jaargang nr. 3

augustus 1991

van de
_LAstorische nring Kesteren
en Omstreken

en het
.A-chief- en jinformatie-Centrum
voor de Betuwe

BESTUURSSAMENSTELLING
De samenstelling van het bestuur van de Historische Kring Kesteren en
Omstreken is als volgt:
A. Datema (Kesteren), voorzitter, drs. G.A. Hutten (Kesteren), secretaris,
H.J. Gerritsen (Heteren), penningmeester, mevr. G. Geurts-Parlevliet
(Dodewaard), mevr. Jac.W. de Hartog-van Schaik (Zetten), J. van den
Hatert (Echteld), A. Pouwer (Kesteren), Chr. de Bont (Kesteren) en
F.F.J. Nieuwenhof (Bennekom).
De samenstelling van het bestuur van het Archief- en Informatie-Centrum
voor de Betuwe (van voorgaand bestuur afgeleid met twee toevoegingen)
is:
A. Datema (Kesteren), voorzitter, drs. G.A. Hutten (Kesteren), secretaris,
G. van Dam (Opheusden), penningmeester, H.J. Gerritsen (Heteren) en
W.A. Rombout (Rhenen).

Copyright Historische Kring Kesteren en Omstreken
Niets uit deze Nieuwsbrief mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.

OPENINGSTIJDEN AIC
Woensdagmiddag : 14.00-17.00 uur
: 19.00-21.00 uur
Woensdagavond
Donderdagochtend : 10.00-12.00 uur
Bovendien kan men een afspraak maken.
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AGENDA
Maandag 9 september 1991 : Ds. C.J. Hamoen
Begin van de reformatie (1566-1620)
Zaterdag 14 september 1991 : OPEN MONUMENTENDAG 1991
Let op aankondigingen in de streekpers
Zaterdag 5 oktober 1991

: NAJAARSEXCURSIE
Opgeven v6(5r 14 september; zie artikel in
deze Nieuwsbrief

Maandag 14 oktober 1991

: Hr. P.B.M. Bolwerk
De historische ontwikkeling van de Nederlandse tegelcultuur

Maandag 11 november 1991 : Hr. Ferdinand van Hemmen
Feestcultuur in de Betuwe in de 17e eeuw
Alle lezingen worden gehouden op de tweede maandag van de maand in het
Dorpshuis te Kesteren (Nalereindsestraat 27, tel. 08886-1527) en beginnen
om 20.00 uur. Noteer vast in agenda of op kalender.
Leden en niet-leden zijn van harte welkom. Van niet-leden zal echter een
bedrag van f 2,50 worden gevraagd.
Het bestuur rekent op een grote belangstelling!
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U!'igiMEMS BEGIN VAN DE REFORMATIE (1566-162))
p maandag 9 september 1991 zal Ds. C.J. Hamoen uit De Meern
een lezing houden over het begin van de reformatie (1566-1620). Na
een algemene inleiding zal de voordracht worden toegespitst op Gelre en de
Betuwe. Met name het gebied van de voormalige classis Tiel, waaronder het
werkgebied van onze Kring grotendeels valt, komt dan aan de orde.
Gebeurtenissen en ontwikkelingen in deze begintijd, zoals de herkomst van
de predikanten, zullen worden toegelicht met voorbeelden uit enige
gemeenten. Spreker hoopt hiermee een bodem te leggen, waarop geïnteresseerden in de lokale kerkgeschiedenis kunnen verder bouwen.
OPEN MONUMENTENDAG 1991
oor de vijfde maal zal dit jaar een open monumentendag worden
V
georganiseerd en wel op zaterdag 14 september 1991. Meestal ligt de
organisatie van deze dag in handen van de gemeentelijke monumentencommissie. In ons werkgebied is er een zestal monumentencommissies en wel
in de gemeenten Heteren, Valburg, Dodewaard, Kesteren, Echteld en
Lienden. In deze commissies hebben leden van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken zitting. Of er ook een commissie in de gemeente
Maurik is, is ons onbekend. Van de activiteiten welke op die dag georganiseerd worden, staat op dit ogenblik nog niet alles vast; de redactie heeft er
althans geen weet van. U gelieve dus daaromtrent te zijner tijd de
streekbladen te raadplegen. We bevelen u aan hiervan goede nota te nemen,
omdat er in onze streek heel wat monumenten staan, die het bezoeken en
bekijken waard zijn. Mogelijk kan het vorig jaar verschenen boekje "Kijken
tussen de Dijken" als "route-boekje" van dienst zijn. Helaas is dat boekje
praktisch uitverkocht en zal het niet herdrukt worden. Er Wordt wel over
nagedacht te zijner tijd een soortgelijk boekje uit te geven, omdat daar zeer
zeker vraag naar is.
Over de activiteiten in de gemeente Valburg ontving de redactie vlak voor
sluitingstijd nog het hierna volgende bericht. Hopelijk is men in andere
gemeenten ook zo aktief.

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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NEREME OPEN MONUMENTENDAG 1991 VALBURG
a in 1988 Andelst en Herveld, in 1989 Homoet en Valburg, in 1990
N
Oosterhout en Slijk-Ewijk in het middelpunt te hebben gezet, is dit
jaar de beurt aan Hemmen en Zetten. Door diverse omstandigheden was het
programma vorig jaar niet helemaal uit de verf gekomen. Daarom wordt dit
jaar Oosterhout en Slijk-Ewijk nog een keer herhaald.
In Oosterhout en Slijk-Ewijk is een fietsroute uitgezet met als "Open
monumenten": de NH-kerk te Slijk-Ewijk, de RK-kerk te Oosterhout en de
NH -kerk te Oosterhout. In Slijk-Ewijk wordt orgelspel ten gehore gebracht
en een rondleiding verzorgd door leden van de Historische Kring. In
Oosterhout verzorgen de beide kerkbesturen de rondleiding. Verder leidt de
fietstocht langs vele andere monumenten van Rijks- en Gemeentelijke
monumentenlijst.
In Hemmen en Zetten staan drie kerken en het onlangs door de NS
gerenoveerde station aan de - de laatste tijden in het nieuws zijnde Betuwelijn centraal. Een doorgaande fietsroute langs de "Open monumenten" plus vele andere monumenten van Rijks- en Gemeentelijke monumentenlijst is ook hier uitgezet.
U kunt starten op de volgende punten: NH-kerk te Hemmen, NH-kerk te
Zetten, de Vluchtheuvelkerk te Zetten en een nog nader te noemen locatie
in de directe omgeving van het station Zetten-Andelst.
In de Ds. van Lingenschool tegenover de NH-kerk in de Kerkstraat te
Zetten wordt een dia-klankbeeld vertoond van de drie kerken. In de kerken
zelf varieert het programma. Er komt onder andere een rondleiding en een
fototentoonstelling en er wordt muziek ten gehore gebracht.
In de directe omgeving van het stationsgebouw wordt een kleine tentoonstelling ingericht van modellen van treinen, welke in de loop der jaren op de
Betuwelijn hebben gereden of nog rijden. Het betreft modellen op schaal
1:45, het zogenaamde spoor 0. De modellen zullen op een demonstratiebaan
rijdend te zien zijn.
En aangezien liefde voor monumenten niet vroeg genoeg kan beginnen,
wordt ook de schooljeugd van deze dorpen erbij betrokken. De kinderen
zullen naar aanleiding van de gereden fietsroute en het bezoek aan één of
meerdere geopende monumenten een werkstuk maken. Dit zal op school
gebeuren in de week voor 14 september.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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En last but not least zal deze dag natuurlijk ook onze museumboerderij "de
Tap" met bakhuis te Herveld, de gehele dag geopend te zijn.
Elly Janssen-van der Nat

