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VAN DE VOORZITTER 

FOLKERT SCHUURMAN 

Museum officieel geopend. 

INRICHTING 
Waren we in de vorige Nieuwsbrief nog druk 
bezig met het schilderen van de wanden, dat 
hebben we inmiddels allemaal achter de rug. 
De bouwwerkzaamheden zijn op enkele hoek-
jes na afgerond, dankzij de tomeloze inzet van 
onze vrijwilligers. 

Wat betreft de inrichting hebben we de Pre-
historie en de Romeinen bijna klaar. De komen-
de winter gaan we verder met de Middeleeuwen, 
waarvoor de vitrine al gereed en gedeeltelijk 
ingericht is. 

Om voor de opening alle wanden te vullen, 
hebben we de kunstschilder Johan  Vermeer  uit 
Opheusden gevraagd of hij de komende drie 
maanden zou willen exposeren. Er zijn de ko-
mende tijd 25 schilderijen te bekijken, allemaal 
landschappen uit onze eigen omgeving. 

In de toekomst willen we elk kwartaal een 
exposant zoeken voor een expositie, maar dan 
in de zaal beneden die daarvoor geschikt wordt 
gemaakt. 

Behalve de schilderijen van Johan heeft Sem 
Arends uit Opheusden een vitrine gevuld met 
materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. 

Voor beide exposities, die nog de gehele 
winter te zien zijn, was tijdens de opening veel 
belangstelling. 

OPENING MUSEUM 
In dit nummer veel aandacht voor de officiële 
opening die op 22 augustus heeft plaatsgevon-
den. Frank Noordenbos maakte de foto's hier-
voor. Het was een zeer geslaagde dag met ideale 
weersomstandigheden. 

De biografie van Van Brakell is die dag ge-
presenteerd door de auteur drs. Klaas Tammes. 

Deze uitgave van het Arend Datema Instituut 
is uitsluitend te koop bij onze vereniging. Zie 
hiervoor bladzijde 27. 

EXCURSIE 
Op bladzijde 13 vind u de aankondiging van de 
jaarlijkse excursie op zaterdag io oktober. Door 
de drukte is op dit moment alleen de streek 
vastgelegd en nog niet de exacte locaties die we 
gaan bezoeken. Uit ervaring weten we echter 
dat Chris en Kobus ook nu weer een interes-
sante reis zullen organiseren. 

HISTORISCHE KRING MIDDEN-BETUWE 
Onze zustervereniging, die zich bezighoudt met 
de westelijke Over-Betuwe, geeft vanaf nu een 
eigen Nieuwsbrief uit voor hun leden. We heb-
ben afgesproken dat we elkaars lezingen zullen 
opnemen - zowel in druk als op de websites - 
omdat we weten dat er nogal wat mens en beide 
lezingen bezoeken. 

CONTRIBUTIE BETALING 
Er is nog een aantal leden die hun contributie 
nog niet heeft voldaan.Wellicht wilt u nagaan 
of u tot die groep behoort. 

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
Onze afdeling Geschiedenis kan zonder bege-
leiding worden bezocht. Er is aan de wanden 
voldoende informatie aanwezig voor bezoekers. 
Voor groepen wordt echter af en toe een rond-
leider gevraagd, die het een en ander kan vertel-
len over de geschiedenis. Als u hiervoor belang-
stelling hebt kunt u zich met ons in verbinding 
stellen. 	 • 

4  NIEUWSBRIEF HKKBCO - ADI 33e )aargang nr. 3-  augustus 2.o3.5 



Boven: Een deel van de afdeling  Prehistoric  en Romeinen. Achterin de kamergewijd aan de  Limes.  

Onder: Een 'tempeltje' met aandacht voor religie en funeraire tradities in de oudheid. 
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LEZINGEN KESTEREN 

HANS  BORGSTEIN EN RAN MARTENS  

Streekmuseum Baron van Brake11 te Ommeren, 
Provincialeweg 21 • 4032  NZ  • Ommeren. • Tel. (0344) 6o 7431 

I

Maandag 3.4 sep 2015 - 20.00 uur 
Streekmuseum Ommeren 
Wim van de Giesen 
Hollandse Helden 
in de Amerikaanse Burgeroorlog 

Ruim 150 jaar geleden woedde in Amerika een 
verschrikkelijke burgeroorlog. Elf zuidelijke 
staten hadden zich - direct na de verkiezing van 
Abraham Lincoln tot president - afgescheiden 
van de Verenigde Staten en vormden gezamen-
lijk een onafhankelijke confederatie. De burger-
oorlog woedde van 1861 tot 1865 en eindigde 
uiteindelijk in een overwinning van de Unie op 
de Confederatie. Inzet van deze burgeroorlog, 
onder leiding van president Abraham Lincoln, 
was voor de Noordelijke staten het behoud van 
de Unie en de afschaffing van de slavernij,waar-
van het Zuiden niets wilde weten. De afschei-
ding was voor de Noordelijke Staten absoluut 
onacceptabel. De burgeroorlog was de bloedig-
ste oorlog in de geschiedenis van de Verenigde 
Staten en kostte ruim 600 000 soldaten het le-
ven (gelijk aan 2% van de totale bevolking). 

De C onfederatievlag, recent nog in het nieuws. 

De uiteindelijke overwinning van het leger 
van de Unie was voornamelijk te danken aan 
de grote overmacht ten opzichte van het Zui-
delijke leger, dat maar half zo groot was als dat 
van het Noorden. De oorlog duurde ondanks 
die overmacht veel langer dan verwacht, omdat 
het overwegend agrarische Zuiden beschikte 
over voortreffelijke generaals, die erin slaagden 
het Noordelijke leger vooral in het begin enkele 
pijnlijke nederlagen te bezorgen. De numerieke 
overmacht van het geïndustrialiseerde Noor-
den was mede te danken aan honderdduizen-
den immigranten, die voornamelijk afkomstig 
waren uit Duitsland en Ierland en in mindere 
mate ook uit andere Europese landen, waar-
onder Nederland. De mees ten van hen lcwa-
men als kind mee met hun ouders, die tussen 
1845 en 1860 naar Amerika emigreerden. Aan 
deze emigratiegolf lagen, wat de Nederlandse 
landverhuizers betreft, zowel economische als 
religieuze motieven ten grondslag. Belangrijke 
initiatiefnemers voor de emigratie naar Ame-
rika vanuit Nederland waren in die tijd de do-
minees A. C. van Raalte en H. P. Scholte, die zich 
hadden aangesloten bij de afscheiding van de 
Nederlands Hervormde Kerk in 1834. 

In de presentatie wordt eerst iets over de 
landverhuizers in de jaren '40 en '50 van de ne-
gentiende eeuw verteld. Daarna volgt in grote 
lijnen het verloop van die afschuwelijke oorlog 
en wordt vooral ingezoomd op de lotgevallen 
van de Nederlandse (w.o. enkele Betuwse) jon-
gens, die als vrijwilliger hebben gevochten voor 
het behoud van de Unie en de afschaffing van de 
slavernij. Sommigen betaalden daarvoor helaas 
de allerhoogste prijs. 	 • 
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Maandag 12 okt 2015 - 20.00 uur 
Streekmuseum Ommeren 
Henk Folmer 
De effecten van de Reformatie 
op maatschappelijk terrein 

In 2017 is het 500-jaar geleden, dat Maarten 
Luther zijn eerste grote stap zette als kerkher-
vormer. In Nederland sloege de hervormings-
theorie van Luther niet aan. Wel die van Calvijn. 
Zijn volgelingen, de Calvinisten bouwden in 
ons land een zodanige degelijke kerkelijke or-
ganisatie op - met hieraan verbonden het Ge-
reformeerd geloof - dat het hun rond 1580/81 
lukte, de Rooms-katholieke kerk en haar leer 
te laten verbieden door de overheid. Deze grote 
omwenteling in kerkelijk Nederland, kennen 
we als De Reformatie. 

Niet alleen kerkelijk was dit zeer ingrijpend, 
maar de gevolgen van de Reformatie werden 
ook merkbaar in het leven van alle dag en op 
vele vlakken van het maatschappelijk leven. In 
de lezing gaat spreker in op deze gevolgen. Hij 
komt met vele voorbeelden van toen tot met nu. 
Ook met voorbeelden van de oeucumene tussen 
protestanten en katholieken. 

