiaste en betrokken leden. Dit 
willen we voor de toekomst voorkomen, door een aantal veranderingen door te voeren, na-
melijk verzelfstandiging van het Arend Datema Instituut (juridisch) en gelijktijdig integratie 
van de twee besturen, waardoor wederom in de geest van Arend Datema gewerkt kan worden. 
Bestuursleden van de HKKO zullen de eerst aangewezenen zijn om zitting te nemen in het ADI 
bestuur.

Terugblik afgelopen jaar
•	 realisatie van de ArcheoHotspot, met een eigen PAN-registratie;
•	 opzienbarende opening van de Romeinenweek, met de presentatie van het zwaard; RTL en 

TV Gelderland deden hiervan verslag;
•	 een enorme opkomst bij de lezingen. (Die van Piet Verwoert zorgde zelfs voor files op de 

Provincialeweg.) Veel aandacht in de pers voor onze lezingen;
•	 woensdagavondopenstelling, tweemaal in de maand met een goede opkomst en sfeer;
•	 voor het eerst in jaren weer ledengroei; 
•	 besluit tot een boekuitgave over verzetsstrijder Johannes van Zanten door Conny van der Heyden;
•	 elke zaterdagmiddag de werkgroep Archeologie in de ArcheoHotspot;
•	 een goede samenwerking met de Bato (Beoefenaren Archeologie in Tiel en Omgeving), ge-

meente Neder-Betuwe en gemeente Buren;
•	 meer bekendheid en waardering van professionele en amateurarcheologen voor de Betuwse 

Limes en het Kenniscentrum voor de archeologie;
•	 de Romeinse bruiloft, tijden het oogstfeest afgelopen september.

We mogen concluderen dat al deze activiteiten de onderlinge betrokkenheid enorm hebben ver-
groot. We voelen ons, ieder op zijn eigen manier, verantwoordelijk voor het prachtige Baron van 
Brakellmuseum.

Waar willen we heen in 2020?
•	 Als u dit leest, is de boekpresentatie over verzetsstrijder Johannes van Zanten al geweest, maar: 
•	 Alle leden van zijn verzetsgroep worden in beeld gebracht in ‘De gezichten achter de verzets-

groep Van Zanten’. Deze nieuwe tentoonstelling is mogelijk gemaakt door goed teamwerk: 
de technische staf onder leiding van Wim van de Bosch, samen met Teunis Kramp, Carel 
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Versluis, Hans Smit, Dick Koster, Ina en Gerard van Meerten, André Schaaij, Annemarie 
Walravens, Roos Veldkamp, Conny van der Heyden en Joke Honders.

•	 Het WO2-gedeelte van de tentoonstelling is in handen van Sem Arends en Gertjan van  
Dorland.

•	 Dit jaar herdenken we ook 75 jaar bevrijding, tevens het onderwerp van een aantal  
lezingen. In juli is er een tentoonstelling met foto’s en teksten in de lezingenzaal. Ook weer 
verzorgd door Sem Arends en Gertjan van Dorland, samen met de afdeling Heemkunde. 
Er is kleding te zien die destijds speciaal gemaakt werd om de bevrijding te vieren. 

•	 Conny gaat een reeks lezingen geven in onze regio (gemeentehuis Neder-Betuwe, raadzaal op  
24 februari en 16 maart), maar ook daarbuiten: op 27 februari in Tilburg, op 1 maart in het  
Elisabeth weeshuis in Culemborg en op 7 mei in het theater de Fransche School, ook in  
Culemborg. We hebben namelijk het streven om niet alleen in Ommeren lezingen te 
organiseren maar ook in andere plaatsen van ons werkgebied, bijvoorbeeld in Dode- 
waard, Kesteren en Maurik. 

•	 We gaan in de communicatie geen onderscheid meer maken tussen het ADI en de HKKO.  
Hiertoe willen we de eerste aanzet geven in de algemene ledenvergadering van 23 maart 
2019. Hier zal o.a. goedkeuring aan de leden worden gevraagd voor het nieuwe beleidsplan. 

•	 Daarom stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap van de Historische Kring Kesteren 
& Omstreken. Op deze manier kan ik leiding geven aan de vorming van de eenheid  
ADI/HKKO binnen het Streekmuseum Baron van Brakell. 

•	 We zullen dit jaar de statuten van zowel het ADI en de HKKO gaan actualiseren, waarin de 
eerdergenoemde punten worden meegenomen.

•	
Zijn er verder nog wensen?
Uiteraard kunnen we nog meer vrijwilligers gebruiken. Er is veel hulp nodig bij:
het ontsluiten van archieven; 
het digitaliseren van bestanden en foto’s;
de ArcheoHotspot: bijvoorbeeld foto’s maken; 
het klaarzetten (en weer opruimen) van tafels en stoelen bij lezingen. 

We zijn ontzettend trots op onze mooie vereniging en hebben er het volste vertrouwen in dat we 
samen de vereniging en het Instituut nog verder kunnen uitbouwen in de komende jaren.

André van Ingen

Voorzitter Arend Datema Instituut
Waarnemend voorzitter Historische Kring Kesteren & Omstreken.
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 contriButie 2020 
Al BetAAld? 
 
 Vergeet u niet om uw contributie 
voor 1 maart 2020 te  betalen?

let oP : 
sommige BAnKgegevens zijn Komen te 
vervAllen, zowel voor HKKo Als Adi.
Het PostBusnummer is ooK Komen te ver-
vAllen, Het PostAdres is nu gelijK AAn Het 
BezoeKAdres.
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Emminkhuizerberg
Niet ver van het Egelmeer ligt bij de gelijknamige 
buurtschap Emminkhuizen een heuvel in het vrij 
kale landschap, de Emminkhuizerberg. Ook deze 
is in bezit van de familie van Adela geweest en wel 
van haar eerste man Immed. De naam Emmink is 
verwant met de naam Immo of Immed.
Koningin Mathilde, de stammoeder van de Ot-
toonse keizers, had een broer Diederik met een 
zoon Immed. Is dit de man van Adela? Qua tijd 
kan het kloppen. Ook dat de eerste zoon van Adela 
en Immed weer Diederik heet is een aanwijzing. 
Daarom schreef Adela’s tijdgenoot Alpertus van 
Metz misschien dat Adela’s tweede echtgenoot (graaf 
Balderik) niet van haar stand was. Haar eerste man 
was namelijk van koninklijken bloede. 

Het gebied rond het Egelmeer en Emminkhuizen 
behoorde toe aan de familie van Immed en was 
oorspronkelijk van Widukind, de voorouder van 
koningin Mathilde en haar broer Diederik. Een 
andere mogelijkheid is dat dit bezit afkomstig was 
van hun moederskant, van de heilige koningin 
Reginhilde1 die van Friese/Deense afkomst was. 

De kapel van Sint Yden op de Emmin
huizerberg
Op de kaart van 1705 uit de vorige aflevering zien 
we een weg lopen vanaf de Cunerakapel (begin 
Slaperdijk) naar de Emminkhuizerberg. Op deze 
berg heeft een kapel gestaan, gewijd aan Sint Yden2 
Wie was dat?

de verHAlen rond cunerA - deel iv
     over een vermoorde Koningin¸ ierse missionArissen 
    en een godsdienststrijd

joKe Honders

In de vorige aflevering is de plaats van de Cunerakapel beschreven, die stond in een eenzaam bos. 
Het ging ook over de gelijkenis tussen het verhaal van Cunera en dat van de belangrijkste heilige 

van Ierland, Brigit van Kildare. En over het verband tussen Cunera en de voorouders van gravin Adela 
van Hameland en haar man Immed. Ook werd stilgestaan bij de vermelding van het Egelmeer in een 
oorkonde uit de 10e eeuw die verband houdt met de familie van de keizers van het Heilige Roomse Rijk. 

 Emminkhuizen. 
(Tekening Kees van Beek)
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Er zijn twee verklaringen:
1.  Het gaat om de Ierse heilige, Ide van Kileedy, 

een kluizenares. Zij kreeg volgelingen en er 
ontstond een gemeenschap om haar heen. In 
haar klooster was ook een school voor adellijke 
jongens.  De weg naar deze berg heet de Mun-
nikenweg. Heeft er ooit een klooster gestaan?  

2.  Of was de kapel gewijd was aan Ida van Herzfeld 
(ca. 820), een nicht van Karel de Grote? Ze was 
getrouwd met Egbert van Saksen. Na de dood 
van haar man bouwde zij een kluizenaars-cel 
voor zichzelf tegen de kerk van Herzfeld en 
leidde vanaf dat moment een leven van boete, 
gebed en naastenliefde volgens de regels van 
Sint Benedictus. Zo verwierf zij de bijnaam 
‘Moeder der armen’.