WENERE

NAJAARSEXCURSIE

"Een rondreis door het land van Adela en Balderik"
e traditionele najaarsexcursie van de Historische Kring Kesteren en
D
Omstreken, die dit jaar wordt gehouden op zaterdag 5 oktober 1991,
voert ons ditmaal naar het gebied "de Gelderse poort", het Montferland en
de Lymers. Globaal gaat de tocht er als volgt uitzien:
Het vertrek is vanaf het AIC te Kesteren om 9.00 uur in de richting van het
Pannerdense veer. Vandaar gaan we via het bijzonder interessante
"Strangen-gebied" van de voormalige Rijn-lopen naar Lobith-Tolkamer.
Daar gebruiken we gezamenlijk de koffie. Dan gaan we verder via het
historisch bijzonder interessante gebied van Laag-Elten, waar omstreeks het
jaar 1000 de voormalige burcht van het beruchte echtpaar Gravin Adela en
Graaf Balderik van Hamaland was gelegen. Deze burcht Uplade lag op de
Houberg en werd na de moord op hun politieke concurrent Graaf Wichman
van Vreden, belegerd en grondig verwoest. Tevens brengen we een bezoek
aan het dorp Hoog-Elten met zijn oude abdij-kerk, die we zullen bezichtigen.
Beide hiervoor genoemde plaatsen liggen in Duitsland. Het is dus noodzakelijk om uw paspoort of toeristenkaart mee te nemen.
Vervolgens gaan we in noordelijke richting naar het stadje 's-Heerenberg,
waar we gezamenlijk wat eten en het kasteel aldaar bezoeken. Hier vandaan
gaan we weer huiswaarts, langs ZecIdam, met zijn bijzondere Middeleeuwse
torenmolen, via Babberich en tenslotte Oud-Zevenaar met zijn gerestaureerde historische steenfabriek. Als de tijd het toelaat kunnen we deze fabriek
mogelijk ook nog bezoeken. Tot slot gaan we met het Loo-veer weer terug
naar de Betuwe.
De totale lengte van de tocht bedraagt ongeveer 115 km en in principe gaan
we zoals gebruikelijk met eigen auto's. Meerijden is dus voor een ieder
mogelijk! Gezien het feit dat gedurende de rit een veelvoud aan interessante
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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zaken is waar te nemen, overwegen we om met een touringcar te gaan.
Indien het aantal aanmeldingen voldoende is en we tegen een schappelijke
prijs een bus kunnen huren, laten we dat tijdig aan u weten.
Aanmeldingen graag vóór 14 september aanstaande telefonisch bij een van
de organisatoren van de excursie.
Hopelijk tot ziens op 5 oktober en denk aan uw paspoort!
Chris de Bont, tel. 08886-1322
Kobus van Ingen, tel. 08887-1741
Egianaigig HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE NEDERLANDSE TEGELCULTUUR
e heer P.B.M. Bolwerk, directeur van het Nederlands Tegelmuseum
te Otterlo, hoopt op maandag 14 oktober 1991 voor onze kring een
lezing te houden over de historische ontwikkeling van de Nederlandse
tegelcultuur.

D

LET OP!
Op deze avond wordt de mogelijkheid geboden om meegebrachte tegels en tegeltableaus te doen determineren.
De belangstelling voor tegels is de laatste tijd sterk toegenomen. Niet alleen
als wandversiering, maar vooral als vorm van schilderkunst op gebakken
klei, geniet de tegel veel bewondering.
De vervaardiging van tegels in de Nederlanden dateert vanaf 1510, toen een
Italiaanse tegelbakker zich in Antwerpen vestigde. Tegels uit die tijd zijn
vaak veelkleurig en beïnvloed door de Vlaamse, Italiaanse en Moorse kunst.
Na 1600 maakten de in de Nederlanden gevestigde tegel- en pottenbakkers
kennis met het Chinees porselein. Zowel het sieraardewerk als de tegels
ondergingen een duidelijk verandering. Blauw en wit werden de meest
gebruikte kleuren, terwijl de voorstellingen een uitgesproken Nederlands
karakter kregen. Op het eind van de 17e eeuw maakte men naast de blauwe,
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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ook paarse tegels. Nederland
telde inmiddels 80 tegelbakkerijen. In veel woonhuizen,
maar vooral ook boerderijen,
werden de vloerplinten, schouwen en wanden fraai versierd
met tegels. Door de veranderde
eisen aan het interieur, de
opkomst van de industrialisatie
en de concurrentie uit het
buitenland, werd de tegelproduktie steeds minder. Op het
eind van de vorige eeuw waren
er nog slechts 2 tegelbakkerijen
•
over.

Blauwe tegel met koopvaardijschip uit
midden 17e eeuw

FEESTCULTUUR IN DE BETUWE IN DE 17e EEUW
an de heer Ferdinand van Hemmen uit Dieren, die op maandag 11
november 1991 een lezing zal houden over de feestcultuur in de
Betuwe in de 17e eeuw ontvingen wij een samenvatting. Al lezend kregen
wij het vermoeden dat het weleens een gezellige avond zou kunnen worden.

