NIEUWSBRIEF
30e JAARGANG NR. 1, DECEMBER 2011 - ISSN 1384-9034

Historische Kring Kesteren en Omstreken
Arend Datema Instituut
Andelst - Avezaath - Dodewaard - Driel - Echteld - Eck en Wiel - Hemmen
Herveld - Heteren - Ingen - Kesteren - Lienden - Maurik - Ochten - Ommeren
Opheusden - Randwijk - Ravenswaaij - Rijswijk - Valburg - LIzendoorn
Zetten - Zoelen
•`:.

ti>

.

,

•
,

- de"-.Y."0",ectkicim>th;

15
it

t

4

HISTORISCHE KRING KESTE REN & OMSTR.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: F. Schuurman
Mauritslaan 10
6669 AX Dodewaard (0488) 4130 31
folkertschuurman@orange.n1
Secretaris: D. J. Honders- Schuurman
Mauritslaan 10
6669 AX Dodewaard (0488) 4130 31
jokehonders @orange.n1
2e Secretaris: J. W. van den Bosch
Kempkeslaan 1
4043 LT Opheusden (0488) 441721
jwvandenbosch@kpnmail.n1
Penningmeester: H. C. Moorrees
Narcissenstraat 8
6666 BA Heteren (026) 4722163
henkmoorrees @ hetnet.n1

Leden:
Chr. de Bont
Molenstraat 33
3911 KK Rhenen (0317) 6137 26
chris.debont@wur.n1
E. W. de Walle
Parallelweg 5
4043 KG Opheusden (0488) 42 84 24
e.walle@minlnv.n1
D. N. Tap
Tielsestraat 233
6673 AD Andelst (0488) 452474
Secretariaat Werkgroep Zetten:
A. H. C. C. (Ton)Janssen
Tielsestraat 110
6674 AC Herveld (0488) 45 2140
janssen.vdliefvoort@wxs.n1

STICI-ITING AREND DATEMA INSTITUUT
Bestuurssamenstelling
Voorzitter/directeur:
F. F. J. Nieuwenhof • De Ganzenhof 33 • 4061 BM Ophemert (o6) 10 71 09 90
f.f.j .nieuwenhof@freeler.n1
Secretaris: D. J. Honders-Schuurman
Mauritslaan 10
6669 AX Dodewaard (0488) 4130 31
jokehonders @ orange .n1

Penningmeester: R. Martens
Schenkhofstraat 2a
4041 CA Kesteren (0488) 4818 96
ranmartens@planet.n1

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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.

2

NIEUWSBRIEF HKK&O 30e jaargang

nr.i - december 2011

INHOUD

COLOFON
Nieuwsbrief
Gezamenlijke uitgave van de
Historische Kring Kesteren
en Omstreken en het
Arend Datema Instituut
Redactie:
D.J.Honders, J.van Ingen,
H. Borgstein en F.Schuurman.
Redactieadres:
Arend Datema Instituut,
Postbus 62, 4040 DB Kesteren
t.a.v. Redactie Nieuwsbrief
Bezoekadres:
Historische Kring Kesteren & Omstr.
Arend Datema Instituut
Stationsstraat 40-42
4041 ci• Kesteren
Telefoon: (0488) 48 22 05
Openingstijden:
Woensdagmiddag 14.00-17.00 uur
Woensdagavond 19 .00 - 21. oo uur
Donderdagochtend 09.30 -12.00 uur
Of op afspraak.
Betalingen:
Contributie €17,- /jaar
Historische Kring Kesteren & Omstr.
Giro 3725054 / Bank 3319 57183

Arend Datema Instituut:
Giro 777704 / Bank 3319 74 6o6
Internet: vvww.hkko.n1
E-mail: info@hkko.n1

NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe

jaargang

Van de voorzitter
4-5
Lezingen dec., jan. en febr.
6-7
9-13
Widukind - Joke Honders
De Hoge Woerd - Kobus van Ingen 14-19
Tabula Batavorum - Jaarboek 2011 21-23
Kwartierst.: A. C. D. van der Linden 24-25
27-29
Excursie 2011: Verslag
Werkgroep Zetten: Lezingen
30
31-33
CNME 't Pakhuis Hemmen
Reg. Archief Rivierenland
35
36-37
Kerstverhaal - Hans v. d. Hatert
Briefhoofd
37
Opheusden: Vanaf de Dijk
39-41
Uit de historie van Herveld (iv)
41-43
Historische foto
45
Dialectwoorden 15
45
Hannes: Te pas komme
46
Korte Berichten
46

December 2011
• Maandag 12 december
Vicary Kesteren, lezing 20. 00 uur.
Januari 2012
• Maandag 9 januari
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 17 januari WG Zetten
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
Februari 2012
• Maandag 13 februari
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 21 februari WG Zetten
Oude School Hemmen, 20.00 uur.

111".1 - december 2011

3

VAN DE VOORZITTER
Folkert Schuurman

Werk aan de winkel
Hoge Woerd Kesteren weer in de belangstelling
Oog voor het landschap en de veranderingen daarin zijn uitermate belangrijk bij het
opsporen van oude bewoningsgronden.
Al rond 1840 beschreef ds. 0. G Heldring
in zijn 'Wandelingen ter opsporing van
Bataafsche en Romeinsche oudheden' de
Hoge Woerd in Kesteren als een `vondstrijk'
gebied. Vanaf 1881 beschreef ook Geurt Jan
Brenkman, de smid uit Aalst, vele vondsten van de Hoge Woerd in zijn brieven aan
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
In die tijd stond archeologisch onderzoek
echter nog in de kinderschoenen.
De eerste wetenschappelijk gefundeerde
archeologische onderzoekingen werden
uitgevoerd door Jan Hendrik Holwerda. Hij
had in 1905 stage gelopen bij de Duitse archeoloog Carl Schuchhardt, waar hij geleerd
had dat grondverkleuringen belangrijk zijn
als tekens van compleet vergane bouwresten. In zijn boek 'Nederland's vroegste
geschiedenis' uit 1918 wordt de Hoge Woerd
weer genoemd als potentieel bewonings gebied van Bataven en Romeinen.
In onze tijd kwam de Hoge Woerd weer
in de belangstelling toen, voorafgaande aan
de aanleg van de Betuwelijn, in de periode
1992-1997 grondig onderzoek werd uitgevoerd op deze plaats, echter met meer wetenschappelijk gefundeerd inzicht en vooral
met veel meer technische mogelijkheden
om uit kleine details verregaande conclusies
te kunnen trekken. Het resultaat is vastgelegd in een voortreffelijk rapport van 400
pagina's dat in 2001 werd gepubliceerd.
4

WERKGROEP ARCHEOLOGIE

Gelukkig beschikken wij over een goed
functionerende groep amateur - archeologen
die ook altijd attent is op veranderingen
in het landschap, vooral als er wordt gegraven op de bij onze vereniging bekende
archeologisch verwachtingsvolle plaatsen.
Door deze oplettendheid kon er voor
worden gezorgd dat er in overleg met de
gemeente een onderzoek werd opgestart.
Door alle financiële beperkingen van
deze tijd zou zonder onze vele enthousiaste
medewerkers het onderzoek veel beperkter
zijn geweest. Elke dag waren zij met velen
(ook van buiten onze vereniging) aanwezig
om te zoeken naar sporen.
Een woord van dank is daarom op zijn
plaatst aan al diegenen die onder leiding
van Kobus van Ingen hebben meegeholpen de vindplaats zoveel mogelijk in kaart
te brengen. Het verslag van Kobus kunt u
lezen vanaf pagina 14.
Om u alvast een beetje nieuwsgierig te
maken hiernaast een foto van een van de
mooie vondsten: een`Bataafs kopje', een uit
brons gegoten kopje van een Bataafse strijder en een foto van een uitgegraven afval put, gemaakt van gevlochten hout, waarvan
boven direct een replica werd gemaakt om
de constructie duidelijk te maken.
Het wachten is nu op het rapport van
het ingeschakelde archeologische bureau
dat - nadat alle vondsten door onze leden
zijn schoongemaakt - uit alle opmetingen
en vondsten een conclusie moet trekken.
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DECEMBERMAAND

De maand december is voor onze leden altijd een beetje feestmaand, want met deze
Nieuwsbrief ontvangt u eveneens het Jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum.
Ook ditmaal weer vele bijdragen van onze
leden met artikelen uit ons werkgebied. Een
verslag van de aanbieding op pagina 21.
OPHEUSDEN
BEWONINGSGESCHIEDENIS

Op de lezing van november kon deel 3 van
de Bewoningsgeschiedenis van Opheusden
aan de auteurs worden aangeboden.
We willen ook vanaf deze plaats de auteurs bijzonder hartelijk dankzeggen voor
hun inzet voor onze vereniging. De drie
tot nu toe verschenen delen vormen een
'standaardwerk' voor iedereen die zich bezig
houdt met de geschiedenis van Opheusden.

waardoor ze zelfstandiger en als rechtspersoon kunnen functioneren.
Er werd aanvankelijk gedacht aan een
stichtingsvorm, maar dat blijkt geen ideale
constructie te zijn. De Werkgroep beraadt
zich hierop nog.
VAKANTIEVERHALEN

Joke Honders is weer op een 'historische'
vakantie geweest. Wat ze dit jaar te zoeken
had in het gehucht Enger in het Teutoburger
Wald kunt u lezen vanaf pagina 9.
FONDS HULPBETOON

Het overleg met het Fonds Hulpbetoon is afgesloten voor wat betreft de indeling van het
te bouwen centrum en onze plaats daarin.
Verdere stappen zullen volgen nadat de
vergunningenprocedure is doorlopen.
TOT SLOT

Het bestuur wenst alle leden, adverteerders,
Op de jaarvergadering hebben we aange- Vrienden van het Arend Datema Instituut
kondigd dat we zoeken naar een andere en alle verdere relaties prettige feestdagen
•
constructie voor de Werkgroep Zetten, en een goede jaarwisseling.