Eén voorbeeld uit de lezing: in het katho-
lieke Ravenstein werd in 1930 een geschikte 
gereformeerde sollicitant om veerbaas te wor-
den afgewezen vanwege zijn geloof. Aan een niet 
katholieke veerman was men toen nog niet toe. 

Deze lezing is geen hoogstandje theologie, 
maar meer een verhaal met vele voorbeelden 
hoe men gedurende vijf eeuwen de Reformatie- 
gevolgen beleefde in de praktijk. 	• 

De muziek van Luther beklijfde wel. 

S. EEN VASTE BURG IS ONZE GOD. 

Een vaste burg is onze God, 
Een toevlucht voor de zijnen! 

Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Eij doet zijn 	versebijuen I 

I

Maandag 9 nov 2015 - 20.00 uur 
Streekmuseum Ommeren 
René van Duist 
Waterloo in Beeld 

In 2015 is het 200 jaar geleden dat even ten zui-
den van Brussel de slag bij Waterloo werd uit-
gevochten. De overwinning van de geallieerde 
legers onder leiding van Wellington en Blcher 
op de Fransen betekende het definitieve einde 
van de heerschappij van Napoleon. Na de strijd 
waren er meer dan 50000 doden en gewonden 
en 20000 man werd vermist! Naast de veldsla-
gen die op 16 en 18 juni plaats vonden, belicht 
René de voorgeschiedenis, de deelnemers, de 
uniformen, de wapens en de strategie en tac-
tiek. Ook de omvangrijke nasleep van de slag 
en de legenden die zijn ontstaan over Waterloo 
komen uitgebreid aan de orde. 

René illustreert zijn verhaal niet alleen met 
plaatjes maar ook met originele attributen en 
documenten, die u in de pauze kunt bekijken.10 

Lord Arthur Wellesley 
Duke of Wellington (1769-1852). 
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MUSEUM OFFICIEEL GEOPEND 

Redactie 

Een bijzonder geslaagde dag. 

Zaterdag 22 augustus vond de officiële opening 
plaats van het Streekmuseum Baron van Brakell. 

Voorzitter van de  sum  (Samenwerking Uit-
breiding Museum), Erik-Jan Geldorp, heette ie-
dereen welkom en sprak allereerst een woord 
van dank aan het 'Fonds', die de nieuwbouw 
mogelijk heeft gemaakt. Hij bedankte verder 
de twee belangrijkste sponsors, de RABOBANK 

en de Oudheidkamer Tiel, die beide € 10000 
schonken. 

Daarna kreeg de heer Tammes het woord, 
die enkele aspecten uit de biografie van Van 
Brakell belichtte en het eerste exemplaar van het 
bij de opening verschenen boek uitreikte aan de 
heer Van Leeuwen, oud-dijkgraaf en de laatste 
voorzitter van de Geldersche Maatschappij van 
Landbouw. Daarnaast kreeg ook de burgemees-
ter van Buren, de heer De Boer, en de voorzit-
ter van de  sum,  Erik-Jan Geldorp, een 'eerste' 
exemplaar uitgereikt. 

De burgemeester reikte vervolgens de zil-
veren speld van de gemeente Buren uit aan 
mevr. Fien Verwoert, die vanaf de oprichting  

van het Heemkundig Museum tot heden 30 
jaar als vrijwilliger werkzaam is geweest en 
nu afscheid neemt.. 

Na deze presentaties begaf het gezelschap 
zich naar buiten, waar burgemeester De Boer 
het museum opende door de vlag van het mu-
seum te in top te hijssen. De genodigden konden 
daarna het museum bezichtigen. 

De middag was gereserveerd voor de 
sponsors en het algemene publiek. Al met al 
was het een zeer geslaagde dag, mede door 
de vele activiteiten die op het buitenterrein 
waren georganiseerd. Het aantal mensen dat 
het museum heeft bezocht is moeilijk in te 
schatten, maar het zijn er vele honderden 
geweest. 

De PR-commissie, bestaande uit Jan Har-
teman, Kees Verhoeven en Mieke van den 
Berg, verdient een compliment voor de voor-
treffelijke organisatie. 

Op deze en de volgende twee pagina's ziet 
u een impressie van deze geslaagde dag. De 
foto's zijn van Frank Noordenbos. 	• 
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 
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J?th 11 11 

Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden  
tel.:  0488-441351 • fax: 0488-442751  

Tielsestraat103 

4041CS 
Kesteren 

Tel: (0488) 4412 98 
II van Dam Fax. (0488) 44 32 92 

email:info®vandamwonen 

Na een ontspannen fietstocht of een 
intensieve vergaderochtend even 
bijkomen met een heerlijke lunch 

in een nostalgische sfeer? 
Zeven dagen per week vanaf io.00 uur. 

Veerweg 1 Opheusden • Tel. (0488) 4412 07 • www.veerhuis-opheusden.nl  
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EXCURSIE HKK8r0 2015 

CHRIS DE BONT EN KOBUS VAN INGEN 

 

Rond de Loenersloot. 

 

Dit jaar brengt de jaarlijkse excursie ons op 
zaterdag 10 oktober naar het afwisselende 
landschap van Noord-West Utrecht. Dit gebied 
gelegen op de rand van Het Gooi en de Hol-
landse veenontginningen kent een aantal heel 
bijzondere plekjes. 

We vertrekken 's morgens om half negen 
vanaf het Streekmuseum Baron van Brakell aan 
de Provincialeweg 21 te Ommeren. Na de busrit 
drinken we koffie en gaan daarna naar de eerste 
bezienswaardigheid. 

Tussen de middag gaan we gezamenlijk 
lunchen en ook voor het middagprogramma 
hebben we een bezienswaardigheid op het pro-
gramma staan. Kortom, het belooft weer een 
interessante dag te worden.  

In dit voorbericht kunnen we echter nog niet 
precies aangeven waar we naartoe gaan, er lo-
pen nog wat aanvragen. Zoals het er nu naar 
uitziet zullen we een kasteel, een fort en een 
historische kerk gaan bezoeken. Waar precies 
dat blijft nog even een verassing. 

We hopen omstreeks half zeven weer terug 
te zijn bij het museum in Ommeren. 

De kosten bedragen € 32,50 p.p. Opgave tele-
fonisch bij Kobus van Ingen op (0488) 44 1741. 

De deelnamekosten kunt u overmaken op 
op gironummer 3725054 of op banknummer 
331957183, o.v.v. Excursie 2015 

Tot zaterdag 10 oktober! 

Ansichtkaart uit ca.1925,boven het bouwblok is de 12e eeuwse ronde woontoren goed zichtbaar. 
Het huis is in de 17e en 18e eeuw sterk verbouwd,veel van het muurwerk is echter nog middeleeuws. 
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Ill II  vakzaak 

Piet van Walsem  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

Albert Heijn 

VERBOOM 

Swaenenstate 4 — Opheusden — Tel. (0488) 4491 40 

Woninginrichting 
Textielhandel 

P. J.VAN DAM 
Kalkestraat 8 
Dodewaard 

Tel. (0488) 41 1313  

meubelen 
tapijten 

gordijnen 
bedden 
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VAN BUREN UIT BUURMALSEN 

FOLKERT SCHUURMAN 

Maarten van Buren, 8e president USA. 

Cornelis van Buren uit Buurmalsen emigreerde 
in 1631 vanuit Buurmals en naar Noord-Ame-
rika. Zijn naam zou in de vergetelheid zijn ge-
raakt, ware het niet dat een nakomeling de 8e 
president van de Verenigde Staten zou worden. 

Maarten van Buren werd geboren op 5 de-
cember 1782 in Kinderhook in de staat New 
York als zoon van Abraham van Buren (1737-
1817) en Maria Hoes van Alen (1747-1817). Het 
gezin bestond uit negen kinderen waarvan drie 
kinderen uit een eerder huwelijk van zijn moe-
der. Zijn vader was boer en had een café. Omdat 
de jonge Maarten moest helpen op de boerderij 
en in het café verzuimde hij vaak van school. 

In het café echter ontmoette hij advocaten en 
politici en hij raakte geinteresseerd in politiek. 
Als 13-jarige jongen kwam hij in de leer bij de 
advocaat Francis  Sylvester.  