V

Bepaald stijfjes gedragen de Betuwnaren zich tegenwoordig als we ze
vergelijken met hun voorgangers in de 17e eeuw. De meeste Betuwnaren
leefden destijds als bon-vivants, die geen gelegenheid lieten verstek gaan
om de bloemetjes buiten te zetten. En die gelegenheden waren er te over.
Deze conclusies dringen zich op bij het bestuderen van de vele klachten en
voorschriften van kerk en overheid uit die eeuw.
Begin 17e eeuw begon namelijk een erg boeiende periode in de mentaliteitsgeschiedenis van onze streek. Het was namelijk de tijd waarin hier de
Reformatie pas goed op gang kwam. De Calvinistische Kerk wilde de
Betuwnaren omtoveren tot andere mensen. Mensen die vromer, soberder,
arbeidzamer en minder gewelddadig en impulsief waren. Bij zijn strijd
tegen de frivole levenswandel van het volk kreeg de dominee niet zelden
steun van de overheid.
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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Dankzij optekeningen in bewaard gebleven oude boekwerken van kerk en
overheid krijgen we een indruk van de feestcultuur in die dagen. Welke
feesten werden gevierd? En waar was dat? Hoe werd er gefeest? Een
verhaal over ganstrekken, meiboomplanten, paasvuren, vreugdevuren en
ander vermaak. Vermaak, dat tijdens de beschavingsoffensieven van kerk
en overheid en de gevolgde verburgerlijking van de moraal grotendeels
verloren is gegaan of dat simpelweg een erg ingetogen karakter heeft
gekregen.

RESERRIE DE SCHRIFTJES VAN GEURT JAN BRENKMAN
9'1 oen wij bij het 20jarig bestaan van
onze vereniging in 1987
veelvuldig contact hadden met het "Streekmuseum" te Tiel, ontdekten
wij bij toeval dat bovengenoemde schriftjes,
waarvan enkel het bestaan bekend was, zich
aldaar bevonden. Doch
drukke werkzaamheden,
zoals het herstelwerk en
opstarten van het AIC,
waren er de oorzaak
van, dat met dit gegeven
op dat moment niets
gedaan kon worden.
Genoemde Geurt Jan
Brenkman was een pionier op het gebied van
archeologie en oudheidkunde in het algemeen,
die in de periode 1885
tot ca. 1915 bijzonder
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Voorbeeld van een bladzijde uit een van de
schriftjes van Brenkman (2,5x verkleind).
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actief bezig was in ons Midden-Betuws gebied.
Brenkman was onder andere bestuurslid van de vereniging Oudheidkamer
te Tiel en was daarnaast regelmatig actief voor de Provinciale Vereniging
Gelre. In het dagelijks leven was hij eigenaar van een kleine smederij te
Aalst bij Lienden.
Afgelopen voorjaar hebben wij wederom contact opgenomen met de
beheerder van het museum te Tiel en hij stond ons toe om de schriftjes - 20
gewone schoolschriftjes - in te zien en te kopiëren. En wat wij al veronderstelden bleek waar. De werkjes bevatten een schat aan informatie, waarin
Brenkman op zijn geheel eigen wijze verhaalt over de Midden-Betuwe
gedurende de Romeinse tijd en de sporen ervan, die heden nog in het landschap zichtbaar zijn. Met name het grondgebied van de huidige dorpen
Kesteren, Ochten, LIzendoorn en Lienden wordt zeer duidelijk omschreven.
Het is een lust om kennis te mogen nemen van zijn inzicht en opmerkzaamheid. Om u een idee te geven van het handschrift hebben wij een willekeurig stukje uit een van de schriftjes gekopieerd.
Op dit moment zijn wij bezig om van ieder schriftje een beknopte
inhoudsopgave te schrijven, die samen met de schriftjes worden ingebonden
en voor de bezoekers van het AIC ter inzage zijn. Overwogen wordt om
een aantal van de schriftjes uit te geven in de Osenvorenreeks.
Kobus van Ingen

MERESER

GENEALOGISCHE VRAGEN

Hendrik van Lutterveldt, j.m. geb. te Lienden, ondertr. Echteld 18 aug
1736 met Johanna Schuijl, j.d. geb. op "Sandwijck", ged. Zoelen 11 juni
1702, dochter van Arien Schuijl en Neeltje Jans (Stout).
Gaarne aanvullende gegevens en voorgeslacht van Hendrik van Lutterveldt.
Reacties aan: H.W.S. Tijssen, Bootsmastraat 10, 2722 CR Zoetermeer.
Op 4 dec 1703 tr. te Zetten Hendrina Gerrits, j.d. geb. te Lakemond en
wonende te Zetten met Jan Willemsen van Dullingen. Op 17 aug 1715 een
2e tr. te Zetten met Hendrina Blo(e)m uit Winterswijk. De kinderen uit
beide huwelijken zijn bekend; zijn in Zetten geboren.
Vragen: Wat is de geb./doop datum van Hendrina? Wie waren haar ouders
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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in Lakemond? Wanneer en waar is zij overleden?
Op 22 okt 1730 huwden te Zetten Lijsbeth Rutgers met Willem Jansen
van DuBingen. Kinderen zijn in Zetten geboren.
Vragen: Wat is de geb./doop datum en plaats van Lijsbeth Rutgers? Wie
waren haar ouders? Wanneer en waar is zij overleden?
Reacties op beide voorgaande vragen aan: J. van Dullemen, Casimirstraat
2, 6665 CP Driel, tel. 08306-42355.

KNIPSELDIENST
oor deze activiteit van het AIC vragen wij vrijwilligers. De werkzaamV
heden bestaan uit het knippen van relevante artikelen en familieberichten uit een zestal streekbladen. Dit werk kan zowel thuis als op het AIC
gedaan worden. Als dit iets voor u is, neemt u dan contact met ons op.
Gaarne!
EtEIMISIER TIJDS CHRIFTENDOC UM ENT ATIE

T n verband met het overlijden van ons geacht medelid de heer
1 J.T.M. van Broekhuizen, die de documentatie van de tijdschriften voor
zijn rekening nam, zouden we gaarne in contact komen met iemand, die dit
werk zou willen voortzetten. Mocht u hierin iets zien, meldt u zich dan aan.
Dat zou zeer op prijs gesteld worden.
MUURSCHILDERINGEN IN KERK VAN ECHTELD
eeds bij de restauratie in 1959 kwamen in de Hervormde Kerk te
R
Echteld muurschilderingen op de noordelijke koorwand te voorschijn,
namelijk fragmenten van een voorstelling van het Laatste Oordeel: kleine
figuren van zielen door duivels geplaagd in een wijd landschap, waar een
Engel de zielen weegt. Helaas werd er toen niet die zorg aan besteed, welke
te wensen was. En nu opnieuw, bij de restauratie van de kerk, komen
meerdere schilderingen te voorschijn; onder andere een bijzondere, namelijk
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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lii

een met wijdingskruisen, waarbij duidelijk te zien is, dat vier wijdingskruisen over elkaar heen geschilderd zijn, wat zou wijzen op vier wijdingen,
mogelijk in de periode 1566-1592 toen de kerk nu eens ter beschikking
stond van de aanhangers van de Reformatie dan weer aan de RoomsKatholieken.
Het is te hopen dat deze kunsthistorische schilderingen gerestaureerd en
geconserveerd worden. Het zou de burgerlijke gemeente van Echteld sieren,
daarvoor eens goed in de buidel te tasten, want zo rijk aan kunsthistorische
monumenten of schilderingen is de gemeente Echteld niet.
A.D.