WERKGROEP ZETTEN
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LEZINGEN
Hans Borgstein en Ran Martens
Zalencentrum 'De Vicary' v.h. 'Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27

Maandag 12 december 2011
20.00 uur
Zalencentrum 'De Vicary'
De heren Eigenraam en Ritschie
I De TBC-stoomtramlijn
Zo'n loo jaar geleden kende onze streek
een, nu nog steeds bekende, stoomtramlijn: de TBC-lijn. Deze verbond de steden:
Tiel-Buren-Culemborg. Zij was echter van
belang voor de gehele regio.
In deze lezing zullen de heren Eigenraam
en Ritschie ingaan op de geschiedenis van
deze lijn en vertellen over de achtergronden,
over de mensen en het materieel.
Prentbriefkaart 1917.

Vooral zal aandacht worden gegeven aan
het tracé:
Waar heeft deze lijn precies gelopen?
▪Wat was er te doen en te zien langs deze lijn?
• En ook: Is daar nog wat van over?
De precieze loop van de TBC- Lijn werd
de basis van een fietsroute, die werd vastgelegd in een fraai boekje.
Door de medewerking van het Regionaal
Archief Rivierenland konden de auteurs beschikken over een aantal foto's uit die tijd.
De locaties op deze foto's werden vanaf
exact hetzelfde punt opnieuw gefotografeerd. Het is heel interessant deze beide
beelden te vergelijken.
De presentatie van een en ander kan wor den omschreven als: Een reis door ruimte
en tijd, langs het tracé van de TBC-lijn. IN

Station met ItOomam CULEMBORG

6

NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe

jaargang nr. 1 - december 2011

I

Maandag 9 januari 2012

Maandag 13 februari 2012

20.00 uur Lezing

20.00 uur

Zalencentrum 'De Vicary'

Zalencentrum 'De Vicary'

Dr. C. M. Hogenstijn
Hanzesteden, een Europees netwerk

Na een algemeen beeld van het Hanzever bond, gaat de spreker in op de aansluiting
bij dat verbond door kooplieden uit het
tegenwoordige Nederland. De IJsselstreek
speelde daarbij een hoofdrol. De grotere
steden, als Zutphen, Deventer en Zwolle,
behartigden de belangen van de kleinere,
zoals Doesburg, Oldenzaal en Ommen.
Uit de koopliedenhanze ontwikkelde zich
een stedenhanze. Die kende een 'Gouden
Eeuw', lang voordat zo'n bloeiperiode in
Holland aanbrak. Toen de Hollandse 'Gouden Eeuw' zich aankondigde verschoof het
economisch zwaartepunt naar het westen
en werden de steden in de oostelijke landprovincies regionale verzorgingscentra en
grensvestingen ter bescherming van de
latere Randstad.
De heer dr. C. M. Hogenstijn promoveerde te Nijmegen op een studie over de
Patriottenbeweging (in de 18e eeuw), is
werkzaam als stadshistoricus van Deventer
en heeft boeken en artikelen gepubliceerd
over de geschiedenis van Deventer en Oost•
Nederland.
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Marjan Witteveen
Maarten van Rossem, veldheer

Maarten van Rossem staat bekend als
nietsontziend veldheer. Dat was hij zeker,
maar hij was ook een slimme en geliefde
legeraanvoerder, een moderne bouwheer
en een rijke grootgrondbezitter.
Hij kwam uit de Bommelerwaard als
tweede en vrij kansloze zoon uit de lage
adel. Door zijn kwaliteiten schaarde hij
zich onder de belangrijkste edelen van de
Lage Landen.
Zijn werk voor hertog Karel van Gelre en
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voor keizer Karel v strekte zich uit over een
gebied dat reikte van Groningen tot Brunswijk in het noorden en van Calais tot Metz
in het zuiden. Zijn bezittingen lagen echter
alle in Gelderland. Hij leefde bovendien in
een tijd van grote veranderingen in de oor logvoering. Over deze intrigerende man en
deze tijd is veel te vertellen.
•
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WIDUKIND
Joke Honders

I

De grote tegenspeler van Karel de Grote

Tijdens onze vakantie in de omgeving van
het Teutoburger Woud bezochten we onder andere het plaatsje Enger (Noord - RijnWestfalen, district Herford) en stuitten daar
in de plaatselijke Stiftskerk op een heel bijzondere graftombe. Deze tombe herinnert
aan het feit dat in deze kerk de belangrijke
Saksische hertog Widukind begraven zou
liggen...

te laten bekeren, ze hebben immers hun
eigen goden.
Over Widukinds jeugd en afstamming is
weinig bekend, maar hij moet een belangrijk man geweest zijn, want hij was immers
getrouwd met de Deense prinses Vestfold,
zuster van de Deense koningen Ragnar en
Siegfried. (Anderen noemen haar ook wel
Gerberga).

WIE WAS WIDUKIND?

WIDUKINDS VERZET

De Frankenkoning Karel de Grote had een
tegenspeler die hem meer dan 30 jaar het
leven zuur maakte. Zijn naam was Widukind (Wittekind), dat letterlijk kind van
het woud betekent.
Als ergens in het grote Frankenrijk opstanden uitbreken en vreemde volken binnenvallen, ziet Widukind zijn kans schoon
om zich eveneens te roeren en tegenstand te
bieden. Hij en zijn volk voelen er niets voor
zich laten te onderwerpen en tot christen

In 772 onderneemt Karel een eerste expeditie tegen de Saksen. Zonder veel moeite
weet hij door te dringen tot het hart van
het Saksische Rijk en laat er een belangrijk
heiligdom verwoesten. Zes jaar later komen
de Saksen weer in opstand, deze keer onder
leiding van Widukind. Karel trekt onmiddellijk tegen hem op, maar Widukind krijgt
hij niet te pakken, die is naar zijn schoonfamilie in het hoge noorden gevlucht. In 782
probeert Widukind het nogmaals, maar ook
deze keer zonder succes. Karel
treedt nu mededogenloos op en
laat 4500 Saksen executeren. Na
een derde mislukte poging ziet
Widukind in dat verder verzet
niets oplevert en dat hij daarmee zijn volk alleen maar meer

ellende en nood brengt. In 785
geeft hij zich als laatste Saksische edelman over en laat zich
met kerst te Attigny tot Christen
Widukind geeft zijn
verzet op en laat zich dopen.
NIEUWSBRIEF HKK&O
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dopen, waarbij Karel de Grote als peetoom
optreedt. De paus organiseert ter gelegenheid van deze doop een groot feestmaal.
Deze gebeurtenis wordt afgebeeld op een
bronzen wandplaat in de kerk van Enger.
Widukind behoudt zijn positie als hertog van de Saksen. Daarnaast zou hij ook
graaf van Hamaland zijn geworden. Hij is
de stamvader van belangrijke Saksische
families zoals de Ottonen, Welfen, Ascaniërs
en Billungen en via zijn achter - achterkleindochter Mathildis van Ringelheim zouden
zelfs de Europese vorsten van Widukind
afstammen, maar daarover bestaat geen
volledige zekerheid.
Widukind wordt de held van de Saksen
en niet alleen van de Saksen...
HET MUSEUM TE ENGER

Vlak naast de kerk bevindt zich een prachtig
18e eeuws vakwerkhuis dat rond 1933 door
de aanhangers van Hitler werd ingericht als
museum voor Widukind. Zij hadden een
nationale held nodig. Voor het museum
verrees een enorm ijzeren standbeeld, dat
in de oorlogsjaren is neergehaald omdat
men het ijzer nodig had voor kanonnen!
Maar in de naastbijgelegen plaats Herford
is nog wel zijn standbeeld te bewonderen.

DE GRAFPLAAT IN DE KERK

Achter het altaar bevindt zich de tombe.
Het zandstenen relief daarop toont de levensgrote gestalte van een jongeman in
heersersornaat. Op het hoofd draagt hij een
spangenkroon en de vingers van zijn linkerhand laten een tot nu toe niet verklaard
teken zien. Wil dit teken - misschien een
Noors Runeteken - misschien zeggen dat
hij in het verborgene nog steeds zijn eigen
goden aanbad?
Wat de grafplaat betreft, deze wordt gedateerd op omstreeks lic)c), waarmee zij als
een van de vroegste grootplastische werken
in Duitsland wordt beschouwd. De houten
onderbouw is eindi6e eeuw vervangen door
een stenen onderbouw. Karel iv bezocht in
1377 het graf en dit bezoek wordt als bewijs
aangehaald dat Widukind hier ook daadwerkelijk begraven ligt.