De politieke ideeën van de Sylves ter s - zij 
waren Federalist - hadden niet de belangstel-
ling van Maarten. Hij was meer voor de Repu-
blikeinse partij die niet alleen de rijken, maar 
ook de armen wilde helpen. Ondanks het poli-
tieke verschil van inzicht bleef hij als leerling. In 
1803 deed hij examen om zelfstandig te mogen 
werken als jurist,waarna hij in Kinderhook een 
succesvolle juridische praktijk opende. 

In 1808 werkte hij als invaller voor de staat 
Columbia met invloedrijke landeigenaren. In 

1812 werd hij gekozen in de senaat van New 
York. Hij diende wetten in om New York tegen 
de Britten te beschermen. Hij steunde de bouw 
van het  Erie Canal  die de Hudson met de Grote 
Meren verbindt, wat de transportwegen in New 
York sterk verbeterde. 

In 1821 werd hij gekozen in de senaat van 
de Verenigde Staten. In 1829 werd hij minister  

onder president Jackson en in 1832 werd hij 
vice-president. Uiteindelijk werd hij in 1836 ge-
kozen tot president. In 1840 werd hij opgevolgd 
door president  Harrison.  Hij bleef actief in de 
politiek, maar omdat hij tegen de inlijving van 
Texas was liep zijn populariteit terug. In 1844 

en 1848 deed hij weer mee aan de verkiezingen, 
echter zonder succes. Van 1852-1855 reisde hij 
door Europa en schreef zijn autobiografie in 
Kinderhook. Bijzonder was dat hij nog steeds 
Nederlands sprak. Hij overleed op 24 juli 1862. 

Zijn bijnaam was  'Old  Kinderhook' door het 
volk afgekort tot O.K., een afkorting die later 
zijn huidige betekenis zou krijgen. 	• 
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F7-1 
LID 

BOVAG 

Voor al uw: 

AUTOBEDRIJF 

iiii
AZET 

Transitoweg 2 
4051 CA OCHTEN 
Telefoon (0344) 642819 
Telefax (0344) 643533 
Internet: www.hazet.n1  
E-mail:  info@hazet.n1  

• 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  

Ow  handige buurman 
Nedereindsestraat 30 - Kesteren 

Telefoon (0488) 481223 
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TOT HIER... EN NIET VERDER 

REDACTIE 

 

De Limes in Rijswijk. 

Op 22 mei j.l. woonden we de onthulling bij van 
het kunstwerk dat naast het veer naar Wijk bij 
Duurstede aan de Rijswijkse kant is geplaatst. 

Om de  Limes  in Nederland weer tot leven te 
wekken en de verwerving van de status Unesco 
Werelderfgoed dichterbij te brengen, riep de 
Provincie Gelderland kunstenaars op: 'Bedenk 
een kunstwerk dat de grens van het Romeinse 
rijk markeert, op een plek langs de Nederrijn 
tegenover Wijk bij Duurstede'. 

Vier kunstenaars dienden een ontwerp in. 
De Leidse kunstenaar Jan Kleingeld verwierf 
de opdracht. Aan de Rijswijkse kant van de Lek 
zouden de 3,6 m hoge letters TOT HIER komen  

staan en aan de Utrechtse kant van de Lek de let-
ters TOT DAAR, alles uitgevoerd in cortenstaal. 

Aan de Rijswijkse kant zijn de letters al in 
februari geplaatst, maar de plaatsing aan de 
overkant liet maar op zich wachten, en is uit-
eindelijk afgeblazen. De vergunning kwam niet 
rond, omdat het beoogde kunstwerk niet in de 
Landschapsverordening zou passen. 

Behalve de waarschuwing aan de Germanen, 
is het kunstwerk een hommage aan het door de 
Romeinen ingevoerde Latijnse alfabet,waarvan 
de letters - toentertijd uitsluitend als kapitalen 

- in vele Romeinse kunstwerken en grafstenen 
zijn gehakt. 

Sander van Alfen richt het woord tot Jan Kleingeld. Links van hem gedeputeerde mevr. josan Meijers. 
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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 * Torenstraat 3a 
6669 DN DODEWAARD 

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

Schoenen 
Lederwaren 

Sportartikelen 
Schoenreparaties 

Sleutels 

erimentnakennuerk Ia unkwerk 

Molendam 39 • OCHTEN 
Tel. (0344) 641282 

Q84Tankstation A. de Bruijn 

L °se  

Eenvoudig tanken 
met uw 	pas "  

Dalwagen 16 
6669 CC DODEWAARD 
(0488) 411316 

Drogisterij Roelofsen 

Ctos Dorpsstraat 7 
Opheusden 

Tel. (0488) 44 21 86 
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Het kunstwerk werd in aanwezigheid van Jan 
Kleingeld en zijn familie en wethouders van de 
gemeenten gelegen aan de  Limes  in de provin-
cie Gelderland, onthuld door de gedeputeerde 
van de provincie Gelderland, mevrouw Josan  

Meijers, samen met de wethouder van de ge-
meente Buren, Sander van Alfen. 

U zult de letters tegenkomen als u de Trap-
route volgt, een cultuur-historische fietstocht 
door de gemeente Buren. 	 • 

tr.  3 Bouwbedrijf Hoogakker Dodewaard 
SINDS 1964 EEN VERTROUWD GEZICHT IN DODEWAARD/NEDER-BETUWE 

Wij zijn gespecialiseerd in woning-bedrijfsbouw, onderhoud en 
renovatie. We hebben een eigen werkplaats waar wij uw hardhouten deu- 

ren, kozijnen en trappen op maat voor u maken. 

Voor een vrijblijvende offerte: 

Bouwbedrijf Hoogakker Dodewaard 
Tel. 06 114 046 68 / 0488 41 16 37 

Kantoor: Brederode 1 6669  GK  Dodewaard 
Werkplaats: Kalkestraat 53 Dodewaard  

E-mail:  info@hoogakkerbouw.nl  
www.hoogakkerbouw.n1 

NIEUWSBRIEF H KK8t0 - ADI 33e jaargang nr. 3-  augustus 2015 19 



  

ROMEINEN EN FRANKEN 

  

JOKE HONDERS  

 

Een bijzondere steen in Avezaath. 

In het pas geopende Streekmuseum Baron van 
Brake11 hebben wij op de bovenverdieping een 
historische tentoonstelling ingericht met veel 
aandacht voor de Romeinse tijd. Eén van de on-
derdelen daarvan is de afdeling godsdienst in 
de oudheid, vormgegeven in een aparte kamer. 
Op een van de voorwerpen daar wil ik wat die-
per ingaan. Het betreft een bijzondere steen, die 
in 1954 gevonden werd in Kapel-Avezaath. De 
echte steen is te zien in het Valkhofmuseum te 
Nijmegen, die van ons is een replica ervan. 

VOTIEFSTEEN 
De steen stamt uit de le eeuw van onze jaar-
telling en is een zogenaamde votiefsteen uit de 
Romeinse tijd. Een votiefsteen is een gave in de 
vorm van een steen met een bepaalde ingegra-
veerde tekst of een beeldhouwwerk om een be-
paalde gelofte, eerder gedaan aan een godheid, 
in te lossen. Vergelijk bijvoorbeeld de talrijke 
votiefstenen die gevonden zijn bij Domburg en 
Colijnsplaat, gericht aan de godin Nehalennia. 

Op de votiefsteen uit Kapel-Avezaath lezen 
we de volgende tekst: `Aan de godin Hurstrga 
heeft volgens haar opdracht Valerius Silvester, 
gemeenteraadslid van het Municipium der Ba-
taven, (dit altaar) gewijd, gaarne en met reden.' 

Men vermoed dat Hurstrga een inheemse 
godin was, omdat deze naam verder nergens 
anders gevonden is. 

WIE WAS HURSTRGA? 
Men vermoedt dat de naam wijst op een go-
din met een beschermende functie, mogelijk 
samenhangend met een beschermende dichte 
haag van kreupelhout om een nederzetting. De 
naam  Hurst  zou inheems zijn en waarschijn- 

lijk te maken hebben met het Germaanse woord 
<hurst' ofwel 'struikgewas'. 

Anderen denken dat de naam afgeleid is van 
horst, een verhevenheid in het landschap. Aan-
gezien de steen gevonden is bij de Bergakker, 
verwijst het eerder naar de laatste mogelijkheid. 