SCHILDERKUNST
ocht u vaardig zijn in het schilderen en bereid zijn een en ander in
het AIC van een nieuw verflaagje te voorzien, meldt u zich dan aan.
Bepaalde zaken zijn hard aan een schilderbeurt toe.

1\4

HET BOEKSKE VAN ERREKOM
oor me ligt een aardig boekje over Erichem, dat onder redactie van
V
ds. F.H. Scheffer en G.D. de Gier onlangs is verschenen en voor de
prijs van is 15,-- bij ds. Scheffer in Erichem (nog) verkrijgbaar is. Het
boekje is in onze bibliotheek in te zien. Alhoewel Erichem niet tot ons
werkgebied behoort - het ligt, zoals u weet, in het Graafschap Buren proberen we ook documentatie in het AIC voorhanden te hebben van
naburige streken, waar de Betuwe zo nauw mee verbonden is. Het boekje
geeft in een dertigtal hoofdstukjes een aardig beeld van EdChem. Het zou
als voorbeeld kunnen dienen voor de beschrijving van andere dorpen in ons
rivierengebied. De baten van het boekje zijn voor de restauratie van de
Nederlands Hervormde Pastorie, een dorpsgezichtbepalend bouwwerk uit
het eind van de vorige eeuw.
A. Datema
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DE HERVORMDE KERK VAN RIJSWIJK
e Hervormde Kerk van Rijswijk (gemeente Maurik) wordt gerestaureerd. U zult daar ongetwijfeld een en ander over gelezen hebben. De
restauratie, die nu in volle gang is, heeft ook enige zaken aan het licht
gebracht, die tot nu toe onbekend waren. Daar komen we later op terug.
We geven nu een korte geschiedenis van de kerk, zoals we die gelezen
hebben in "De Betuwe" in de serie "De Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst" door dr. R.F.P. de Beaufort en drs. Herma M. van
den Berg (Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1968).

D

"De kerk van Rijswijk in de villa Riswic wordt in de goederenlijst van
de Maartenskerk te Utrecht uit de IXde eeuw genoemd. Van een
parochie Rijswijk wordt pas in 1348 melding gemaakt: op 8 september
van dat jaar ruilde Thomas de Withing de parochiekerk van Dreumel in
het aartsbisdom Keulen voor die te Rijswijk. De kerk was een dochterkerk van die van Wijk bij Duurstede. Op St. Victorsdag (10 oktober)
1472 stichtten de gebroeders Frederik en Herman Wijhe Johansz. voor
de zaligheid van wijlen Hendrick Loeff Gijsbertszn. en Lutgart, diens
vrouw, een vicarie ter ere van de H.H. Sebastiaan, Catharina en
Margaretha, martelaars. In een akte van 5 augustus 1534 droegen
Adriaan van Rossem, schout te Tiel, en Bartholomeus van Heteren aan
de aartsdiaken ten dom of diens officiaal, voor de vicarie op het altaar
van St. Sebastiaan in de parochiekerk van St. Maarten te Rijswijk,
Johannes Florisz. van Riemsdijk voor.
Op 9 augustus volgde de verklaring van Henricus Duven "pastor in
Rijswijck, partium Bathue inferioris et publicus a sacra papali auctoritate
notarius", dat hij van Riemsdijk met de gebruikelijke plechtigheden in
corporele possessie geleid had. Verder waren hier nog een St. Antonisvicarie, op 6 januari 1542 door Herman van Wijck gesticht, en een
vicarie van het H. Kruis. Na de overgang tot de Reformatie werd
Rijswijk met Ravenswaaij verenigd tot 1618, en later met dit dorp
gecombineerd tot 1639.
Blijkens het in de toren aangebrachte jaartal moeten er in 1737 herstellingen zijn geschied, die misschien alleen betrekking hebben gehad op
de toren. Omstreeks 1750 verkeerde de kerk in een bouwvallige
toestand. Eerst in 1759 kon men, dank zij een aantal giften, voornameHistorische Kring Kesteren en Omstreken
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lijk van Amsterdammers, met de restauratie beginnen. In 1852 baarde
de toren, die bedenkelijk begon te hellen, weer zorgen. Vermoedelijk
wegens geldgebrek gebeurde er aanvankelijk niets, behalve enkele
reparaties aan het dak in de jaren 1856 en 1858. In 1860 ging men
eindelijk over tot uitwendige verbouwing van de kerk. De ingang van de
noordzijde van het schip werd gedicht en de beide westelijke ruimten
van de zijbeuken, die dienst deden voor turf- en kalkhok, werden
afgebroken en nieuw opgebouwd, waarbij de beide westmuren van
ingangen voorzien werden. Verder werden acht vensters vernieuwd, die
ijzeren harnassen kregen. Onder afbraaksteen vond men een ruw
uitgehakte mannenkop, die in de pastorie zou zijn bewaard, doch
spoorloos is verdwenen. In 1861 werd het gebouw gepleisterd. De
toestand van de kerk was in 1868 weer zorgwekkend, zodat een
prijsvraag werd uitgeschreven voor afdoende restauratiewerken. Een
prijs van f 200,-- werd uitgeloofd voor het beste ontwerp, doch geen der
ingezonden plannen werd goedgekeurd. De kerk moet vrijwel een ruïne
zijn geweest; slechts de muren en de zuilen en een gedeelte van het dak
zouden nog zijn overgebleven, het gewelf was bijna geheel ingevallen.
Om verder overhellen van de toren tegen te gaan, werden in 1870 ankers
aangebracht tussen schip en toren. Het stuk gewelf van het middenschip,
aansluitend aan de torenwand, werd afgebroken en nieuw opgemetseld,
waarbij een ruimte tussen gewelf en toren werd opengelaten. Onder aan
de toren werd een driezijdige ondermetseling aangebracht ter ondersteuning van het gewelf, dat niet meer op de toren drukte. Bij deze werken
in 1870 bleek, dat de gewelven, evenals de muren en zuilen, opgetrokken waren met reuzenmoppen van 32 x 15 x 8 cm, terwijl de muren in
staand verband waren opgemetseld. Bij deze gelegenheid kreeg de kerk
een nieuwe vloer, nieuwe kerkbanken en een orgeltribune. Het orgel
kwam eerst in 1878. Op 16 oktober 1870 werd de kerk weer in gebruik
genomen. De toren blijft echter hellen."
Aldus de geschiedenis van dit kerkgebouw tot 1878. We hopen op dit
kerkgebouw later terug te komen.
A.D.
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REMESE MICROFICHES VOOR GENEALOGIE
anaf september a.s. zijn de microfiches van de burgerlijke stand
V
(periode 1823-1892) van de voormalige gemeente Uzendoorn op het
AIC te raadplegen. Als de financiën het toelaten zullen van meerdere
gemeenten microfiches van de burgerlijke standen aangekocht worden.
We houden ons aanbevolen voor genealogieën of deel-genealogieën. De
afgelopen tijd konden we ons genealogisch bestand door giften in natura
uitbreiden. Dank aan de schenkers. We kunnen anderen er weer mee van
dienst zijn.
WIE HELPT?