 Osthryth
 De eerste missionarissen in ons land zijn opgeleid in Ierland; 
hun kapellen waren dus aan eigen (Ierse) heiligen gewijd3.  
Voordat Willibrord naar ons land kwam was er al 
een andere zendeling in Frisia: Wilfrid van York. 
Hij woonde bijna een jaar aan het hof van de Friese 
koning Aldgisl. Wilfrid kwam dus uit York, de plaats 
waar volgens zeggen ook Cunera vandaan kwam. 
In Engeland was Wilfrid bevriend met Aethelred, 
de koning van het koninkrijk Mercia, waar zich 
aan het einde van de 7e eeuw een drama heeft 
afgespeeld. Het lijkt erop dat dit een onderdeel 
van de Cuneralegende is geworden. 
Koning Aethelred was een man die vele schenkingen 
deed aan de kerk. Hij was gehuwd met Osthryth, 
een dochter van koning Oswiu van Northumbria. 
Koningin Osthryth was in het koninkrijk van haar 
man niet geliefd bij de edelen. Die lieten haar in 697 
vermoorden, waarom en hoe is niet bekend. Na haar 
dood werd ze heilig verklaard, evenals haar man. 
Mogelijk leidden vijandigheden tussen de konink-
rijkjes Mercia en Northumbria tot de moord: de 
monniken in Mercia waren namelijk verontwaar-
digd omdat Osthryth het gebeente van haar oom, 
de heilige Oswald van Northumbria, naar Mercia 
had laten overbrengen en daar een cultus rondom 
hem op gang had gebracht.4

Maan- of zonnekalender? 
Bij de Kelten was de maankalender belangrijk 
terwijl bij de Romeinen de zonnekalender werd 
gehanteerd. Dat leidde tot een geloofstrijd tussen 
de aanhangers van het Keltische Christendom en 
die van de Romeinse liturgie.  Een twistpunt was 
de berekening van de paasdatum: De Keltische 
christenen berekenden de datum van het paasfeest 
op de 14e dag van de maand Nisan, samenhangend 
met de maankalender. Deze dag kon op iedere dag 
van de week vallen. 
De Romeinse christenen vierden het echter op de 
zondag na het paasfeest. Keizer Constantijn liet in 
325 bij het Concilie van Nicea bepalen dat de zon-
nekalender, ingevoerd door Julius Caesar, voortaan 
de officiële kalender werd van het Romeinse Rijk. 
De zondag werd daarbij uitgeroepen tot rustdag. 
De berekening van de paasdatum volgens de maan-
kalender werd ook gevolgd door christenen in 
Klein-Azië en Syrië. De aanhangers ervan worden 
Quartodecimanen genoemd. Die werden op het 

Koning Oswald van 
Northumbria.
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1e concilie van Nicea (325) geëxcommuniceerd, 
waarna ze ondergronds gingen. Dat gebeurde ook 
in het koninkrijk van de vader van de vermoorde 
Osthryth en zelfs binnen de koninklijke familie.
Zo volgde koning Oswiu de Keltische traditie, terwijl 
zijn vrouw koningin Eanflaed en Oswiu ‘s zoon 
Ealhfrith, de onderkoning van Deira, de Roomse 
traditie aanhingen. Oswiu belegde in 664 daarom 
de Synode van Whitby. Centraal stond de vraag 
of de paasdatum in Northumbria en de rest van 
Engeland volgens Romeins gebruik of volgens de 
gebruiken van Iona moest worden berekend. Op 
die synode won Wilfrid van York de strijd vanuit 
het Roomse kamp. 
Omdat Osthryth de cultus rondom haar oom Oswald 
in Mercia invoerde moet dit tegen het zere been van 
de edelen van Mercia zijn geweest. Had die cultus 
soms te maken met de Roomse ritus, terwijl de 
edelen van Mercia nog de Keltische ritus aanhingen?
Was Osthryth slachtoffer van een godsdienststrijd? 

Cunera een ‘adelsheilige’?
Uit het koninkrijkje van de vermoorde koningin 
stamde ook de vrouw van de latere koning Alfred 
de Grote. Zij zijn de voorouders van gravin Adela 

van Hamaland. Ten tijde van Adela is er voor het 
eerst sprake van de relieken van Cunera. 
M.Carasso Kok spreekt in een artikel haar vermoe-
den uit dat Cunera een zogenaamde adelsheilige is. 
Dat is een heilige die in een bepaalde familie werd 
vereerd. Dit moet een voorouder of ander lid uit 
de familie van Adela geweest zijn. 
Slechts een paar jaar na de moord laat Willibrord 
Cunera tot heilige verheffen. OF was het niet Wil-
librord die dat deed, maar Wilfrid? 

Tot slot 
We zien dat het verhaal van Cunera verband kan 
hebben met een moord op een van de vroegere 
familieleden van gravin Adela, te weten koningin 
Osthryth. Deze vond plaats in de tijd dat  Willibrord, 
of Wilfrid van York, Cunera tot heilige laat verhef- 
fen.De vermoorde koningin hoeft niet per se de-
zelfde persoon te zijn als de persoon Cunera. Het 
is slechts een van de vele onderdelen van het oer-
verhaal over Cunera.
   Wordt vervolgd...

De Oswaldkerk van Zeddam. Missionaris Wilfrid van York.
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Noten

1.  Widukind was de grote tegenstander van Karel 
de Grote. Koningin Reginhilde is een veron-
derstelde nicht van Rorik van Dorestad, een 
Deense Viking, die tussen 843-874 over een 
deel van West-Frisia heerste.

2.  Die kapel heette oorspronkelijk St. Yden maar 
kreeg later een andere naam: de St. Salvatorkapel. 
Deze kapel bestaat allang niet meer. In 1566 
werd er in Veenendaal een St. Salvatorkerk in 
gebruik genomen.(Zie over St. Salvatorkerken 
mijn andere artikel in dit blad.) 

3.  De verwijzing naar Ierse heiligen in dit gebied 
kan te maken hebben met de verspreiding van 
het christendom door de eerste missionarissen 
die hun opleiding in Ierland kregen. Willibrord 
bijvoorbeeld heeft zich in Ierland in de Abdij 
van Rathmelsigi dertien jaar lang onderworpen 
aan de aldaar heersende strenge regels. De 
Angelsaksische missionaris Egbert (639-729), 
abt van dit klooster, was verantwoordelijk 
voor de evangelisering van Frisia. Niet alleen 
Willibrord, maar ook Wigbert en Adalbert (van 
de abdij Egmond) kwamen uit dit klooster. 

4.  Oswald was koning van Northumbria. Eenmaal 
bekeerd tot het christendom stichtte hij het 
klooster van Lindisfarne, dat een belangrijke 
rol ging spelen in de verspreiding van het 
christelijk geloof. Nadat hij in de strijd tegen 
het laatste heidense rijk van de Angelsaksen 
gesneuveld was, werd hij als heilige vereerd. 
De cultus rond de heilige Oswald werd later door 
Schotse monniken verspreid tot in de Alpen en 
Noord-Italië. Oswalds grootvader van moederskant 
was koning Ælla. Een naam die we in een van 
de volgende hoofdstukken zullen tegenkomen.  
 In verband met de bovengenoemde Oswaldver-
ering wordt ook een dochter van koning Alfred 
de Grote genoemd. Zij en haar man hebben 
deze voortgezet. Niet alleen in Engeland maar 
ook in Nederland zien we een Oswaldverering. 
Zeddam is de enige Nederlandse parochie die 
Sint Oswald als beschermheilige heeft. Zeddam 
wordt ook genoemd in verband met Adela als 
de plaats waar het kasteel Upladen van haar 
en haar tweede man gestaan zou hebben. Zed 
 
 

 
 
dam ligt niet ver van Hoog-Elten af, een van de 
bezittingen van Adela’s vader Wichman. Adela’s 
zuster was abdis van het klooster Hoog-Elten. 
Een van de machtigste kastelen in de buurt is 
kasteel Huis Bergh. Opvallend is dat een aantal 
heren daarvan de voornaam Oswald droegen. 

Bronnen

1.  Carasso-Kok, M. (2001) Cunera van Rhenen. 
Tussen legende en werkelijkheid. Jaarboek 
voor Middeleeuwse Geschiedenis. Hilversum. 

2. Van Rij, H. Gebeurtenissen van deze tijd. Hil-
versum. (1999)

3. Bede The Ecclesiastical History of the English 
People (1994).

4. Wikipedia: Immedingen
5. www.heiligen.net
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Ontheemd
Toen de oorlog langer ging duren dan verwacht 
nam het aantal onderduikers gestaag toe.  Hiervan 
vormden Joodse mensen de grootste groep, vanaf 
1942 gevolgd door jonge mannen in de leeftijd 
van achttien tot drieëntwintig jaar. Zij werden 
verplicht zich te melden om een half jaar in de 
Duitse oorlogsindustrie te gaan werken. Deze 
Nederlandse Arbeidsdienst riep veel weerstand 
op. Velen besloten om te vluchten en om – soms 
bij wildvreemden –een onderduikplek te zoeken.
Ook militairen en studenten die geweigerd 
hadden om de Loyaliteitsverklaring te teke-
nen, zochten met spoed een onderduikadres. 
(De Loyaliteitsverklaring hield in dat zij zich ‘zou-
den onthouden van iedere tegen het Duitse Rijk 
[…] gerichte handeling’.)
Begin 1944 hadden ongeveer 300.000 mensen hun 
huis verlaten, om de naar hen speurende Duitsers 
voor te zijn. Al deze mensen hadden voedsel, kle-
ding en medische hulp nodig.
Het verzet nam hiervoor de verantwoordelijkheid 
op zich en de Landelijke Knokploegen pleegden 
overvallen op distributiekantoren om zo aan de 
benodigde bonnen te komen. 

‘Tante Riek’ en ‘Frits de Zwerver’
Vanaf 1942 kreeg de Ondergrondse medewerking 
van de pas opgerichte Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers (LO). 
Heleen Kuipers-Rietberg uit Winterswijk – moeder 
van vijf kinderen en door het verzet Tante Riek 
genoemd – had de gereformeerde dominee Frits 
Slomp om zijn medewerking gevraagd. Ze wilde een 
groep oprichten die zich inzette voor onderduikers 
die geen schuiladres konden vinden. Vanwege 
zijn anti-nationaalsocialistische gezindheid zat 
de dominee zelf ook ondergedoken; hij wist wat 
er allemaal bij kwam kijken en hij ging in op het 
verzoek van tante Riek. 

een lo-Kern in ingen

      de lAndelijKe orgAnisAtie voor HulP AAn onderduiKers 
in de Betuwe

conny vAn der Heyden

Vanaf dat moment reisde Frits Slomp door heel 
Nederland om steunpunten op te richten en kreeg 
daardoor de bijnaam Frits de Zwerver. 

Beurzen
Thuis bij de leden, in een kerk of schuur, hiel-
den verzetsmensen in het geheim ‘beurzen’.  Hier 
werden de bonnen bijeengebracht om vervolgens 
gedistribueerd te worden naar de onderduikadres-
sen. Ook vervalste persoonsbewijzen en andere 
benodigdheden voor onderduikers vonden op 
deze beurzen hun weg. 
Overal in Nederland ontstonden LO-afdelingen.
Maar niet in de Betuwe, daar bleef men erg voorzichtig. 