Het museum en het verdwenen standbeeld.
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uitgewezen dat ze familie van
elkaar waren, maar dat er geen
vader-zoonrelatie aantoonbaar
was. Om nu werkelijk te kunnen aantonen dat één van de
60 - jarigen inderdaad Widukind
is, zou er DNA onderzoek moeten
worden verricht op het skelet
van koningin Mathilde, die in de
abdij van Quedlinburg begraven
werd en wiens graf bekend is.
Daarvoor is tot nu toe nog geen
toestemming verkregen. Misschien maar goed ook, dan blijft
de mythe in ieder geval in stand.
STOFFELIJKE RESTEN

De heren van het vlakbij gelegen stift lieten
rond 1200 in het oostelijk deel van het schip
een graf openen en haalden er menselijke
beenderen uit. Of zij deze toen al als de
resten van Widukind beschouwden is niet
geheel duidelijk, wel zeker is dat zij ze bij
hun verhuizing in 1414 naar Herford als
Widukindrelikwien meenamen. In 1822
kwamen de relikwieën terug naar Enger
en werden in een houten schrijn bewaard.
Toen in 1970 echter deze resten antropologisch werden onderzocht, bleek het om de
resten van een jonge vrouw te gaan! Maar
er was hoop. Tegelijkertijd werden bij een
opgraving in de kerk voor het hoofdaltaar
de graven gevonden van drie mannen. Twee
mannen van rond de 60 jaar en een jongeman van circa i6 jaar. DNA onderzoek heeft

NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe

MATHILDE VAN RINGELHEIM

Achterkleindochter Mathilde trouwde in
909 met koning Hendrik 1 (Hendrik de
Vogelaar) en werd de moeder van:
• Otto 1 de Grote, koning en keizer van het
Heilige Roomse Rijk;
• Bruno de Grote, aartsbisschop van Keulen;
• Hendrik 1 van Beieren;
• Gerberga van Saksen, die huwde met Lodewijk iv van Frankrijk;
• Hedwig, moeder van Hugo Capet.
Mathilde is degene die in 947 bij de kleine
kerk in Enger een klooster stichtte, het Dionysiusstift, het oudste koninklijke kannunikenstift in Westfalen, dat tot 1414 is blijven
bestaan en vervolgens naar Herford is ver huisd. In een heiligenvita over
het leven van koningin Mathilde
wordt Widukind als stichter van
de eerste kerk in Enger genoemd
en daarom wordt Mathilde ook
als zijn nazate beschouwd.
Dat Widukind in de Stiftskerk
te Enger begraven zou liggen
wordt voor het eerst vermeld

jaargang nr. 1 - december 2011
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Salades,
Warme en koude buffetten en hapjes,
Belegde broodjes, Barbecuepartijen,
Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz.

Voor bedrijven en particulieren
• Beheer en taxaties

Bonegraafseweg 13 - 4051 CG Ochten
Tel.: (0344) 64 55 90
E-mail: info@huiberscatering.n1

• Onteigening en planschade
• Grond en pachtzaken
• Schaderegelingen

www.huiberscatering.n1

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

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

,
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Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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in 1216 in de Rijmkroniek van
de geleerde monnik Eberhard
van Ganderheim. Als hij het over
Widukind heeft schrijft hij 'De
here starf unde warte tot Engere
begraben.'
WIDUKIND
EN ONZE REGIO

Wat heeft Widukind nu met onze
regio te maken zult u zich afvragen? Toch wel een klein beetje,
doordat zijn vermeende nakomelingen bezittingen in onze
contreien hadden. Bijvoorbeeld keizer
Otto in, de achterkleinzoon van koningin
Mathilde, schenkt in 997 aan een bij Aken
te stichten klooster op de Luisberg predia
(goederen) o.a. te Ommeren, Maurik en
Leidon (waarmee Leede bij Kesteren bedoeld wordt) . Dit was hem door een zekere
weduwe Alda opgedragen, waarmee de beruchte Adela van Hamaland wordt bedoeld
die in die tijd weduwe was. De familie van
haar eerste man (Imed) zouden afstammelingen zijn van Widukind.
Het Stift Enger had trouwens in die tijd
zelf ook een relatie met onze regio en wel
met een goed onderaan de Amerongse berg.
In 950 geeft koning Otto 1 aan het bovengenoemde klooster te Enger bij Herford namelijk een goed te Agilmari in de Veluwe
in het graafschap van ene Linger (Liugeri?).
Algemeen wordt aangenomen dat hiermee

Vóór zijn doop zou hij op een zwart paard
hebben gereden en daarna op een wit. Het
Saksenros is o. a. afgebeeld op de wapens of
vlaggen van Herford, van NordrheinWest falen, Nedersaksen, Twente en het Engelse
graafschap Kent. De voormalige gemeente
Renkum voerde zowel een zwart als een
wit paard in haar wapen. Hoe is Kent te
rijmen met Renkum zult u zich afvragen?
Daarvoor heb ik wel een vermoeden, maar
daarvoor is meer onderzoek nodig.
•

Het `Saksenros' leeft voort in wapens en
vlaggen. Onder: Nordrhein Westfalen, Kreis
Herford, Renkum, Nedersaksen en "Pwente.
Rechtsonder op pagina 12 het wapen van Kent.

het tegenwoordige Egelmeer bedoeld wordt

dat in het bos tussen Amerongen en Rhenen
ligt. Widukinds afstammelingen hadden
in onze streek dus bezittingen liggen en
daarmee is de link gelegd.
TOT SLOT

Widukind verscheen later in tal van legenden als heilige en bouwer van vele kerken.
NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe
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DE HOGE WOERD KESTEREN
Kobus van Ingen, hoofd archeologie mocCeo

Opgravingen zuidelijk van de A15
eerste impressie van de resultaten
I Een
Toen ondergetekende op donderdag 20 ok tober j .1 . de Walenhoekseweguitreed viel het
me op dat er een aannemer was begonnen
met graafwerkzaamheden. Ik ben er even
gaan kijken en mijn eerste waarneming was
dat er verkleuringen in de bodem zichtbaar
waren. Zaterdag daarop kon ik niet met onze
archeologiewerkgroep op pad, dus toch
maar even een e-mail geschreven met het
verzoek om ter plaatse poolshoogte te gaan
nemen. Diezelfde zaterdagavond stuurde
André Schaaij me al een sms met het bericht
dat er veel Romeins was waargenomen.
In de daaropvolgende week is alles in
beweging gekomen. Op dinsdag constateerden we heel duidelijke bouwsporen met
evenwijdig lopende lijnen en een tweetal
dichtgeslibde watergangen die min of meer
haaks op de bouwsporen waren gelegen. Er
Een onduidelijke houten constructie in een hoek.

14

waren al werkgroepleden die het woord
`Castellum' in hun mond durfden te nemen.
Hier had het ook veel van weg en om die
reden is er dan ook contact gezocht met de
gemeente met het verzoek de werkzaamhe den even stil te leggen en middels een korte
professionele beoordeling te laten vaststellen of het ook inderdaad een Castellum zou
kunnen zijn zoals wij veronderstelden.
Toen de gemeentelijke organisatie eenmaal was overtuigd van het belang, werd
de hulp ingeroepen van mevrouw Channa
Cohen Stuart van het Archeologisch Bureau
Terra Archcheologie. Nadat we met haar de
plek bezochten stonden we wat sterker;
een castellum zou het misschien kunnen
zijn, maar het zou ook nog wel eens een
Romeinse tempel kunnen zijn. Op basis
van dit gegeven besloot de gemeente de
Een amfoor met een afgebroken handvat.
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Rechte sporen in het afgegraven terrein. Inzet: plaatsbepaling via de sateliet.

graafwerkzaamheden stil te leggen en een
archeologisch onderzoek van start te laten
gaan. Door de tijdsdruk werd in overleg met
de drie partijen besloten de vindplaats met
professionals en amateurs gezamenlijk te
laten opgraven. Uitgangspunt van de gemeente was dat het terrein `archeologievrif
opgeleverd zou moeten gaan worden; dus
alle sporen grondig te onderzoeken, inmeten en in kaart brengen. Om het terreinwerd
een hek geplaatst om ongenode gasten te
weren, dit met het oog op de waarde van de
sporen en natuurlijk ook voor de veiligheid
van mensen die het zouden willen betreden.
Reeds bij aanvang van de werkzaamheden werd duidelijk dat er een rijkdom
aan sporen was; veel sporen echter waren
flinterdun en met moeite te herkennen.
Bureau Terra heeft geen bevoegdheid tot

het doen van graafonderzoek en om die reden werd het onderzoeksteam uitgebreid
met archeologen van het bureau Syntegra.
Met professionele GPS apparatuur werden
de sporen ingemeten en konden we gaan
beginnen met het uitvoeren van grondboringen en het graven van coupures dwars
op de spoorverkleuringen. Op deze wijze
werd de diepte, de vorm en de ouderdom
van de sporen duidelijk. Alle sporen zijn
genummerd en alle vondsten van metaal,
natuursteen en aardewerk konden onder
het spoornummer worden geborgen.
Dagelijks waren er vrijwilligers aanwezig
om bij het graven te helpen. Dit waren natuurlijk allereerst de leden van de werkgroep
Archeologie van de xxx&o, leden van de
AWN (Archeologische Werkgemeenschap
Nederland) uit onze regio en een behoor-

