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December 2015
• Maandag 14 dec. Lezing HKK&O
Museum Ommeren, 20.00 uur.
Januari 2016
• Maandag 11 jan. Lezing HKK&O
Museum Ommeren, 20.00 uur.
• Dinsdag 19 jan. Lezing HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
Februari 2016
• Maandag 8 feb. Lezing HKK&O
Museum Ommeren, 20.00 uur.
• Dinsdag 16 feb. Lezing HKMB
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
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VAN DE VOORZITTER
FOLKERT SCHUURMAN

Verhuizing afgesloten
De verhuizing vanuit het stationsgebouw
in Kesteren is onlangs afgesloten met het
verwijderen van al het nog aanwezige overtollige materiaal dat uit alle hoeken en gaten
tevoorschijn kwam. Er waren nog twee grote volle kontainers nodig en een vrachtauto
om het metaal af te voeren.
Als verrassing kwam onder de vloertegels nog een stukje geschiedenis van ons
naar voren zoals u op bijgaande foto kunt
zien.

geschiedenis - die we in het verleden hebben uitgezocht - aan de bezoekers.
Dit vergt de nodige tijd en aandacht.
Sinds de opening van het museum zijn er al
meer dan s000 bezoekers geweest!
Om dit allemaal in goede banen te leiden is een strakke organisatie nodig en een
goede planning om de juiste mensen op het
juiste tijdstip in te kunnen zetten.
OPLEIDING
RONDLEIDERS GESCHIEDENIS

MUSEUM BARON VAN BRAKELL

We voelen ons al goed thuis op onze nieuwe
locatie, waar het zwaartepunt voor ons wat
meer is verschoven naar het vertellen van de
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Onze afdeling Prehistorie en Romeinse geschiedenis is als eerste gebouwd omdat we
deel uitmaken van het grote Limesproject,
dat zich tot doel stelt het Nederlandse deel
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van de Limes in 2021 verklaard te krijgen LEZINGEN
tot UNESCO Werelderfgoed. Het streven van De commissie die de lezingen organiseert
ons is derhalve het publiekbekend te maken zoekt altijd aansprekende onderwerpen
met de Romeinse geschiedenis en te vertel- voor de lezingen. Als u suggesties heeft voor
len hoe wij aan de rand van het Romeinse een bepaald onderwerp, wil de commissie
Rijk (voor de Romeinen aan de rand van graag kijken of er een spreker voor te vinde wereld!) tot onderdeel van dit rijk zijn den is. Als u suggesties heeft geef dit dan
geworden. Daarvoor is een basisverhaal op door aan Hans Borgstein. Op de lezingenpapier gezet dat kan dienen als handleiding avond of telefonisch: (0488) 4816 83
voor de mensen die bezoekers rondleiden.
Binnenkort starten we met de training van UIT HET MUSEUMBESTUUR
mensen die hebben aangegeven als rondlei- Het museumbestuur is als volgt samengeder te willen optreden.
steld:
Eric-Jan Geldorp, voorzitter
HET BUITENGEBEUREN
Arie van de Koppel, secretaris
Onze vereniging heeft initiatieven genomen Joke Honders, penningmeester
om op het buitenterrein te komen tot een Chris Hekman, lid
Romeinse wachttoren als toegevoegde at- Folkert Schuurman, lid
tractie aan het museum. In een latere fase
zouden we hier een meanderende rivier, een Het museumbestuur signaleert zaken die
Romeinse brug en een weg aan willen toe- niet goed lopen en die moeten worden vervoegen. In een volgende fase streven we ook beterd. In dit kader is de hoogste prioriteit
nog naar een llzertijd boerderijtje, alles om gegeven aan het terugdringen van het enerde beleving groter te maken.
gieverbruik. Er is een technische commisHoewel we al meer dan een jaar in gesprek sie samengesteld die alles op dit gebied gaat
zijn met de gemeente heeft dit echter nog inventariseren en verbeteren. Zij zullen zich
niets concreets opgeleverd. De molens ma- ook bezig houden met het aspect veiligheid.
len zeer langzaam.
Deze commissie is als volgt samengesteld:
Kees de Haas, voorzitter,
CONTRIBUTIE Z016
Henk van Empel en Piet Thijssen, leden.
Onze oproep in het decembernummer van Zij zullen in voorkomende gevallen een bevorig jaar om de contributie voor het ko- roep doen op mensen met een specifieke
mende jaar uit eigener beweging over te deskundigheid.
•
maken was een groot succes. Ca. iso leden
hebben dit vorig jaar gedaan, waardoor we
veel werk en kosten besparen.