Ad van Schuppen
De Veenendaalse districtsleider van de LO, Ad 
van Schuppen, vond dat de witte plekken in de 
Betuwe opgevuld dienden te worden. Hij be-
naderde hiervoor twee Wageningse studenten: 

Huis van Joke Cornelissen aan de Bulksestraat te 
Ingen. (Foto: Jurry Peters)
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Henk Leusink en Hans Merkens. Zij kregen de 
taak om in het gebied tussen Zetten en Tiel men-
sen te werven om LO-afdelingen op te zetten. 
Met een lijst namen op zak staken Henk en Hans op 
een zomerse dag met het Lexkesveer de Rijn over en 
arriveerden na een fietstocht in Ingen. Hier stapten 
ze af bij de boerderij van Joke Cornelissen, aan de 
Bulksestraat nummer 17. Ze belden aan en mochten 
verder komen. De studenten legden haar uit waar- 
voor ze gekomen waren. Hun verhaal raakte Joke diep 
en ze besloot direct om contactpersoon te worden. 
Ze bood Henk en Hans onderdak aan zodat ze vanuit 
Ingen makkelijker de lijst met namen af konden gaan. 

Netwerk
Binnen een aantal weken lukte het hun om een 
netwerk in de Betuwe op poten te zetten; er ont-
stond rondom Tiel een rayon met afdelingen in 
Geldermalsen, Culemborg en Zaltbommel. Zo 
vertakte de LO zich door het hele land. Spoedig 
was zij een van de grootste organisaties binnen het 
ondergrondse verzet, naast de al bestaande Raad van 
Verzet, de Ordedienst en de Landelijke Knokploegen. 
Zij hielp duizenden mensen de oorlog door te ko-
men, bijgestaan door vele humane Nederlanders. 

Daaronder dus ook Joke Cornelissen, die haar 
boerderij in Ingen ruimhartig openstelde voor 
verzetsactiviteiten.

Handtekening op zolder van een van de onderduikers. 
(Foto: Jurry Peters)
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In De Baron van juli 2019 schreef ik een stukje over de 
geschiedenis van Mariënburg (Cuijlenburgs Kamer).  

Hierbij stelde ik dat het Cuijlenburgs Hofstad zou 
kunnen zijn. Jan Hogendoorn vertelde me dat 
dit niet klopte. De tekening met Cuijlenburgs 
hofstad heeft niets met Mariënburg/Cuijlenburgs 
kamer te maken. Naar aanleiding hiervan ben 
ik een onderzoek gestart naar de Hofstad en de 
bijbehorende personen.
Begin 17de eeuw was Cuijlenburgs Hofstad bezit 
van de erfgenamen van Aelbert de Kemp. 14-6-1624: 
Cornelis de Kemp spreekt aan Jan de Kemp, Reynier 
de Kemp, Christiaen Sopingh als man van zijn huisfr 
(dat is Aeltgen de Kemp), en Beth de Kemp, wed. van 
Willem van Hattem, tesamen mede-erfgenamen van 
Aelbert de Kemp.

Een remonstrantse predikant
Bij bovengenoemde erfgenamen zien we Christi-
anus Sopingius. Hij was van 1610 -1612 predikant 
te Maurik en werd daarna beroepen in Warmond 
in het Westland, waar hij een van de remonstrantse 
predikanten werd.  Hij trouwde in 1613 met de 

cuijlenBurgs HoFstAd

rien vAn doorn

Maurikse Aelken de Kemp Aelbertsdochter. Zes 
jaar later weigerde hij de Acte van Stilstand te on-
dertekenen, een verklaring waarmee remonstrantse 
predikanten – volgens de Synode van Dordrecht- 
beloofden geen preken meer te zullen houden. 
Hij trok zich terug in de Betuwe. In 1623 woonde 
Sopingius nog in Maurik en hij wilde onder eigen 
voorwaarden predikant van Eck en Wiel worden, 
maar de Classis van Tiel had geen vertrouwen meer 
in hem. Hij blijkt eigenaar te zijn van Cuijlenburgs 
Hofstad, die in 1651 door zijn vrouw en kinderen 
wordt verkocht. 

De nieuwe eigenaren, Everard Godefrid van Meer-
ten en Elisabeth van Golsteijn hebben de hofstad 
waarschijnlijk verpacht. Aan wie is echter onbekend. 
Het duurt even voordat er informatie te vinden is 
over de volgende eigenaren.

Van Eck - De Kemp 
De erfgenamen van Anthonis van Eck nemen in 
1724 een lening van 1000,- gulden met de hofstad 
als onderpand.

Portret van Christianus Sopingius door 
Reinier van Persijn, 1647.

Prent van Cuijlenburgs Hofstad door Jan de Beijer uit 1750.
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03-02-1724 Hendrick Anthonisse van Eck x Hendri-
na Verkuyl, Gijsbert [van Eck] x Josina Kloppen-
borgh, Jan [van Eck], Metje [van Eck] x Cornelis de 
Kemp, Ariaentje [van Eck] x Dirk van Hattum, zij ook 
voor Jacob Anthonisse van Eck, lenen van Elisabeth 
 [Wuesten] en Catharina Wuesten, dochters van Johan 
Frederick Wuesten, 1000 g op huis enz. 5 mn op de 
Slaag “Cuylenborghs hofstadt”
De eerste vier erfgenamen verkopen hun deel in-
clusief schuld aan zwager Cornelis de Kemp en 
zus Metje van Eck.
01-12-1726 Ariaentje Anthonissen van Eck, wed.  
Dirk van Hattum, cum tutore den capn luitt Wtten-
weerde en Gijsbert Anthonissen van Eck x Josina van 
Kloppenburgh, Jan Anthonissen van Eck x Jacomina 
Verbrugh en Jacob Anthonissen van Eck verkopen aan 
Cornelis de Kemp x Metje Anthonissen van Eck 4/5 
parten van huis, enz, 8½ mn op de Slaagh “Cuylen-
burghs hofstadt” met 4/5 van de schuld, er op staende.
In het register van morgentalen (een registratie van 
landerijen uit 1773) heeft de weduwe van Jacobus van 
Eck de hofstad weer in bezit. Het is vervolgens een 
beetje stuivertje wisselen tussen de families Van Eck 
en De Kemp, want bij de verpondingen in 1790 blijkt 
de hofstad weer in bezit te zijn van de erfgenamen van 
Jan de Kemp. 

Ceurvorst 
Willem Berend de Kemp, de zoon van bovenge-
noemde Jan, verkoopt de hofstad aan Carel M. 

Ceurvorst op 17 aug 1822: 
Eene Hofstede bestaande in huis, twee schuren, poort 
en duifhuis, hof, appelen, peeren en kersenboomgaard, 
te zamen groot ongeveer zeven bunders drie en twin-
tig roeden en vier en tachtig ellen/ acht en een halve 
morgen, genaamd Culenborgs Hofstad.

Algemeen Handelsblad 1847

Tielsche Courant.

Uitsnede kaart van Maurik 
ca. 1832.
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Ceurvorst en zijn vrouw, de Barones van Hellen-
berg, wonen zelf ruim 25 jaar op de hofstad aan de 
Achterstraat (tegenwoordig de Prinses Marijkelaan). 
Als de bezittingen in 1847 te koop komen, blijkt 
uit een advertentie in het Algemeen Handelsblad 
hoeveel land er in de omgeving bij hoort.  
Er volgen twee grote boedelverkopen waarbij wer-
kelijk alles verkocht wordt, van een merrie voor fl. 
235,- tot een muizenval voor een paar dubbeltjes. 

Ridderhofstad Kuilenburg 
De koper van de hofstad is de welgestelde en in-
vloedrijke Arnold Willem baron van Brienen van 
de Groote Lindt; hij bezit enorm veel landerijen en 
hofstedes. Komt het door zijn status? In ieder geval 
is er nu sprake van ’Ridderhofstad Kuilenburg’. Ei-
genlijk vreemd, want een ridderhofstad is omgracht 
en daarvan is hier geen enkel bewijs. De hofstad 
werd verpacht, net als de andere bezittingen die 
Van Brienen van de Groote Lindt in Maurik had. 
Dochter Angelique en daarna haar zoon Thierry 
d’ Hénin zijn de opeenvolgende erfgenamen.  De 
eerste pacht gaat naar familie Odijk-Burgers en 
vervolgens in 1919 naar de familie Bus. Die woonde 
op de hofstad toen een felle brand in 1928 de Rid-
derhofstad Kuilenburg in de as legde. De familie 
Bus keerde terug op de nieuwgebouwde boerderij.  

Uit de Tielsche Courant 1928:
Maurik, 26 April. Gisteravond omstreeks 11 uur ont-
dekte Van V. uit Lienden, die toevallig passeerde, dat 
er brand was uitgebroken op de boerderij ,,De Ridder-
hofstad Kuilenburg”, bewoond door de familie Bus. 
Nadat de bewoners waren gewekt, werd spoedig het 
vee uit het achterhuis in veiligheid gebracht, doch van 
den inboedel kon weinig of niets meer worden gered. 
Een veertigtal grootere en kleinere varkens, die zich in 
de schuur bevonden, waarin de brand waarschijnlijk 
is ontstaan, kon men niet meer bereiken.
De vlammen die gretig voedsel vonden in al het hooi en 
stroo en het riet der daken, laaiden weldra hoog op en 
binnen een kwartier stonden het kolossale woonhuis 
met achterhuis, de schuur en twee van de drie hooi-
bergen in brand. Aan blusschen viel niet te denken, 
waarom de brandweer, die spoedig met de motorspuit 
ter plaatse was zich tot taak stelde het naastgelegen 
,,Engelschhof” te bespuiten.

Eigenaren en bewoners
•	1624 Erfgenamen Aelbert de Kemp
•	1650 Christianus Sopingius
•	1651 Erfgenamen C. Sopingius
•	1651  Everard Godefrid van Meerten en Elisabeth 

van Golsteijn
•	1724 Erfgenamen Anthonis van Eck
•	1726  Cornelis de Kemp en Metje Antonissen 

van Eck 
•	1773  Weduwe Jacobus Anthonisse van Eck
•	1790  Erfgenamen Jan de Kemp
•	Willem Berend de Kemp en IJda Fieren
•	1822  Carel M. Ceurvorst en Alijda M. barones 

van Hellenberg 
•	1851  Arnold W. baron van Brienen van de Groote 

Lindt 
•	1886  Angelique A.L.C.-barones van Brienen van 

de Groote Lindt 
•	1922 Thierry A.L.B. d’Alsace prins d’ Hénin
•	1851  Familie van Odijk-Burgers, pachters vanaf 

1 mei 1851 tot 1919 
•	1919  Familie Bus, pachters tot een brand de 

hofstad in 1928 verwoestte.