NIEUWSBRIEF Hioc&o 3oe jaargang nr. 1 - december 2011
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Cotottefe hwoinglorickting
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751
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Tel: (0488) 441298
Fax: (0488) 4432 92
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404./ CS
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Kesteren

Lunch a la carte
van 12.00 tot 16.00 uur - dinsdag t/m zondag

maanda. .esloten

Veerweg 1 - Opheusden T: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
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lijk aantal vrijwilligers uit onze regio, die
het gewoon leuk vonden om mee te doen.
Het weer zat ons enorm mee, we hebben
geen spat regen gehad, maar het was wel
behoorlijk koud, edoch daar kun je jezelf op
kleden. Mijn eigen Danja kwam namens de
gemeente dagelijks met verse koffie en thee.
Daar kikkerden we dan weer enorm van op!
Sommige sporen gaven nauwelijks materiaal bloot, anderen daarentegen waren
juist rijk aan archeologisch materiaal. Tegen de verwachtingen in kwam er nogal
wat Midden- en Laat-IJzertijd materiaal
voor de dag. We vonden die scherven in
de sleuven en deze zullen daar tijdens de
Romeinse bouwactiviteit in zijn gekomen.
Het toont in ieder geval aan dat deze plek
al zeker 400 jaar bewoond was voordat de
Romeinen zich hier vestigden. De hoeveelheid bronzen fragmenten leek aanvankelijk
erg hoog, gaandeweg in de tijd werd dit
minder. Dit is een beetje in tegenspraak met
de enorme hoeveelheid bronzen fragmenten
die we in de jaren zeventig vonden bij het
onderzoek naar de sporen van het castellum
van Maurik. Wel mag als een bijzonderheid worden genoemd dat we een zeldzaam
ijzeren lampenbakje uit de Romeinse tijd

konden bergen en een zogenaamd 'Bataafs
kopje', een uit brons gegoten kopje van een
Bataafse strijder. Daarnaast o.a. nog een
muntje uit de tijd van keizer Augustus en
ook nog een Keltisch muntje.
Het Romeinse aardewerk dat we vonden
is typisch voor de eerste eeuw na Christus. Het is merendeels gebruiksaardewerk. Slechts een klein deel van hetgeen
we vonden bestaat uit het kostbare Terra
Sigilata (rood gestempeld aardewerk) en
Terra Nigra (zwart glanzend aardewerk) . De
hoeveelheid potscherven is echter enorm,
we hebben het vanaf de opgravingssite
moeten vervoeren met een kar achter een
personenauto, dat zegt wel iets.
Dinsdag 22 november zijn we met de directe opgravingen gestopt. Op dat moment
waren alle sporen ingetekend en de sleuven
waren grondig op vondsten onderzocht.
Het laatste 'putje' dat we hebben onderzocht was een zeer bijzondere houten
waterput. Deze put strekte zich uit tot ca.
J. meter onder het grondwaterpeil. De berging van de duigen van deze put was enkel
mogelijk door gebruik te maken van een
aggregaat en een zware dompelpomp. Beide
door een Dodewaardse aannemer kosteloos

Kobus bij een van de gevonden watergangen.
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Roos Veldkamp met alweer een scherf.
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De laatse vrijdag werd nog een interessante put ontdekt. Inzet: hout met een penverbinding uit deze put.

ter beschikking gesteld. Het eruit gekomen hout zullen we in de komende tijd
onderzoeken op details en op ouderdom.
Gezien het feit dat zich op de bodem van
deze put een forse scherf Marne aardewerk
beyond, nemen we voorzichtig aan dat de
put ruim voor het begin van de jaartelling
is gegraven. Of we nu het Castellum, een Tempel, een Villa
complex of een nederzetting
hebben ontdekt is tot vandaag

schoonmaken, tellen en determineren. Deze
gegevens, gevoegd bij de opmetingen, zullen
uiteindelijk in een professionele archeologische rapportage resulteren. (Namens de
werkgroep, de AWN en alle vrijwilligers.)
U
Op vrijdagmiddag werd alles opgeladen.

onduidelijk. Verder onderzoek

van de sporen en vondsten zullen ons duidelijkheid brengen.
Door bemiddeling van de
gemeente mogen we in de komende weken beschikken over
de niet meer in gebruik zijnde
gemeentewerf van Dodewaard.
Hier kunnen we de vondsten
NIEUWSBRIEF HKK&O 3oe
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Transitoweg 2
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Telefoon (0344) 642819
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Internet: www.hazet.n1
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TABULA BATAVORUM
Kobus van Ingen

Jaarboek nr. 12: 'De Betuwe graaft zich in'
I Militair strategische objecten in het Rivierengebied
Op vrijdagmiddag ii november j .1 . was het
weer zo ver. Stichting Tabula Batavorum
bracht haar ne jaarboek uit. In het Heusdense Veerhuis werd onder goede belangstelling het eerste exemplaar van 'De Betuwe graaft zich in' overhandigd aan Herman
de Regt uit Ede. De heer De Regt schrijft al
vele jaren artikelen over allerlei historische
onderwerpen voor de Tabula jaarboeken.
De voorzitter van de stichting, Geert Visser,
prees de heer De Regt voor diens kennis en
veelzijdigheid op het gebied van de Betuwse
geschiedenis, ook hij prees de auteur, die
Herman de Regt spreekt een dankwoord.

ondanks zijn gevorderde leeftijd, ook altijd
zijn bijdragen keurig binnen de gestelde
tijdslimiet inlevert. Na deze overhandiging
sprak Geert Visser ook de andere auteurs toe
en ook zij kregen het jaarboek te zien. Ook
dit jaar ziet het boek er mede dankzij de inzet
van delay-out verzorger weer fraai uit. Een
toepasselijk groen gekleurde omslag geeft te
meer aan dat het hier een jaarboek betreft
dat geheel in het teken staat van de militair
strategische objecten in het Rivierengebied.
De inhoud van het boek is ook dit jaar weer
zeer veelzijdig, veel aspecten van de militaire geschiedenis in onze regio worden er
in belicht. De Romeinse aanwezigheid aan
de oevers van de Rijn, de stadsversterkingen
van Tiel en Huissen, maar natuurlijk ook de
vele militaire activiteiten in de Tachtigjarige
Oorlog worden belicht. Daarnaast is er veel
aandacht voor de Linie tussen Ochten en
De Spees en de fortificaties van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Kortom, een zeer
compleet overzicht!
HET 13E JAARBOEK

Na het officiële deel krijgt eindredacteur
Menno Potjer het woord. Hij geeft een

korte maar duidelijke uiteenzetting over
het thema voor het volgend jaar te verschij nen 13e jaarboek. Het wordt een heel breed
thema. Het gaat namelijk toepasselijk over
het ongeluksgetal 13. In dit jaarboek zien
we uit naar bijdragen over bijgeloof, sagen,
legenden en volksverhalen. Zo op het oog
niet zo tastbaar, maar wat nader onderzoek
N IEUWSBRIEF

HKK&O

3oe jaargang nr. 1 - december 2011

21

• damesmode
• herenmode
• kindermode
• algemeen textiel

Slagerij / traiteur Augustinus

• woninginrichting

NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL

Hoofdstraat 12 — 4041AD — Kesteren
Tel: 0488-482400— Fax: 0488-481092
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.n1

Boorsma
CENTRUM VOOR MODE SE VVONINCINRICHTING

Etrs, zet,ik nor ittr keteitzv,'
Kerkdwarsstraat 1 • 4041 XC Kesteren
Telefoon 0488 - 48 13 53 • www.boorsmakesteren.n1
Parkeren voor de deur!

UitvaartverrAtiorging
Erik van átt.Joest
Tel. 0344 - 65 55 32

dag & nacht

,

1.

•
k

t•••

Respect
voor alle wensen
Aandacht
voor alle mensen
• Voor- en nazorg
• Begeleiding en advies
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in de geheie regio
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nl

22

NIEUWSBRIEF HKK€10

30e jaargang

nr.1 -

december 2011

in en naar uw regio kan nog wel
eens meer opleveren dan u nu
denkt.
Tenslotte was er nog een
woord van dank aan het Tabula bestuurslid Frits Hoogveld, die zich vanwege drukke
werkzaamheden uit het bestuur
heeft teruggetrokken. Er was
ook nog een woord van dank
voor de eindredacteuren, de
vormgever en de directeur van
de Burense drukkerij Taylormade, die deze prachtige uitgave

Traditiegetrouw vond de presentatie van het
ie Jaarboek plaats in het Veerhuis te Opheusden.
Ook Junus Tahitu, al vele jaren de vormgever van het Jaarboek,
kreeg van voorzitter Geert Visser een bloemetje aangeboden.

heeft verzorgd.