Vandaar ook dit jaar weer de oproep om
de contributie voor 2016 zelf over te maken.
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LEZINGEN KESTEREN
HANS BORGSTEIN EN RAN MARTENS

Streekmuseum Baron van Brake11 te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31
Maandag 14 dec 2015 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Jacob Slavenburg
I Het vroegste Christendom
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Toen Jezus van Nazareth in ± 30 na Chr.
stierf, bestond er nog geen kerk, geen organisatie, geen vaste leer.
In Jeruzalem ontstond wel een gemeente van joden die Christus bleven gedenken
en zijn leringen praktiseerden. Dat judese
christendom is uit het zicht geraakt toen
volgelingen van deze gemeente bij de joodse
opstand tegen de Romeinen in 66 na Chr.
de Jordaan overtrokken en zich elders vestigden.
Pas aan het eind van de tweede eeuw
komen ze weer in beeld. Dan worden hun
nazaten door een inmiddels gevormde Kerk
veroordeeld als ketters. Evenals de
gnostische christenen, van wie we
nu veel meer weten door de spectaculaire handschriftenvondst
bij het Egyptische Nag Hammadi.
Over die fascinerende eerste eeuwen gaat de lezing.
Jacob Slavenburg is geen theoloog maar historicus. Hij schreef
een aantal werken over het vroegste christendom, is medevertaler
van de Nag Hammadi-geschriften
in het Nederlands en eindredacteur van het Grote Boek der Apokriefen.
•
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In 1945 vond een boer bij de plaats Nag Hammadi de zeer oude christelijke teksten in een
kruik op een begraafplaats van een tot ruïne
vervallen klooster.

Apocryphon
(geheime geschriften) van Johannes.
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Maandag 22 jan 2016 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Koos J. Steehouwer
Dorestad

Koos Steehouwer probeert een duidelijker
antwoord te geven op de vraag waarom
Dorestad ligt op de positie waar het ligt. Ik
denk namelijk dat het, bodemkundig nauwelijks waarneembare, al zeven eeuwen verdwenen riviertje de Zoel een hoofdrol heeft
gespeeld in de ligging van zowel Dorestad
als zijn opvolger Tiel. Deze verbinding, die
slechts enkele eeuwen bestaan heeft, zorgde
ervoor dat er een directe vaart mogelijk 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 Rossum/
Heerewaarden, alle drie belangrijke plaatsen in de vroege Middeleeuwen. Deze visie
heb ik al gepubliceerd in de Bos Atlas van de
Nederlandse Geschiedenis en in de cultuurhistorische routes Maurik en Buren.
Bij de verkenningen voor deze boekjes
heb ik ook een ander idee opgedaan over de
ligging van de Limesweg tussen Lienden en
Maurik. Ik denk dat die weg op een andere
positie heeft gelegen dan gepubliceerd is in
de Limes-atlas. Ook wijs ik erop dat er mogelijk nog twee onbekende castella hebben
gelegen in de gemeente Buren, naast Rijswijk en Maurik. Ten slotte heb ik het vermoeden dat er in de Romeinse Tijd nog een
hoofd-rivierverbinding heeft gelopen tussen Tiel, Buren en Beusichem, die belangrijk is geweest voor de verbinding tussen
de limes enerzjds en Nijmegen en Tongeren
anderzijds.
•
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Maandag 8 feb 2016 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Joke Honders
I De Da Vinci Code van Rhenen
Iedereen heeft natuurlijk wel eens van het
boek de Da Vinci Code gehoord, geschreven
door Dan Brown. Een van de uitgangspunten in dit boek is het schilderij Het Laatste
Avondmaal van Michelangelo.
In de Da Vinci Code van Rhenen is niet
het Laatste Avondmaal het uitgangspunt,
maar de heiligenbeelden aan de Cuneratoren van Rhenen. Welke code zit daarin
verborgen?
In het boek van Dan Brown speelt de persoon Jozef van Arimathea een belangrijke
rol. Hij zou de Heilige Graal naar Engeland
gebracht hebben. Ook in het verhaal rond de
Cunerakerk speelt deze Jozef een rol. Hoe of
wat zal u in deze lezing nader uit de doeken
•
worden gedaan.
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MARCUS ANTONIUS EN INGEN
Joke Handers