Bronnen
•	 Acta classis van Tiel 1598-1644 P.D. Spies
•	 Beeldbank.cultureelerfgoed.nl - kaart 1832
•	 De classis van Tiel 1579-1816 P.D. Spies
•	 Delpher.nl krantenartikel
•	 Geldersarchief.nl morgentalen 1773 H.J. Rink 

- verpondingen 1650 en 1790
•	 Haagsgemeentearchief.nl   0171-01   Familie 

Van Brienen van de Groote Lindt
•	 Regionaalarchiefrivierenland.nl   bevolkings-

registers   koopcontract 1850   krantenartikel 
notariële akten

•	 Rijksarchief Gelderland NB 108 fol. 133
•	 Rijksmuseum.nl : portret Christianus Sopingius 

door Reinier van Persijn, 1647, tekening hofstad 
•	 Bijschrift bij tekening huis:
•	 Cuylenburgs Hofstad te Maurik. Tekening van 

Jan de Beijer uit 1750.
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Zo vroeg al christenen in onze regio? 
Gouden Middeleeuwen, het boek dat bij de ten-
toonstelling hoort, noemt het een van de eerste 
christentekens in ons land. Maar het is de vraag of 
er in die tijd in IJzendoorn en Wijchen al christenen 
woonden. Op een kaartje met de verspreiding van 
het christendom in de 1e en 2e eeuw zien we in het 
Rijngebied in Duitsland al christenen. Daarvandaan 
zou uitbreiding van de godsdienst naar onze regio 
mogelijk zijn. Gezien de ruiterhelmen misschien 
door Romeinse soldaten. 

Op deze redenering is niets tegen, 
maar vormen deze twee voor-
werpen voldoende bewijs voor 
christelijk leven in IJzendoorn en 
Wychen? Mevrouw Annemarieke 
Willemsen schrijft in bovenstaand 
boek dat er daarna eeuwenlang in 
het betreffende gebied geen enkel 
spoor meer van christendom is 
aangetroffen. 

Verspreiding van het Christendom in 
de 1e eeuw na Chr.

Waarop komt het Chi-Rhoteken voor?
Het labarum 
De algemene opvatting is dat het christenteken vanaf 
312 voor het eerst gebruikt werd door keizer Con-
stantijn de Grote († 325) op een vexillum (militaire 
standaard). Aangezien zo’n standaard bestond uit 
een vlag aan de dwarsbalk van een kruis, was dit 
bij uitstek geschikt om de kruisiging van Christus 
te symboliseren. Het wordt een labarum genoemd. 
Als je een van de labarums van Constantijn goed 
bekijkt, dan is daar boven op de Rho nog een soort 

 FrAgment vAn een romeinse  
ruiterHelm uit ijzendoorn 

       een vroeg cHristusteKen?
joKe Honders

Een aantal jaren geleden bezochten wij in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden 
de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen. Daar werd ook een voorwerp uit ons werkgebied 

getoond, namelijk een fragment van een ruiterhelm uit IJzendoorn. Er staat een teken in gegraveerd 
dat wij kennen als het christussymbool. Dit teken wordt ook wel het Chi-Rho- teken genoemd. 
De Chi (X) en de Rho (geschreven als onze P) zijn Griekse letters die staan voor de naam 
Christus; ook denkt men wel aan de combinatie ‘Christus Rex’. 
Het voorwerp wordt gedateerd in de periode 350-525. In de vitrine ernaast lag een 
vergelijkbaar fragment, gevonden in Wychen. 

Chi-Rhoteken.
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halvemaan te zien, die doet 
denken aan twee stieren-
hoorns.  Hebben we hier 
met het christusteken te 
maken of toch met een 
ander soort verering? 

Stiergoden
In de Oudheid vereerde 
men stiergoden, in de bijbel 
bijvoorbeeld het Gouden 
Kalf. Bij de Feniciers was 
de hoofdgod El (God), 

van oorsprong een hemelstier. 
Andere bekende stiergoden zijn bijvoorbeeld 
Serapis bij de Egyptenaren. De naam Serapis is 
een samentrekking van Osiris en de stiergod Apis. 
Het is een god wiens cultus ontstaan is in het Oude 
Egypte. Serapis werd gezien als de beschermer 
van het Ptolemeische koningshuis, waarvan de 
koningin Cleopatra VII de laatste koningin was. 
Ook zijzelf wordt afgebeeld met twee horens, met 
daartussen een zonneschijf. Zij had een relatie met 
Julius Caesar1.

Mithras in verband met het Christendom
Een andere stiergod was Mithras, een Perzische god. 
Het christendom heeft veel van de Mithraïstische 
rituelen over genomen: de symboliek van het bloed 
van Christus (bij Mithras werd een stier geofferd) en 
de viering van 25 december, waarop de Mithraïsten 
de geboorte van de zon vierden. Mithras had in 
Nederland heiligdommen, zoals bijvoorbeeld de 
tempel onder de kerk van Elst (Gld). Een van zijn 

belangrijkste cultusplaatsen bevond zich op de 
Hunnerberg bij Nijmegen, waar zich het Romeinse 
legioen Legio X Gemina gevestigd had. De neergang 
van deze cultus of verering vond plaats toen keizer 
Constantijn zich bekeerde tot het christendom. 

Het chi-rhoteken bij Julius Caesar?
Het chi-rho teken zou al eerder dan het christendom 
in gebruik zijn geweest. In het Leidse museum zagen 
we bijvoorbeeld een denarius (munt), geslagen ter 
nagedachtenis of verheerlijking van Julius Caesar. 
Daarop prijkt eveneens een soort chi-rhoteken. 
Het heeft als onderschrift Divus Iulius, ofwel de 
vergoddelijkte Julius. 
De tempel in Rome ter ere van Julius werd op 18 
augustus 29 v. chr. ingewijd. In het gehele Romeinse 
Rijk en daarbuiten werden vervolgens tempels voor 
Divus Iulius gebouwd, de zogenaamde caesarea. 
Later in de christelijke tijd werden deze caesarea 
omgedoopt tot kerken voor de Verlosser (Sint 
Salvator). Aangezien de huidige grote kerk in Elst 
van oorsprong aan St. Salvator gewijd was2 en 
bovenop twee opeenvolgende Gallo-Romeinse 

Mithras en de stier. Fresco in de tempel van Mithras in 
Marino (Italië), 2e eeuw na Chr.

Munt Divus Julius Caesar met wandelend stierkalf.

Reconstructie van de Tempel van Caesar te Rome door 
modelmaker Lasha Tskhondia - L.VII.C.[1].

Labarum met boven de 
P stierenhorens.
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tempels gebouwd zijn, vraag ik me af of een van 
deze tempels oorspronkelijk ter ere van Julius 
Caesar bedoeld was. Mogelijk in combinatie met 
de Mithrasverering?

Het chi-rhoteken bij vroegere heersers
Een andere mogelijkheid is dat Constantijn het 
teken overgenomen heeft van Julius Caesar of van 
nog eerdere heersers. Aangezien Constantijn het 
christendom tot staatgodsdienst verhief werd dit 
teken later gezien als teken voor het christendom.
Op munten van vroegere heersers komt het ook 
voor. Bijvoorbeeld op een Griekse munt van Pto-
lemaeus III (246-222 v. chr.), een voorouder van 
Cleopatra. Volgens de egyptoloog Sir Petrie was het 

chi-rhomonogram het embleem van de Egyptische 
god Horus, die als redder werd gezien3. 

Chi-rho in nog een ander verband
Het teken werd ook gebruikt voor afkortingen 
van namen die begonnen met de letters XP of PX. 
Zulke inscripties kennen we uit de tweede eeuw bij 
militaire rangen als centurion of tribuun. 
En zo zijn we weer terug bij de Romeinse helmen. 

De stier als embleem
Heeft het teken op de helmen uit IJzendoorn en 
Wychen wel met het vroege Christendom te maken? 
Of toch met de rang van ruiters of soldaten?
Als het met Julius Caesar en het leger verband 
houdt, kan er een link zijn naar het Tiende Legioen 
(Legio X Gemina Pia Fidelis); het legioen voerde 
een stier als embleem en was gestationeerd in Ulpia 
Noviomagus Batavorum (Nijmegen). 

De muntschat van André Schaaij
In de omgeving van IJzendoorn vond ons werkgroep-
lid André Schaaij een kleine muntschat met onder 
andere munten van keizer Magnentius (350-353). 
Dit was een zogenaamde tegenkeizer die door 

1 . Bronzen beslag van een helm met 
christogram, Romeinse tijd. Vindplaats: 
IJzendoorn.Collectie: Museum het Valkhof, 
Nijmegen. 

2. Bronzen beslag van 
een helm met christogram, 
Romeinse tijd. Vindplaats 
Wijchen. Collectie: Het Valk-
hof, Nijmegen.

Munt van koning Ptolemaeus III (284 - 221 v.Chr.). 
Tussen de poten van de adelaar het chi rho teken. 

Munt van Koning Hermaeus, 1e eeuw voor chr.. Obv: Buste van Her-
maeus met diadeem. Rev: Zeus-Mithra gezeten op een troon, met scepter, 
een zegenend gebaar makend met de rechterhand.
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de zonen van Constantijn niet erkend werd. Van 
Magnentius zijn ook munten bekend met het Chi-
rhoteken4, en aangezien deze keizer meer op had 
met heidenen dan christenen verliest het teken 
daarmee de exclusieve christelijke duiding. 