T n de Cunerakerk te Rhenen bevindt zich onder het orgel, direct tegen de
1 torenmuur, een mijns inziens
genealogisch bijzondere grafsteen. Deze middelgrote steen,
welke is gehouwen uit zogenaamde Hardsteen, heeft als opschrift:
(zie tekening). Links vinden wij
het familiewapen van Van Bernmel en rechts een veel voorkomend zogenaamd kruiswapen.
Gezien de stijl vermoed ik dat we
hier te maken hebben met een
15e of misschien vroeg 16e eeuw- Schets van grafsteen in Cunerakerk
se zerk.
in Rhenen
Op bijgaande schets heb ik getracht het een en ander zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wie beschikt
over informatie, die mij helpt het hieronder begraven echtpaar te achterhalen? Hebben wij hier misschien te denken aan het graf van Goissen van
Bemmel en zijn uit Rhenen afkomstige echtgenote Margriet Valkenaer? Dit
echtpaar wordt nog in 1490 te Hemmen genoemd (bron: in leenboek nr.
29).
Reacties: Kobus van Ingen, Vispad 2, 4043 JN Opheusden, tel. 08887-1741
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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WEI

Eginikatagg EXCURSIE NAAR NIJMEGEN OP 20 APRIL J.L.
een koude, maar heldere ochtend togen we richting Valkhof in
O pNijmegen.
Daar stond prof. van Mourik ons al op te wachten. Hij
zou ons een ochtend rondleiden langs verschillende monumentale gebouwen
die er (toch nog) in Nijmegen aanwezig zijn. De rondleiding was een
vervolg op een lezing over historische bouwkunde, die hij voor onze kring
heeft gehouden.
Het eerste deel van de rondleiding voerde over het Valkhof, waar een blik
werd geworpen op de overblijfselen van de Barbarossakapel (zie foto) en
een bezoek werd gebracht aan de Valkhofkapel. In deze van rond het jaar
1000 daterende kapel, een verkleinde versie van Karel de Grote's kapel te
Aken, werd ons uitvoerig kond gedaan van de bewogen geschiedenis van
de kapel en het Valkhof. Zoals altijd bij dit soort uitleg verbaast het weer
dat men in en niet al te ver verleden eigenlijk ongevoelig was voor de
historische waarde van gebouwen, op een op zich al zeer bijzondere plek.
Van alle gebouwen die op het Valkhof hebben gestaan vormen de beide
kapelrestanten een mooie, maar minimale afspiegeling van de oorspronkelijke grandeur.
Van het Valkhof daalden we af naar de benedenstad, waar we tussen de
nieuwbouw toch nog enkele fraaie monumenten bekeken. Tijdens de
wandeling werd er gediscussieerd over de kwaliteit van deze nieuwbouw.
Juist het vaak ontbreken van winkeltjes in de nieuwbouw maakt sommige
straatjes tot wat saaie tochtgangen. Des te waardevoller blijken dan de paar
monumenten die men vergeten is af te breken, zoals het Besiendershuis en
het Brouwershuis. Dat van de tijdens de bouw van het casino opgegraven
Romeinse kademuur een stukje bewaard is gebleven lijkt meer dan feitelijk
kon worden waargemaakt. In een kille onderdoorgang van het casino is in
een etalage met bijpassende discoverlichting slechts een klein stukje
zichtbaar. De enorme ingang van de ondergrondse parkeergarage naast deze
kijkkast maakt duidelijk dat de rest van deze bijna 2000 jaar oude muur
nooit meer zichtbaar gemaakt zal kunnen worden.
Na de fraaie buitenkant van de St.-Stevenskerk bezichtigd te hebben (en ons
bij een kopje koffie nog eens verwonderd te hebben over de tegenstellingen
tussen oud- en nieuwbouw in de Nijmeegse benedenstad) voerde de laatste
etappe ons, dwars door het winkelende publiek, naar het oude Stadhuis.
Onze gids prof. van Mourik lukte het geen van ons te verliezen. Wel
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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Barbarossakapel in Nijmegen

hebben we ons verloren in de interessante uitleg die hij bij alle monumenten
heeft gehouden. Deze excursie vormde een fraaie aanvulling op zijn eerder
gehouden lezing. Dat meerdere van onze leden zo hadden gehoopt bleek uit
het behoorlijk grote aantal deelnemers.
Chris de Bont

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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EINCEREN