De laatste drie letters rga zouden volgens mij 

een afkorting kunnen zijn van regina of konin-
gin, dus de koningin van de horst (of bergje). 

EEN ANDERE GODIN 
In de Mesopotamische Oudheid komt namelijk 
een dergelijke naam voor: Ninhursag dat letter-
lijk 'Vrouwe van de heilige berg' betekent (van 
het Sumerisch Nin= vrouw en Hursug/Hur.sag= 

heilige berg). 
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NOORDSE MYTHOLOGIE 

De woorden  Sag  doet ook denken aan een ande-
re godin. In de Noordse mythologie is een godin 
Saga bekend. Gezeten op een hoge troon keek ze 
elke dag met  Odin  uit over de wereld, terwijl ze 
samen uit gouden bekers dronken. Deze godin 
heeft dus eveneens met een hoogte te maken. 

DE NAAM AVEZAATH 

De gevonden votiefsteen doet vermoeden dat 
er in Avezaath in die tijd een heiligdom gestaan 
moet hebben. Ook de naam Avezaath wijst 
daarop: zaath of zathe betekent woonplaats 
van een zekere Ave. Ave is een vrouwennaam en 
betekent iemand die aanbeden is. Daarentegen 
wordt het woord Ave ook gebruikt in samen-
hang met Maria: Ave Maria. 

Terwijl het woord regina eveneens op Ma-
ria van toepas  sing  is: Maria Regina, een eretitel 
voor Maria en de naam van een feest, de gedach-
tenis van de Heilige Maagd Maria, koningin van 
hemel en aarde. Het wordt in de Katholieke Kerk 
gevierd op 22 augustus, in het octaaf van het 
hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming. 

MARIA 

Mogelijk is de verering van Hurstrga bij de ker-
stening vervangen door die van Maria, maar 
dan zou je eigenlijk verwachten dat een van de 
kerken in de twee dorpen aan haar gewijd zou 
zijn. Niets is minder waar, de kapel van Kapel-
Avezaath is aan St. Agatha gewijd en de naam 
van de kerk in Kerk-Avezaath doet vermoeden 
dat daar de patroonheilige St. Lambertus was. 
Echter in deze kerk zijn wel een twee vrouwe-
lijke heiligen afgebeeld op de ie eeuwse muur-
schilderingen: behalve St. Agatha zien we daar 
Maria Magdalena met haar bekende atrribuut, 
de zalfpot. 

HET OUDSTE NEDERLANDS? 

Er werd op de Bergakker een paar eeuwen later 
nog iets zeer opmerkelijks gevonden. Door de 

De zilveren, deels vergulde, zwaardschede 
waarop de eronder afgebeelde runetekens staan. 

Datering: eerste helft se eeuw. 
Lengte 8,3 cm ; hoogte.1,4 cm. 

amateur-archeoloog D. Jansen uit Wychen werd 
in 1996 een zilveren zwaardschede gevonden 
met daarop een runeninscriptie uit de se eeuw. 
Dit zou mogelijk het oudste Nederlands zijn, 
gevonden in ons land. Teksten in oude runen 
geschreven zijn al bekend uit de 2e eeuw en 
met name in Denemarken en het aangrenzende 
deel van Duitsland. De zwaardschede berust in 
het Valkhof in Nijmegen. De gevonden runen-
inscriptie in het Rivierengebied zou volgens 
kenners te maken hebben met het feit dat een 
groot deel van de oorspronkelijke bevolking 
naar het zuiden getrokken is en dat hun plaats 
werd ingenomen door Germaanse groepen uit 
het noorden. 

TOT SLOT 

Dit alles bij elkaar genomen doet vermoeden 
dat de Avezathen in een ver verleden belangrij-
ker waren dan tot nu toe werd gedacht. Het was 
tenslotte op een gegeven moment ookniet voor 
niets de hoofdplaats van de gouw Teisterbant. • 
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Dirk 
VERWOERT  

Boomkweker 

* 29-09-1833 Opheusden 
t 29-11-1904 Opheusden 

Maatje 
GEURTS 

* 13-07-1835 Opheusden 
t 24-02-1913 Kesteren 

Hendrik 
ENGELEN 

Bakker 

* 30-05-1836 Heteren 
t 29-11-1917 Opheusden 

Marika 
GEURTS 

*05-12-1835 Dodewaard 
t 10-01-1908 Opheusden 

X 17-08-18  66 Kesteren  X31-08-1867 Dodewaard 

27-07-189 3 Kesteren  

Dirk VERWOERT 

Broodbakker 

" 28-10-1897 Opheusden 
t 22-09-1977 Opheusden 

X 18-11-1920  

Hendrik Dirk 
* 28-10-1934 Opheusden 

Samenstelling: Marlies. info ®hkko.nl  
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Dirkje ENGELEN 

" 26-05-1872 Opheusden 
t 21-08-1906 Kesteren 

Ruth VERWOERT 

Boomkweker 

26-04-1870 Opheusden 
t 10-11-1953 Opheusden 
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Betuwse kwartierstaat: 
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Antonetta 
VAN DODEWAARD 

* 11-03-1833 Opheusden 
t 02-11-1873 Opheusden 

x 02-03-1816 Opheusde  

Johannes Christoffel 
VAN DE KOLK 

Tapper, boomkweker 

" 06-01-1827 Opheusden 
t 29-11-1905 Opheusden 

x 23-07-184 

Gerrit 
VAN DEN BOSCH 

Metselaar 

20-07-1849 Opheusden 
t 24-04-1874 Opheusden 
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Petronella VAN DEN BOSCH 

* 09-08-1872 Opheusden 
t 04-12-1943 Kesteren 

Arie VAN DE KOLK 

Veldarbeider 

* 20-05-1870 Opheusden 
t 03-03-1937 Opheusden 

X 08-09-18 

Ida Gerritdina VAN DE KOLK 

" 15-07-1900 Opheusden 
t 14-02-1979 Wageningen Kesteren 

7 Kesteren 

Hendrik Dirk Verwoert  

 

	

* geboren 	x gehuwd (K[erkp 

	

gedoopt 	x ondertrouw 
t overleden (A) datum akte 

VERWOERT 
t 30-06-2012 Kesteren 
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RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN BV 

Dorpsstraat 1 	 Postbus 24 
6672  LC  Hemmen 	6670 AA 

Zetten 
Tel. (0488)451312  
Fax. (0488) 452621  
E-mail:  info@vanlynden.eu  

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

Rentmeester
n-

NVR -lk  

CENTRALE VERWARMING 
SANITAIR - DAKBEDEKKING 

LOOD- EN ZINKWERKEN 

Jan Doeleman 
LOODGIETERSBEDRIJF 

• 
.4 	\ 
MIL 	JIM 
\MK.  IIIIIII  

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

Motor- en autorijschool Keuken 
Broekdijk i7 

4041  CT  Kesteren 	- 

www.rijschoolkeuken.n1 
Tel. (0488) 482633 

voor: 
(Motor) 

(Bromfiets)  
(Personenauto) 	

rel 
0 

achter B (aanhangwagen) 	 L 	.44 
we 

theoriefaciliteiten 	1 

Honda  motoren met ABS 	 KIVIVIV "k- 
personenauto's 

discovery  automaat voor de aanhangwagen 

Wij lessen met: 
 

_ 

- 

. 	. 

Biedt opleiding 
> rijbewijs A 
> rijbewijs Am 
> rijbewijs B 
> rijbewijs E 

Tevens beschikken 
over moderne 

> KTM 125 en  
>  BMW  1 serie 
> Land Rover  
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KLOMPENPADEN GEOPEND 

Redactie 

Batouwepad en Marspad. 

Op zaterdag 11juli vond in Lienden de opening 
plaats van twee ldompenpaden: het Batouwe-
pad en het Marspad. De paden leiden beide door 
het buitengebied van Kesteren en Lienden. 

Het Marspad is een rondwandeling van 
dertien kilometer langs de Nederrijn, oude 
stroombeddingen en boomgaarden in het bui-
tengebied van Kesteren. Het Batouwepad is een 
zestien kilometer lange rondwandeling langs 
oeverwallen, oude rivierlopen en woerden in 
het buitengebied van Lienden. 