Tot slot
We zien dat er voor het christusteken op de helm 
uit IJzendoorn meerdere verklaringen mogelijk 
zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in de 
eerste eeuwen van onze jaartelling geen christenen 
beneden de grote rivieren gewoond hebben. We 
moeten ons alleen wel afvragen of juist dit teken 
daarvoor het bewijs is. 

Noot
1. Julius Caesar en Cleopatra hadden zoon, Cae-

sarion (de kleine Caesar) geheten. Een van 
zijn bijnamen luidde: Iwapanetjer entynehem 
(=Erfgenaam van de god die redt).  Keizer 
Augustus liet zijn oudoom van moederszijde 
na diens dood vergoddelijken en bouwde zelfs 
een tempel ter ere van Julius Caesar. Dit was 
de eerste vergoddelijking van een overleden 
Romeinse leider. Dit ritueel kwam al eerder 
voor bij Griekse dynastieën in het oosten van 
het rijk, en ook bij farao’s die zichzelf met 
de bestijging van de troon als god op aarde 
beschouwden. 

2. De Romeinse Venustempels in het Romeinse 
Rijk werden later aan Maria gewijd. Niet zo 
vreemd want er bestaat een verband tussen 
Julius Caesar en Venus. De familie van Caesar 
(de Iulii) gingen er prat op dat Julius Caesar van 
Venus afstamde. De godin Venus had een zoon, 
de legendarische held Aeneas. Diens zoon Julus 
zou de stamvader van de Iulii zijn. Caesar had 
dan ook in Rome een tempel voor ‘moeder’ 
Venus laten bouwen. Op bepaalde munten 
van Julius Caesar wordt Venus afgebeeld als 
Venus Genetrix (stammoeder). 

3. Andere voorbeelden op munten zijn van de 
Syrische koning Alexander Balas (= Heer)) of 
van Hermaeus Soter (= Redder), een westelijke 
Indo-Griekse koning. Van deze laatste zien we 
ook munten met het hoofd van Zeus-Mithras.

4. In de muntschat van André Schaaij komt dit 
type munt niet voor.

Bron
Koldenhof, Gerda: Gewapend met Chi-Rho.  Ontwik-
keling van gebruik en betekenis van het Chi-Rho teken. 
(Masterscriptie). Utrecht, 2005.

 Steeds het meest actuele nieuws 
ontvangen over de HKK&O en

 het Streekmuseum? 
 Geef uw e-mailadres door aan de 

ledenadministratie: 
penningmeester@hkko.nl
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Wie is Conny?
Conny werd in 1963 in Rotterdam geboren. Toen 
ze zes jaar was verhuisden haar ouders naar Ochten 
waar ze een winkel in huishoudelijke artikelen 
begonnen. Conny ging in Ochten naar de basis-
school, in Kesteren naar de MAVO en vervolgens 
voor haar Havo-diploma naar Zetten.
Haar grootste hobby bestond uit paarden en haar 
eigen paard stond op stal bij de familie Van der 
Heyden in Eldik. Hier leerde Conny haar jeugdliefde 
Stef kennen, de zoon des huizes. Ze maakte van 
haar hobby haar werk en zorgde jarenlang voor 
springpaarden op een handelsstal in Doorwerth.

Schrijversinspiratie
Het jonge stel trouwde en kreeg een zoon. Hij in-
spireerde Conny tot het schrijven van verhaaltjes. 
Op een gegeven moment kreeg ze een ingeving 
en stuurde zo’n verhaaltje naar Sesamstraat. De 
programmamakers vonden het prachtig en in de 
loop der tijd verschenen er maar liefst zeventig 

afleveringen van de hand van Conny. Ook schreef 
ze vier kinderboekjes:

'Naar de dokter', 'Naar school', 'Naar zwemles', 
'Als de wind fluistert'. 
Het grappige is dat ik de eerste drie boekjes al in 
huis had voordat ik Conny leerde kennen. Ik heb 
ze wel honderdmaal aan mijn oudste kleinkind 
voorgelezen. Die kon er niet genoeg van krijgen. 
Inmiddels heeft Conny zelf twee kleinzonen die 
ze haar eigen boekjes kan voorlezen. 

Johannes van Zanten
Op een dag zag Conny op Facebook een oproep: 
schrijvers gezocht voor de Fruitbode.  Dit leek Conny 
wel wat. Eerst schreef ze over bedrijven, maar op 
een gegeven moment verschenen er ook artikeltjes 
van eigen hand. 
Conny woont in Lienden en hoorde soms verhalen 
over Huize Vredelust. Ze wilde weten wat daar 
precies gebeurd was en stuitte daarbij op de naam 
Johannes van Zanten, een verzetsstrijder.  
Hij intrigeerde haar enorm en ze besloot om ver-
der onderzoek naar hem te doen. Met name wilde 
ze weten of hij inderdaad de dood van Leccius 
de Ridder op zijn geweten had, zoals altijd werd 
gefluisterd.

In haar boek maakt Conny duidelijk dat hij on-
mogelijk de man geweest kan zijn die de trekker 
heeft overgehaald.  Haar minutieuze onderzoek 
plus het schrijven van het boek heeft bijna vier 
jaar in beslag genomen en het resultaat mag er 
zijn. Conny heeft allerlei archieven geraadpleegd 
en – waar maar mogelijk – informatie ingewonnen, 
onder andere bij nabestaanden. Zelfs via de mail 
bij nabestaanden in Engeland. Het is dus een de-

interview met  
  conny vAn der Heyden-versnel

     een geBoren scHrijFster

joKe Honders

Inmiddels hebben we allemaal kennis kunnen maken met het net uitgekomen boek 
over de Betuwse verzetsstrijder Johannes van Zanten. Reden genoeg om de schrijfster 

van dit indrukwekkende boekwerk eens voor het voetlicht te brengen. 
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gelijk boekwerk geworden. Verschillende soorten 
verzetsacties komen aan de orde: van een overval 
op een postbode tot de grootste zegeltjeskraak van 
Nederland in Tilburg. 
Het meest aangrijpende moment Op mijn vraag 
wat de meeste indruk op haar heeft gemaakt tijdens 
haar onderzoek zegt Conny: ‘Toen ik echte stukken 
en brieven in mijn handen hield, of bijvoorbeeld de 
pianoboekjes van Johannes’.
Ook vindt Conny de jaarlijkse herdenking in Apel-
doorn aangrijpend, in de dodencel in de Willem 
III Kazerne. Hier zat Johannes gevangen samen 
met twaalf anderen, ze werden er ook gemarteld.

“Daar hangt nog steeds een beklemmende sfeer”. 
Tien dagen zat hij daar, voordat hij uiteindelijk 
werd gefusilleerd.
Driemaal heeft Conny deze herdenkingsplechtig-
heid bijgewoond. De laatste keer heeft ze samen 
met Irene van Zanten een bloemstuk mogen leggen 
bij het Keienmonument in Apeldoorn.

De afdeling Tweede Wereldoorlog bij 
het Arend Datema Instituut
Hiervan is Conny tegenwoordig de contactpersoon, 
als u vragen over de oorlog heeft of zelf verhalen 
wil inbrengen.
U hoort in de toekomst beslist meer van haar, want 
ze heeft volop ideeën voor een volgend boek.

Een kinderboek ge-
schreven door Conny 
van der Heyden: 

'Naar de dokter'. 
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Blad 1  Kwartierstaat van Christina Johanna van VOORTHUIZEN

Samengesteld door Marlies info@hkko.nl PRO-GEN
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Blad 1  Kwartierstaat van Christina Johanna van VOORTHUIZEN