Indien u denk een bijdrage
te kunnen leveren voor het 1.3e
jaarboek kunt u contact opnemen met Kobus van Ingen. •
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Betuwse kwartierstaat:

x Kest. 01-10-1808

x Lakemond 04-10-1814

x Oph. 19 -10 -1816

x Lakemond 04 -10 -181,

Cornelis Dirk
van der LINDEN

Geertruida (Geurtje)
van WETTEN

Otto
de WIT

Hendrina
van WETTEN
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werkster

•Kesteren 25-03-1816
Kesteren 11-09-1887

*Lakemond 29-09-1825
Kesteren 19-06-1888

naaister

•
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Aaldert Cornelis Dirk van der LINDEN
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Dina de WIT
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Thomas van der LINDEN
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matt,

Roos Veldkamp /dochter Sandra

E Verslag van 8 oktober 2011
Steenwijk • Blokzijl • Vollenhove
Na een voorspoedige busrit met Hatro kwamen we in Steenwijk aan.
Als eerste de Grote Clemenskerk bezocht.
De uitleg door dhr Laar was informatief
en leuk verteld. Voor deze kerk hebben er
vanaf 900 n.Chr.. al 11 kerken gestaan. Een
hele geschiedenis. De eerste kerk was van
hout, later uitgebreid met tufsteen en steen.
Specifiek viel ons op het houten beeld van de
heilige Adelbertus, een van de diakenen van
Bonifacius. Het beeldje staat in een nis en
stamt misschien wel uit de ne eeuw. Maker
onbekend. In 1566 is dit beeld geschonken
aan deze kerk vanuit het Catharijne convent
in Utrecht.
Een ander mooi verhaal is dat van Lam megien de Klokkenluudster. 40 jaar lang
heeft ze elk half uur in dienst van de gemeente de klokken geluid. Ze heeft er een
standbeeld voor gekregen.

Daarna op naar de koffie met cake in het
Kermis- en Circusmuseum. Ieder kon op
zijn gemak rondkijken en ook in het er naast
gelegen Stadsmuseum. Bij de archeologische uitstalling hing een foto van een houten
wiel, hier gevonden. Het dateert van 75 voor
Chr. Een van de oudste van de wereld. Nu
te bezichtigen in het Rijksmuseum voor
Oudheden te Leiden.
Een gedateerd keukentje met zand, zeep
en soda en o. a. een speculaasmachine. In het
oude winkeltje verkocht men Oudhollandse
(haverstro) snoepjes. Lekker! Er waren veel
leuke dingen te herkennen van vroeger. Na
de smaakvolle lunch weer de bus in.
Chris vertelde: Als een st ad op wijk
eindigt is een stad niet heel erg oud. Steen
slaat op de zwerfkeien in de stuwwal waar
Steenwijk op gebouwd is. Rond Steenwijk
waren er loofbossen (Steenwijkerwold) . Op

Interieur van de Clemenskerk en het standbeeld voor Lammegien, die van 1925-1964 de klokken luidde.
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

Eethuis 'De Veerstoep'
Ochten
Ook voor bruiloften en pártijen, o.a.
salades, bitterballen enz.

Hoofddealer van: Preston alu/teak Kettler Royal Garden - Smaragd Bankirai - Freeline
hardhout - K.W.A. Grenen - Summer Wood Teak Hartman Mesch
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Van der Sarde
Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
Internet: www.vdgarde.n1

Van Meegdenburg
Van Amersfoort
Telefoon (0344) 642491
b.g.g. 642772

PIET SPIES BV KESTEREN
Transport — Grondverzet — Machineverhuur
Zand- grind en grondhandel
Straatsteen — Rode Split — Containerverhuur
Tevens voor alle sloopwerken

(0488) 48 15 20

28

NIEUWSBRIEF HKKef0 3oe jaargang nr.1 - december 2011

deze manier vormde Steenwijk een van de
weinige toegangspoorten naar het Noorden
tussen de veengebieden door.
Rondom de stuwwal van Steenwijk was
heel veel veen. Deze werden afgegraven
waardoor petgaten en legakkers ontstonden. In de laatste fase werden de ontstane
waterplassen drooggemalen. Er onstonden
ook veel broekbossen (heel nat bos).
In Blokzijl mochten zij die dit konden
een wandeling van een half uur maken met
Chris. De mensen in de bus kregen toelichting van Kobus.
Het woord 'zijl' in Blokzijl betekent sluis
en een blok is een manier van afsluiten van
het water. Aan het mooie haventje van Blokzijl stonden we lekker in de zon en Chris
vertelde over de handelsrelatie van Blokzijl
met Amsterdam, waardoor de huisjes aan
de haven typisch Amsterdams leken met
Blokzijl, rijkdom in de Gouden Eeuw.
geveltjes uit de 3.7e eeuw. Er werd heel wat
turf vervoerd naar het westen. We moesten even wachten toen de brug openging op een kei-leem-bult. Op deze bult gingen
en het was spannend om te zien hoe alle we dus ons afzakkertje nemen, op eigen
schepen zich in de sluis manoeuvreerden. kosten, zoveel men wilde.
Om 17. o o uur werd de thuisreis aanvaard.
Ondertussen het trieste verhaal gelezen van
Kaatje bij de sluis. Verder ging de bus over Met heel veel dank aan Kobus en Chris onze
•
de zeedijk naar Vollenhove. Vollenhove ligt geweldige reisleiders!
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WERKGROEP ZETTEN

WG
Zetten

Ton Janssen, secretaris

Lezingen jan. /febr. 2012
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62
Zoals gebruikelijk organiseert de werkgroep
Zetten geen lezing in de maand december.
Dinsdag 17 januari 2012
20.00 uur De Oude School Hemmen
Daan Tap
De kerk in Andelst was nauw
verbonden met Huis te Andelst
De eerste lezing in het nieuwe jaar gaat over
de kerk in Andelst, die een wel zeer lange
geschiedenis kent. In de zuidmuur van deze
kerk zijn nog heden ten dage delen van een
bouw uit de roe eeuw te herkennen. De
parochie in Andelst, die verantwoordelijk
was voor de bouw van deze kerk, is na Elst
de oudste kerkgemeenschap in ons gebied.
In Andelst heeft ooit ook het huis Andelst
gestaan. Dat `kasteer is al in de loop van
de 19e eeuw afgebroken, maar de oprijlaan
is ook nu nog duidelijk aanwezig evenals
een aantal andere zaken die men indertijd
domweg niet opgeruimd heeft.
Deze zaken hebben inmiddels een historische waarde gekregen en zouden wellicht
geconserveerd moeten worden. Over het
ontstaan van het Huis Andelst is helaas tot
nu toe weinig bekend.
Daan Tap heeft zijn hele leven in de directe nabijheid van zowel de kerk als het
afgebroken kasteel gewoond en gewerkt.
Uiteraard heeft Andelst altijd zijn grote belangstelling gehad en in de loop der jaren
heeft hij veel kennis van over zijn dorp op gebouwd. Vanavond deelt hij die uitgebreide
kennis met de belangstellenden.
•
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Dinsdag 21 februari 2012
20.00 uur De Oude School Hemmen
I Jaarlijkse Quizavond

Voor de derde keer op rij houden wij een
quiz die tevens een educatief karakter heeft.
Natuurlijk hebben we inmiddels ervaring
opgedaan in de organisatie van een derge lijke quiz. In voorgaande jaren kenmerkte
de avond zich vooral door de gezellige sfeer
in de zaal. Het motto 'ter leeringe ende
vermaeck' is voor het komende vraag- en
antwoordspel dan ook zeker weer van
toepassing. Wij zullen in de nieuwe quiz,
naast vragen over wetenswaardigheden over
ons werkgebied, ook wat meer algemene
vragen stellen.
Wij verwachten dat we op deze wijze
weer een leuke en leerzame avond voor onze
leden en andere belangstellenden gaan beleven.
•
De muur van het middenschip ca.1920.
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CNME -'T PAKHUIS HEMMEN
Ton Janssen

Cultuur Natuur Milieu Educatie
II Milieuvriendelijk gebouw
In de Boelenhamsestraat 7 in
Hemmen is sinds mei 2011 in
een voormalige fruitopslagplaats
informatiecentrum CNME 't Pakhuis gevestigd. CNME staat voor
Cultuur Natuur Milieu Educatiecentrum.
In de herfst van 2009 kwam de vraag
op: Wat doen we met dit oude in onbruik
geraakte gebouw'. Door ontwikkelingen
in de fruitteelt stond het monumentale
gebouw al enige tijd leeg en een dergelijk
gebouw dreigt langzamerhand te vervallen.
Indertijd is zelfs sloop overwogen.
Op initiatief van de rentmeester van het
Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending,
de eigenaar van het gebouw, is toen een
aantal organisaties gaan denken over een
nieuwe invulling voor 't Pakhuis.
Eén van die organisaties was de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Na
uitvoerige discussies waaraan ook het IVN,
de Dorpsraad Zetten-Hemmen en vertegenwoordigers uit het onderwijs meede den kwam men via een LIEP (Landgoed
Informatie en Educatie Punt) tot het idee

