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Maart 2015 

• Donderdag 5 mrt. Lezing HKMB 
Liefkenshoek Heteren, 19.30 uur. 

• Maandag 9 mrt. Lezing HKK&O 
Museum Ommeren, 20.00 uur. 

• Dinsdag 17 mrt. Lezing HKMB 
LEDENVERGADERING 19.30 uur 

Oude School Hemmen, 20.15 uur. 

April 2015 

• Maandag 13 apr. Lezing HKK&O 
Ledenvergadering 19.30 uur 

Museum Ommeren, 20.15 uur. 
• Dinsdag 21 apr. Lezing HKMB 

Oude School Hemmen, 20.00 uur. 

Mei 2015 

• Woensdag 6 mei ROMEINENDAG 

Museum Ommeren 
• Maandag  ii  mei. Lezing HKK&O 

Museum Ommeren, 20.00 uur. 

4 
5 

6-7 

COLOFON 

Gezamenlijke uitgave van het Arend Datema Instituut, de Historische Kring Kesteren 
en Omstreken en de Historische Kring Midden-Betuwe. 
Redactie: H. Borgstein, D. J. Honders, J.van Ingen, A. H. C. C. Janssen en F. Schuurman. 
Redactieadres: Arend Datema Instituut, Postbus 62, 4040 DB Kesteren 
t.a.v. Redactie Nieuwsbrief 
Bezoekadres: Historische Kring Kesteren & Omstr. en Arend Datema Instituut 
Streekmuseum Baron van Brakell • Provincialeweg 21 Ommeren. 
Telefoon: (0344) 607431 
Openingstijden: Woensdagmiddag 14.00-17.00 uur Woensdagavond 19.00-21.00 uur 
Donderdagochtend 09.30-12.00 uur of op afspraak. 

@ Arend Datema Instituut 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. 

Auteurs die in dit tijdschrift publiceren, geven onvoorwaardelijke toestemming tot het in digitale 
vorm opnemen in openbare databases. 

NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 33e jaargang nr. 2 — maart 2015 	 3 



1 een beeld van het inzic 
is verkregen. Ook het 
menteel wordt uitgev 
zoals een duik- en  son  
waterplas de Bijland ei 
dat elders is gepland. 

Als onderdeel van h 
kritisch naar de Geld 
Nadat de Romeinen ron 
van de verovering van 

e 

G ermania Inferior  
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LEZINGEN KESTEREN 

Hans Borgstein en Ran Martens  

Streekmuseum  'Baron van Brake11'  te  Ommeren, 
Provincialeweg 21, 4032 NZ Ommeren. Tel. (0344) 607431 

I

Maandag 9 maart 2015 
20.00 uur 
Museum Ommeren  
Drs.  Jan Verhagen 
Romeinse waterwerken 

Jan Verhagen voert een promotieonder-
zoek uit naar de Romeinse waterwerken 
in de Rijn-Maas delta. In dit deel van het 
Romeinse Rijk gingen de belangrijkste 
transporten over het water. Niet alleen de 
rivieren werden benut, maar er werden 
ook routes gecreëerd door het graven van 
kanalen. Spreker zal een overzicht geven 
van de vele theorieën die in de loop der 
jaren zijn ontstaan over de ligging van de be-
faamde Drususgracht. Op grond van nieuw 
bodemonderzoek kan een aantal van deze 
theorieën de prullenbak in. Spreker geeft  

t dat door de studie 
Dnderzoek dat mo-
erd komt aan bod, 
?.eronderzoek in de 
vervolgonderzoek 

!t onderzoek is ook 
•se  Limes  gekeken. 
145 na Chr. afzagen 
Germanië, hebben 

ze de Rijn tot rijksgre ns gemaakt: de  Li-
mes,  met een reeks fort n (castella). Spreker 
heeft de informatie over de afstanden tussen 
Romeinse plaatsen in  ([it  gebied opnieuw 
geanalyseerd. Hij komt ( .aarbij tot een aantal 
andere identificaties d: n altijd is gedacht! 
Onze kennis van de R( meinen is dus nog 
volop in ontwikkeling. 	 • 

De  Limes  loopt ch 'ars door de Betuwe. 



lattrliuut itingstraat Ite ArnhOtt  

Nec,10I-land besluit tot 
mobilisatie 

'eGRAVENHAGE, Morineog 

C. ,.•Cor.O...."?..0  mtIt 
-11ro.aPplo ton volt, 	t. zip, op do pitch*,  wolka  
op Nederland toe nittia'n cob, in great dal, tentt elits nog 
beataande hoop in, *an  gewapend  conflict in bee  buitenland  
malt uitiarakon, 	oinfidcbgheid near 	tijden  met olte 
tor betchikking  staande  neddalen to handhauen,  hoeft  do 
~op pompom:I Me fanner ttt money ...chief, mot het 
1,11,1,00 V. do uitinete rooiaorgieutateagol on isClarent 
thane hot baval gegavon tot mobilitatto van Levy,  
en Yloot. 
Os regerkii, huit 	rskanschip war,. ran d. smote 
inciellijkhedon ,s'o het Nedorlanallan,Palk, setae van 

h.t 	 9.".40 sij.  
Zij  doot•san itaroOp op de medeivividng van olio tn. 
~anon sit ttimsenschappldijk ago mostlijithoden to 
poad roo5olik4t4 overwInnon.  • 

I

Maandag 13 april 2015 

19.30 LEDENVERGADERING 
20.15 uur 
Museum Ommeren 
Koos Steehouwer 
Dorestad 

Koos Steehouwer probeert een duidelijker 
antwoord te geven op de vraag waarom 
Dorestad ligt op de plaats waar het ligt. 
Hij denkt namelijk dat het, bodemkundig 
nauwelijks waarneembare, al zeven eeuwen 
verdwenen riviertje de Zoel een hoofdrol 
heeft gespeeld in de ligging van zowel  Dore-
stad als zijn opvolger Tiel. Deze verbinding, 
die slechts enkele eeuwen bestaan heeft, 
zorgde ervoor dat er een directe vaart mo-
gelijk was van Noord naar Zuid-Nederland. 
Op de kruispunten van deze langeafstands-
vaarroute met de oost-west lopende grote 
rivieren, vinden we Dorestad, Tiel en Ros-
sum  / Heerewaarden, alledrie belangrijke 
plaatsen in de vroege Middeleeuwen. 

Deze visie heeft hij gepubliceerd in de 
Bos Atlas van de Nederlandse Geschiedenis 
en in de cultuur-historische routes Maurik 
en Buren. Bij de verkenningen voor deze 
boekjes is ook een ander idee ontstaan over 
de ligging van de Limesweg tussen Lienden 
en Maurik. Naar de mening van de spreker 
heeft die weg op een andere positie gelegen 
dan gepubliceerd is in de  Limes-Atlas. Ook 
wijst hij erop dat er - naast Rijswijk en  Mau-
rik - mogelijk nog twee onbekende castella 
hebben gelegen in de gemeente Buren. Ten 
slotte bestaat het vermoeden dat er in de 
Romeinse Tijd nog een hoofdrivierverbin-
ding heeft gelopen tussen Tiel, Buren en 
Beusichem, die belangrijk is geweest voor 
de verbinding tussen de  Limes  enerzijds 
en Nijmegen en Tongeren anderzijds. •  

I

Maandag 11 mei 2015 
20.00 uur 
Museum Ommeren  
Bernier  Cornielje 
Van Mobilisatie tot Capitulatie 

Op 28 augustus 1939 luidt de alarmklok van 
de mobilisatie over het neutrale Nederland. 
Ter bescherming van ons grondgebied wor-
den ongeveer 250 000 dienstplichtige mili-
tairen onder de wapenen geroepen. Zonder 
al te veel overtuiging en met beperkte mid-
delen zullen zij zich de komende tijd inzet-
ten voor de inrichting van de verdediging. 
Acht maanden mag ons land zich koesteren 
in de illusie van de gewapende neutraliteit, 
acht maanden mag ze dagdromen dat het 
geweld net als in de vorige oorlog aan onze 
grenzen voorbijgaat. De vroege ochtend 
van io mei 1040 confronteert ons land met 
de harde realiteit als de Duitse troepen de 
Nederlandse grens passeren en ons leger dat 
moet gaan doen waarop ze in voorgaande 
periode zo gebrekkig is voorbereid. 	• 
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ittl*:4414. 

Koning Dagobert met St.Omer. 

FOLKER 
Er bestaat namelijk een oude oorkonde 
uit 8551  waarin een zekere Folker een 
groot goederenbezit in zowel de Betuwe 
gelegen als in de omgeving van Rhenen 
aan het klooster Werden schenkt. In het 
tijdschrift Oud-Rhenen (jan. 2015) heb ik 
uitgelegd wie deze Folker geweest kan zijn, 
nl. een kleinzoon van Karel Martel, ook wel 
Folkwin van Terwaan geheten. 

Het vreemde is dat deze Folker zijn bezit 
aan Werden schonk en niet aan het klooster 
waarin hij begraven werd. Ik heb vervolgens 
trachten aan te tonen waarom dat was, na-
melijk dat klooster Werden (gesticht door 
de Nederlanse zendeling Liudgerus) een fa-
milieklooster was van de Adofamilie' .  Ado  
is ook weer een afkorting van Audo(merus). 