Samengesteld door Marlies info@hkko.nl PRO-GEN

Christina Johanna van VOORTHUIZEN
* 08-02-1908 Ommeren    + 12-08-1984 Lienden

1

Hu
ibe

rt
Gijs

be

rtu
s

va
n

VO
OR

TH
UIZEN

*2
4-

05
-1

87
4 Lie

nden

+
17

-0
9-

19
56

Tiel

2

26-04-1906 Lienden

x
Cornelia Alida

van VOORTHUIZEN
* 19-06-1872

Ingen
+ 16-02-1942 Lienden

3

Hu
ib

er
tu

s
Jo

ha
nn

es
va

n
VO

O
RT

HU
IZ

EN
*1

8-
09

-1
84

6
In

ge
n

+
21

-0
3-

19
17

Ri
jsw

ijk

4
13

-0
3-

18
74

Lie
nd

en

x

Christina Johanna

van OMMEREN

* 07-08-1850 Lienden

+ 19-02-1931 Maurik
5

Gijsbert Diderik

van VOORTHUIZEN

* 24-09-1845 Ingen

+ 06-08-1912 Ingen

6

08-08-1870 Kesteren
x

Sophia
van

EW
IJK

* 28-08-1841
O

udewaard

+
29-04-1919

Lie nden

7Hu
ib

er
tG

ijb
er

tu
s

va
n

VO
O

RT
H

UI
ZE

N
*0

1-
01

-1
81

9
In

g e
n

+
13

-1
0-

18
97

In
ge

n

8
11

-0
6-

18
46

Li
en

de
n

x

M
ar

ga
re

th
a

W
ille

m
ina

va
n

LI
EN

DE
N

* 2
9-

07
-1

82
3

In
ge

n

+
23

-0
6-

18
96

In
ge

n

9

Aart

va
n OMMEREN

* 07

-06
-18

09
Lienden

+ 03

-11
-18

94 Lienden

10

16-03-1834 Liendenx

Johanna Elisabeth

van EWIJK

* 02-10-1813 Lienden

+ 08-05-1904 Lienden

11

Janvan VOORTHUIZEN
* 28-03-1805 Ingen

+ 04-06-1887 Ingen
12

20-10-1837 Lienden

x Anna
van ROOIJ

* 04-11-1807 Lienden

+ 11-01-1885 Ingen
13

Jan

van
EW

IJK

* 20-02-1809
Lienden

+
10-07-1896

Kesteren

14

07-05-1841
Lienden

x

C
ornelia

Alida
van

VO
O

RTH
UIZEN

*09- 02-1817
M

aurik
+

29-0 5-1905
Kesteren

15

Aa
lb

er
t

va
n

VO
O

RT
HU

IZ
EN

*0
5-

09
-1

79
4

In
ge

n

+
28

-0
2-

18
63

Li
en

de
n

16
23

-1
0-

18
16

M
au

rik
x

An
t o

ni
a

W
ille

m
in

a
de

HO
O

G
H

~
02

- 0
4-

17
97

M
au

rik
+

09
-0

3 -
18

77
In

ge
n 17

Jo
ha

nn
es

va
n

LI
EN

DE
N

~
25

-1
1-

17
83

M
au

rik
+

15
-0

6-
18

49
In

ge
n

18
15

-0
3-

18
16

M
au

rik

x

W
ille

m
ina

Ju
dik

de
HA

AS

~
28

-0
1-

17
83

Lie
nd

en

+
20

-0
7-

18
27

Lie
nd

en

19
Gijsb

ert

va
n OMMEREN

~ 01
-06

-17
66

Lie
nd

en

+ 10
-04

-18
26

Lie
nd

en

20

09
-08

-18
01 Lienden

x

Cornelia

van LUTTERVELD

~ 13-03-1768 Lienden

+ 24-09-1831 Lienden

21

Aart

van EWIJK

* 22-06-1780 Lienden

+ 27-03-1863 Lienden

22
29-03-1804 Liendenx

Sophia
AUGUSTINUS

* 25-03-1779 Lienden

+ 16-04-1855 Lienden

23

Willemvan VOORTHUIZEN* 10-01-1766 Maurik+ 08-12-1848 Ingen

24 30-07-1790 Ingen

∞

CorneliaGAASBEEK
* 06-01-1764 Ingen

+ 08-04-1837 Lienden

25

Gijsbert
van ROOIJ

* circa 1777 Tiel

+ 02-04-1824 Ingen

26

29-09-1805 Ingen

x Neletta

van SNOEKEVELD
* 17-08-1772 Ingen

+ 14-01-1847 Ingen

27

Aart

van EW
IJK

* 22-06-1780 Lienden

+
27-03-1863

Lienden

28

29-03-1804
Lienden

x

Sophia

AUG
USTINUS

* 25-03-1779
Lienden

+
16-04-1855

Lienden29

Aalbert
van

VO
O

RTHUI ZE N
* 05-09-1794

In gen
+

28-02-18 63
Li enden

30
23-1 0-1816

M
aurik

x

Antonia
W

illem
ina

de
HO

O
G

H
~

02-04-1797
M

aurik
+

09-03-1877
Ingen31



De Baron hkk&o - adi  3e jaargang  nr.  1  – februari 2020- 22

 excursie 2019
      u HeeFt vermoedelijK wAt gemist

Peter en lenie vAn BoHeemen

Dit jaar ging het jaarlijkse uitstapje niet gepaard met 
een busreis naar een ander deel van Nederland, 

maar hebben we gecarpoold naar een mooi plekje 
dicht bij huis. De reis ging namelijk naar Culemborg, 
een voormalige vrijstaat met een rijke historie en 
vele prachtige monumenten. Zelfs voor degenen 
die geregeld in Culemborg komen, had de dag leuke 
verrassingen te bieden.

Ons eerste object was het huis, waar chirurgijn en 
koopman Jan Riebeeck (1619-1677) is geboren. Hij 
trad in dienst bij de VOC en kreeg de opdracht om 
bij Kaap de Goede Hoop een verversingsstation voor 
de VOC-schepen te bouwen. De nederzetting zou 
uitgroeien tot de huidige Republiek Zuid-Afrika. In 
1952 was het 300 jaar geleden dat Jan van Riebeeck 
voet aan wal zette. Ter gelegenheid daarvan is voor 
de Tafelberg de complete markt van Culemborg 
nagebouwd.
Later werd Jan van Riebeeck gouverneur van Neder-
lands-Malakka en uiteindelijk secretaris van de Hoge 
Regering van Indië in Batavia. Er bestaat nog altijd 
een band tussen Culenborg en Zuid-Afrika.
Na de koffie met een tompoes trokken we onder 
leiding van gids Hugo door de binnenstad. Als eerste 
deden we de protestante Grote of St. Barbarakerk aan. 
In deze kruisbasiliek hebben we het praalgraf van 
de schatrijke Catharina Alida van der Dussen (1690-

1745) bekeken. Deze Dordtse burgemeestersvrouw  
ontvluchtte haar man. In de vrijstaat Culemborg 
vond zij rust en heeft zij veel voor de gemeenschap 
betekend. Haar uitvaart had zij in de puntjes geregeld. 
De enorme baar waarmee ze naar de kerk is gebracht, 
staat nog altijd pontificaal achter in de kerk uitgestald.
Het voert te ver om hier ook de andere bezochte monu-
menten te bespreken, ofschoon ze het wel verdienen.
Alvorens naar de lunch te gaan bezochten we aan de 
Varkensmarkt nog de kerk van de oud-katholieke 
parochie . Dit deed ons verbazen. We werden hier 
ontvangen door een zeer gastvrije koster die ons 
vele interessante dingen over zijn zeer levendige 
kerkgemeenschap vertelde. Deze ontstond na de 
Reformatie als afsplitsing van de Rooms-Katholieke 
Kerk, omdat men onder andere de onfeilbaarheid 
van de Paus en de celibaatverplichting voor priesters 
niet aanvaardde. In het kerkgebouw waren vele oude 
kerkschatten te bewonderen. 
Na de goed verzorgde lunch wandelden we naar het 
Weeshuis dat door gravin Elisabeth van Culemborg 
(1475-1555) is bekostigd. Een goed ingevoerde gids 
wist ons een compleet beeld te geven  van de dagelijkse 
gang van zaken. De revenuen van het resterende 
vermogen van Elisabeth worden nu besteed aan 
projecten. Hiervoor komen de hedendaagse regenten 
nog geregeld bijeen.

Praalgraf van Catharina Alida van der Dussen. 
(Foto: Peter van Boheemen)

Elisabeth Weeshuis in Culemborg. (Foto: Peter van 
Boheemen)
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Ochten  Telefoon (0344) 64 17 93 

<Advertentie>

ZAAD- EN PLANTENHANDEL
Firma 

S.A.H. van Binsbergen & Zn.

Broekdijk 31a  4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43

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

   planten en meststoffen.

Uw adres voor:

PresentAtie vAn de tABulA ‘Heen en weer’
redActie

Op vrijdag 8 november jongstleden vond in 
het Veerhuis te Opheusden de presentatie 

plaats van het 20e  jaarboek van de Stichting 
Tabula Batavorum.

Voorzitter Emile Smit reikte het eerste exemplaar 
uit aan Frits Hoogveld, die zelf ook vaak voor de 
Tabula heeft geschreven. Het thema van dit jaar 
was 'Verkeer en vervoer in de Betuwe, door de eeuwen 
heen'. Het bleek een favoriet onderwerp want het 
boek telt maar liefst 250 pagina’s. 

De Tabula van 2020
Het thema voor dit jaar is: 'Persoonlijke verhalen uit de Tweede  Wereldoorlog'. Het gaat hierbij echt 
om de belevenissen van de inwoners zelf, dus niet om strategische en militaire handelingen die in het 
Rivierengebied hebben plaatsgevonden. Wilt u een artikel schrijven? Neem dan contact op met Kobus 
van Ingen, de secretaris van de Stichting Tabula Batavorum. 
Een praktisch punt: het Jaarboek zit niet meer inbegrepen bij het lidmaatschap. U dient te Tabula ,  
voor een bepaalde datum, zelf te bestellen. Hiervan volgt nog een herinnering.

Emile Smit en Frits Hoogveld. (Foto: Herman Schimmel)
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vanaf 13 november 2017 zijn de re-
plica's van de schat te zien bij streekmu-
seum Baron van Brakell

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

<Advertentie>

Op de bovenverdieping van het Streekmuseum  
Baron van Brakell hebben we een archeolo-

gische afdeling.
Daar is heel veel te zien en te beleven.
Je kunt aan de hand van vondsten uit onze omgeving 
erachter komen hoe mensen vroeger leefden, hoe 
ze jaagden, vuur maakten, eten kookten, kleding 
maakten, huizen bouwden en spelletjes speelden. 

Kinderwerkgroep
Met kinderen van acht tot en met twaalf jaar willen 
we op ontdekkingstocht gaan in de prehistorie. 
We krijgen daarbij tips van mensen die verstand 
hebben van archeologisch onderzoek, en ook de 
provinciale instelling Erfgoed Gelderland steunt 
het initiatief.
We willen met de kinderwerkgroep een keer per 
maand op zoektocht gaan in de wereld van de 
archeologie. 

Proefdraaien
Voor de zomervakantie zullen we twee keer proef-
draaien met een groepje kinderen.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op een zater-
dagmiddag, in en rondom het Baron van Brakell-
museum in Ommeren.

Belangstelling?
Heeft u een (klein)kind met belangstelling voor 
archeologie, dat graag mee wil doen met de kin-
derwerkgroep, geeft u dan de naam door aan  
Annemarie Walravens (0344 604655).
Mocht u zelf actief willen worden, bijvoorbeeld als 
begeleider, dan kunt u zich opgeven via hetzelfde 
telefoonnummer. 

Kosten
De kosten zullen gering zijn.

Info: Voor meer informatie kunt u altijd contact 
opnemen met bovenstaand telefoonnummer.

Namens de werkgroep,
Annemarie Walravens.