Romeinse munt op de Boonkamp.
In 2001 verscheen er een artikeltje in de Gel- Volgens Arend Datema, die toen nog leefde,
derlander over het feit dat er in Ingen een was Ingen in de Romeinse tijd een van de inmunt gevonden was uit de vroeg Romeinse heemse nederzettingen tussen de Romeinse
Tijd. Het was een van de acht Romeinse vestigingen Kesteren en Maurik. Tot zover
munten die een Ingenaar in zijn woonplaats de Gelderlander.
vond.
DE NAAM BOONKAMP

Waar komt de naam Boonkamp eigenlijk
Het muntje op zich zag er niet echt specta- vandaan? De naam komt in andere varianculair uit, een grijs metalen schijfje ter grote ten meerdere keren voor in de Betuwe. In
van het voormalige kwartje. Het werd in het Rijswijk en Echteld vinden we een boerdecentrum van Ingen gevonden op het land rij Boonkamp, resp. Bonenkamp, terwijl de
van boerderij De Boonkamp. Het bijzondere weg tussen Dodewaard en Ochten de Boaan het versleten muntje is, dat het dateert negraafseweg heet. Een ruilverkavelingsuit 32v. Chr. en dat de beeltenis van Marcus weg genoemd naar een gegraven watertje
Antonius (83-30 v. Chr.) het muntje sierde. dat de Bonegraaf heette. Ik noem deze weg
Marcus was veldheer onder Julius Caesar vaak voor de grap de 'Via Bononia'. Ook in
en de minnaar van niemand minder dan de Over-Betuwe komt de naam voor: Lakemond, Zetten en Homoet.
Cleopatra.
Nu zullen de meeste mensen denken dat
dit land was waar veel bonen op groeiden,
CONSERVATOR
De conservator van het Koninklijk Pen- maar in mijn optie heeft de naam een geningkabinet uit Leiden noemt het op zich heel andere oorsprong. Ik vergelijk de naam
geen zeldzaamheid, maar omdat de vind- met het Duitse Bonn dat afgeleid is van de
plaats bekend is, heeft het wel toegevoegde Romeinse naam, zoals die voorkomt op de
waarde. Wel wijst de conservator op het feit Peutingerkaart, namelijk Sonnae'. Bon bedat Gelderland de rijkste vindplaats van tekent in het Frans nog altijd goed.
Ook in het bekende sinterklaasliedje
Nederland is wat betreft Romeinse munten.
Hoeveel er in de loop der jaren gevonden komen we de volgende regel teggen: Sinterzijn en op welke plaatsen wilde de conser- klaasje bonne, bonne, bonne, gooi wat in mijn
vator niet vertellen aan de krant. Het enige lege tonne. Waarom zingen we bonne, bonne,
dat hij kwijt wilde, was dat er rond 2001 in bonne?
vijf jaar tijd maar liefst 1793 munten in Gelderland zijn geregistreerd. Hij voegde eraan SINTERKLAAS VERSUS BONA DEA
toe dat de Betuwse bodem vergeven is van Dit zou wel eens te maken kunnen hebben
met een oud Romeins feest, de Bona Dea
Romeinse munten!
EEN VROEGE MUNT