De inrichting en veel
verbouwwerkzaamheden
zijn voor een zeer groot
deel door vrijwilligers voor
hun rekening genomen. Een
ruwe schattinggeeft aan dat
hier is000 vrijwilligersuren
in zijn gestoken. Nu het centrum open is
draait het nog steeds uitsluitend op ongeveer
so vrijwilligers.
Het CNME kent een permanente educatieve opstelling via zogenaamde panelen.
In deze panelen wordt, veelal interactief,
informatie gegeven over zaken die met cultuurhistorie, natuur en milieu te maken
hebben. De historische panelen geven informatie over de archeologie van het gebied
en ook over de historie van het landgoed en
over het dorp Hemmen. Voor natuur is er
plaats voor vogels, bomen en insecten. Ook
over het milieu is informatie over lucht- en
waterkwaliteit en de in Hemmen gevestigde
cluster van biologische bedrijven. Daarnaast
wordt er momenteel gewerkt aan een zogenaamde kringlooppuzzel.
Naast deze panelen heeft het CNME

van een CNME.

ruimte voor het inrichten van wisselten-

Het gebouw werd grondig gerestaureerd
en de ontsierende uitbouw die in de loop
van de tijd was ontstaan werd verwijderd.
De werkplaats voor werknemers van het
Landgoed Hemmen werd er gevestigd en
op de bovenverdieping kwam het CNME.
Deze bovenverdieping is voor mensen die
minder ter been zijn via een lift bereikbaar.

toonstellingen en er is een goed ingericht
auditorium met een groot projectiescherm
en een zich uitbreidende mediatheek met
o.a. historische films en fotomateriaal.
Natuurlijk is er ook plaats ingeruimd voor
beelden die uitleg geven over natuur en
milieu. Inmiddels is een aantal wandelroutes samengesteld, die over het landgoed
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De bakker met
het grootste assortiment!
hpae idi .

GratiS

notars.

tot bij de

i

Assurantieen financieringskantoor

ONZE SPECIALITEIT:

Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes

a. hommersom b.v.
r
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 442144 - Fax (0488)442897

Betuwse bolussen
Betuwse krenteklfimpkes
Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 48 26 24

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 602792
32

RE ILIGEBRINK
0/

11°

Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 45 45 08
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De oude appelschuur met de nog niet verwijderde aanbouw.

leiden en waarin uitleg gegeven wordt over
zaken die men onderweg tegenkomt. Een
fietsroute is in de maak.
In het Centrum is informatie over het
milieu een van de kerntaken. Het huishoudelijk afvalwater van het Centrum (en
van de naastgelegen dienstwoning van het
landgoed) wordt gereinigd door een milieuvriendelijke helofytenfilter. De verwarming
wordt gedaan door een biomassacentrale.
De biomassa is het snoeiafval van het landgoed. Belangstellenden kunnen informatie
krijgen over de filter en de verwarming.
Het Centrum verzorgt in samenwerking
met basisscholen Natuur en Milieueducatie.
Klassen van basisscholen uit verschillende
plaatsen uit de omgeving komen voor een
excursie naar 't Pakhuis en gaan onder des-

reca zijn allerlei arrangementen
mogelijk, die vaak worden gecombineerd met een door gidsen begeleide excursie over het
landgoed of door ons centrum.
Informatie hierover kan worden
ingewonnen via e-mail.
Bezoekers zijn welkom op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. In de winter zal
het centrum in ieder geval op
zondagmiddag toegankelijk zijn,
behalve rond de feestdagen.
Als U een keer in de buurt
bent zien we U bijzonder graag
in ons centrum verschijnen. •

Trots wappert het vaandel voor de verbouwde schuur.
(Foto: lannemieke Fotografie).

kundige leiding o . a. van 'Natuurouders' een

wandelingmaken over het landgoed. Hierbij
wordt uitleg gegeven over, vaak seizoensgebonden, verschillende onderwerpen.
Het is ook mogelijk een vergaderruimte
in het centrum te huren of bijvoorbeeld het
auditorium. Uitgebreide informatie vindt U
op onze website pakhuishemmen.nl.
In samenwerking met de plaatselijke hoNIEUWSBRIEF HKK&O
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Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

Schildersbedrijf Hans van Ewijk

Rembrandt van Rijnstraat 44 • 4033GH Lienden
06 51637973 • 0344-602740
34
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REG. ARCHIEF RIVIERENLAND
H. H. Huitsing

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel - Telefoon (0344) 61 22 30
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: wvvw.regionaalarchiefrivierenland.n1
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur
I Buren: dinsdag 09.00-12.30 en 13.30-16.30. Na telefonische afspraak
Bijzondere sluitingsdata 2011-2012
Buren: dinsdag 27 december 2011 en 3 januari 2012
Sluitingsdata 2011 voor alle lokaties
Maandag 26 december (2e Kerstdag)

CHARTERS VAN TIEL
DIGITAAL OP DE WEBSITE

200 JAAR BURGERLIJKE STAND:
ALLEMAAL OP PAPIER

De charters uit het Oud Archief van Tiel (en 200 Jaar geleden heeft Napoleon de registraZandwijk) zijn digitaal te bekijken op onze tie van geboortes, huwelijken en overlij den
website. Charters (oorkonden) zijn door hun aangepast en de Burgerlijke stand ingevoerd.
ouderdom en het oude schrift al fraaie stuk - Naar aanleiding hiervan is er een onderken om te zien. Maar de inhoud maakt ze nog wijsproject ontwikkeld:
www. allemaaloppapier. n1
interessanter. Het zijn akten, gebruikt van
de Middeleeuwen tot de achttiende eeuw, Dit project biedt op een overzichtelijke maom officiële berichten te verkondigen. De nier archiefmateriaal zichtbaar en is vooral
inhoud van de op perkament geschreven bedoeld voor de bovenbouw van het basisteksten werd vaak met zegels bekrachtigd. onderwijs en de eerste klassen van het VMBO.

STICHTING VRIENDEN VAN HET REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND

Sinds kort is deze stichting opgericht om voor het Regionaal Archief belangrijke
documenten of andere archivalia te verwerven die niet in het archief aanwezig
zijn, maar er wel thuishoren.

Alle historische verenigingen uit de regio hebben een bestuurslid voor deze stichting
aangezocht.Voor onze vereniging is dat Frans Nieuwenhof. Vanaf de ingebruikneming van het nieuwe gebouw van het RAR, medio 2012, zal het nieuwe bestuur
aantreden. Voor €15 per jaar kunt u Vriend van het Regionaal Archief Rivierenland
worden. Ook bedrijven kunnen `Vriend' worden. Meer in de volgende Nieuwsbrief.
Willem Rijneke, voorzitter
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KERSTVERHAAL
Hans van den Hatert

I
Een

bijzondere 'Stine Nacht'

Het was waterkoud en er viel een beetje
sneeuw. Met dekens en met jassen en mantels omgeslagen zaten een twintigtal evacuees op de schuurbalker van de boerderij
Prinsenhof in Echteld. Zij zaten te rillen van
de kou, maar ze waren ook bang. Niet alleen
van het water, maar ook van het schieten
vanaf de overkant van de Waal. Stel je voor
dat de boerderij een voltreffer zou krijgen.
Vluchten was er dan niet bij, want het water
stond ter plekke drie meter hoog.
Al drie weken lang klotste het water tegen de muren van de boerderij. Plots begon
het te vriezen. Op een avond viel het op, dat
er weinig of helemaal niet geschoten werd.
En doordat er op het water een laagje ijs was
gekomen werd het doodstil. De stilte werd
alleen onderbroken door de geluiden van
een evacué als deze iets op de emmer had
gedaan en van het bidden van mevrouw
Van Druten uit Eldik. Zij bad voor haar zoon
Rinie, die tijdens het vluchten uit Eldik door
Duitse soldaten van de straat was geplukt.
Hij moest in Ochten aan de dijk van de
Linie gaan werken. Vanaf die dag op het
laatst van september had men niets meer
van hem vernomen.
Geen wonder dat deze mensen ongerust
waren, want iedere avond was de lucht in
de richting rood gekleurd van de branden
en ook het kanongebulder was duidelijk
te horen. Hun wanhoop nam nog toe door
het gerucht dat er in Ochten aan de Linie
dwangarbeiders gesneuveld waren. Driekes
Jansen, de oude veerknecht die een bootje
36