ArcHeologie en Kinderen
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Nieuws van het Regionaal Archief Rivierenland

Zie de website: 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/nieuwsoverzicht

mededelingen vAn de 
BestuurstAFel vAn Het Adi

scHenKingen in Het jAAr 2019

In 2019 zijn door het Arend Datema Instituut de volgende schenkingen ontvangen: 

De heer W.A. van Ommeren, Elst ............... Vijf kisten met boeken
Het Groene Kruis Kesteren .........................  Vitrinekast, meubilair, gedenkplaat en kruisartikelen  
Mevr. M.A. Moes Jonker, Heemskerk ........ Krantenknipsels dokter Guépin
Mevr. J. Winkelman, Driebergen ................ Genealogie fam. Winkelman
De heer H. Tap, Echteld ............................... Boeken fruitteelt, genealogie, WO II en foto’s
Mevr. Moes Jonker, Heemskerk ................. Boek “ Anderhalf jaar onder water”
Het Groene Kruis Kesteren ......................... Meubilair
Mevr. C. van der Heyden, Lienden ............ Diverse boeken
Van Eck en Oosterink ................................... Diverse boeken
De heer E. van Sijll, Zennewijnen .............. Archief Toneelver. Dindia uit Echteld 
Erven Veer-Tap .............................................  Boeken, kasboeken, foto’s, ruilverkaveling e.d.
Erven Veer-Tap ............................................. Boeken, dia’s, foto’s en een legitimatiebewijs
Mevr. D. Stoffelen, Dodewaard .................. Boek en atlassen, schaatsen
De heer G. Torn Broers, Opheusden ......... Krantenknipsels en clubbladen Voetbalver. DFS
De heer R.C. van Beusichem, Ochten ........ Kopieën brieven Duitse kinderen
De heer H. Tap, Echteld ............................... Boeken en tijdschriften fruitteelt
Mevr. M. de Lange ........................................ Familiearchief van Dirk van der Meijden uit Ingen.
De heer B. van Asselt, Veenendaal ............. Twee DVD’s Ochten 1970 en fam. Frank
De heer P. van Boheemen, Kesteren ........... Twintig boeken/boekjes
De heer G. Welvaart, Hoevelaken .............. Diverse stukken veiling Kesteren
Mevr. C. Opperman, Geldermalsen .......... Foto’s en 50 Osenvorens

Wij zijn allen zeer erkentelijk voor deze schenkingen, die op diverse plaatsen ondergebracht/
gebruikt kunnen worden en houden ons voor toekomstige schenkingen aanbevolen.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Arend Datema Instituut,

Ran Martens
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Maandag 9 maart 2020 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg	21	•	4032	NZ	•	Ommeren.	•	Tel.	(0344)	60	74	31
Bart Belonje en Gerard Nieuwenhuis

‘Vliegers in het vuur‘ 

Reg Shurbourne
Afgelopen september was het vijfenzeventig jaar geleden 
dat Operatie Market Garden plaatsvond. Het werd voor een 
groot deel een mislukking omdat men er niet in slaagde om 
de brug bij Arnhem in te nemen.

Veel geallieerde toestellen, op weg naar de Ginkelse Heide, 
stortten neer in het Rivierengebied. Ook in de Neder-Betuwe, 
waaronder op 18 september de Dakota 697 met aan boord 
onder andere para Reg Shurbourne.  
In 2016, tijdens de herdenking van Market Garden, ont-
moetten de weduwe van Reg Shurbourne en Bart Belonje uit 

Nieuwerkerk a/d IJssel elkaar bij toeval.
Dit contact leidde tot een nadere beschouwing van het lot van de Dakota en gaandeweg ontstond het 
idee om een gedenkteken op te richten.
En zo werd op 20 september 2019 ‘Vliegers in het vuur’ onthuld in Opheusden.

Tijdens deze lezing geeft Gerard Nieuwenhuis een inleiding op de luchtoorlog en daarna zal Bart Belonje 
vertellen wat er allemaal bij kwam kijken als er een vliegtuig was neergestort. 
Bart Belonje was ook de vormgever van het gedenkteken. Op de foto is hij aan het werk.
Jan Bruyn uit Dodewaard bedacht een stijlvolle landschappelijke inpassing van het gedenkteken aan 
de Linge (zie foto). n

Algemene Ledenvergadering 
Maandag 23 maart  2020 - 19.30 uur

Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren 
Provincialeweg 21 4032 NZ Ommeren Tel. (0344)607431
Algemene Ledenvergadering 

Voor de agenda, de notulen en de diverse jaarverslagen zie de losse bijgevoegde stukken. 
Anekdotes door Jan de Kleuver 
Aansluitend aan deze vergadering zal ons erelid Jan de Kleuver leuke anekdotes vertellen 
uit het verleden van de HKKO en de dorpen uit onze omgeving. n

Nb. Deze avond is uitsluitend bedoeld voor de leden van de Historische Kring Kesteren en 
Omstreken. 
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Amateurarcheoloog Wil Kuijpers is bijzonder geïnteresseerd in 
Romeinse castella.

Hij deed bijvoorbeeld onderzoek bij het eiland van Maurik en helpt 
onze vereniging bij het maken van een totaalpublicatie. 
Al zijn vondsten uit de periode 1976-1985 staan nu in het PAN-register 
(Portable Antiquities of the Netherlands) en zijn beschikbaar voor 
publicatie.
Hij zal in de lezing over zijn opgravingen vertellen en de analyse 
toelichten waarmee hij vondsten dateert.
Een van die opgravingen betreft het ondergespoelde castellum in de 
Loowaard bij Duiven.
Tot nu toe werd het beeld vooral bepaald door het Romeinse aardewerk 
dat daar werd gevonden. Maar nieuwe vondsten van metaal leveren 
inmiddels een vollediger beeld op en leiden tot nieuwe conclusies.

Op bijgaande foto Wil Kuijpers (rechts)  met een collega tijdens een bezoek aan ons museum. n

Maandag 20 april - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg	21	•	4032	NZ	•	Ommeren.	•	Tel.	(0344)	60	74	31
Wil Kuijpers
Het castellum in de Loowaard
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Rondleiding landgoed Den Eng in Ommeren
 
Op 24 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Huize Den Eng door de geallieerden werd gebom-
bardeerd. 
In het kader daarvan zal Conny van der Heyden –contactpersoon van de afdeling Tweede 
Wereldoorlog van het ADI – op zaterdag 25 april een aantal rondleidingen verzorgen op dit 
landgoed.
Ze zal vertellen over het ontstaan van Den Eng 
en ook over de totale verwoesting ervan aan het 
eind van de oorlog.
De rondleidingen staan gepland om 10.30 en 
13.00 uur en, bij voldoende belangstelling, ook 
om 15.00 uur. 

Opgeven van tevoren is niet nodig!
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Maandag 11 mei 2020 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg	21	•	4032	NZ	•	Ommeren.	•	Tel.	(0344)	60	74	31
Emile Smit
Het laatste oorlogsjaar
 

Operatie Market Garden komt in veel oorlogs-
verslagen uitgebreid aan de orde, met name de 
luchtlandingen en gevechten rond Arnhem.

Als de laatste Engelsen zich op 26 september 1944 uit 
Oosterbeek hebben teruggetrokken, lijkt de oorlog 
bijna tot stilstand te zijn gekomen. Het westen van 
het land maakt de vreselijke hongerwinter mee, en 
dan komt de bevrijding.
Dit is het gangbare beeld.

Het Rivierenland in de vuurlinie
Hier brak echter na Market Garden juist de hel 
los: in een deel van de Betuwe lagen geallieerden 
en Duitsers precies tegenover elkaar. Dat leidde 
bijvoorbeeld in oktober 1944 tot zware gevechten 
rondom Opheusden. Vervolgens kozen de Brit-
ten –het westelijk deel van Brabant was immers 
bevrijd – positie ten zuiden van de Waal.
Plaatsen aan de rivier lagen regelmatig, soms dagelijks, 
onder artillerievuur. Een groot aantal burgers kwam 
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daarbij om het leven en op een gegeven moment 
moesten alle burgers een goed heenkomen zoeken. 
Sommigen trokken in de ijskoude januarimaand 
van 1945 helemaal naar Friesland.

Water
Mensen die verder van de rivier af woonden hadden 
te maken met overstromingen,   omdat de Duitsers 
op 2 december 1944 de dijk bij Driel hadden laten 
springen.
 Men moest dus evacués opvangen of andere op-
drachten uitvoeren op bevel van de bezetter. Ge-
meenten kregen in toenemende mate te maken 
met meedogenloze NSB-burgemeesters. In het 
westelijk rivierengebied duurde die situatie tot aan 
de capitulatie op 5 mei 1945.
Daarna begon de periode van puinruimen, er braken 
allerlei ziektes uit en te midden van al die ellende 
liep overal ongedierte rond. 
In mijn lezing zal ik duidelijk maken hoe het rivie-
rengebied – vergeleken met de rest van Nederland 

–extra getroffen werd in dit laatste oorlogsjaar. n

Duitse loopgraaf.
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Dinsdag 17 maart 2020. Aanvang 20.15 uur.
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein	4	•	Telefoon	(0488)	45	18	62
Addy van Dijken
Een Zettense zendeling in de 19e eeuw.

Door omstandigheden kon deze lezing afgelopen september geen doorgang vinden.

Addy van Dijken heeft grote belangstelling voor genealogie en doet al ruim twintig jaar onderzoek 
naar de familie Van Dijken, die sinds de 18e eeuw in Zetten en omstreken woonde. 
Hendrik van Dijken, die dus in Zetten was geboren, kwam in contact met de alom bekende dominee 
O.G. Heldring. Die inspireerde de jonge Hendrik om als zendeling naar het eiland Halmahera te gaan, 
in de Molukken.
Hendrik zou de rest van zijn leven op het eiland blijven en stierf in 1900. Tijdens zijn lange verblijf daar 
heeft hij diepe indruk gemaakt op de plaatselijke bevolking. Hij beperkte zich niet tot het uitdragen 
van het christelijk geloof, maar zag zijn opdracht veel ruimer. 
Addy vertelt vanavond vooral over deze zendeling, maar besteedt ook aandacht aan andere leden 
van de familie Van Dijken. 

N.B. De lezing begint om 20.15 uur, omdat de Algemene Ledenvergadering eraan voorafgaat. n

Dinsdag 21 april 2020. Aanvang 20.00 uur.
Dorpshuis ‘de Oude School’, Hemmen
Frans Tielens
Xanten

In de maand mei gaat onze jaarlijkse excursie naar de Duitse stad Xanten.
Deze stad is vooral bekend om haar Romeinse verleden: het ligt nabij 
Castra Vetera, ooit een Romeinse legioensplaats.
Frans Tielens, gepensioneerd leraar klassieke talen, zal ons vanavond alvast 
van de nodige achtergrondinformatie voorzien, als vruchtbare bodem voor een 
interessanter bezoek. 
De lezing is zeker ook bedoeld voor mensen die, om welke reden dan ook, op eigen gelegenheid 
naar Xanten willen gaan. 
Informatie over de excursie volgt te zijner tijd. O.a. hoe men zich kan opgeven. n
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Dalwagenseweg 43  •  4043 MT  Opheusden 
tel.: 0488-441351  •  fax: 0488-442751

<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

<Advertentie>

<Advertentie>

Uitgebreid de beste!