HERALDIEK (1)

et is de bedoeling om in komende uitgaven van de Nieuwsbrief iets
over heraldiek te schrijven. Om te beginnen wil ik het eerst over
zegels hebben. Ze zijn mede een voorloper van de heraldiek.
Zegelkunde wordt ook wel sigillografie of sfragistiek genoemd. De
benaming sfragistiek is een samenvoeging van het Latijnse woord sigilum
(zegel) en het Griekse woord grafie (beschrijving). De benaming sfragistiek
is afgeleid van het Griekse woord sfra gis (zegelring, of de steen van een
ring) met dezelfde betekenis. De studie van zegels werd beschouwd als een
aanhangsel van de glyptiek (steensnijkunst) die toen uitsluitend uit cameeën
(in reliëf gesneden, dus op de steen) en intaglio's (ingesneden, dus in de
steen) bestond.
Pas in de 18' eeuw is men begonnen met het
verzamelen van afdrukken of afgietsels van een
aantal zegels, die in archieven of familiepapieren
aanwezig waren.
Daardoor is men in staat geweest de zegelkundige
overblijfselen te classificeren en met elkaar te
vergelijken, de betrekkelijke ouderdom en het
karakter ervan te bepalen, de voorstellingen die
erop voorkomen te verklaren en de om- en opschriften te vergelijken met hetgeen men van
elders wist over de personen, instellingen en
omstandigheden waarop zij betrekking hadden. En
men heeft op die wijze reeds vele duistere punten
uit de tijdrekenkunde en de geschiedenis van de
adel, de Kerk, de steden en de instellingen van de
Middeleeuwen kunnen ophelderen.
De gewoonte om de afdruk van zijn ring te plaatsen op de voorwerpen die men als zijn persoonlijk
eigendom wilde merken en op de brieven en
besluiten die men liet uitgaan, stamt reeds uit
oudheid. In de Bijbel wordt gezegd, dat Izebel
brieven zegelde met de ring van Achab, de koning
van Israel, "en zond de brieven aan de oudsten en
de edelen, die bij Naboth in zijn stad woonden" Zegelvormen

H
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(I Kon. XXI:8).
Verschillende kleine kegelvormige voorwerpen van een kostbare steen, die

e-•F-

t, ;

Links: Nieuwassyrisch cilinderzegel in calidoon (9e eeuw v. C.); Louvre,
Parijs; rechts: gouden zegelring uit de 6e-5e eeuw v. C.; Syracuse, Nat.
Arch. Mus.

in Assyrië gevonden zijn en waar het een of ander onderwerp in gegraveerd
was, moeten gediend hebben om te zegelen. In het Louvre-museum (Parijs)
ziet men zegels van kleiaarde, te Khorsabad opgegraven, die een opschrift
in spijkerschrift dragen dat ingesneden is bij de beeldtenis van een
Assyrische vorst en aan de keerzijde van een van die zegels ziet men een
overblijfsel van het voorwerp waaraan het oorspronkelijk bevestigd is
geweest.
In de Bijbel in het boek Daniel (VI:18): "En er werd een steen gebracht en
op de opening van de leeuwenkuil gelegd en de koning (Darius) verzegelde
met zijn ring en met de ring
van zijn machthebbers."
Dezelfde gewoonte bestond
in Egypte en Herodotus
verhaalt dat de Pharao
Rhampsinites niet wist, wie
hij als bedrijver van een
diefstal in zijn schatkamer
moest houden, aangezien de
zegels niet verbroken wa- Zegelringen. Links: goud met hiëroglyfen;
ren.
rechts: zilver met onduidelijke tekens
De Egyptenaren zullen zich
om te zegelen bediend hebben van gegraveerde stenen, die bij duizenden
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Laat-Etruskische scarabee uit midden 48 eeuw in antieke gouden ring
met beeld van Pollux

aan de oevers van de Nijl opgegraven zijn en waarvan in veel musea talrijke
exemplaren te zien zijn. In de Egyptische kollektie in het Louvre heeft men
verschillende afdrukken van cachetten (afdrukken van wapens, naamcijfers
in lak en zegels of stempels om in was of lak een zegel te drukken) in
ongebakken aarde.
Op Egyptische papyrussen zijn overblijfselen gevonden van het zegel, dat

Scarabee met de naam van koning Amasis (569-525 v. C.) en metaalring met rechthoekige zegelplaat (7 e-6e eeuw v. C.)

de koorden, waarmee zij samengebonden waren, bijeenhield.
De Grieken bedienden zich ook van hun ring om te zegelen. Verschillende
intaglio's dragen de Griekse naam van de eigenaar, met de letters omgekeerd gezet, waaruit duidelijk blijkt dat het cachetten waren.
Men bezit ook dergelijke stenen met Romeinse namen. De Romeinen
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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hadden dat gebruik van de Grieken overgenomen en zegelden hun brieven,
hun schuldbekentenissen en in het algemeen alle soorten van akten. Zij
drukten hun zegels op de kastjes, vazen en alle bewaarplaatsen, waarin zij
voorwerpen hadden, die zij tegen nieuwsgierigheid of oneerlijkheid van
anderen wilden vrijwaren. Het zegel werd afgedrukt in kleiaarde of was.
(wordt vervolgd)

G. de Kruyff

Enniffingig AANBESTEDING GEMEENTEHUIS HETEREN 1876

T n verband met de komende aanbesteding van het nieuwe gemeentehuis
1 te Heteren, waarvan de bouwsom op enkele miljoenen wordt geschat,
leek het mij aardig om de akte van aanbesteding van het huidige gemeentehuis aan de vergetelheid te ontrukken.
"Op heden den zesden Mei 1800 zes en zeventig des middags ten twaalf
uren ten huize van Derk Vermeer te Heteren is door Burgemeester en
Wethouders der gemeente Heteren overgegaan tot de openbare aanbesteding der werken hiervoren in het daarvan opgemaakt bestek vermeld en
is bij de opening der ingeleverde inschrijvingsbilletten van de gegadigden gebleken dat door de navolgende is ingeschreven als door
Derk van den Bosch te Opheusden voor zestien duizend vijfhonderd
zestig gulden fs 16560.
2. Francois Barbier te Wageningen voor vijftien duizend vijfhonderd en
twee en twintig guldenf 15522.
3. Aart van Genderen te Heteren voor vijftien duizend vijfhonderd vier
en twintig gulden f* 15524.
4. Hendrik Huddun te Renkum voor zestien duizend zeshonderd vier en
tachtig gulden f 16684.
5. Derk van Batenburg te Arnhem voor elf duizend negenhonderd
negentig gulden f 11990.
En 6. Hermanus Gerhardus Waanders te Tiel voor elfduizend zevenhonderd en een en twintig gulden f 11721.
Waaruit blijkt dat het minst is ingeschreven door Hermanus Gerhardus
Waanders, wonende te Tiel, voor eene som van elfduizend zevenhonderd
een en twintig gulden. Welke aannemer tot borgen heeft gesteld
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Johannes Josephus de Kock, grondeigenaar wonende te Lienden en Jan
Hofsommen, grondeigenaar wonende te Tiel, die beide verklaren de
door de aannemer ten deze aangegane verbintenis wel te kennen en zich
vrijwillig te stellen tot borgen van den zelven, zich ieder afzonderlijk en
voor het geheel te verbinden tot het behoorlijk en volledig vervullen van
al de verpligtingen die de aannemer ter dezer zake op zich heeft
genomen en dat wel zoodra hij daartoe uit eenige hoofde, door of
vanwege de aanbestederen zal zijn opgevorderd, ook in het geval dat de
aannemer mogt komen te overlijden en niettegenstaande in dat geval de
aanneming volgens artikel 1643 van het Burgerlijk Wetboek zou kunnen
worden gehouden voor vervallen, waarvan bij deze wel uitdrukkelijk
afstand wordt gedaan en het tegendeel overeengekomen en verder
afstand te doen van alle beneficiën, die door borgen zouden kunnen
worden ingeroepen.
En hebben gemelde aannemer en zijne borgen tot regtige nakoming van
de in bovengemelde omschrevene bepalingen het vorenstaande met
hunne handteekening bekrachtigd.
De aannemer:
H.G. Waanders