Bekend is in ieder geval dat Folkwin de 
relieken van de bovengenoemde heilige Au-
domerus terugbracht naar Terwaan. Er moet 
dus op een of andere manier een bepaalde  

relatie tussen beide personen hebben be-
staan, een verre familierelatie of de relatie 
met de plaats Terwaan. Folker had bezit 
in de Betuwe en als Folker Audomerus zo 
belangrijk vond, kan hij Ommeren naar 
deze heilige genoemd hebben. 

VRAAG 
De vraag is: had Folker ook bezit in Omme-
ren en omgeving? De goederen in de Betuwe 
die hij aan het klooster Werden schenkt 
worden van oost naar west opgesomd: Ewic 
Silec (Slijk-Ewijk), Elti  (Elden)  en Rines-
hem, Getvurd (Gesperden bij Dodewaard) 
en tenslot Linterwic, waarvan niet duidelijk 
is waar dat gelegen heeft.  

Linter  doet aan Linden (Lienden) denken, 
Linterwic was dan een Wijk bij Lienden, 
terwijl Lienden weer dicht bij Ommeren 
ligt. Dat er een Wijk bij Lienden/Aalst lag 
heb ik in de Nieuwsbrief van maart 2014 al 
duidelijk gemaakt. 

Het is mogelijk dat een stuk van Om-
meren tot dit Linterwic gehoord heeft. Dit 
wordt wel enigszins duidelijk wanneer blijkt 
dat begin15oo van het landgoed Den Ouden 
Engh nog altijd een kleine tijns verschuldigd 
was aan de Heerlijkheid Lienden. Landgoed 
den Ouden Engh moet niet verward wor-
den met landgoed Den Engh van baron 
Van Brakell. Beide namen worden al begin 
1400 als twee afzonderlijke landgoederen 
beschouwd. Den Engh had meer met de 
buurtschap Meerten te maken en de Oude 
Engh met Ommeren zelf. 

EEN ANDERE MOGELIJKHEID 
Misschien moeten we wat de naam Omerbe-
treft nog verder terug in de tijd? Ik noemde 
hierboven al een vorst uit het begin van onze 
jaartelling, Inguiomer genaamd. Als we zijn 
naam ontleden, dan is het laatste deel van 
zijn naam Omer! Kunnen de namen Ingen en 
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Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 
en contactlenzenspecialist (ANVC) 

Ommeren dan nog dateren uit de Romeinse 
tijd? Dan moet daar wel een doorlopende 
bewoning zijn geweest, dus vanaf de Ro-
meinse tijd tot 800/900 aan toe. Dat was 
in Ingen het geval, getuige de archologische 
vondsten uit de Romeinse, Merovingische en 
Karolingische tijd. Die bewoning zal dan na 
de Romeinse tijd alleen op de hogergelegen 
plekken hebben plaatsgevonden, want de 
rest was na de Romeinse tijd door de langere 
tijd overstroomd. Ook al was bewoning in 
Ommeren misschien na de Romeinse tijd 
niet mogelijk, dan nog kunnen de mensen 
uit het nabijgelegen Ingen de naam voor 
Ommeren geweten hebben. 

TOT SLOT 

Zo zie je dat er aan de hand van plaatsna-
men mogelijk veel meer geschiedenis valt 
te achterhalen dan tot nu toe is gebeurd. • 

Bronnen 
1. Sloet, L. A. J.W.: Oorkondenboek der Graaf-

schappen Gelre en Zutphen. 's Gravenhage, 
1872. 
Linden, Stijn van der: De Heiligen. Amster-
dam, Antwerpen, 1999. 

Zonder kleur lastig weer te geven. De nummers 
duiden de ouderdom van de oeverwallen in de 
ondergrond aan.  Eck  ligt op de oudste afzetting 
(1, ca. 3000v. Chr.), daarna volgt Ingen (3), 
Ommeren (4) en Lienden (5, ca. 500 v. Chr.). 
(Gegevens ontleend aan Stout hamer, 2001). 

Gratis oogdrukmeting! 
Gratis ogentest! 

Prima brilmode advies 
1 jaar garantie op uw nieuwe bril 

Uitstekende service 

Hoofdstraat 28 
4041 AD Kesteren 

Telefoon (0488) 481305  
E-mail  info©damme.n1 
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LEDENVERGADERING 2014 

Joke Honders, secretaris 

 

Notulen van 14 april 2014 

1. OPENING 

Geen afmeldingen. 

Stilstaan bij afgelopen jaar: goed jaar; 
Overlijden: Ere-lid Hans van den Hatert, 
Wim van der Horst; 
• Lintje Wil van Schaik heeft o.a. bij ons 
meegwerkt aan een paar boeken. 
• Alles in kader van verhuizing 
• Ledenaantal: ca. 450 stabiel 

HKK&O 

Archeologie: 
• Alle archeologie naar Nijmegen, omge-
pakt in dozen en beschrijvingen met o.a. 
coördinaten 
• Hoge Woerd: van de opgraving is geen 
rapport gekomen, omdat het bedrijf fail-
liet ging. We gaan kijken of we er zelf een 
gaan maken. 

PUBLICATIES WAARAAN MEEGEWERKT: 

• Boekje Oranjevereniging Dodewaard; 
• Jager /Potjer: Deel 4 Opheusden gereed, 
verschijnt binnenkort; 
• Transcriptie kerkarchief Dodewaard / Ech-
teld. Dodewaard 16 boeken, van Echteld 
ook nog een paar verdwenen kerkboeken 
teruggevonden; 
• Samen met ANV Lingestreek en St. Menno 
van Coehoorn een project over Liniedijk in 
de 2eWO: boekje voor scholen/fietsroutes/ 
en lezing; 
• Kadastrale Atlas Neder-Betuwe: verschijnt 
niet meer in papieren vorm; 
• Rapport over Woerden;  

• Uitgave dagboekje  Otto  van Wijhe door 
Vrienden van de Wijenburg, speelt tijdens 
de 8o jarige oorlog. Folkert doet de opmaak. 

PROJECTEN WAAR WE AAN MEEHELPEN: 

• Onderwijsproject EDU-Art: Industriali-
satie Neder-Betuwe. Er is een zogenaamde 
leskist Steenovens aanwezig. Wij hebben 
aan dit project meegewerkt en kunnen 
eventueel op scholen hulp bieden. 
• Project Klompenpaden van het Gelders 
Landschap; o.a. ook langs museum in 
Ommeren, men is nog in gesprek met de 
eigenaren. 
• Indiëmonument: vorig jaar juni (2013) 
onthuld in het gemeentehuis Neder-Betuwe. 
• Monument Australische graven Dode-
waard. Hier heeft Folkert ook aan meege-
werkt. 
• Wij hebben een keer in de maand in ons 
gebouw nog steeds de veteranensociëteit. 

• GEMEENTE 

• Januari 2014: Veerhuis in Opheusden was 
monument van de maand. 
• Een nieuwe vlag voor de gemeente Neder-
Betuwe. Hij is door Folkert ontworpen. In-
middels goedgekeurd door de Hoge Raad 
van Adel. 
• \Vet op Cultureel Erfgoed per 1-1- 2012: 

de gemeente heeft helaas nog steeds geen 
Erfgoedcommissie. 
• Monumentendag 13 & 14 september 'Op 
reis' (2014 is ook het Jaar van Mobiliteit en 
Mobiel Erfgoed) met als thema's werkplaat-
sen, remises, koetshuizen, werven  etc.  
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meubelen 
tapijten 

gordijnen 
bedden 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

Albert Heijn 

Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 44 9140 

iC0110 vakzaak 

Piet van Walsem  

Woninginrichting 

Textielhandel 

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

P. J. VAN DAM 
Kalkestraat 8 
Dodewaard 

Tel. (0488) 41 13 13  
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• De Maand van de Geschiedenis 2014 heeft 
als thema Vriend & Vijand. Eerste Wereld-
oorlog of bijvoorbeeld  Operation Market  
Garden, 't  Loo  Apeldoorn, Wij Willem (I,  
II  en  III)  

ADI 

• Inbraken in ons gebouw, veel vernield. 
Gelukkig niets meegenomen op wat klein 
geld na. 
• Woord van dank aan Wim van den Bosch, 
Hans van Tintelen en Piet Thijssen die direct 
klaarstaan om de schade te herstellen. 
• De inventarisaties gaan gestaag door zoals 
foto's scannen, beschrijven ervan enz. 

TABULA 

• Tabula Jaarboek 2015 met als thema dit 
jaar: Openbaar bestuur late Middeleeuwen 
tot het algemeen kiesrecht in 1917. 
• Verhoging bijdrage. Daar hebben we be-
zwaar tegen gemaakt. Daarom terug naar 
het oude formaat. 

BEDANKT 

• Auteurs Nieuwsbrief. 
• Onze adverteerders + Vrienden ADI. 
• Bedankt bestuursleden Steunfonds (de 
heren Versluijs en Hoek). 
• In het bijzonder Frans Nieuwenhof en vaste 
medewerkers fotografie/ Genealogie / ICT 
• Marlies van Oosten, Tina van Veldhuizen,  
Silvia  Franken, Frank Noorderbos en Wim 
de Gier. 