Burgemeester Kees Veerhoek (gemeente 
Neder-Betuwe), wethouder Sander van Alfen 
(gemeente Buren) en directeur Arjan Vriend  

(Stichting Landschapsbeheer Gelderland) ont-
hulden het startpaneel. Circus Klomp gaf aan-
sluitend een komische voorstelling. Daarna liep 
het gezelschap een deel van het Klompenpad 
naar ons Streekmuseum, waar een versnape-
ring kon worden gebruikt. 

Deze klompenpaden zijn mogelijk gemaakt 
door de gemeente Buren, de gemeente Neder-
Betuwe, Provincie Gelderland, Regio Rivieren-
land, Waterschap Rivierenland en de Nationale 
Postcode Loterij. 

Bij ons museum is een opstappunt waar 
men kan parkeren om verder te voet het Batou- 
wepad te wandelen. 	 • 
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BOORSMA 
MODE & WONEN 

Slagerij /traiteur 

. 

Augustinus 

NET EVEN ANDERS, CM/0)1/0a de, 60steJ 
JE PROEFT HET VERSCHIL 

Hoofdstraat 12- 4041AD - Kesteren 
Tel:0488-48 24 00 - Fax:0488-48 10 92 Kesteren 

http://www.slagerijaugustinus.n1  www.boorsmakesteren.n1 
E-mail;info@slagerijaugustinus.n1 

Uitvaartverr7orging 
Erik van 1....foest 

TeL 0344 - 65 55 32 	.... 	-  
dag & nacht 	

.I. ficr,, 	, - 	. 	', ..., 
....' 

#- 	 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.uitvaa-tverzorging.erikvanzoest,n1 
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Frederik Louis Willem 

baron van Rrakell tor I )en Eng 

fli«grd»,,,lo,,0 I nOldb.lep?0,t,r 

I a,,iter 

BIOGRAFIE BARON VAN BRAKELL 

REDACTIE 

Uniek kijkje in de ontwikkeling van de landbouw. 

Ter gelegenheid van de 3.5oe sterfdag van Baron 
van Brakell schreef drs. Klaas Tammes, voorzit-
ter van het 'Fonds Hulpbetoon', een biografie 
van de baron. Naast enkele spannende verhalen 
die zich afspeelden op Huize den Eng, waaron-
der een vermeende poging een gezelschapsda-
me te vergiftigen, handelt het bock over zijn rol 
in de gemeenteraad, over de strij d met de burge-
meester van Lienden om een school te stichten, 
over zijn betrokkenheid bij de kerk, maar vooral 
over de rol die Van Brakell speelde in de ontwik-
keling van de landbouw in de 1.9e eeuw. 

In de winkel € 20,— 
Voor leden van de HKIC8r0 € 

De auteur overhandigt het eerste exemplaar 
aan Hans van Leemen, oud-dijkgraaf en 

de laatste voorzitter van de `Geldersche'. 
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H.WEIJMAN 

Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  

Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren 
Telefoon 0488 -482226 's maandags gesloten 

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. 

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Swaenenstate 3 
Tel. (0344) 60 2400 	 Tel. (0488) 442906 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 
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HISTORISCHE KRING 

Midden-Betuwe 
40/0000~1.1",ii„ 

HK  MIDDEN BETUWE 

TON JANSSEN, SECRETARIS 

Activiteiten augustus-november 2015. 
Dorpshuis De Oude School Hemmen • Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62 

I

Dinsdag 15 september 20.00 uur 
Dorpshuis de Oude School Hemmen 
Ton Janssen 
Tien middeleeuwse kerken 
in de Midden-Betuwe 

In de dorpen in het gebied dat we ook wel de 
Midden-Betuwe noemen - hoewel dat officieel 
nooit als streek is genoemd - staan tot op de dag 
van vandaag tien kerken met een middeleeuws 
karakter. Zij hebben een rijke geschiedenis al 
is het alleen maar omdat overleven soms een 
grote uitdaging is geweest voor de weinig tal-
rijke gemeenteleden. Vanavond geeft Ton een 
inkijkje in dit verleden. 	 • 

I

Dinsdag 20 oktober 20.00 uur 
Dorpshuis de Oude School Hemmen 
John Mulder 
Redoutes langs de grens 

In de 8o-jarige oorlog was Prins Maurits de 
opvolger van Willem de Zwijger. Hij voerde tal 
van reorganisaties door in het leger van de Re-
publiek. Daarbij liet hij op zeer veel plaats en op 
vaste afstanden van elkaar verdedigingswerken 
oprichten langs de Waal en de Rijn, dus op de 
grens van het gebied dat door de Spanjaarden 
werd beheerst en het gebied van de Republiek. 
Een van die objecten was het fort Knodsenburg 
(1585) tegenover Nijmegen. Daarnaast werden 
veel versterkte heuvels de zogenaamde Redou-
tes langs de rivieren opgeworpen. Hiervan is nu 
niets meer te zien maar oude kaarten hielpen 
John bij zijn onderzoek. Hij vertelt hier nu over. 

w 

I

Dinsdag 17 november 20.00 uur 
Dorpshuis de Oude School Hemmen 
Wilfried Uitterhoeve 
De Kozakken in Nederland 

Op 3o november 2013 landde de Prins van Oran-
je in Scheveningen vanuit zijn ballingschap in 
Engeland. Diezelfde dag vond de eerste slag om 
Arnhem plaats tussen de Pruisen en Kozakken 
aan de ene kant en de Franse bezetters aldaar. Er 
vielen 2000 doden maar de Pruisen en Kozakken 
verdreven de Fransen uit deze contreien. Dat wil 
overigens niet zeggen dat ze totaal uit Neder-
land vertrolcken waren: een aantal geïsoleerde 
vestingsteden was nog in hun handen. Ook 
rondzwervende groepen Kozakken bleven, zeer 
tegen de zin van de Russische Legerleiding en 
de Nederlandse autoriteiten de bevolking van 
vooral dorpen in de Betuwe terroriseren.  Will-
fried  heeft recent boeken over dit onderwerp 
gepubliceerd en vertelt ons hoe het afliep. 	• 

Een kozak in Nederland, eind 1813. 
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OMMEREN EN DE LOUSBERG 

JOKE HONDERS 

 

De duivel was moe! 

Wat heeft de Lousberg bij Aken met ons kleine 
dorp Ommeren te maken, zult u zich afvragen 
na het lezen van deze titel. Dat is heel simpel: 
het heeft namelijk te maken met de allereerste 
vermelding van de naam Ommeren. 

In 997 zijn er plannen om bij Aken op een 
264 meter hoge berg, de Lousberg genaamd, een 
klooster te stichten. Een zekere weduwe Alda 
geeft aan keizer  Otto iii  opdracht om voor de 
stichting ervan een aantal van haar goederen, 
bij ons in het rivierengebied gelegen, over te 
dragen aan dit klooster. Deze goederen zijn 
Veldericki, Leidon, Umeron, Dheste2  en Maurik. 
Ik denk dat hier met Leidon niet Leiden (Zuid-
Holland) of een of andere plaats in Duitsland 
bedoeld wordt, maar Ter Leede bij Kesteren. 
Vooral gelet op de andere namen. 

Keizer  Otto  in had de Lousberg verkregen 
door een inwisseling van goederen van de ab-
dij Prum. Hij wilde op deze berg een vrouwen-
klooster stichten ter ere van de Verlosser (Sal-
vator) en de heilige Corona. Daarvoor schonk 
hijzelf de keizerlijke kapel van Ingelheim. Als 
er al sprake is van goederen in ons rivierenge-
bied wordt met dit Ingelheim misschien niet 
Ingelheim in Duitsland bedoeld maar Ingen 
(Ingheim)? Maar misschien ben ik wat al te en-
thousiast om mijn eigen geboorteplaats zo'n 
grote rol toe te bedelen. De bedoeling was dat 
de regel van Benedictus in het nieuwe klooster 
gevolgd zou gaan worden. 

ALDA 
Het is onduidelijk in deze oorkonde wie die 
weduwe Alda nu precies is. In een van de vorige 
Nieuwsbrieven heb ik geopperd dat dit wellicht  

de beruchte Adela was die met Lienden verband 
houdt, aangezien zij ook rond 997 leefde en zij 
aanvanldijk weduwe van Immed was, voor zij 
hertrouwde met Balderik. En zij had goederen 
in ons gebied, waaronder Lienden. 