8
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(de goede godin). Het bijzondere
aan dit feest is, dat een van de
feesten ter ere van deze godin
gevierd wordt op 4 december, de
dag voorafgaande aan Sinterklaas! Haar andere feest was op
1 mei, evenals Walpurgisnacht.
Het winterfeest van begin
december werd 's nachts gevierd door de belangrijkste
vrouwen uit de stad Rome, die
bijgestaan werden door de zogenaamde Vestaalse maagden. Er
mocht geen enkele man bij dit
feest aanwezig zijn en zelfs de
mogelijke beelden van mannen die in huis
stonden, moesten met een doek worden
bedekt. Als een man deze plechtigheid ter
ere van Bona Dea toch zou zien, dan zou hij
met blindheid geslagen worden. Ookbuiten
Rome werd de Bona Dea vereerd. Romeinse
soldaten kunnen deze viering naar andere
landen hebben meegenomen, naar de Romeinse marskampen of Romeinse bewo ningsplaat sen.
Aangezien er zoveel Romeinse bewoning was in de Betuwe, zou het daarom niet
vreemd zijn, als de naam van Bona is blijven
kleven aan de grond die haar naam kreeg.
VESTA

De Vestaalse maagden waren aanwezig bij
het decemberfeest. De naam is afgeleid van
de godin Vesta die met het haardvuur in
verband stond. Neemt daarom de haard een
centrale plaats in bij het sinterklaasfeest?
Piet op het dak, die door de schoorsteen cadeautjes gooit in het schoentje dat naast de
kachel staat?
EEN GROOT SCHANDAAL IN ROME!

Aan een van de winterfeesten van Bona Dea

Boerderij De Boonkamp in Ingen.
is nog een groot schandaal verbonden die te
maken had met de vrouw van Julius Caesar.
Het gebeurde in het jaar 62 voor Christus.
Een zekere Clodius (ook wel Claudius) had
zich verkleed als muzikante en drong het
huis van Julius Caesar binnen, die toen
Pontifex Maximus (hogepriester) was. In dit
huis werd namelijk de Bona Dea gevierd dat
jaar. Clodius hoopte op deze manier Pompeia Sulla, de vrouw van Julius Caesar, te
ontmoeten met wie hij een relatie zou onderhouden. Hij werd betrapt door Caesars
moeder en er volgde een aanklacht tegen
hem en een proces wegens heiligschennis.
Hij bleef liegen en omdat hij waarschijnlijk de rechters had omgekocht, werd hij
vrijgesproken. Caesar liet vervolgens zijn
huwelijk met Pompeia ontbinden, want de
vrouw van een Pontifex Maximus 'hoorde
boven elke verdenking te staan'!
BRON:
• De Gelderlander van dinsdag ijUli 2001.
Editie Rivierenland.
• Bont, C. de en A. D.M.Veldhorst : Perceelsnamenatlas
van het Rivierengebied.Kesteren-Wageningen,1992.
• Suetonius: Keizers van Rome. Amsterdam,1997.
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JAARBOEK TABULA BATAVORUM
KOBUS VAN INGEN

'Dames en Heren, appels en peren'.
Het zestiende Tabula Batavorum jaarboek is
uit. Op jl. vrijdag 3.3 november is onder grote
belangstelling het 16e jaarboek in het Op heusdense Veerhuis gepresenteerd. Dit jaar
staat het jaarboek geheel in het teken van
Teelt en teeltvormen in de Betuwe. De wervende titel luid: 'Dames en heren appels en
peren', de uitroep van de groentehandelaar
op de markt in vervlogen jaren. Het jaarboek
is uitgevoerd met een peren-groene omslag
en heeft een groot aantal bijdragen over
teelt en teeltvormen die in het verleden de
akkers en boomgaarden domineerden. De
redactie pretendeert niet compleet te zijn,
in de loop van de voorgaande eeuwen is er
natuurlijk heel veel op de vruchtbare Betuwse bodem verbouwd.