2. MEDEDELINGEN: 

Verhuizing Ommeren: Een museum van 
drie partijen: Heemkunde Ommeren, Boe-
renwagenmuseum Buren en wij. 
• Twee weken geleden de sleutel gekregen. 
• Veel vergaderingen gehad met andere par-
tijen zoals  Limes  en Luim. Er is Europees 
geld beschikbaar voor de  Limes  (grens vroe- 

gere Romeinse Rijk). In Gelderland bestaat 
een 'gat'; alleen aandacht voor Nijmegen en 
Arnhem. We zijn we er in geslaagd om de 
Betuwe onder Nijmegen te schuiven, zodat 
de Betuwe ook meedoet in het project. 
• Beheerscommissie ingesteld van de drie 
partijen in Ommeren. 
• Afgelopen weekend hebben we gestaan 
met een stand op de Ondernemersbeurs 
Lienden. 
• 24 mei Opening Romeinenweek waar we 
in Ommeren ook aan meedoen, met  Limes-
wagen, twee Romeinen en een archeologie-
tentoonstelling. 
• Bouwen aan de tentoonstellingsruimte in 
Ommeren: een historische tentoonstelling 
van de prehistorie tot heden met daarin 
aandacht voor de  Limes  en de Romeinen, 
landbouw, fruitteelt enz. Wij richten ons 
vooral op schoolkinderen. 
• Opening voorzien op zaterdag 5 apri12015 
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor 
de bouw van twee wachttorens. Daar is 
subsidiegeld voor beschikbaar. Mogelijk 
een in Ommeren en een in Maurik. 
• Inning contributie m.i.v. 2014. Een oproep 
gedaan in de Nieuwsbrief van december 
om spontaan het lidmaatschapsgeld 2014 
te voldoen. De mensen die dit niet gedaan 
hebben krijgen begin mei een factuur. 
• Vraag Hist. Ver. Driel: deze vereniging 
zou graag het archief van Theo Essers en 
Van Dullemen hebben omdat die uit Driel 
kwamen en door hen aan ons geschonken 
zijn. We staan er afwijzend tegenover omdat 
de vereniging net pas is opgericht. 

3. JAARVERSLAGEN 

SECRETARIAAT EN WERKGROEPEN 

• Notulen Ledenvergadering 8 april 2013. 
Geen opmerkingen. 
• Jaarverslag 2013. Geen opmerkingen. 
• Werkgroepen, bedankt schrijvers enz. 
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AUTOBEDRIJF 

iiii
AZET 

Transitoweg 2 
4051 CA OCHTEN 
Telefoon (0344) 64 28 19 
Telefax (0344) 64 35 33 
Internet: www.hazet.n I  
E-mail:  info©hazet.n1 

rroS*1 

BOto 

Voor al uw: 

• APK-keuringsstation 
• Levering alle merken nieuwe auto's 
• Ruime sortering occasions 
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw 
• Moderne autowasserette 
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.) 

ZAAD- EN PLANTENHANDEL 

Firma 
S.A.H. van Binsbergen & Zn. 

Broekdijk 31a 4041  CT  Kesteren 

(0488) 48 13 43 

Uw adres voor: 

• Tuinbloemen, landbouwzaden 
en bestrijdingsmiddelen, 
• Alle soorten pootaardappelen, 
planten en meststoffen. 

Doe-het-zelf centrum 

* Verf 
	

* Schuifwanden 
* Verfmengen 
	

* Hout 
* Behang 
	* Plaatmaterialen 

* Sanitair 
	* Zonwering 

* Electra 
	

* Verhuur 
* Verlichting 
	

tapijtreiniger 
* Gereedschap 
* IJzerwaren 
* Meubels 

Uw handige buurman 
Nedereindsestraat 30 - Kesteren 

Telefoon (0488) 481223 
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• Secr. Bedankt. 
• Overige schrijvers jaarverslagen bedankt. 

4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 

• Rekening 2013 / Begroting 2014. Klein na-
delig saldo omdat de Hist. Kring Midden-
Betuwe een startkapitaal van € 1000 heeft 
gekregen + krans voor Indië-Monument bij 
de onthulling. Verder is de verpakking voor 
de Tabula duurder geworden en is de porto 
omhoog gegaan voor het versturen van de 
Tabula en de Nieuwsbrief naar buiten de re-
gio wonende leden, die we niet zelf kunnen 
bezorgen. Ook al voor Ommeren spullen 
gekocht, maar dankzij bijdrage provincie 
voor de archiefdozen archeologie valt het 
jaar 2014 gelukkig nog mee. 
• Penningmeester geeft korte toelichting. 

5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE: 

• De heer Gerrit Arissen en Goos Honders: 
Alles in orde bevonden, décharge verleend 
aan de penningmeester. 
• Aanzoeken nieuw lid i.p .v. Goos Honders: 
Jaap Hermsen uit Ochten. 

6. BESTUURSVERKIEZING 

• Aftredend Chris de Bont: herkiesbaar / 
geen tegenkandidaten. 

7. RONDVRAAG: 

Gerrit Hendriks over spoorweghuisje dat 
leeg stond. Hij meldt dat het weer verhuurd 
is. Was even bang dat het misschien gesloopt 
zou worden. 

8. SLUITING 

Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 april 2015. 

Aaanvang 19.30 in het Museum Baron van Brakell te Ommeren. 

AGENDA 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen ( in deze Nieuwbrief opgenomen) 
4. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015. Deze stukken liggen een half 

uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. 
5. Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Gerrit Arisse en 

Jaap Hermsen. De benoeming van een nieuw lid (aftredend is de heer Gerrit 
Arisse). 

6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Edwarn de Walle. 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 	 • 
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WEVERS 
BEGRAFENISVERZORGING 

Sinds 1855 vertrouwd en betrokken 

Voor een stijlvolle begrafenis in 
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren 

Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o. 

Familie Wevers 4. Brederode 16 
6669  GL  DODEWAARD 

(0488) 4110 55 .4 (06) 300 40 552 
info®weversuitvaart.n1 
www.weversuitvaart.n1 

Schoenen 
Lederwaren 

Sportartikelen 
Schoenreparaties 

Sleutels 

.clinertmakersuierk th uakwerk 

Molendam 39 • OCHTEN 
Tel. (0344) 6412 82 

Q 4Tankstation A. de Bruijn 

Eenvoudig tanken 

met uw 	pas 

Dalwagen 16 
6669 CC DODEWAARD 
(0488) 41 1316 

Drogisterij Roelofsen 

Ctos Dorpsstraat 7 
Opheusden 

Tel. (0488) 44 21 86 
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JAARVERSLAG 2014 

Joke Handers,  secretaris  

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats 
op maandag 8 april 2013, zie de notulen. 

2. DE HISTORISCHE KRING IN 2014 
Het ledental van de HKK & 0 bedroeg eind 
2014 leden inclusief huisgenootleden, een 
vermindering van .. leden over het gehele 
jaar genomen. 

Bestuur 
Het algemeen bestuur vergaderde in 2014 
driemaal. 

Lezingen 
In het verslagjaar werden wederom negen 
lezingen gehouden, waarvan vijf in het 
Dorpshuis te Kesteren gehouden en vier 
in ons nieuwe onderkomen te Ommeren. 
Kobus van Ingen en Joke Honders gaven 
namens onze verenigingen wederom le-
zingen in de regio. 

Excursie 
De excursie voerde ons dit jaar naar Wijchen 
waar we het kasteel bezochten. Middags 
gingen we naar Megen waar we een hele 
leuke stadswandeling o.l.v. van een gids 
kregen. 

Oud schrift 
Dit jaar is er geen cursus oud schrift geweest. 

Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar driemaal. 

Publicaties 
Publicaties zijn er dit jaar niet geweest. 

Archeologie 
De mensen van de werkgroep Archeologie 
zijn dit jaar nog steeds erg druk geweest 
met het ompakken van de vondsten die 
door jaren heen verzameld zijn. Zie het 
jaarverslag van de werkgroep Archeologie. 

De Tabula Batavorum 
Deze verscheen op vrijdagi4 november voor 
de vijftiende maal als Jaarboek met als titel 
Macht en Onmacht. Om de groeiende kosten 
te dekken verscheen hij weer in het oude 
en kleinere formaat. Het eerste exemplaar 
werd uitgereikt aan oud-burgemeester Frans 
Moree van de gemeente Neder-Betuwe. De 
bijeenkomst was wederom in het Veerhuis 
te Opheusden. 

Verhuizing 
Sinds 1 november 2014 verblijven wij in ons 
nieuwe onderkomen te Ommeren. Dit was 
gelukkig voor de winter al mogelijk en dat 
dankzij de grote hulp van een aantal vrij-
willigers. Als bestuur zijn wij deze mensen 
daarom dan ook heel dankbaar. 	• 
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WERKGROEP ARCHEOLOW 

Kobus van Ingen 

Jaarverslag 2014 

Ook afgelopen jaar was weer een vereni-
gingsjaar met veel archeologische activi-
teiten. Op de meeste zaterdagmiddagen 
zijn we het veld in geweest. We bezochten 
de oude vindplaatsen en zochten ook op 
plaatsen waar we archeologisch materiaal 
vermoeden. 