Kesteren
www.boorsmakesteren.nl 



De Baron hkk&o - adi  3e jaargang  nr. 1 – februari 2020 31 -

<Advertentie>

Onze specialiteit:
Kersenmonchoutaart met gebonden 
kersen en afgewerkt met slagroom

streeklekkernijen:
Kesterense verwen bolletjes

Betuwse bolussen
Betuwse krenteklûmpkes

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

 

<Advertentie>

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

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

• APK-keuringsstat ion
• Levering al le merken nieuwe auto’s
• Ruime sortering occasions
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw
• Moderne autowasserette
• Taxibedri j f  ( trouwri jden, ziekenvervoer enz.)

<Advertentie>

- 32

Wol kaarden  

jAn vAn roeKel

Beste lezers,
 
Dit keer een stukje over een onlangs ontvangen 
apparaat dat diende om wol te kaarden.
Hierop moest je –zittend – de schapenwol met 
een schuif net zo lang over pinnen trekken dat die 
geschikt werd voor bewerking met een spinnewiel.

Warrige kluwen
Als de wol van het schaap komt is het een grote 
kluwen met viezigheid erin. De wol moet eerst licht 
gewassen worden en daarna gekaard. Zo kam je 
het gras en stro eruit en ontstaan er lange draden.
Als je vervolgens meerdere draden twist krijg je 
een dikke, sterke draad.

De wol blijft vettig maar dat maakt het spinnen 
juist makkelijker.
Apparaten om wol te kaarden bestaan er in diverse 
soorten en maten; ook hele grote voor de industrie.
Het exemplaar dat wij mochten ontvangen schijnt 
zo’n honderd jaar oud te zijn.
Het verdient dus echt een plaats in ons museum 
en is te zien op de eerste verdieping van het oude 
gedeelte.

Kaard-apparaat

Spinnewiel
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<Advertentie>

 

 

“Timmer- & Onderhoudbedrijf P.F. Hak 
Hoogmeien 12 
4033 BG Lienden 
timmeronderhoudpfhak@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Restauratie 
 Renovatie 
 Verbouw  
 Onderhoud 
  

 
 

Timmer- & Onderhoudsbedrijf P.F.Hak 
Hoogmeien 12 
4033 BG Lienden 
06-11864030 
timmeronderhoudpfhak@gmail.com 

 
Restauratie 
 
Renovatie 
 
Verbouw 
 
Onderhoud 
 
Machinale - 
Houtbewerking 
 
Interieur -
betimmering 
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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

<Advertentie>
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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>

<Advertentie>
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Motor- en auto rijschool Keuken

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

aanhangwagen

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

Broekdijk 17
4041 CT  Kesteren

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

 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...

<Advertentie>
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<Advertentie>

J O O P V A N M O U R I K . N L   |   W I J  W E T E N  V A N  W O N E N

Maar niet als je je huis verkoopt

JE WORDT
GRAAG

VERRAST

Het is niet niks, een huis kopen of verkopen. Daarom 
wil je een makelaar die je deskundig begeleidt. Iemand 

die de juiste vraagprijs bepaalt, het hoofd koel houdt in de 
huidige woningmarkt en scherp onderhandelt. Kortom: 
Joop van Mourik Makelaars. Volledig gecertifi ceerd, met 

jarenlange ervaring in de regio. We komen graag bij je 
langs voor een vrijblijvend gesprek om te kijken wat we 

voor je kunnen betekenen.
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       Van heure zegge,

Pitje

Column

Ut hoge waoter in 1995 

Ut is inmiddels al wir 25 jaor geleje 
da de Betuwe de daans ontspronge 
is van un ramp dur ut hoge waoter. 
Gelukkig hielde de dijken ut in de 
ring um de betuwe en kwam de 
badkup niet vol waoter te staon. 
Vul ervaoring op het gebied van 
deurbrake wur ter nie mir, immers 
ut wur in 1855 de laoste kir da de 
dijke deurbrooke. De kolke in de 
naobijhed van de Spees, op de grens 
tusse Heuze en Kestere, zijn daor 
nog de overblefselen van.
Ik her in die tijd zo vaak de waoter-
staande bij Keulen en Lobit geheurd. 
Da wur iedere kir wir spannend, 
mar er ware ok veul deskundige, 
de zogenaamde Jan Pelleboers, die 
ut allemaol better wieste dan de 
gemeinte. De Betuwe moes veur 
un  groot deel geevacuierd worde. 
Dit her veul bij de minse losgemakt. 
Zo wur ter un ouwere mins die tege 
me see: ‘Pitje dit is de darde kir da 
we motte gaon vertrekke, jers in 
in vjertig, toen vier en vjertig en 
nou wir’.
Ut wur op de dag da de evacuaotie 
wier afgekondig un waore nood-
situaotie. Minse wieste gin raod 
um naor familie, kennissen, hotel, 
receatiepark te gaon. Ze moeste jers 
de huisraod op zolder zette of hoog 
op schrage, want mochte de dijke 
bezwijke dan hadde ze in ieder geval 
hun huisraod dreug staon. Ge kon 
ut land van Maos en Waol nie in, 
omda daor ok de dijke op springe 
stonde. Alles moes over de Rhenense 
brug en de brug bij Hetere. Het was 

een vremd gezich al die auto’s  mit 
karre, waor van alles op stond, van 
meubels tot complete keukens. In 
de baarm leuge ok veul spullekes 
die van de karre wure gevalle. Zie-
kewages reden af en aon, zowel de 
Betuwe ut as der in um minse ut de 
verzorgenshuize op te haole. Om 
geplaots te worden in huize die 
wel hoog en droog leuge. Dur wur 
ok opvang in de Jaorbuurshal in 
Utreg, daor wure kampeerbedjes 
neer gezet, vur minse die gin plek 
hadde um naor toe te gaon.  

Tut ut Heuze 

Tut ut Heuze mi zun gezin wur de 
enige die daor wur. Hij see: ‘Pitje, 
ik her nog nooit van me lèève zo’n 
grote slaopkammer gehad. En der 
wur un enorme gaorkeuke. Ik kreeg 
ok gratis tilleffoonkaorte um mee 
te belle naor familie en kennisse . 
Ik her nog nooit zoveul gebeld as 
toen. Van ‘s maarges tot ‘s aoves  
laot hing ik aon de tillefoon. ’t Waor 
toch vur niks kjal. Ut ettee was er 
ok naor bes, ge kon net zoveul vlijs 
èète adde wou. Ik har meerdere 
koks tot m’n beschikking. Maar 
nao een paor dage waar ’t inins  
afgeleope en konde we wir naor 
huis. Bij terugkoms in Heuze, her 
ik in de hut jers grote schoonmak 
gehouwe. De spullekes die de ge-
meeinte beschikbaor ha gesteld, 
he’k mar in de containers gekwak. 
We krege ok nog 500 gulden va de 
gemeinte, die her ‘k umgezet in 
vaarf, witsel en un nij tapijtje. 

De iesende lèègte 
In de dage da de minse ut Heuze 
waore vetrokke kwame er steeds 
mir meldinge bij de gemeinte van 
biste die wure achter gebleve. De 
miste minse hadden de biste wel vur 
un paor dage voejer gegeve. Er wier 
bij de gemeinte een lijs aongeleid 
wor aongegeve wier waor da ter 
nog biste zate. De jonge van Jan van 
Dam (Damcon) die bij de branwir 
zeut,  Rico, die haolde voeier bij 
Tut Zaaijer in Kestere en reej mit 
un ouwe legertruk (waor veur gin 
rijbewijs nodig waar) naor die plekke 
waor nog biste zeute um ze te gaon 
voeiere . Hij kwam de mis vremste 
biste tegen, mar ze luste gelukkig 
wel waoter en fazantevoeier. Ok vur 
de minse die achtergebleve wure 
moes gezurg worde deur de bran-
wirlui van de gemeinte, de pelisie, 
de polder en het leger.  
Tot slot mot er nog één ding gezeet 
worre: De restaurants en de win-
kels in de umgeving, die nie ware 
geevacueerd, hebbe der in ieder 
geval goed mee gezute. Zo wijd ik 
kon zien, ware ze er in die dage nie 
slechter op geworre. 
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Bestuurssamenstelling

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 

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

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  

<Advertentie>

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

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort

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

Eethuis ‘De Veerstoep’ 
Ochten

<Advertentie>



De Baron hkk&o - adi  3e jaargang  nr.  1  – februari 2020- 40 De baron HKK&O - ADI  1e jaargang  nr.  3 – augustus 2018

COLOFON

Uitgave: 
  Arend Datema Instituut ten behoeve van de  

Histo rische Kring Kesteren & Omstreken. 
Redactie: 
 Irene Abma, Edwarn de Walle en Joke Honders. 
Eindredactie: 
 Irene Abma.
Redactieadres: 
  Historische Kring Kesteren en Omstreken 

Provincialeweg 21  4032 NZ   Ommeren 
info@hkko.nl

Bezoekadres: 
 Historische Kring Kesteren & Omstreken en   
  Arend Datema Instituut:
Streekmuseum Baron van Brakell 
Provincialeweg 21   4032 NZ  Ommeren. 
Tel.: (0344) 60  74  31

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

Openingstijden: 
-  April t/m okt. woensdag, donderdag en vrijdag van 
13.00 - 17.00 uur en zaterdag van 11.00 - 17.00 uur.

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

-  Woensdagavond: 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 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.

La
y-

o
u

t: 
N

u
s T

a
h

itu
_0

1_
20

20

De Linge bij Beesd. Geheime zoektocht naar de verdwenen kluis van Johannes van Zanten. (Foto: André van Ingen)