Het kan echter ook zijn dat met de weduwe 
Alda, de grootmoeder van keizer  Otto  In, Adel-
heid van Bourgondië, bedoeld wordt. Ook zij 
was in 997 weduwe, maar de vraag is dan hoe 
zij aan goederen in ons gebied kwam. Daarbij 
stichtte zij in 991 een ander ldooster namelijk 
in Seltz, waar ze ook begraven ligt. 

LOUSBERG OF LUISBERG 
Tijdens onze laatste vakantie besloten wij op de 
terugweg eens op zoek te gaan naar deze berg 
om te lcijken of er op deze berg nog resten of 
aanwijzigingen van het ldooster te vinden wa-
ren. Dat bleek niet het geval. We vonden wel een 
soort obelisk of gedenknaald, maar die stamde 
uit begin 1900 en had niets met het ldooster te 
maken, dus daar schoten we weinig mee op. Op 
aanwijzing van iemand daar ter plaatse wer-
den we naar de op loopafstand gelegen Salva-
torberg gestuurd. Hier werd door keizer  Otto  
(962-973) al een kerk gesticht, de Salvatorkirche, 
maar of dat iets met ons ldooster te maken had, 
heb ik niet kunnen achterhalen, wel dat deze 
kerk op een gegeven moment door cisterciënzer 
kloosterzusters werd overgenomen. 

Of er ooit op de Lousberg zelf een ldooster 
gekomen is, is mij niet geheel duidelijk, maar 
wel een kapel,want in loos schenkt de opvolger 
van  Otto  111,Hendrikii, de kapel op de Lousberg 
met zijn bezittingen aan het Adalbertsstift te 
Aken. Deze proostdijkerk werd in 1005 gewijd. 
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EEN SAGE 
Voordat wij de Lousberg te voet gingen verken-
nen, zagen we een bronzen beeldengroep die 
de sage uitbeeldde,verbonden aan de Lousberg. 

Volgens deze sage hadden de mensen van 
Aken, toen de Dom gebouwd werd, de duivel 
voor de gek gehouden. Ze beloofde hem de eer-
ste ziel die de dom binnen zou gaan. Toen de 
kerk ldaar was joegen ze een wolf naar binnen. 
Woedend besloot de duivel daarop wraak te 
nemen. Hij ging zakken vol met Noordzeezand 
halen en droeg deze richting Aken met het plan 
de Dom met zand te bedekken. Maar het was 
erg warm weer en de reis was lang. Vlak voor 
Aken gekomen kwam hij een vrouw tegen. Moe 
van het sjouwen vroeg de duivel aan haar hoe 
ver het nog was naar Aken. Maar zij had de dui-
vel herkend en loog dat het nog heel ver was. 
Vermoeid en teleurgesteld leegde de duivel ter 
plekke de zandzakken. Zo ontstond de Lousberg 
en de heuveltjes erom heen! 

DE NAAM LOUSBERG 
ik heb me afgevraagd wat de naam Lousberg 
betekent of waar de naam opslaat. De Latijnse 
naam luovesberc' hebben de vertalers van 
de oorkonde tot Luisberg gemaakt, maar de 
tegenwoordige naam die gehanteerd wordt is 
Lousberg (uitgesproken als 'Loes'). Waar slaat 
de naam Luoves of Lous op? Als de ene berg de 
Salvatorberg is waar de Salvatorkerk gesticht 
gesticht werd, dan zou de Lousberg met de hei-
lige Corona te maken moeten hebben,want  Otto  
in wilde tenslotte het klooster daar laten wijden 
aan Salvator en de heilige Corona. Het klooster 
zou daarbij voor Benedictessen bestemd zijn, 
een vrouwenklooster dus. 

Een andere mogelijkheid is dat Luoves in 
verband staat met het woord loven of prijzen, 
m. a.w. God loven? Op de Etymologiebank wordt 
loven als volgt verklaard: Onl.lovan 'prijzen, lo-
ven', zoals in thi  sal  ic louan 'u zal ik loven' [ we 
eeuw; W.Ps. ]. 

De vrouw kijkt naar cie duivel die op de leeggeschudde zakken zit. 
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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 

Tuinmeubelen van hout, 
metaal of aluminium? 

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, 
voerde LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier! 
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen. 

Hoofddealer van: Preston alt/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  

Eethuis 'De Veerstoep' 

Ochten 
Ook voor bruiloften en partijen, o.a. 

salades, bitterballen enz. 

"'"""•'—'"&"*" 4klibile,22iiák"'".  
Van Meegdenburg 

Van Amersfoort 
Telefoon (0344) 642491 

b.g.g. 642772 

PIET SPIES BV 
KESTEREN 
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Een zuil op de Lousberg vertelt het ware verhaal. 
De berg werd aimn de Steentijd geëxploiteerd voor 
het winnen van vuursteen. Rond 1900 hebben de 
burgers van Aken er een park aangelegd.  

steld uit Alexandrië te stammen of uit het 
Spaanse Elch, terwijl haar naamdag wordt ge-
vierd op 24 april. Waarom  Otto  in het klooster 
speciaal aan een vrijwel onbekende heilige 
wilde wijden is mij daarom een raadsel. 

Op de Duitse Wild komt men er ook niet echt 
uit wat de naamsbetekenis precies inhoudt. Er 
worden drie mogelijke verklaringen gegeven: 
1. het zou te maken hebben met lugen of kijken 
in verband met het prachtige uitzicht; 2. het 
zou verband houden met Lodewijk de Vrome; 
3. het stamt uit het dialect en dan zou bus sluw 
betekenen. 

Als het met lugen te maken heeft, dan zou de 
naam te maken kunnen hebben met  Lug  (Lugh, 
Lugus, Lugos, Lu) een Keltische zonnegod. Zijn 
naam komt ook in Romeinse plaatsnamen voor: 
Lugdunum. De Romeinse tegenhangers voor de 
god  Lug  zijn Apollo en Mercurius. 

TOT SLOT 
Ook al vonden wij daar geen klooster of ruïne, 
het was voor ons toch een hele belevenis om die 
berg te verkennen, die in een ver verleden met 
ons eigen werkgebied in verband stond. 

NOTEN 
1. yank. 2. Deest. 

B RON 

Sloet, L.A. J. W.: Oorizondenboelt van Gelre en Zutphen. 
's Gravenhage, 1872-1876. Oorkonde nr.118.. 

De Lousberg en de Salvatorberg op een kaartje. 
De naam Corona doet denken aan 
kroon en dat weer aan het feit dat 
in de katholieke kerk het feest ge-
vierd wordt van Maria die tot ko-
ningin van de hemel en aarde werd 
gekroond. (Zie ook mijn artikel 
over Avezaath elders in dit blad). 

Maria daarentegen heeft niets 
te maken met de heilige Corona, 
want deze heilige wordt veronder- 
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De bakker met 
het grootste assortiment! 

ONZE SPECIALITEIT: 
Kersenmonchoutaart met gebonden 
kersen en afgewerkt met slagroom 

STREEKLEKKERNIJEN: 
Kesterense ruitjes 
Betuwsebolussen 

Betuwse krenteklampkes 

Burg. 
Postbus 
Tel. 

Lodderstraat 15 
3 -4043 ZG OPHEUSDEN - 

(0488) 442144- Fax (0488)442897 

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

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN o • tiek 

Damme Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 
en contactlenzenspecialist (ANVC) 

Gratis oogdrukmeting! 
Gratis ogentest! 

Prima brilmode advies 
1 jaar garantie op uw nieuwe bril 

Uitstekende service 

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

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 60 27 92  

Hoofdstraat 28 
4041 AD Kesteren 

Telefoon (0488) 48 13 05 
E-mail  info©damme.n1 
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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD 

HERMAN DE REGT  

 

Kansloos om een echt dorp te worden XV. 

Dichtgemetselde mannen- en vrouwendeuren 

Aan de zuidkant van de Herveldse middeleeuw-
se kerk was vroeger een grote deur, 24o cm hoog 
en 1.38 cm breed, met een boog en een mannen-
hoofd erboven. En aan de noordkant een voor 
de vrouwen, ldeiner, namelijk 220x 101 cm, met 
een rechte bovenbalk met ingegrifte moeilijk 
leesbare letters. Beide zijn dichtgemetseld. Wat 
was hier aan de orde? 