OMMERENVELDSEWEG 

Een aantal kerenbezochten we het gebied bij 
de Ommerenveldseweg waar zandwinner 
K3 bezig is met grootscheepse ontgrondin-
gen en zand zuigactiviteiten. Bij de eerste 
kennismaking van het terrein vonden we 
min of meer bij toeval grote hoeveelheden 
Romeinse potscherven. Na een melding 
hiervan aan de regio-archeoloog werd ons 
door de ontgronder verzocht ombuiten het 
terrein te blijven. Hierbij speelt natuurlijk 
de verantwoordelijk voor de veiligheid een 
belangrijke rol. Een officieel archeologisch 
vooronderzoek van bureau De Grontmij 
bracht een redelijk omvangrijke neder-
zetting uit de Romeinse tijd in beeld. In 
de loop van de zomer vond een officieel 
archeologisch onderzoek plaats waar wij als 
amateurs (vrijwilligers) aan mochten deel-
nemen. Dit onderzoek dat eigenlijk slechts 
een week zou mogen duren liep uit naar 
ruim drie weken en we hebben daar een 
behoorlijk steentje aan kunnen bijdragen. 
De hoeveelheid archeologisch materiaal was 
minder dan we aanvankelijk verwachten. 
De site was echter wel bijzonder rijk aan 
sporen van ontwatering-greppels en paal-
sporen van gebouwen. De opgraving was  

prachtig maar we hebben zelden zoveel 
regenbuien moeten trotseren. 

MEDEL 2 

In het najaar kwam het verzoek of we bij 
een RAAP opgraving wilden assisteren. Deze 
had plaats op het in ontwikkeling zijnde 
industrieterrein Medel 2. Hier waren bij 
sleuvenonderzoek sporen gevonden van 
een vroeg-Middeleeuwse boerderij. Ook hier 
was sprake van veel sporen in de bodem 
en konden we naar hartenlust coups op de 
sporen graven om deze nader te kunnen 
determineren. Bij deze opgraving werden 
we goed begeleid door de vak-archeologen 
van RAAP en  ADC  en konden we veel leren. 
De hoeveelheid aardewerk en brons viel 
toch wel een beetje tegen. Waarschijnlijk 
heeft dit boerderijcomplex niet zo lang 
bestaan. De omstandigheden waren heel 
redelijk en we hebben er met veel plezier 
aan deelgenomen. 

NAAR HET DEPOT IN NIJMEGEN 

In de eerste helft van het jaar hebben we de 
voorlopig laatste kisten uit ons depot overge-
pakt, gereinigd en gedetermineerd. Ze zijn 
nu allemaal naar het Provinciaal Archeo-
logisch Depot in Nijmegen overgebracht. 
Het in Kesteren achtergebleven materiaal 
is verder onderzocht en voor de verhuizing 
naar Ommeren ingepakt. De kisten van het 
grafveld Prinsenhof dat in 1972 in Kesteren 
werd gevonden, zijn uitgezocht en op foto 
gezet. Hierbij zijn we geholpen door door de 
ADI vrijwilliger Frank Noordenbos. Tevens 
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hebben we de grote brandkast leeggehaald. 
Hierin zijn in de loop van de jaren heel veel 
unieke archeologische spullen bewaard. Een 
ware schat aan La Tène glasfragmenten, Ro-
meinse fibula's en diverse bronsfragmenten 
uit allerlei tijdvakken. Dit alles is overgepakt 

Roos Veldkamp brengt een doos Archeologie 
bij het Nijmeegse depot naar binnen. 

in opbergdozen en zal in de komende maan-
den worden gebruikt voor onze archeologie 
expositie in Ommeren. 

LIMISSIE 

Carel en Kobus bezochten een aantal Limis-
sie bijeenkomsten in o. a. Leiderdorp, Gouda 
en Bunnik. Hier hebben we veel contacten 
gelegd die ons in de toekomst zeer van pas 
zullen komen. 

EXCURSIES 

Op een aantal zaterdagmiddagen waarop 
we niet op de akkers konden komen, heb-
ben we uitjes gemaakt. We bezochten o. a. 
de archeologisch rijke gebieden in de Tie-
lerwaard en het Land van Maas en Waal. 

De werkgroep bestond in 2014 uit Roos Veld-
kamp (1), Cees van Meer (2), Hans Thien, 
Rian Hofs (3), Kees Verhoeven, Carel Versluis 
(4) en Kobus van Ingen (5). 	• 
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Cornelia Antonia Gijsbertha ArnoIda Brienessen 
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RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN BV 

Dorpsstraat 1 	 Postbus 24 
6672  LC  Hemmen 	6670 AA 

Zetten 
Tel. (o488) 451312  
Fax. (0488) 452621  

E-mail:  info@vanlynden.eu  

• Beheer en taxaties 
• Onteigening en planschade 
• Grond en pachtzaken 
• Schaderegelingen 

-1 
Rentmeester INVR 

CENTRALE VERWARMING 
SANITAIR - DAKBEDEKKING 

LOOD- EN ZINKWERKEN 

Jan Doeleman 
LOODGIETERSBEDRIJF 

• 

HIM 	JIM 
....,  

Telefoon (0488) 451893 
Dr. A.R. Holstraat 17 
6671 XW ZETTEN  

• • Motor- en autorijschool Keuken 
, . 	 Broekdijk 17 

4041  CT  Kesteren 
',..# 	www.rijschoolkeuken.n1  

Tel. (0488) 48 26 33 Biedt opleiding voor: 
> rijbewijs A (Motor) 
> rijbewijs Am (Bromfiets) 
> rijbewijs B (Personenauto) 
> rijbewijs E achter B (aanhangwagen) 	

Fib,  

L. c)  .4 
Tevens beschikken we 	 'BOVAG over moderne theoriefaciliteiten 	 i  
Wij lessen met: 
> KTM 125 en  Honda  motoren met ABS 	IC  IV  IVIC> 
>  BMW  1 serie personenauto's 
> Land Rover  discovery  automaat voor de aanhangwagen 
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FAMILIE BRIENISSEN 

 

    

 

Joke Honders 

  

11  Pachter van het Opheusdense veer 

De kwartierstaat die deze keer behandeld 
wordt laat een familie Brienessen of Brienis-
sen zien. Nog steeds een bekende familie 
in Opheusden en omstreken. Het is in dit 
verband misschien wel leuk om te vermel-
den dat de familie Brienissen bijna vijftig 
jaar lang pachter was van het Opheusdense 
veer. Het Opheusdense veer of liever gezegd 
het veerrecht en het veerhuis was en is nog 
steeds in handen van een adellijke familie. 

ROELOF VAN KRAAIJKAMP 
In 1840 wordt ene Roelof van Kraaikamp 
pachter van het veer. Roelof, die geboren 
is in 1804 te Opheusden, was een zoon van 
Matthijs van Kraaijkamp en Geertruij van 
de Westeringh. Hij huwt op 7 februari 1840 
te Kesteren met Aalbertje van de Pol, een 
dochter van  Otto  van de Pol en Derkje Sip-
man. Roelof Kraaikamp wordt twintig jaar 
later als veerbaas/pachter opgevolgd door 
zijn zwager Briene Brienissen. 

FAMILIE BRIENESSEN 
Briene, die ini8o0 te Zoelen geboren is, was 
aanvankelijk molenaarsknecht in Heteren 
en volgt in 186o zijn zwager als pachter op. 
Briene was namelijk getrouwd met Maria 
van de Pol, een zuster van de vrouw van 
bovengenoemde Roelof van Kraaikamp. 

Briene is al 6o jaar als hij het veer pacht 
en doet het veer al gauw over op zijn zoon 
Aalbert (-1842 te Heteren), die met Maria 
van Zadelhoff gehuwd is. Als Aalbert vervol-
gens naar Wageningen vertrekt, wordt hij 
opgevolgd door zijn jongere broer Pelgrom  

Brienissen (-1844 te Heteren), die gehuwd 
is met Adriana Wilhelmina van Ewijk. 

De familie Brienisen is redelijk lang op 
het veer gebleven, tot eind oktober 1909 
om precies te zijn, maar blijkbaar had de 
familie Brienissen er geen interesse meer 
in. Het veer werd via een advertentie in 
1909 aangeboden om te pachten. 

VERPACHTING VAN 1909 
Op maandag 22 februari 1909 wordt het 
veer op het veerhuis aan de meestbiedende 
verpacht. Het geheel wordt dan genoemd 
een groot overzetveer, de 'gierpont' van Op-
heusden, met aanlegplaats voor stoomboten, 
losplaats voor schepen enz., benevens een 
ruim woonhuis, achterhuis met stalling, 
schuur, tuin, uiterwaards weiland, alles 
tesamen groot 4.96.45 ha. 

De nieuwe huurder wordt Gijsbertus 
(Bart)  Mason  (.1883 te Beusichem), die op 
4 november in het bevolkingsregister van 
Opheusden wordt ingeschreven. 