had weten te bemachtigen en die geregeld
naar de Kanaaldijk voer, was zo'n beetje
de ordonnans tussen de bewoonde wereld
en diegenen die door het water ingesloten
waren.
Hij wist te vertellen dat veel gravers in
Ochten voor het water waren gevlucht en
de Rijn waren overgegaan. Wel vertelde
hij dat de zoon van de familie Booy door
granaatvuur was omgekomen.
Tijdens het hoge water kwam men dag
en nacht niet uit de kleren en er was weinig
te eten. Tegen de honger at men gedroogde
appeltjes en vooral witte stroop. Dat kwam
van jamfabriek De Betuwe en bestond uit
glucose dat gemaakt was van suikerbieten.
Gelukkig bracht Driekes zo af en dan een
paar broodjes mee, die wat kwaliteit betreft
bijna niet te eten waren. Maar als je honger
hebt smaken bruine bonen zoet.
Dat heen en weer varen van Driekes was
niet zonder gevaar. Zo wist hij te vertellen
dat er bij ons in de buurt drie jonge mensen
verdronken waren. De boot waarin zij zaten
was doordat er onder water een pomp had
gestaan omgeslagen. Het waren leden van
de BAB die hulp kwamen bieden. Driekes
zelf was ook bijna verdronken. Toen hij het
vertelde moest men toch lachen. Op de achterdeur van de boerderij gezeten deed hij zijn
behoefte. Op nog geen tweehonderd meter
afstand viel er een vliegende bom of tewel
een Vi. Door de luchtdruk viel hij met zijn
blote gat achterover in het ijskoude water.
Gelukkig wist hij zich vast te klampen aan
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een drijvende boomstam en al ploeterend
wist hij zich te redden. De oude mevrouw
Staal, die bijna de hele dag lag te rusten,
sprak de hele dag over de inmaakpotten die
ze in Ochten had moeten achterlaten. Wat
zouden die van pas gekomen zijn.
Op de balkerzolder was het bijna niet
meer uit te houden Het was beginnen
te vriezen dat het kraakte. Op het water
kwam een dun laagje ijs. De golfslag tegen
de muren van de boerderij hoorde men niet
meer. Wel werd er nog geschoten. En toen op
een avond werd het griezelig stil. Spottend
vroeg men zich af: 'Zou Churchill de granaten op hebben?' Opa van Soest een evacué
uit Scheveningen zei ineens: 'Er wordt niet
geschoten omdat het Kerstavond is. Dat deden ze in '14- '18 ook niet. Na die woorden
werd het echt stil en iedereen begon terug te
tellen. Ineens begon mevrouw Staal: 'Stile
Nacht' te zingen. En allen zongen mee. Nooit
is dit lied plechtiger gezongen als op die
gevaarlijke hooi of balkerzolder. Ook de
tranen bleven niet achterwege.
Het begon die nacht hard te vriezen en
de volgende dag kon men er al voorzichtig

op lopen. Het ijs werd een vriend en vijand.
Een vijand werd het dat de terplaatse gelegerde Hollandse ss- ers weer actief werden. Deze gingen er weer op uit om jongens te verplichten met hen mee te gaan
om in Tiel in de door joden verlaten huizen
te gaan plunderen. En dat was dan: niet
goedschiks, dan kwaadschiks. Een vriend
werd de vorst dat men weer contacten kreeg
met de buurtbewoners en dat men elkaar
weer kon helpen aan voedsel te komen. Zo
kwamen er tweede kerstdag twee mannen
over het ijs naar de boerderij gelopen met
een slee. Ze waren van het Rode Kruis en
kwamen een krentenbrood brengen. Toen
zij weg wilden gaan klonk er vanaf de zolder een geschreeuw van jewelste. Het was
die van mevrouw Van Druten, die als een
raket van de zolder kwam. Huilend riep ze:
`Rinie, Rinie, mijn jungske, mijn jungske'.
Ze vloog op hem af en viel hem om de hals.
En een eveneens huilende Rinie zei maar:
Mam,mam, pap, pap, ik wist niet beter dan
dat jullie in Friesland zaten' Het werd daar
op het ijs een Kerstmis om nooit te vergeten!

BRIEFHOOFD
Redactie

W.
v. d. Peppel
............••••••••••••••••••••••••••••••...~›.•
EXPEDITIE

-

LUXE VERHUUR

HOOFDSTRAAT 216 — TELEFOON 214
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

!Abate,
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Resteren
Telefoon 0488 - 48 2226

Li r

's maandags gesloten

H.WEIJMAN

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
• aankopen o.g.
• verkopen o.g.
• taxaties
• hypotheken
• gratis berekening maandlasten
• financiële adviezen

_11Pii. ()

Zoekt u ergens een woning?
Laat het ons weten!
Bel ons op of stap vrijblijvend
bij ons binnen.

çz

Makelaardij o.g. Joop van Mourik BV
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 6024 00
38

Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 4429 06
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OPHEUSDEN: VANAF DE DIJK
Frans Nieuwenhof

AD

Bewoningsgeschiedenis van Opheusden
Deel 3
Op maandag 14 november was het eindelijk zover dat het boek Vanaf de dijk aan de
schrijvers, Menno Potjer en Jan Jager, kon
worden aangeboden. Dit gebeurde voorafgaande aan een lezing voor onze kring
door - heel toepasselijk - Menno Potjer.
Het boek draagt als ondertitel De bewoningsgeschiedenis van Opheusden in de

17e en .18e eeuw, deel 3. Met dit laatste deel
is de serie waarschijnlijk compleet, hoewel Folkert Schuurman, die de aanbieding
verrichtte, in zijn toespraak wees naar de
bekende Sisyphus (van de sisyfusarbeid en
het sisyfisme) en de verschillende ideeën
die er naar aanleiding van zijn opvattingen
bestaan. Duidelijk is dat wetenschappelijk

De auteurs, Jan Jager en Menno Potjer, ontvangen van voorzitter Folkert Schuurman het eerste exemplaar.
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onderzoek nooit klaar is. En niet gepubliceerd onderzoek is geen onderzoek.
Het werken aan het derde deel heeft
slechts vier jaar gekost en gezien de rijkdom aan gegevens en de hoeveelheid archiefmateriaal dat de schrijvers hebben
moeten lezen en verwerken is dat niet
lang. Wij hebben dankzij deze schrijvers
een goed en vrijwel compleet inzicht in de
bewoningsgeschiedenis van Opheusden.
Niet alleen belangrijk voor mensen die iets
met Opheusden hebben maar ook een fraai
voorbeeld voor onderzoekers die andere
plaatsen - waar ook in Nederland - willen
beschrijven.
Naast een eerste boek - een soort sigaar
uit eigen doos - kregen de schrijvers een
presentje waarmee zij hun boekenkasten
verder kunnen vullen, voor zover er nog
plaats is natuurlijk.
Om de kosten voor de publicatie zo laag
mogelijk te houden is ditmaal gekozen voor
productie in eigen huis. Dat betekende onder andere het kopiëren van circa 12000
bladzijden (6000 vel A4) door Marlies van
Oosten, onze vaste vrijwilligster, en zorgen
dat ieder boek zijn eigen bladzijden kreeg.
Niet te weinig, maar ook niet te veel. Als
blijk van dank kreeg zij een presentje uit
handen van de voorzitter.
Na een korte pauze heeft Menno Pot jer een boeiende lezing gehouden over De

macht van de Graaf van Culemborg in de
Neder- Betuwe, vooral in Lede! Oudewaard
en omgeving, in de ie eeuw. Het was een
mix van onderzoek, feiten, veronderstellingen en soms fictie. De grens tussen waarheid
en anekdote is soms moeilijk te trekken. Laat
uw fantasie de drijfveer zijn voor gedegen
•
onderzoek.
Alle drie delen van De bewoningsgeschiede nis van Opheusden in de 17e en i.8e eeuw zijn
en te koop bij het Arend Datema Instituut
€ i.o,00 exclusief eventuele verzendkosten.
U kunt ze daar ook inzien.
Deel I.: Naar de bronnen
Deel 2: Naar de Hamsestraat
Deel 3: Van de dijk af
Marlies van Oosten ontvangt ook een presentje.

Voor een stijlvolle begrafenis in
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren
Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o.

WEVERS
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken

40

Familie Wevers o. Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 4110 55 o (06) 300 40 552
info@weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD
Herman de Regt

Een Overbetuwse plaats, vrijwel
Ill kansloos om een echt dorp te worden. Deel iv.
WOONOORDEN

De bewoners van de rivierkleistreken kozen
hun woonplaats langs de oevers van de diverse rivierlopen. Deze waren namelijk iets
hoger dan de gebieden verder weg, de kom men. Deze stroomden langzaam vol, telkens
als er veel water uit Duitsland kwam. Daar
kon men dus niet wonen. Men probeerde
zich tegen dat komwater te vrijwaren door
een laag dijkje, tevens als weg dienend. In
de Over-Betuwe heet dat Achterstraat of
Klapstraat of Klipstraat. West van Andelst is
de Klipstraat. Oost van Herveld ook, maar
tegenwoordig Moordakkerstraat en Onder stalstraat genoemd.
In het begin gaven de landerijen op die
oevers voldoende voedsel. Maar toen - ook
door de groeiende welvaart - het aantal
bewoners steeg, was er meer land nodig.
Dat was geen eenvoudige opgave. Want de
kommen waren begroeid met oerbos. Er
ontstonden open plekken als er bomen om vielen, waar dan allerlei heesters, kruiden
en grassen een kans kregen. Daar bracht
men elke dag de koeien heen. En in de herfst
ook de varkens, die eikels en beukennootjes

om er bouwland van te kunnen maken. Want
ze werden steeds dieper door het inklinken.
Bovendien kwam er niet meer telkens een
dun laagje vruchtbaar slib overheen.
Elk kerspel, dus elk dorp, was hiermee
bezig. Soms was er tussen kerspels eengrens
dwars door het oerbos afgesproken of door
hogerhand bepaald. Soms ook niet. Dan
namen de ijverigste ontginners het grootste
deel in gebruik.
Hoe was dat rond kerspels Herveld en
Andelst? De Zettenaren hadden geen kasteelheer die hen kon beschermen, ze waren
erg ijverig. Ze konden niet naar het noorden, want daar was de wetering, de Linge.
Ook niet naar het westen, want daar was de
Hoge Heerlijkheid Hemmen. Wel naar het
zuiden. En zo kwamen ze dichtbij Andelst.
Wat er voor Andelst nog overbleef wilde
de kasteelheer daar echter voor zichzelf
houden als jachtgebied.
HOE ONTSTOND KLEIN-ANDELST?