De Burgemeester en Wethouders van Heteren:
C.M. Ramond

De borgen:
J.J. de Kock
J. Hofsommen

De secretaris:
Roes

Nr. 225 Geregistreerd te Eist, zes en twintig Mei 1800 zes en zeventig.
Deel 31 folio 42 verso, recto. Zes bladen en een renvooi.
Ontvangen voor regt van aanbesteding f 58,65; borgtogt is 5865 te
comen voor regt fs 117,30 met 38 opcenten, ad fs 44,57 honderd een en
zestig gulden zeven en tachtig en een halve cent. is 161,875.
De ontvanger (.?.)"
door H.J. Gerritsen
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EMENEREEli KORTE ARCHEOLOGISCHE BERICHTEN
et was een koude dag, die zaterdag 19 januari j.l. Onderweg naar het

H AIC te Kesteren ging ik ervan uit dat veldwerk er wel niet in zou

zitten. Maar wat kan het anders gaan. Het bleek namelijk dat we toch op
weg moesten, omdat er in de gemeente Heteren bij bouwwerkzaamheden
het een en en ander aan de dag was gekomen. Na een voorzichtige rit over
gladde wegen bleek het toch niet tevergeefs. Binnen een vrij klein gebied
vonden we meerdere crematie begravingen uit de Romeinse tijd. De eerste
graven die we zo goed en zo kwaad als dat ging konden bergen, waren drie
uitsluitend uit crematie bestaande bijzettingen. Géén bijgiften of sporen van
een urn werden gevonden. Daarna vonden we nog vier graven welke voor
ons toch wel interessanter waren. Deze bevatten alle nog restanten van de
oorspronkelijke urn, waarin de crematie was bijgezet en bij twee van deze
graven waren bijgiften. Het eerste bevatte maar liefst zes zogenaamde
werpkogeltjes, die als eieren in een nest waren gedrapeerd. In het andere
graf vonden we tenslotte bij nader onderzoek nog een bronzen fibula van
Romeinse herkomst. Alles wat we vonden is geborgen en zal mettertijd
nader gedetermineerd moeten worden. Zwaar zwoegend door de modder
gingen we voldaan huiswaarts met de vondsten gered van de totale
vernieling door nijvere graafmachines.
K. van Ingen

ii ANJERFONDS

t,

amens het bestuur van het Anjerfonds Gelderland kan ik u
N berichten dat is besloten aan uw stichting een subsidie toe te
kennen van maximaal f 1400,--."
Met deze zin begon de brief, die het bestuur van het AIC in april j.l. van
het Anjerfonds Gelderland ontving. Deze subsidie dient om de kosten van
leesapparatuur voor microfiches en de daarbij benodigde hulpmiddelen
gedeeltelijk te bestrijden, met dit project beoogt het bestuur het verzamelen
in kopie-vorm (fotokopie of microfiche) van alle Oud-Rechterlijk Archieven
in doop-, trouw- en begraafboeken van ons werkgebied. Al deze gegevens
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zullen vervolgens beter toegankelijk worden gemaakt door transcriberen en (via computers) indexeren. De resultaten hiervan zullen
worden gepubliceerd en ter inzage
worden gegeven op het AIC.
De werkzaamheden, waarvoor
deze subsidie is aangevraagd, zijn
Fonds
al in volle gang, maar meer vrijwilligers kunnen wij nog steeds
Nederland
gebruiken (zie vorige Nieuwsbrief). Het behoeft dan ook geen
betoog, dat het bestuur van het AIC zeer blij is met deze subsidie. Gaarne
voldoen wij dan ook aan het verzoek van het Anjerfonds Gelderland OM
ruchtbaarheid te geven aan deze bijdrage.
Mocht u ooit weer een collectebus van het Anjerfonds zien, dan weet u in
ieder geval waar een deel van het geld naar toe gaat.

Prins
Bernhard

fondsen

CONTRIBUTIE 1991
ij de vorige Nieuwsbrief heeft u de acceptgirokaart gevonden voor de
contributie voor 1991. Wilt u even nagaan of u het bedrag al
overgemaakt heeft? Om het u gemakkelijk te maken sluiten we een nieuwe
acceptgirokaart bij. Mogen we ook uw aandacht vragen voor de extra
bijdrage? Het AIC moet het van giften hebben. Wij danken U!

B

glagaggnia EEN NIEUW JASJE
et zal u ongetwijfeld opgevallen zijn, dat deze Nieuwsbrief een nieuw
uiterlijk heeft gekregen. De bedoeling van deze schoonheidsbehandeling is dat de leesbaarheid wordt verhoogd en het blad aantrekkelijker wordt
voor lezers en adverteerders. Door deze betere leesbaarheid hopen wij te
bereiken, dat er meer en nog betere verhalen in de Nieuwsbrief verschijnen
en dat de Nieuwsbrief beter wordt gelezen. Misschien komen wij op den
duur tot een blad, dat de moeite van het bewaren waard is.