Tot zover de familie Brienissen als pachter 
van het Opheusdense veer. 	• 
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Slagerij / traiteur Augustinus 

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 
MODE & WONEN 

cl& 6e/sieJ 

Kesteren 
www.boorsmakesteren.n1 

/ 1,  

UitvaartverrAyorging 
Erik van áte.Joest 

TeL 0344 - 65 55 32 
dag & nacht 

• Respect 
voor alle wensen 

Aandacht 
voor alle mensen 

, 

• Voor- en nazorg 

••, 	 • Begeleiding en advies 

• Ongeacht waar u verzekerd bent 

• Verzorgt uitvaarten in de gehele regio 

• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum 

www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.n1 
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JAARVERSLAG ADI 2014 

AD  

 

Frans Nieuwenhof, directeur 

 

I Uitdaging 

 

De werkzaamheden in 2014 stonden geheel 
in het teken van de verhuizing naar Om-
meren. In mei is de nieuwbouw opgeleverd 
en brak de tijd van inrichten aan. 

Vrijwel alle werkzaamheden worden 
verricht door vrijwilligers; de gebruike-
lijke harde kern', maar ook veel 'nieuwe' 
vrijwilligers. 

Naast het zichtbare werk is ook veel on-
zichtbaar werk uitgevoerd. Plannen, verga-
deren, stroomlijnen van de samenwerking 
met het Heemkundig museum en het Boe-
renwagenmuseum. Het op papier en in de 
praktijk vormgeven aan deze samenwerking 
is een hele uitdaging voor alle betrokkenen. 

Terwijl velen al bezig waren in het nieuwe 
gebouw, moest het Heemkundig Museum 
nog openblijven voor bezoekers. Ook het 
ADI koos er voor zo lang mogelijk open te 
blijven in Kesteren, en zonder onderbre-
kingen in het nieuwe gebouw in Ommeren 
door te draaien. 

Als volgende zichtbare mijlpaal geldt de 
ingebruikname van de ontvangstzaal van 
het Streekmuseum Baron van Brakell. Dit 
gebeurde met een lezing door de heer Tam-
mes, voorzitter van het Fonds Hulpbetoon. 
De koffievoorziening was een gezamenlijke 
activiteit van alle betrokken partijen. En 
dat is meer dan symbolisch. 

Kort daarna kon het Arend Datema In-
stituut het nieuwe gebouw betrekken met 
studiezaal en bibliotheek. In de bibliotheek 
zijn vele meters (tweedehands) stellingen 
geplaatst onder de vakkundige leiding van 
Piet Thijssen. De studiezaal is ingericht met  

een combinatie van bestaande en nieuwe 
meubels, kasten en een balie. Het computer-
netwerk is geheel vernieuwd en uitgebreid. 

Het fysiek verhuizen van de bibliotheek 
(meer dan 5000 boeken) en het magazijn 
bleek een enorme klus. En de boeken moes-
ten allemaal weer op de goede plaats komen! 

Enige aanloopmoeilijkheden vroegen 
om begrip van alle betrokkenen. Omdat 
was gekozen voor niet-sluiten konden niet 
alle voorzieningen helemaal zonder onder-
breking doorgaan. Er moest hier en daar 
geïmproviseerd worden. Inmiddels zijn de 
meeste perikelen wat dit betreft opgelost. 

Ondanks de kinderziektes vonden de 
vrijwilligers het een vooruitgang: een frisse 
nieuwe ruimte in plaats van het oude ver-
waarloosde en vooral koude stationsgebouw. 

BIBLIOTHEEK 

De database van de bibliotheek is nagenoeg 
voltooid. Maar door de verhuizing en ziekte 
van een paar vrijwilligers is het werk even 
gestopt. Etiketten plakken en controleren 
terwijl de boeken aan het verhuizen zijn 
gaat moeilijk. 

Onze mannen van de 'technische dienst', 
Wim van den Bosch en Hans van Tintelen, 

hadden hun handen vol aan werkzaamhe-
den in het algemeen belang. 

Ondanks de verhuizing bleef het aantal 
bezoekers even hoog als vorig jaar. En ook 
de stroom vragen per  e-mail  blijft constant 
hoog. Het bijhouden van de post, aannemen 
van de telefoon, zetten van koffie enz. in 
alle drukte eiste nogal wat van het impro- 
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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 

Zoekt u ergens een woning? 

Laat het ons weten! 
Bel ons op of stap vrijblijvend 
bij ons binnen. 

r\--\ _WIER r  
Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Swaenenstate 3 
Tel. (0344) 602400 	 Tel. (0488) 442906 

Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Xesteren 
Telefoon 0438 -482226 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 
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visatievermogen van Marlies van Oosten. 
Zij werd daarbij gelukkig bijgestaan door 
andere vrijwilligers. 

Onze penningmeester  Ran  Martens kijkt 
met gemengde gevoelens terug op de finan-
ciële resultaten van dit jaar. Enerzijds geen 
uitgaven voor nieuwe publicaties, maar 
daardoor ook teruglopende inkomsten. En  

verder werd een flink beroep gedaan op de 
reserves vanwege de investeringen in het 
nieuwe gebouw. 

In dit verslag zijn slechts enkele namen 
genoemd. Onze dank voor de inzet van alle 
vrijwilligers geldt iedereen. Hartelijk dank 
allemaal. 	 • 

Ontvangstzaal officieel in gebruik genomen 

Op de lezing van 8 december j.l. hebben 
we de ontvangstzaal officieel overdragen 
aan het bestuur van het Museum Baron 
van Brakell. De zaal is door Wim van den 
Bosch en Hans van Tintelen van onze 
technische dienst samen met een aan-
tal vrijwilligers ingericht en aangekleed. 

Bij deze gelegenheid werd door de 
heer Henk Bolt namens het RABO CoÈ5-
peratiefonds een cheque overhandigd van 
€ i0000, die was bestemd voor de in-
richting van de gemeenschappelijke zaal. 

Het meubilair hebben we meegeno- 
men uit het Stationsgebouw. 	• 

De heer Bolt overhandigt de cheque aan Eric-Jun Geldorp, 
voorzitter van het  SUM-bestuur. 
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DE GOUW GANIP 

 

Christopher Rigg 

• 
Toponymische verkenningen 
Is Ganipi Gennipenstein? 

In 949 heeft keizer  Otto  I land in Bechi en 
Auici of Auuii in pago Ganipi (de gouw Ganip) 
- voordien van  Hatt&  en Adalram - aan de 
St. Florentiuskerk te  Koblenz  geschonken? 
De Keltische naam Ganipi, uit gan-epe be-
tekent hoek/vork/splitsing+ water /rivier, 
m.a.w. een vertakking in een rivier. 

Algemeen wordt aangenomen dat Ga-
nipe slaat op Gennep in Limburg, hoewel 
er daarover twijfels bestaan.' 

PROBLEEM MET GENNEP 

Gennep lag in deze periode echter buiten 
de invloedsfeer van Hamaland en  Valle'.  
De moerassen, het Reichswald en de rivier 
de Niers aan de noordelijke en oostelijke 
kant van Gennep vormen een natuurlijke 
grens met Hamaland, het Rijk van Nijmegen,  
Valle  en Brabant. Ook werd Ganipi samen 
met Auici of Auuii/Slijk-Ewijk of Ooij ge-
noemd. Daarom is een plaats in de Betuwe 
veel waarschijnlijker.' 

GENNIPENSTEIN IN BEELD 

De keuze valt dan op Gennipenstein net ten 
zuiden van de vertakking van de Romeinse 
rivier de Vesia en de Steenbeek richting Zet-
ten. De bedding van de riviertak de Versia'is 
in het landschap zichtbaar vanaf Loenen en 
Wolferen, langs Herveld Zuid, de Herveldse 
Woerden, de Bredestraat en de Fliert naar 
de Nijburg bij Randwijk. Gennipensteen7  
was in de Middeleeuwen een burcht maar 
is nu slechts een boerderij met een ham 
van de voormalige rivier eromheen. De Bre-
destraat uit Herveld-Noord loopt langs de  

oostelijke stroomrug en de boerderij aan de 
toenmalige westoever. Daar is een splitsing 
in de Fliertsestraat en de Woerdsestraat ten 
oosten van station Zetten-Andelst, waar 
grondboringen in de jaren 1970 op een 
grafveld wijzen.' 

TOPONIMICA 

De naam Gennipensteen heeft dezelfde 
oorsprong als Zetten en Steenbeek in het 
Keltisch van voor het jaar soo. 
Bikesethon (in Vita Meinwerci episcopi, 1036) 
slaat niet alleen op het dorp maar ook op de 
Steenbeek, die toen vanaf Gennipensteen 
naar de Linge in de Molenstraat stroomde: 
de `Zettense beek'. De twee namen Zetten en 
Steenzijn allebei uit Sithon/Sethone afgeleid 
en meestal uit het Saksisch verklaard als 
'Sidderende Beek' of 'Babbelende Beek'. Mis-
schien door het opborrelen van moerasgas. 
Toch gaan de namen verder terug in de ge-
schiedenis, en wel vóór de aankomst van de 
Saksen naar het Keltisch. De volgorde, eerst 
het hoofdwoord en dan de omschrijving is 
typisch Keltisch. Het woord Gennip is dan 
ook duidelijk Keltisch. Een oplossing is in 
Brits Keltische woorden te vinden: Oud-
Cornisch sait en  Welsch  saith betekenen 
'ketel, kookpot'; Belgisch en Brits Keltisch  
ape,  epe, 'water, beek, rivier' 
Keltisch gen, `monding of vertakking van 
een rivier' 
Dan krijgen wij Sethone -> Zetten 

*epe Sethen, 'rivier de *Sethe' -4 Bike-sethen 
'Bike-sten(en) -› 'Sten-beek -› Steenbeek 

Gen-epe-Saithen -› Gennipe(n)-Steen. 