10

In het boek is o.a. aandacht voor de teelt van
aardappelen, granen, boomteelt, hopteelt,
tabak, druiven, bijen, appels en peren en
natuurlijk ook veel aandacht voor pruimen
er kersen.
UITREIKING 1E EXEMPLAAR

Het eerste exemplaar is dit jaar uitgereikt
aan Menno Potjer, bij velen bekend als
auteur van allerlei artikelen over de regio
Opheusden en Kesteren. De heer Potjer is
daarnaast ook al jaren eindredacteur bij de
Stichting Tabula Batavorum waar hij samen met mevrouw Mieke van Veen er zorg
voor draagt dat we inhoudelijk boeiende
jaarboeken kunnen uitbrengen. Wegens
gezondheidsklachten heeft Menno aange-
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tuurlijk stellen we wel wat eisen: het moet
handelen over het Rivierengebied, en het
moet natuurlijk wel enige omvang en niveau hebben. Onderwerpen die we eerder
niet plaatsten zoals archeologie en genealogie zijn in dit jaarboek ook welkom. Kortom,
wat u nog op de plank heeft liggen of wat u
ooit van plan was te beschrijven is voor het
jaarboek van 2016 welkom. Voor aanmelding of nadere informatie hierover kunt u
contact opnemen met ondergetekende. Wij
denken dat het een aardig 'mengelwerk'
moet kunnen worden.
De redactie heeft ook al na gedacht over
het thema van 2o17 (jaarboek 18). Op dit moment gaan onze gedachten uit naar een jaarboek over het actuele thema 'Migratie en
THEMA 2016
immigratie' in de Betuwe. Dus de geschieVoor het jaarboek 17 (2o16)hebben we be- denis van de instromende en vertrekkende
sloten om eenmalig niet thematisch te zijn. Betuwenaren door de eeuwen heen. Een en
Dat betekent dat we artikelen over allerlei ander moet echter nog wat vorm krijgen.
onderwerpen willen gaan opnemen. Na- We houden u op de hoogte.
•
geven hiermee te willen stoppen. Jammer,
we verliezen door Menno's vertrek een zeer
vaardige eindredacteur met een enorme
kennis van zaken met betrekking tot de
Betuwse geschiedenis. Zijn plaats zal worden ingenomen door de heer Geert Visser
uit Angeren, een oude bekende binnen de
stichting.
In de bijeenkomst werden alle auteurs
door voorzitter Emile Smit bedankt voor
hun bijdrage(n). Hij overhandigde aan alle
auteurs een aantal presentexemplaren.
Na deze officiële plichtplegingen is de
groep van auteurs op de foto gezet en men
kon daarna nog gezellig met elkaar van gedachten wisselen over het fraaie jaarboek.
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Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751
Onze openingstijden zijn: di-wo-do: 09:00-18:00 vrijdag: o9:oo-21:oo zaterdag: o9:oo-r7:oo

Tielsestraat 103
4041 CS
Kesteren

fir van Darn
JP-

Tel: (0488) 44 12 98
Fax: (0488)44 32 92
email: infoovandamwonen

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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KLOMPENPADEN
KLAAS TAMMES