Men las in de bijbel dat Eva, de vrouw dus, de 
oorzaak was dat de zonde in de wereld kwam, 
omdat ze van de verboden boom gegeten had. 
En dat wij daardoor allen in zonde leven, de erf-
zonde. Mannen en vrouwen mochten des tijds 
daarom niet samen de kerkzaal binnen komen, 
maar streng gescheiden, ieder door een eigen 
deur. 

Waarom was de vrouwendeur aan de noord-
kant? In de bijbel gaan vrijwel alle teksten met 
het woord noord erin over onheil, gevaar, ramp-
spoed. 

Kopje boven de mannendeur. 

Later werd van dit gedachtegoed afscheid geno-
men en werden beide deuren dichtgemetseld. 
Er kwam aan de zuidkant een nieuwe deur voor 
allen. Want ook vrouwen mogen immers delen 
in de genade, de vrijspraak van God. 

Met die vrouwendeur is nog iets vreemds. 
Op bijna anderhalve meter hoogte is een ijzeren 
ring  vas  tgemetseld precies in het midden. Wat 
is de betekenis? Wie het weet mag het zeggen. 
Ik weet het ook niet. Maar ik heb wel een idee. 
Want wat gebeurde daar vroeger? 

KINDERDOOP 
De baby's werden gedoopt vlakbij de vrouwen-
deur. Bij die doop werd door de priester de 
macht van de erfzonde aangesproken en met 
een machtswoorduitgedreven.Deze geestelijke 
macht kon meteen door die onheilsdeur naar 
buiten. Aan die vaste ring kan iets vastgebonden 
zijn en dus symbolisch machteloos gemaakt. • 

Ingemetseld oog in de vrouwendeur. 
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WHAT'S IN A NAME 

JOKE HONDERS 

 

  

Waluburg, Sint Walburgis en Valburg. 

De Sueben of Sueven (Latijn: Suebi) was een 
West-Germaans volk dat rond het begin van de 
jaartelling tussen de Rijn en de Oostzee verbleef. 
Door hun militaire overwicht was dit volk in 
staat om in een groot gebied van  'Germania 
Magna'  andere stammen aan zich te binden als 
vazalstammen. Zo was er waarschijnlijk een 
stamverband met onder andere de Quaden, de 
Marcomannen, de Alamannen, de Hermun-
duren, de Longobarden en de Semnonen. 

DE SEMNONEN EN WALUBURG 
De machtigste stam van de Sueven waren de 
Semnonen. Een van hun bekendste personen 
was de waarzegster Waluburg die in Egypte in 
het Romeinse leger diende. Op  Elephantine,  een 
eiland in de Nijl, is een potscherf gevonden met 
haar naam erop in het Grieks. De inscriptie luidt 
`Waluburg, zieneres der Semnonen'. Het is jam-
mer genoeg niet bekend hoe deze profetes in 
Egypte is beland. Opvallend is wel dat de Sem-
nonen op hun beurt, althans volgens Tacitus, de 
Egyptische godin Isis vereerden! 

WALBURGIs 
Een dergelijke naam duikt een aantal eeuwen 
later opnieuw op, rond 779 om precies te zijn, 
wanneer we te maken hebben met de heilige 
Walburgis. Kerken aan haar gewijd vindt men 
o.a. in Tiel, Arnhem, stad Groningen (nu ver-
dwenen) en Zutphen. Zowel in Duitsland als 
Nederland was deze heilige zeer populair. Een 
van haar feestdagen was i mei, een datum die 
te maken heeft met de zogenaamde Walpurgis-
nacht. In de Germaanse  mythologic  had in die 

Beeld van Walburgis voor de kerk in Zutphen.  

nacht de bruiloft plaats tussen Wodan en de 
Walkuren. Na de kerstening werd aan Walpur-
gis (St. Walburgis) toegeschreven wat daarvoor 
met de godin  Freya  te maken had.  Freya  was 
namelijk de aanvoerster van de Walkuren. De 
naam Walkure is afgeleid van het oudnoorse 
woord Valkyrja en betekent: zij die de gevallenen 
(van het slagveld) uitkiest. 

36 	 NIEUWSBRIEF HKK8C0 - AD! 33e jaargang nr.3 - augustus zois 



VALBURG 
Een andere naam voor Walburgis is Falbourg. 
Die naam doet me denken aan een plaats in 
de Over-Betuwe, namelijk Valburg! Dankt het 
dorp Valburg soms haar naam aan de heilige 
Walburgis? De eerste keer in de geschriften dat 
Valburg genoemd wordt, is in 793/794 en de 
naam wordt dan geschreven als Falburcmarca. 
Het woord marca betekent krijgshaftig of strijd-
baar. Dit strijdbaar of krijgshaftig doet eerder 
aan de vroegere Waluburg denken die in het 
leger diende, dan aan de heilige Walburgis. 

Ook heb ik zo mijn twijfels of de Walpurgis-
nacht wel met de heilige Walburgis te maken 
heeft. Ik zou dit eerder in verband brengen 
met de vroegere zieneres Waluburg, dan met 
een christelijke heilige. Waarschijnlijk werd 
de vroege Waluburg door een grote groep Ger-
manen vereerd en heeft men die verering later 
met de kerstening vervangen voor die van Sint 
Walburgis. 

TOT SLOT 
Filosoferen over naamsbetekenissen is leuk, 
maar we kunnen waarschijnlijk nooit bewij-
zen of de uitleg juist is. Het enige wat wel kan is 
zoveel mogelijk aanknopingspunten zoeken en 
vooral de vroegste schrijfwijzen van de namen 
erbij halen. We moeten ook niet uitgaan van de 
tegenwoordige betekenis van een woord. Dat 
kan namelijk in vroegere tijden een geheel an-
dere geweest zijn. Hopelijk heb ik u dat hiermee 
duidelijk gemaakt. 	 • 

BRONNEN: 
Website: www.heiligen.net/ 
Linden, Stijn van der: De Heiligen. Amsterdam, 1999. 
Sloet: L.A. J.W.: Oorkondenboek van Gelre en Zutphen. 's Gra-

venhage,1872-1876. 

Blik op het koor van de kerk van Valburg, rijkelijk voorzien van 14-16e mime muurschilderingen. 
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REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 

HENK HUITSING 

	 RAR 
Postbus 169 • 4000 AD • Tiel • Telefoon (o344) 61 22 30  
E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.nl  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: I. S. de jongplein 3 • 400l WG • Tiel • Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

UITBREIDING ARCHIEFDEPOT 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van het Regionaal Archief Rivierenland van 27 
november j.l. is besloten tot een uitbreiding van 
de depotruimte voor de archieven. 

Bij de berekening van de benodigde extra 
ruimte is rekening gehouden met archieven die 
op dit moment bij de aangesloten gemeenten al 
aanwezig zijn. 

De plannen voor deze uitbreiding kunnen 
vorm krijgen, grenzend aan het huidige gebouw 
en binnen de perceelgrenzen. De technische 
mogelijkheden zijn onderzocht en toereikend 
bevonden voor de bouw van nog één archief-
depot met een opslagcapaciteit van in totaal ca. 
s000m. Het extra depot zal op dezelfde wijze 
(verdiept in de grond) worden gerealiseerd als 
de bestaande depots. 
De uitbreiding brengt geen extra financiële 
lasten voor de aangesloten gemeenten met 
zich mee. De las ten kunnen binnen de huidige 
begroting 2015 en het meerjarenperspectief 
worden opgevangen. 	 • 

DIGITALE MIJLPAAL 

Op i juli 2015 is de nieuwe website van het RAR 
officieel en op ludieke wijze 'de lucht' inge-
gaan. usB -sticks aan parachutes worden door 
(v.l.n.r.) de directeur/streekarchivaris, E. Kok-
Majewska , de voorzitter van het RAR, M. Melis-
sen, en bestuurslid digitale ontwikkelingen A. 
van Maanen de lucht in geworpen. (Foto  Arian  
de Kruijf).  