30  NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 33e jaargang nr. 2 - maart 201.5 



Volgens een oorkonde,gedateerd i augus-
tus 1015, schonken Adela en Balderik aan 
aartsbisschop Heribert van Keulen voor de 
abdij van Deutz, die in 1003 werd gesticht: 

ecclesian quandam in villa qu dicitur Sethone 
cum decimis suis ad supplendam prebendam 

eandem ecclesiam et proprietatis sitam in 
pago quivulgo dicitur Betuam / een bepaalde 
kerk in een dorp Zetten met zijn tienden 
voor de provisie van een priester ... hun 
kerk en eigendom in het gouw volgens de 
plaatselijke taal Betua ...9  

Sethone kan niet Zeddam zijn want het dorp 
lag in de gouw Betua. De oorkonde is als 
volgt gedateerd: 

Anno ergo Dominicq incarnationis millesimo 
xv, indictione x regnante gloriosissimo impe-
ratore augusto Henrico secundo, anno regni 
eius iiii, episcopatus vero nostro xvi, kalenti 
Augusti / 1015, het tiende regeringsjaar van 
... Hendrik  II,  zijn regeringsjaar 4 [?], van 
ons ware episcopaat 16,  calends  [op het feest 
van St. Petrus' banden, i augustus]" 

ONZEKERE DATERING 

Hendrik is in 1004 als koning gekroond 
en in 1014/15 tot keizer gezalfd: 1015 was 
zijn 10  hie  jaar als koning, Zijn 2e jaar als 
keizer. Heribert is in 999 tot aartsbisschop 
gewijd, dus 1015 was wel zijn 16e jaar. Als 
wij de iiii, vier, als  ii,  twee, lezen kloppen de 
cijfers als 1015. Om een ander datum, bijv. 

Tekening van Stellingwerf (niet de meest betrouwbare tekenaar, red.). 
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Tuinmeubelen van hout, 
metaal of aluminium? 

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad lever- 
baar, voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2  tuinplezier! 

Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen. 

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

Hartman Mesch 

Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN 
Tel. (0488) 44 12 20 
Internet: www.vdgarde.n1  

Nedereindsestraat 44 	pspies@solcon.n1 4041 XG 

Tel. 0488-481520 
Transport — Grondverzet — Machineverhuur 

Zand- grind en Grondhandel 
Containerverhuur/ Afvalinzameling 

Ook voor particulieren 
Verhuur van rijplaten, Staal, Kunststof 

Tevens alle sloopwerken 

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

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

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

Telefoon (0344) 642491 
b.g.g. 642772 

PIET SPIES BV 
KESTEREN 
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1005, te bepalen, moeten xv --) v en xvi  
vi.  Een bezwaar van 1015 blijft dat bisschop 
Notger van Luik als getuige wordt vermeld 
en hij is in 1008 gestorven. De schenkingen 
zijn waarschijnlijk in lois weer op schrift 
gesteld wegens de instorting van  Hama-
land en  Valle.  Zij zouden uit de tijd van 
de stichting van de abdij Deutz stammen, 
1003. Toch heeft Heribert het geschenk van 
verschillende curtes, o.a. Rinwich/ Rand-
wijk, Vellepe/Velp en Ellingen/Ellecom of  
Elden(?),  allen op 3 mei 1019 aan de abdij 
Deutz geschonken." 

In de rechtszaak tegen Adela in 1015/16 
te Rhenen heeft Meinwerk aangevoerd dat 
zij door onrechtmatige verkoop of schen-
king bezit van de familie heeft vervreemd 
waarop zij geen recht had. De keizer had 
al de bezittingen van Adela op io januari 
1015/16 onteigend en aan de kerk van Pa-
derborn geschonken. In juni 1036 tijdens 
de inwijding van het Jeruzalemklooster 
te Busdorf (Vita Meinwerci episcopi §217) 
somde Meinwerk de vele schenkingen op 
uit zijn bisdom en uit het onteigende bezit, 
nu zijn bezit in  Valle  en in Hamaland, o. a. 
Meginhuson, Burghuson, Hepin, Ikman-
nincthorpe, Bikesethon et  iii  vorewerc 
ad eam pertinentes, Hisi, Unrecasson / 
Meinhuizen of Mainhausen  (Kr. Offenbach),  
Broekhuizen (waarschijnlijker bij Wehl dan 
bij Leersum), Epe, ...[?], Steenbeek-Zetten 
met drie bijhorende hoven[?], Asch (gem. 
Buren), ...[?]. 
De lijst is niet geografisch gestructureerd; 
alleen Hisi is mogelijk in de Betuwe. 	• 

NOTEN 

1. Hatto is een andere vorm van Udo en Dodo. 
2. Wikipedia (Ni): Gennep. 
3. Leupen, P.: De Karolingische villa Beek en de 

stamvader van de Bosoniden. BMGI\192 af/.3. 
4. Hoewel  Valle  ( Vita Meinwerci episcopi §217  

1036) de eerste vermelding is van de naam 
Vallei, omvatte de naam meer dan het hui-
dige begrip Vallei, zoals uit het bezit van de 
graven Dodo, Imed (graaf van Renkum) en 
Baldericus (graaf van de Duffel en de Betuwe) 
te herleiden is. Een eerst graaf Dodo is alleen 
bekend uit de plaatsnamen Dodewaard, Do-
denhusun (Vita), nu Ooijhuizen, Dooyenburg 
(bij Opheusden?) en Doddendael. Een tweede 
graaf Dodo werd in de ioe eeuw bisschop 
van Utrecht. Imed, ook telg van de familie, 
maar met de weinigzeggende titel 'graaf van 
Renkum' trouwde met Adela, dochter van 
de veel machtiger graaf Wichman  iv  van 
Hamaland met zijn residentie op de berg 
Eltener berg. Hun zoon Meinwercus werd 
bisschop van Paderborn (1009-1036). Na 
de dood van Imed, waarschijnlijk moord, 
hertrouwde Adela met Baldericus, die ook 
uit het nageslacht van Dodo komt. 

5. De tweede schrijfwijze zou ook Ooij kunnen 
betekenen, ook ver van Gennep. 

6. Sloet: Oorkonden nr. 55: fluvium Versiam. 
7. Suggestie Joke Honders: in Tabula Batavo-

rum, 2012. 

8. Waarneming tijdens een excursie van de 
Historische Kring Midden Betuwe. 

9. Sloet: Oorkonden nr. 139. 
10. Sloet: Oorkonden nr. 140. 

Sloet: Oorkonden nr. 147; de lijst is met drie- 
maal  'etc.'  ingekort. 

De boerderij Gennipestein. 
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ry 
W. de GREEF 

De bakker met 
het grootste assortiment! 

I

n 

 Assurantie- 
en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

ONZE SPECIALITEIT: 

Kersenmonchoutaart met gebonden 
kersen en afgewerkt met slagroom 

STREEKLEKKERNIJEN: 

Kesterense ruitj es 
Betuwse bolussen 

Betuwse krentekhimpkes 

Burg. Lodderstraat 15 
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN - 
Tel. (0488) 4421 44 - Fax (0488)442897 

Hoofdstraat 26 • Kesteren 
Tel. (0488) 482624 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 
• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 602792 

Hier had 
uw 

advertentie 
kunnen staan! 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 
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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD 

Herman de Regt  

II  Kansloos om een echt dorp te worden: xiv 
I Een kijkgaatje in de kerk en twee soorten kerkhof. 

Eerst nog een correctie op het vorige deel. 
Niet beide, maar alleen de achterste, dus 
de hoogste bank, was en is overhuifd, zoals 
ook op de foto te zien is. 

PISCINA 

De priester waste zijn handen voor en ook 
na het opdragen van de mis en spoelde ook 
het gebruikte vaatwerk af. Dit was om cere-
moniële verontreiniging te verwijderen. Hij 
gebruikte hiervoor een lavabo, een keteltje, 
gevuld met gewijd water. Dit hing ineen nis 
van het koor, een heilige ruimte, tamelijk 
laag boven de vloer, de piscina. Dit water 
stroomde door een opening in de nis naar 
buiten en kwam op gewijde grond; ook 
kruimels hostie, beschouwd als zeer heilig. 
Het kerkhofgedeelte zuid van de kerk was 
gewijde grond. Die kruimels konden van 
belang zijn voor de zielerust van de mensen 
die daar begraven waren, dacht men. 

TWEE KERKHOFGEDEELTEN. 

Niet iedereen kon in gewijde grond begraven 
worden. Ongedoopte baby's en zelf moor-
denaars moesten noord van de kerk. Ook 
aangespoelde drenkelingen uit de Waal en 

andere onbekenden, van wie men niet wist 
of ze christen waren; ook mensen die een 
ergerlijk leven leidden en geen berouw ge-
toond hadden. Waarom was dit ongewijde 
gedeelte in noord? Bijna alle teksten in de 
bijbel met het noorden gaan over gevaar, 
onheil en vijandschap. 