Diefstal van fruit.
Overal in de Betuwe verschijnen ze: de dat was zeker niet de bedoeling. Het college
klompenpaden. Het zijn onverharde paden van B&W stelde de raad voor met het verover boerenland en landgoederen die zo zoek van het Fonds in te stemmen.
veel mogelijk aansluiten bij historische tracés. Ze dragen bij aan de beleefbaarheid van BEZWAARSCHRIFT
het landschap en de cultuurhistorie.
Een aantal inwoners kwam daartegen in
Landeigenaars en pachters werken er nu het geweer. In een bezwaarschrift van 26
graag aan mee. Kennelijk ziet men er geen september wezen zij er op dat het pad onbezwaar in wanneer burgers langs en door misbaar was voor de melkerij en andere
boomgaarden lopen.
landbouwwerkzaamheden. Bovendien werd
het pad gebruikt voor patiënten die naar de
ANDERE TIJDEN
huisartsenpraktijk van dokter Guépin op
In 1962 was dat wel anders. Het Fonds Hulp- Den Eng gingen en anderen die een wanbetoon uit Ommeren pleitte op 22 augus- deling wilden maken in het Ommerensche
tus 1962 bij de gemeenteraad van Lienden Bos dat achter Huize Den Eng gelegen was.
voor het onttrekken aan de openbaarheid Het bezwaar werd niet gehonoreerd. Het
van het Engelsche- of melkpad tegenover melkpad werd afgesloten.
Huize Den Eng. Lange tijd was het gebruik
In 2014 werd het pad hersteld en opgenoals voetpad getolereerd maar nu er jonge men in een nieuwe klompenpadroute die nu
boomgaarden waren aangeplant ervoer ook langs het nieuwe streekmuseum voert.
men het voetpad als een last.
Het pad volgt een iets andere tracé dan het
'Tegen de tijd van rijping van het fruit
pad uit 1962 maar wel weer door een jong
ondervinden we veel last en schade van de aangeplante boomgaard.
stropende jeugd, die ongestraft van dit voetNu geen vrees voor stroperij van de Lienpad kan gebruikmaken en deze gelegenheid dense en Ommerense jeugd? De appels
aangrijpt om uit de niet afgerasterde boom- hangen overdadig op plukhoogte! De jeugd
gaard fruit te stelen'.
laat zich echter niet zien. Ze zijn niet meer
De stroperij van fruit had er al toe ge- geïnteresseerd in het pikken van een appel.
noopt om het fruit 'gedurende de avonduren
Het pad wordt intensief belopen door
en op zondagen te beschermen tegen dief- vooral wat oudere mensen met rugzak en
stal.' De spaarzame gebruikers van het pad wandelschoenen. Mensen met oog voor de
konden wel omlopen! Bovendien voegde het natuur. De appels blijven hangen tot ze geFondsbestuur aan het verzoek toe dat het oogst worden.
•
voetpad meer als fietspad werd gebruikt en
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vakzaak

Piet van Walsem

Woninginrichting
Textielhander'

Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:

P. J.VAN DAM

Piet van Walsem
Opheusden

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 1313

Albert Heijn

VERBOOM

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

tilMts
NOHOW
\

REDACTIE

Bezoekersaantallen in drie cijfers
De Gelderse Museumdag is een jaarlijks te- Voor ons als museum is het goed aan deze
rugkerend evenement, dat dit jaar voor de evenementen deel te nemen. Enerzijds voor
tiende keer is georganiseerd. De dag vond onze bekendheid in de eigen regio en anderplaats op zaterdag 24 oktober tijdens de zijds om ons bestaan in de Gelderse museherfstvakantie van de Gelderse scholen en umwereld te bevestigen.
is onderdeel van het landelijke evenement
Volgend jaar zullen we zeker weer van de
•
Maand van de Geschiedenis. De Gelderse partij zijn!
Museumdag wordt georganiseerd in opdracht van Provinciale Staten
van Gelderland en uitgevoerd
door Gelders Erfgoed.
Doel van de dag is een museumbezoek laagdrempelig te
maken voor een bredere doelgroep en vooral de jeugd te
betrekken bij het het cultureel
erfgoed dat in musea is te vinden. De toegangsprijs voor deze
dag was voor iedereen
Het thema dit jaar was lussen
droom en daad'.
Voor ons was het de eerste
keer dat we hieraan meededen. Voor kinderen was er
een speurtocht uitgezet in het
heemkundige deel, terwijl ze
op onze afdeling geschiedenis
Romeinse spelletjes konden
spelen.
Het was een bijzonder drukke en geslaagde dag, mede door
het feit dat er ook een paar
groepen waren afgesproken.
Publiciteit en de banieren
waren door Gelders
Erfgoed geregeld.
NIEUWSBRIEF HKR8c0 - ADI
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AZET

AUTOBEDRIJF

nil

Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 64 28 19
Telefax (0344) 64 35 33
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

FFS1
B(1
:.G

Doe-het-zelf centrum

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

Voor al uw:
Ls_

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair
Electra
Verlichting
Gereedschap
Ijzerwaren
Meubels

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Ow handige buurman
Nedereindsestraat 30 - Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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DIJKVERZWARING BIJ RIJSWIJK
KOBUS VAN INGEN