H
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Heeft u nog bijdragen voor het volgende nummer? Aarzel dan niet maar
stuur deze dan in. Ook korte mededelingen en bijvoorbeeld genealogische
vragen zijn van harte welkom.
De sluitingsdatum voor het volgende nummer is I november 1991.
REMENE NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR GENEALOGEN

T n de Nevenserie van de OSENVORENREEKS zullen binnenkort weer
1 transcripties verschijnen uit het archief van de vrijwillige rechtspraak
van het Ambt Nederbetuwe. Er zijn onder andere negen deeltjes over
Opheusden gereed. Deze transcripties zijn te beschouwen als een vervolg
op de zeer gewaardeerde publikaties van de heer D. Spruit - die overigens
nog volop bezig is met transcriberen - uit hetzelfde archief. Het belang van
dergelijke transcripties, een overzicht van wat er zo al in te vinden is en de
arbeid van de transcriberende vrijwilligers wordt onderstaand toegelicht.
Belang
De belangstelling voor dit archief komt voornamelijk uit de genealogische
hoek. Teruggaand in de tijd blijkt het kerkelijk bronnenmateriaal van doopen trouwboeken in de loop van de 18e eeuw langzamerhand op te drogen.
De genealoog moet noodgedwongen omzien naar andere bronnen van
informatie. Het rechtelijk archief van de 'Gerichtsbank' verschijnt dan in
de belangstelling. Dit archief is daarom zo belangrijk omdat het een intacte
bron is over een volledige periode van 250 jaar. Het recente deel ervan
overlapt het kerkelijke materiaal goeddeels. Houden de kerkelijke bronnen
in het begin van de 18' eeuw op, de genealoog stoot, met behulp van het
rechterlijk archief verder door naar het midden van de 17' eeuw.
Probleem
Helaas is de toegang tot dit archief moeizaam. Niet alleen is het oudste deel
geschreven in oud-Nederlands, maar tevens ontbreken handzame indexen
op voornamen, achternamen en andere trefwoorden. Soms bestaan er
indexen op voornaam, maar dan nog alleen over de beschreven partijen.
Het is juist de combinatie van partijen, belenders, bezitsveranderingen en
dergelijke, die het de genealoog mogelijk maakt enkele generaties aan zijn
familierelaas toe te voegen. Juist op dit punt hebben de vroegere samenstelHistorische Kring Kesteren en Omstreken
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lers van het archief niet voor ons gezorgd.
Wat staat er in het archief?
De vrijwillige rechtspraak van het ambt Nederbetuwe mag men gemakshalve zien als een instituut dat te vergelijken is met het huidige notariaat. Alles
wat u heden bij een notaris zou doen, deed men vroeger bij de 'Gerichtsbank'. Het gaat dan ook voornamelijk over het vastleggen van eigendomsverhoudingen. Men vindt er dus akten van hypotheken, koop- en verkoop
van onroerend goed, huwelijkse voorwaarden en boedelscheidingen.
Spaarzaam, maar toch staan ze erin: beslagleggingen, borgstellingen,
schenkingen, erfenissen, schuldoverdrachten, contracten en verklaringen.
Behalve voor de genealogie, is deze bron vooral van belang voor lokaal
historisch onderzoek.
Gelukkig heeft men indertijd (na 1660) alles per kerspel gegroepeerd, zodat
de toegang ervan in ieder geval geografisch gelokaliseerd is.
Transcriptie
De Historische Kring Kesteren en Omstreken beschikt inmiddels over de
microfiches van bijna het volledige archief. Duizenden en duizenden
pagina's met filmmateriaal. Door transcriberen stellen een aantal vrijwilligers de Nevenserie samen. Belangrijk element daarin is het bewerken van
dit materiaal tot indexen op namen om de toegankelijkheid ervan te
verbeteren. In bewerking zijn Opheusden, Kesteren, Dodewaard, Meerten,
Aalst en Ingen. Gezien de omvang van het archief (alleen Nederbetuwe
meer dan 50 a 60 duizend pagina's !!) is men hier nog wel jaren mee zoet.
Dus transcriberende vrijwilligers gevraagd!
J.W.N. Jager

JEUGDLEDEN
isschien wist u niet dat de Historische Kring Kesteren en Omstreken
jeugdleden heeft. In dit opstel zullen wij u duidelijk maken dat dit
wel degelijk het geval is. Als u wel wist dat de Kring inderdaad een
jeugdlid had, is er voor u het blije nieuws dat er sinds korte tijd een
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jeugdlid is bijgekomen. Mark Baardman (voor diegenen die van jeugdleden
niets wisten zullen we de naam van de jongen die al een lange tijd jeugdlid
is eventjes noemen) heeft er een leeftijdsgenoot bij, namelijk Bas Nieuwenhof. Dat werd tijd!
Beiden hebben voornamelijk belangstelling voor de werkgroep archeologie
van de Kring. Omdat wij zijn gevraagd iets te schrijven voor deze geheel
vernieuwde Nieuwsbrief, zal dit verhaaltje vooral gaan over onze archeologische activiteiten.
Bij de eerste keer dat de archeologische werkgroep met twee jeugdleden
erop uit ging, bezochten we een bekende vindplaats in Heteren. (Meneer
Gerritsen, hoofd werkgroep archeologie, heeft al eens wat over deze akker
geschreven in de Nieuwsbrief van maart 1990.) De werkgroep ging met een
vrolijker gezicht dan ooit de akker op. Later hebben we deze akker vaker
bezocht. Eén keer hebben we er een "Landesaufnahme" verricht. Dit bleek
een vrijwel onmogelijk karwei te zijn, daar men bij een Landesaufnahme
alle scherven opraapt die men op de grond vindt; wij kwamen namelijk
terug met kisten vol scherven. De scherven werden trouwens gedateerd van
midden-IJzertijd tot en met de Romeinse tijd (eind 2e eeuw). Verder hebben
we bijna elke zaterdag ons gebied rond gereden op zoek naar nieuwe
vindplaatsen.
De activiteiten op het gebied van de archeologie binnen het AIC waren
vooral het determineren van aardewerk. Op het ogenblik zijn we bezig met
een onderzoek naar de ouderdom van Terra Sigilata. Dit is een rood
Romeins aardewerk van een bijzonder mooie kwaliteit.
Behalve in de archeologie hebben we nog andere activiteiten. We noemen
onder andere de huishoudelijke taken, zoals het schoonmaken van het
stationsgebouw, afwassen, koffie zetten etc. Het is voor ons ook een plezier
als de ouderen aan het eind van de dag verhalen uit gaan wisselen. Er wordt
dan gepraat over allerlei dingen. Behalve historische onderwerpen ook over
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de techniek, zoals over
computers en vierkante gaten boren (?!). Aan het eind van dit verhaaltje
vragen wij aan alle geïnteresseerde jongelui of zij ook zoveel mogelijk lid
willen worden. Misschien kan er dan ook een jeugdwerkgroep gevormd
worden. Dus bel dan s.v.p. het AIC (tel. 08886-2205).
Mark Baardman en Bas Nieuwenhof
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