Daarom keek hij ten behoeve van de Andelstse boeren naar elders, machtig als hij
was. Zijn kasteel had een dubbele gracht,

opaten. Te hoeden met honden.

een zeldzaamheid. Hij wilde zelfs twee vliegen slaan in een klap. Namelijk ook tegen-

OERBOS ROOIEN

wicht bieden tegen het machtstreven van de
kasteelheer van Homoet. Zoals beschreven
in Deel iii beheerste deze de waterafvoer van
het grootste deel van Ambt Over - Betuwe.
Op het kaartje is aangegeven om welk gebied het ging. Het omklemde een deel van
de uitwateringspunten van die zegen. Het

Dit begon aan de randen. Daarna kwam
het graven van greppels en sloten. Toen laat
dertiende, begin veertiende eeuw de bandijk
langs Rijn en Waal aaneengesloten geworden
was, kon er veel meer oerbos aangepakt
worden. De kommen bleven echter te nat
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Bouwbedrijf Gebr. van Dorland BV
Uw betrouwbare partner in de bouw!
Bouwbedrijf Gebroeders van Dorland BV is op het industrieterrein van Dodewaard gevestigd.
In het pand bevindt zich achter de kantoren een timmerwerkplaats met diverse houtbewerkingsmachines. Al het mogelijke houtwerk wordt hier op professionele wijze gemaakt, waaronder
kozijnen, ramen, deuren, dakkapellen, trappen, luiken enz. We bouwen bedrijfspanden en
woningen maar zijn ook actief in de scheepsbetimmering, in onderhoud en in renovatiewerk.
Bouwbedrijf Gebr. van Dorland by
Houtmanskampweg 7 • 6669 MZ Dodewaard
Telefoon (0488) 41 1814 • Fax (0488) 41 15 68

VAKGARAGE

ZAAYER v.o.f.
Ill

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES

r-1

Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

BOVAG
• nieuwe auto's
• occasions
• onderhoud en APK-keuring
• roetmeting
• accessoires
• gecertificeerde alarminbouw

• banden en accu's
• autoruitenlijn
• ombouwen tot automaat
met Click 'n Go
• schadereparatie
• financiering en leasing

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur
Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur
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kreeg de naam Klein-Andelst en kwam te
horen bij kerspel Andelst. Een kerspel in
twee delen is heel zeldzaam in ons land.
DE BREEDESTRAAT
Er kwam een weg naar Klein- Andelst,
beginnend bij het punt waar de Steenenkamerstraat uit kwam op de Herveldse
Hoogstraat. Ook de Andelstse Hoofdstraat
eindigde daar. De naam werd Breedestraat,
voldoende breed voor al die koppels koeien
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2.Waalwetering
3. Hoofdstraat
4. Hoogstraat
5. Steenenkannerstraat
6. Breedestraat

en varkens elke dag; twintig tot veertig meter en niet verhard. Koeien zijn net mensen;
ook zij lopen liever niet door hooggras. Nee,
ze sjokten achter elkaar op een slingerend
paadje. In 1832 was dit paadje er nog. In de
figuur de zuidelijke helft van deze straat. •
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WESTRENEN MECHANISATIE
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES
DE ERKENDE DEALER VAN:

JOHN DEERE

E,I KARCHER

mow

STIM:

VIKING

KOPEN BIJ DE ERKENDE DEALER BETEKENT:
EEN GOED ADVIES, EEN SCHERPE PRIJS
PERFECTE SERVICE en REPARATIE!
WWW.WESTRENENMECHANISATIE.NL
Spoorstraat 71 KESTEREN 0488-481588

Motor- en autorijschool Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
Biedt opleiding voor:
rijbewijs A (Motor)
rijbewijs B (Personenauto)
rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

www.rijschoolkeuken.n1
Tel. (0488) 48 26 33

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten

GEDIPLOMEERD

Wij lessen met:
CBF 500 motoren met ABS
BMW ii8d en izod personenauto's
Land Rover freelander voor de aanhangwagen
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HISTORISCHE FOTO'S
Redactie

Wegwerkers uit Eck en Wiel voor het veerhuis in Rhenen. Wie kent de mannen op defoto?

DIALECTWOORDEN 15
Joke Honders

1. Duppert. Die kjal is een echte duppert.
Die man is een slome.
WNT: Duppert komt van duppen of doppen,
in enkele uitdrukkingen gebruikt in de zin
voor ogen. Een duppert is eigenlijk iemand
die niet goed uit zijn ogen kijkt.
2.Verhabzakt. De boks van Jan was helemaol
verhabzakt. De broek van Jan was helemaal
uit model geraakt.
NIEUWSBRIEF HKK&O

Praote
gij
dialec'

WNT: verhab(be)zakken of verab (be)zakken, verhapzakken is 'slap geworden, uit
zijn figuur of model geraakt; verslonsd'.
3. Wètere'. Jan há gin tijd, hij moes' de koeie'
nog wètere'. Jan had geen tijd, hij moest de
koeien nog water geven.
WNT: Wètere' komt van wateren= te drinken
•
geven.
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KORTE BERICHTEN
Redactie

Ge há wel gelijk Hannes, toen de gij
zee dát'er op de slaomweg in Ochten
nog es ongelukke zouwe gebeure. ik
heb nog geluk gehad,want ik heb alleen de heup már gebrooke, már hij
had me net zo goed over de kop kunne
rije. Bij mijn weete doe de gemeinte er
niks aon.'t Is toch eeuwiege schaand.
Ik zee: ja vrouwke, gij zijt de jerste nie
die ze op de Houtkoperstraot onderstebove hem me gereeje. De weg is
vur fietsers lèvensgevaorlijk.'t Was
't vrouwke van Daan Quint die me er
over aonsprook. lk beloofde heur dá
ik 't jerste de beste raodslid er op zou
aonsprèke. `Da hoef'de nie te doen,
waant een raodslid of wethauwer zag
't gebeure...'
Ja, ge kun te pas komme.
Zo gong van de week Henk de Jong
uit Kestere naor defysio in Kestere. Hij
há iesende pijn in de rug.Toen ze hum
geholpe hadde en hij de jas aontrok
miste hij de autosleutel; hij doch dá
hij 'm verlore had en zoch alles af. En
de jassezakke, had 'ie wel tien kir ten
onderste bove gehaauwe. Iedereen
zoch mee. Da duurde tot dá er eentje zee: 'hedd'um nie in de auto laote
zitte of hedd'um soms laote valle bij
't uitstappe?'
Hullie naor buite. Ze hoefde nie te
zuuke, want er was gin auto mir... •
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High Tech Romeinen

Museum Het Valkhof Nijmegen
Technische hoogstandjes
uit de Romeinse tijd.
Nog t/m 4 maart 2012.

Valkhof Junior

Speciaal voor kinderen van 7-12 jaar
Elke zondag van 13.00-17.00 uur
Kosten: € - per persoon,
exclusief museumticket.
In dit spiksplinternieuwe lab ontdek je alles
over de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.
In deze moderne variant van een middeleeuws scriptorium en een Romeinse werkplaats ga je zelf aan de slag met echte museumobjecten. Onderzoek bijvoorbeeld het
skelet van een Romeins paard of een middeleeuwse pispot. Weet jij de weg te vinden
op de Peutingerkaart, een echte Romeinse
wegenkaart? Werk mee aan het ontwerp
van een Romeinse muurschildering! Bestudeer de middeleeuwse miniaturen van
de gebroeders Van Limburg en ontcijfer de
wereldberoemde kalenderplaten. Ook kun
je in een hele dure, levensechte kopie van
de middeleeuwse boeken van de gebroeders
Van Limburg bladeren.
•

Wa sedde gij?, Hannes
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
e-mail notaris©soons.knb.n1
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'VAN ECK 8.z
OOSTERINK

cornmunicatieregissews

COvML \ICATIE
Van Eck E, Oosterink is volop in beweging Als communicatieregisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van
al uw communicatievragen. Wij ontwikkelen uw website, verzorgen
uw digitate mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden
uw huisstijl. Bij Van Eck & Oosterink vindt u concept, creatie en
productie onder één dak Dat is niet alleen efficient, het leidt ook
tot een beter resultaat Wel zo gemakkelijk voor u.
•
•
•
•

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

www.vaneckoosterink.com
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