KIJKEN 

Aan de buitenkant was rechts van de pries-
terdeur die opening te zien, ruim een meter 
boven de grond. Waarom zo hoog? De vloer 
van het koor is aanzienlijk hoger dan die van 
het schip, dus de begane grond. De menigte 
in het schip kon dus goed zien wat er op en 
bij het altaar gebeurde. En iedereen stond. 

Mensen met bijvoorbeeld een besmet-
telijke ziekte hadden door die opening zicht 
op het altaar. Zo konden ze toch iets van de 
mis meemaken. In andere kerken is dat soms 
een klein raampje, hagioscoop genoemd. Na 
de Reformatie in de 16e eeuw is die opening 
dichtgemaakt met een grote baksteen. de 
nis aan de binnenkant is gebleven. Er staat 
een schaaltje met deksel. 	 • 

Voorbeeld van een piscina. 
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HK  MIDDEN-BETUWE 

Ton Janssen, secretaris 

Activiteiten mrt. -mei 2015 
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62 

I

Donderdag 5 maart 2015 
19.30 uur Liefkenshoek Heteren  

I

Dinsdag 17 maart 2015 

19.30 uur De Oude School Hemmen 
LEDENVERGADERING 
20.15 uur Freddy Koenders 
De Poolse le onafhankelijke 
parachutistenbrigade. 

Daan Viergever en Ed Janssen 
Oorlog en Evacuatie in de Betuwe 

Naar aanleiding van het geweldige succes 
van deze lezing in de Hoge Hof in Herveld 
op 6 januari verzocht het activiteitenteam 
Lief kenshoek de lezing in Heteren te her-
halen, met name voor de bewoners van het 
huis. Natuurlijk is de inhoud enigszins aan-
gepast, zodat de gebeurtenissen in Heteren 
meer voor het voetlicht zullen komen. De 
lezing is overigens toegankelijk voor iedere 
belangstellende. 

De inhoud betreft de oorlogsperiode in de 
Betuwe van september 1944 tot zomer 1945. 

Diverse leden hebben ons gevraagd of 
de lezing nog een keer herhaald kan wor-
den, welnu dat gaat nu gebeuren. Anders 
dan we gewend zijn is de entree bepaald op 
€ 3,50, maar dat is dan wel inclusief twee 
kopjes koffie of thee. 

Let op: we beginnen om 19.30 uur! •  

De lezing gaat over de lotgevallen van de 
'Eerste onafhankelijke Poolse Parachutis-
tenbrigade'. Deze legereenheid is in deze 
streek vooral bekend door haar deelname 
aan de Operatie  Market  Garden in septem-
ber 1944. Toen zijn de Polen in Driel geland 
om de Britse eenheden die in Arnhem de 
Rijnbrug trachtten te veroveren te hulp te 
schieten. Deze operatie dreigde te misluk-
ken en de Polen moesten helpen het tij te 
keren. Helaas is dat mislukt en hoewel dat 
zeker niet kwam omdat de Polen niet genoeg 
hun best gedaan hebben, probeerden de 
Britten de schuld van de mislukking van 
de 'Slag om Arnhem' voor een groot deel 
op hen af te wentelen. 

Freddie Coenders zal uiteraard deze 
episode uit de geschiedenis van de brigade 
belichten, maar hij schenkt ook aandacht 
aan het oorspronkelijke doel van deze le-
gereenheid, die in 1941 werd opgericht uit 
gevluchte Poolse militairen. De brigade is 
op verschillende plaatsen actief geweest, 
helaas nooit in Polen wat het eerste doel 
geweest is. 

Freddie Coenders is historicus en tevens 
voorzitter van de Historische Kring Driel. 

Stanislawów 
Ivano-Frankivsk 

Sosabowski 
(Oekraïne, 1892 -  
Hillingdon,  1967) 

was generaal-
majoor van de Pool-

se strijdkrachten. 
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I

Dinsdag 21 april 2015 

20.00 uur De Oude School Hemmen 

Eeuwenlang is de teelt van tabak een 
belangrijk middel van bestaan geweest 
voor veel inwoners van het gebied van de 
Over-Betuwe. Bronnen uit omstreeks 1650 
vermelden de teelt in dit gebied al. Tot ver 
in de twintigste eeuw hebben boeren in onze 
omgeving tabak geteeld. Vooral gedurende 
de tweede wereldoorlog beleefde de teelt 
een revival. 

De teelt was bepaald niet zonder risico's 
en bijzonder arbeidsintensief. Daarom werd 
vaak het hele gezin ingeschakeld om het vele 
werk te doen. Daarbij komt dat het gewas 
niet inheems is en maar gedeeltelijk bestand 
tegen het Nederlandse klimaat. 

Toch wisten de telers vaak opmerkelijke 
resultaten te bereiken. Tabak uit Valburg 
was in de 19e eeuw zelfs in Parijs een be-
geerd product. 

De oorsprong van de teelt en bepaalde 
episodes uit het tabakstijdperk stonden 
onder sterke invloed van de politieke en 
militaire omstandigheden. 

Het gebruik van tabak kent, ook heden 
ten dage, een flink aantal mogelijkheden 
die zeker niet altijd door iedereen werden 
aanvaard. 

Ook de overheid heeft flink geprofiteerd 
van het gebruik van tabak, terwijl de ver-
werking van de tabak , bijvoorbeeld het 
maken van sigaren een zekere nijverheid 
in de streek tot gevolg had. Kortom tabak 
is een veel omvattend onderwerp. 

De lezing zal worden verzorgd door Ton 
Janssen, secretaris van de Kring. 	• 

EXCURSIE 

Evenals voorgaande jaren zullen we weer 
een excursie organiseren naar een beziens-
waardigheid met een historische achter-
grond. We zoeken iets interessants in de 
buurt zodat de kosten beperkt blijven. Het 
bestuur is bezig met de organisatie en u 
hoort zo spoedig mogelijk van ons. 

OPROEP 

Ons lid Jan Mathijssen zoekt oud-militairen 
uit Herveld-Andelst die in de meidagen van 
1940 actief in dienst waren. Hij heeft al wat 
namen opgespoord en met een aantal van 
deze mensen gesproken. Deze gesprekken 
worden door hem vastgelegd. Hij zoekt niet 
alleen mensen die nog in leven zijn, ook na-
men van reeds overleden personen hebben 
zijn belangstelling. Op deze wijze ontstaat 
er een inzicht in de directe betrokkenheid 
van de dorpen bij deze bewogen episode 
van onze geschiedenis. 

Wilt u s .v.p . namen (en eventuele con-
tactgegevens) doorgeven aan het secreta-
riaat (tel. 0488-45 21 4o) of per  e-mail  aan 
info @ hkmb.nl. Wij nemen dan contact met 
u op. De resultaten van dit onderzoek wor-
den t.z.t. gepubliceerd. 

REDACTIELEDEN 

Ten behoeve van onze bijdragen aan de 
Nieuwsbrief zijn we op zoek naar mensen die 
zo nu en dan een artikeltje willen schrijven. 
Op deze wijze hopen we meer het gezicht 
van de Historische Kring Midden-Betuwe te 
laten zien. Artikelen die wij zoeken hebben 
te maken met de historie van ons werkge-
bied en dragen bij tot meer bekendheid van 
onze geschiedenis. Als u interesse heeft dan 
kunt u dat doorgegeven aan het secretariaat 
via telefoon 0488-452140 of per  e-mail  naar 
info@hkmb.nl. Wij nemen dan contact met 
u op. 	 • 

Ton Janssen 
Tabak in de Over-Betuwe 
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RAR 
REG.ARCHIEF RIVIERENLAND 

H. H. Huitsing 

I

Postbus 169 4000 AD Tiel - Telefoon (0344) 61 22 30  

E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.nl  
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3 - 4001 WG Tiel - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

INTRODUCTIE OP ARCHIEVEN 

Het RAR beheert circa 1800 archieven van 
zeer verschillende aard en ouderdom: 

• de archieven van de gemeenten Buren, Cu-
lemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-
Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel; 

• de archieven van een groot aantal rechts-
voorgangers van het Waterschap Rivieren-
land; 

• de archieven van bedrijven, maatschappe-
lijke instellingen, verenigingen, families 
en personen. 

De oudste stukken dateren uit de 14e eeuw, 
de jongste van de afgelopen jaren. 

De archieven zijn niet altijd volledig. 
Soms is een deel niet overgedragen, soms 
is een deel verloren gegaan. Als u met een 
onderzoek begint, controleert u dan in de 
database of de stukken aanwezig zijn. 

Archiefstukken over instellingen en 
hun taken worden in een inventaris vaak 
weergegeven in een onderwerpschema. Dat 
maakt het zoeken wat makkelijker. Maar 
archieven bevatten ook algemene bronnen 
zoals notulen, correspondentie en jaarver-
slagen. Deze staan niet onder een onderwerp 
gerubriceerd en worden vaak 'vergeten', 
maar bezitten natuurlijk ook een schat aan 
informatie. 

Voor enkele deelcollecties (bevolkings-
registers, kadaster) heeft het RAR hand-
leidingen samengesteld. Andere zijn nader  

toegankelijk gemaakt, zoals de bouw- en 
hinderwetvergunningen. 