DEKSELSE MEIDEN 

Met de start van de nieuwe website begin-
nen wij met een kookrubriek. Wij zullen u de 
komende maanden aan de hand van een re-
cept, menu of ander archiefstuk meenemen 
in de geschiedenis van het Rivierenland. Wij 
genieten van het snuffelen in onze archieven, 
het doen van onderzoek en het uittesten en 
beschrijven van de recepten. Tot 19 septem- 

ber zullen wij om de twee weken in het kader 
van de manifestatie Gemaakt in Gelderland 
een nieuw blog plaatsen. Daarna willen wij 
maandelijks een nieuw verhaal posten. We 
hopen dat u met ons mee geniet. 	• 

http://regionaalarchiefrivierenland.nli  
page/140 
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FOTO'S 2E W.O. GEZOCHT 

Het RAR is op zoek naar foto's uit de jaren 1939-
1945. De herdenking dit jaar van 70 jaar bevrij-
ding bracht de oorlogsjaren weer volop onder 
de aandacht. We kijken al weer vooruit naar 
2016. In samenwerking met uitgeverij WBooks 
te Zwolle heeft het Archief het initiatief geno-
men om een fotoboek samen te stellen over de 
jaren 1940-1945. Uitgever WBooks verzorgt een 
reeks over deze jaren, en het archief sluit daar 
graag bij aan: een beeldverhaal, over het Gel-
derse Rivierenland in deze enerverende jaren. 

Het RAR bezit zelf een groot aantal foto's 
over de oorlogsjaren. In het bijzonder zijn er 
veel foto's over de verwoestingen. De bedoeling 
van het fotoboek is echter dat er een beeld wordt 
geschetst van vijf oorlogsjaren. De verwoestin-
gen in de laatste maanden zijn daar een beperkt 
onderdeel van. 

Heeft u foto's over bijvoorbeeld de mobili-
satie in 1939, de evacuatie in 1940 of de evacu- 

DIALECT WOORDEN 26 

JOKE HONDERS 

Van haiken komt schraiken 
Van dollen komt schreeuwen of huilen. 

1.Schraiken 
Niet kunnen vinden, het is waarschijnlijk 
afgeleid van schreeuwen of schreien. 
Een andere betekenis is hard gillen:  
Wá  kon  dá  keind hard schrèèke. 
Wat  /eon  dat  hind  hard gillen.  

atie in 1944/1945 dan zou het archief daar graag 
kennis van nemen. Misschien bewaart u opna-
men van werkzaamheden aan het Amsterdam-
Rijnkanaal of van verplichte tewerkstelling in 
de Arbeidsdienst, foto's van het dagelijkse le-
ven waaruit de oorlogstijd blijkt (bijvoorbeeld 
door de aanwezigheid van Duitse militairen, 
een Duitse vlag of borden en propaganda uit 
deze jaren, een fiets met houten 'banden') dan 
heeft het RAR grote belangstelling in die foto's. 
Heel bijzonder zou het zijn als er foto's tevoor-
schijn komen over het verzet en de illegaliteit 
(onderduikers,  crossings,  Binnenlandse Strijd-
krachten). 

Voor het boek wordt een selectie gemaakt 
van ca. 120 foto's. De beoogde verschijning is 
voorjaar 2016. Heeft u materiaal voor het ar-
chief neem dan contact op met Sil van Doorn-
malen die het boek gaat samenstellen. U kunt 
hem telefonisch bereiken op (0344) 61223o of 
via svdoornmalen@rarivierenland.n1 	• 

Praote 

gij 
dialec' 

3. Hummes 
Die kjal was mar een hummes. 
Die man was een sul. 
WNT: Van Hum, bijvorm van hem; gevormd naar 
het voorbeeld van woorden als dinges. Alleen in 
Van der Hummes, schertsende nabootsing van 
een geslachtsnaam, gebezigd om iemand aan 
te duiden, wiens naam ook den toegesprokene 
bekend is, maar dien men niet noemen wil. • 

2. Haiken 
Niet kunnen vinden. Wel bestaat er een 
woord huik, hoyke, heyke, heuyke, hoike, maar 
dat heeft de betekenis van lange mantel. 
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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 

Autobedrijf Zaayer vof 
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, 
schadeherstelwerkzaam heden, 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! 
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HISTORISCHE FOTO'S 

REDACTIE 

Bruiloftsgasten huwelijk Dirk Jager (3) x Johanna A. Zaaijer (4) Kesteren 19 novernber 1941. 

1. Klaas Jager (1870-1952) en 2. Hendrina van 
Welij (1877-1963), echtgenote. 
3. Dirk Jager (1906-1981) en 4. Johanna Adriana 
Zaaijer (1909-1996). Bruidspaar. 
5. Adriana Johanna Pluijgers, echtgenote van 
Teunis A. Zaaijer 
6. Teunis Adolf Zaaijer 
12. Barend van de Scheur (1906-1986) en 13. Jo- 
hanna Hendrina Jager (1909-1980), echtgenote. 

Wie zijn de niet benoemde gasten? 

Foto rechts: Hendrina Van Welij met op haar 
arm baby Hennie, acht maanden oud. 
Wie is deze baby Hennie? 
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Column 
Pitje 

Onraad in de vijver 

Hendrik Roodbeen de vroegere ge-

meintebooi van Doojewert, stond 

tegen Hent van de gruunvoorziening 
op het gemeintehuis heevigst op te 

scheppe, dat 'ie aoldenaors goed kon 

schiete mit een weindbuks. 

Hent  see:  'clá <urn goed uit'. D'r zat 

namelijk een snoek in de vijver vur 't 

gemeintehuis. Die snoek was 'ter dur 

een paor kwajonges ingegooid en vrat 

de goudvisse en aandere biesjes op 

in de vijver. Hendrik zee tegen Hent: 

(ad'de urn wir zie stoan die snoek, dan 

roep mij már, ik zurg da'k dan de buks 

bij me het'.  
Wá  dee Hent, die haolde een snoek 

uit de  Strang  in Doojewert, bond 'm 

dood op een stukske, en plaotste 'm 
net onder waoter in de vijver. Hij ging 

durnao naor 't gemeintehuis urn Hen-

drik te roepe,  dá  le de snoek zag staon. 

Hendrik liep in vol ornaot naor de vij-

ver,en jahur, daor stond de snoek. Hen-

drik hè zeker dartig kogels verschoote 

már de snoek bleef staon. Toen kwam 

'ie dur achter  dá  'ie bij de neus was ge-

noome.Daor baolde Hendrikgoed van, 
want d'r ware inmiddels een hoop urn-

staonders  um  te kijke wá'ie aon't doen 
was. De lèèvendige snoek bleef onge-

deerd en lèèfde nog lang en gelukkig. 

Van heure zegge, 
Pitje 

KORTE BERICHTEN 

REDACTIE 

njuli t/m 24 januari 2016 
Museum Het Valkhof 
HIGH  TECH  Romeinen 

Slimme jongens, die Romeinen 
Met computers, smartphones en navigatiesy-
stemen zijn wij een high  tech  tijdperk ingegaan. 
Maar 2000 jaar geleden hadden de Romeinen 
op technisch gebied al een niveau bereikt dat 
wij met onze kennis nog steeds ongelofelijk en 
soms zelfs adembenemend kunnen noemen. Zo 
stammen onder andere onze riolen, hefwerk-
tuigen en andere slimme installaties af van deze 
handige jongens. 

Kijken én doen! 
In de tentoonstelling 'High  Tech  Romeinen' 
kunnen jong en oud voorwerpen uit de Ro-
meinse tijd en spannende animaties bekijken, 
maar dat is zeker niet alles! Word zelf architect 
of legeraanvoerder, ontwerp een mozaïekvloer, 
probeer een hijskraan uit en speel games om 
meer te ontdekken over de Romeinse eetge-
woontes. Aan de hand van negen thema's kom 
je alles te weten over architectuur, luxe in huis, 
machines, communicatie, ambachten, meten/ 
rekenen, het leger, water en reizen. 	• 
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Telefoon (026) 479 04 70 

Fax (026) 479 04 79 
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71VAN  ECK 8z 
OOSTERINK  
communicatieregisseurs 

CONML\ICAT 

Van  Eck  8,  Oostennk 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  Et 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  

, ,,NSIN:."12 I 66,29 Nr; DODEWAARD I T. 0468-4/7450 I r. 0488-4831.21.  
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