VERZAMELEN 

Het RAR heeft belangstelling voor particu-
lier historisch materiaal. Heeft uw instelling 
een eigen archief, heeft u thuis foto's of 
een archief van een stichting of vereniging, 
zoekt u een veilige opslag voor uw docu-
menten? Neem dan contact op met het RAR: 
0344 612230. 

Verzamelen doen we om drie redenen: 
De wettelijke bewaarplicht voor de aan-

gesloten gemeenten en het waterschap. De 
Archiefwet bepaalt dat hun te bewaren ar-
chieven (meestal) na 20 jaar moeten worden 
overgebracht naar een archiefbewaarplaats. 

De veiligstelling van historisch erfgoed. 
Ook de archieven van bedrijven, verenigin-
gen, kerken en onderwijsinstellingen en van 
families en individuele personen bevatten 
historisch waardevolle stukken. Het RAR 
verzamelt ook hun archieven en collecties. 

De opbouw van een historisch documen-
tair informatiecentrum. Het RAR verzamelt 
naast archieven ook afbeeldingen, literatuur 
en documentatie. 

Door deze grote verscheidenheid is de 
historie in de regio breed gedocumenteerd 
en is over de meest uiteenlopende onder-
werpen informatie te vinden. 

BEWAREN 

Het RAR beheert circa 13 km, vaak unieke 
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en kwetsbare stukken. Hun behoud is een 
belangrijke taak. Een randvoorwaarde is 
opslag onder de juiste omstandigheden. De 
archieven en collecties worden bewaard in 
speciaal gebouwde en van klimaatappara-
tuur voorziene depots. 

Archiefstukken die door slecht beheer, 
calamiteit of slijtage zijn beschadigd, moe-
ten worden hersteld. Voor overheidsarchie-
ven geldt hiervoor zelfs een wettelijke plicht. 

ONTSLUITEN 

Informatie heeft alleen waarde als zij toe-
gankelijk is. Het RAR ordent en beschrijft 
de archieven en collecties in inventarissen 
en indexen. Ze worden ondergebracht in de 
centrale historische database. 

Van archieven worden niet alleen de stuk-
ken beschreven, maar ook hun samenhang 
en functie. Ook wordt vaak de geschiedenis 
van de archiefvormende instantie toegelicht.  

Naast een inventaris is vaak een extra toe-
gang op de inhoud van de stukken wenselijk. 
Veel doop-, trouw en begraafregisters en de 
meeste gemeentelijke vergunningen zijn 
via een index doorzoekbaar. 

OPENBAARHEID 

De archieven en collecties bij het RAR zijn 
in de regel openbaar en hun inzage is gratis. 
Dit is vastgelegd in de Archiefwet. Het RAR 
is verantwoordelijk voor een goede beschik-
baarstelling. Daarvoor zijn in Tiel, Buren en 
Geldermalsen studiezalen ingericht. 

Soms wordt de openbaarheid beperkt 
en blijven documenten voor langere tijd 
gesloten. Dit geldt bijvoorbeeld in verband 
met privacybescherming (75 jaar). Voor ge-
boorteregisters geldt een termijn van  loo  
jaar, voor huwelijksregisters 75 jaar en voor 
overlijdensregisters 50 jaar. 	• 

DIALECTWOORDEN 25 

Joke Honders 

Praote 
gij 

dialec' 

1. Spirtse: spugen 
Mijn opa pruimde en af en toe spirtse hij 
dan in de kolekit. 
Mijn opa kauwde pruimtabak en af en toe 
spuugde hij dan in de kolekit. 
WNT: Spritsen. Ontleend aan hd. spritzen. 
In sommige dialecten (vooral zuidelijke) 
en vaktalen (bij schilders): Sprenkelen; 
(fijnverdeeld) spuiten; spatten; 

2. Fnaozels: pluisjes 
Af en toe rapte Gaartje wat fnaozels van 
de kokesmat. 

Af en toe raapte Gentje wat pluisjes op van 
de kokosmat. 
WNT: Fnazel. De verhouding tot fazel en 
vezel is niet duidelijk. Naastfnazel ookfnaas, 
vnase: Vezel, draadje, pluisje; 

3. Floeperd: een te wijde onderbroek 
(ook van schoenen) 

Grietje  há  onder de rok een grote floeperd 
aon. 
Grietje had onder haar rok een te grote onder- 
broek aan. 
WNT: Zich schielijk uitschietend bewegen. 
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Taxi 
Spaan 

Ziekenvervoer voor o.a. 
Amicon, Univé e.a. 

Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69 
Vanaf mobiel (0488) 480959 

Stationsstraat 1 Kesteren 

Autobederf Zaayer wc# 
Ommerenveldseweg 67 	4032 NB Ommeren  

Telefoon  0344-601632 / 06-53592078 

info@ zaayer.n1 www.zaayer.n1  

Graag stellen wij ons aan U voor! 
Wij zijn een allround garagebedrijf en zijn U graag van dienst! 
Er is ruimte in onze werkplaatsagenda voor Apk-keuringen, onderhoudsbeurten, 
schadeherstelwerkzaamheden, spot-repair  en reparaties. 
Ook Uw bedrijfsauto is bij ons in goede handen! Wij zorgen eventueel voor 
gelijkwaardig vervangend vervoer. 
Nieuwsgierig geworden? Loop eens geheel vrijblijvend bij ons binnen of bel voor 
een afspraak om te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen! 

.J 

BOVAG 

40  NIEUWSBRIEF HKK&O - HKMB - ADI 33e jaargang rir.2 - maart 2015 



HISTORISCHE FOTO'S 

Redactie 

4 	Impressie van de voortgang in Ommeren. 

Wanden zetten, afwerken, plamuren en schilderen. 
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Column  

Pitje 

Lèèftijd 

De Heuzese kooleboer Van Leeu-
wen, die wemde aon 't Klósteind,  há  
een kosganger anex knech, Jupke 
de Piem. 
Op een mèrge hadde ze de kar ge-
laoie mitvjertig mud koole en zo as 
gewoonlijk ginge ze dan een kupke 
koffie drinke bij Van Leeuwen binne. 
Da deeje ze altij vur dásse de koole 
uit ginge vente. Ze zaate net aon 
't èrste kupke, toen kwam ter een 
reiziger binne die der vur 't jerts 
kwam. Een reizeger is z'n kjel urn 
neije waor aon de man te brenge 
op het gebied van koole, peterolium, 
houtskool enzovoort. 
Die kjel kreeg  ók  een kupke koffie 
aon gebooie. Ers ging 't gesprek 
over koetjes en kalfkes. Már op 
een gegeeve moment kwamen ze 
uit op lèèftijje. De reiziger vroeg 
aon Jupke de Piem: 'Hoe oud bent 
u meneer?'. 

Jupke antwoorde: 'Ik  bin  net zo 
oud as Kilje'.  Dá  was de buurman 
van Van Leeuwen. 'Nou', zee die 
kjel tege Jupke, 'dat is een mooie 
leeftijd meneer'.  Aileen  was 't vur 
die kjel jammer  dá tie  Kilje nie kende. 

Van heure zegge, 

Pitje 

KORTE BERICHTEN 

 

Redactie 

 

21 maart t/m 21 juni 2015 
Museum Het Valkhof 

Tentoonstelling 'Van hun voetstuk- Romeinse 
beelden opnieuw ontdekt'. 
In deze expositie staan honderden restanten 
van levensgrote bronzen beelden centraal, 
gevonden langs de noordgrens van het Ro-
meinse Rijk. De tentoonstelling vloeit voort 
uit een grootschalig internationaal onder-
zoek.  Tan  hun voetstuk' laat onder andere 
de verborgen en imposante pracht van de 
bronzen beelden zien en de destructie die 
later volgde. Daarnaast biedt de expositie 
een kijkje in het complexe productieproces 
en in het onderzoek naar de beelden. Eén 
van de topstukken in de tentoonstelling 
is een bijna twee meter hoog beeld van 
keizerin  Agrippina  dat in  Herculaneum  is 
gevonden. Het is vrijwel intact overgeleverd 
en is daarmee één van de weinige complete 
grote Romeinse bronzen beelden in de we-
reld. 

k, OP DE BLOTES IEN DE NATTES 

(Lopend, met blote voeten in het water). 
Mensen die belangstelling hebben voor dia-
lect willen we graag wijzen op de streektaal 
van het oostelijk deel van de Over-Betuwe. 
Herman Buurman, Lid van de Historische 
Kring Gente, schreef er een boek over waarin 
ruim 4300 woorden met verklarende zinnen, 
380 oude spreekwoorden en gezegdes, veel 
verhalen en nog veel meer! Inlichtingen of 
bestellingen via trend.plan@hetnet 	• 
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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 

info@notariskantoorsoons.n1 
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COvIvU\ICATIE 

'̂VAN ECK & 
OOSTERINK  
communicatieregisseurs 

Van  Eck  EI Oosterink is volop in beweging. Als communicatie-
regisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van 
al uw communicatievragen Wij ontwikkelen uw website, verzorgen 
uw digitale mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden 
uw huisstijl Bij Van  Eck  Ei Oostennk vindt u concept, creatie en 
productie onder één dak Dat is met 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  

40121 
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