Onverwachte ontdekkingen.
Begin juli bezochten we met de werkgroep
archeologie de dijkverbeteringswerkzaamheden oostelijk van het dorp Rijswijk. We
kwamen een beetje met een doel; hoogteopnamen lieten namelijk rechthoekige
structuren zien in het aansluitende uiterwaardengebied. Daar ter plaatse waren de
uiterwaarden ingezaaid met mais die op
dat moment al zo'n is tot 20 cm boven het
maaiveld uitstak. We bewandelden die akkers maar vonden echter niets terug van de
structuren. Toen we verder reden naar het
dorp zagen we een aantal proefsleuven en
we konden natuurlijk niet nalaten om daar
even te gaan kijken.
STRUCTUREN IN DE ONDERGROND

In een van de sleuven vonden we nogal wat
steenfabriekpuin maar in de ondergrond zat
wel een donkere verkleuring. In de weken na
de bouwvakvakantie zijn de graafactiviteiten van de aannemer van start gegaan en
ons medewerkgroep lid Carel Versluis reed
er bijna dagelijks langs om te kijken of er
geen archeologisch waardevolle zaken aan
het daglicht kwamen. En inderdaad na enige tijd werden er structuren zichtbaar en we
attendeerden de regio-archeoloog hier op.
Het bleken structuren van huisplattegronden en greppels te zijn van het Rijswijk tussen 1000 en 1200. De structuren lijken zich
onder de dijk voort te zetten wat dan weer
kan betekenen dat ze sowieso ouder zijn
dan de huidige dijkaanleg van omstreeks
het jaar 1300. Gezien de belangrijkheid van
de sporen schakelde het Waterschap archeologisch bureau RAAP in voor de verdere arNIEUWSBRIEF HKR8z0 - ADI

cheologische begeleiding en oriënterende
opgraving. Leden van onze archeologische
werkgroep werden hierbij uitgenodigd om
te assisteren. Het werd een veel grotere klus
dan we aanvankelijk dachten. Vele meters
grond werden verzet om maar zoveel mogelijk sporen in beeld te brengen en wij als
werkgroepleden mochten coupes maken en
sporen uitgraven.
RAADSELACHTIG GEHEEL

In dit gebied verwacht je op Romeinse sporen te stuiten. Dit was echter niet zo. Los van
een enkel fragmentje Romeins aardewerk
waren de overblijfselen van dit vondstgebied bijna geheel te dateren in de periode
van ca. 1000 tot ca. 1200, de hoge Middeleeuwen dus. Fragmentarisch werden ook wat
potscherven geborgen van het zogenaamde
Badorf type, deze kunnen wat ouder zijn.
Het merendeel was echter aardewerk uit
de Pingsdorf, Brunsum, Paffrath en kogelpot typen. Op het terrein werden ook wat
afvalputjes ontdekt, de inhoud was over
het algemeen heel rijk aan fosfaten maar
de hoeveelheid vondsten hierin vielen wat
tegen. Voor verder onderzoek van de uitgekomen grond is er ook nog behoorlijk met
de detector gezocht. Er werden wat muntjes
gevonden waaronder een gouden munt, dit
is echter een toevalvondst, omdat deze uit
een heel andere periode dateert. Verder leverde het zoeken nog wat bronsfragmentjes
op en een klompje roestig ijzer dat later een
sleutel uit de Vikingentijd zou blijken te zijn.
De eerste weken waren de weersomstandigheden tijdens het onderzoek heel

34e jaargang nr. i- december 2015
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Q8 l'ankstation A. de Bruijn

Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

Eenvoudig tanken
met uw

pas
?riiiirrititakrrsuierk is uttkuirrk

Dalwagen 16
6669 CC DODEWAARD
(0488) 411316

Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 641282

Drogisterij Roelofsen

Ctos

Dorpsstraat 7
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86

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

WEVER
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
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Familie Wevers • Torenstraat 3a
6669 DN DODEWAARD
(0488) 4110 55 o (o6) 300 40 552
info@weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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mooi, het was af en toe te heet om je zonder
hoofdbedekking op het graafterrein te begeven. In de periode na de vakantie sloeg
het weer om. Het werd regenachtig waar door het verdere onderzoekbehoorlijk werd
belemmerd. Door de archeologische activiteiten hebben de dijkverbeteringsactiviteiten geen noemenswaardige achterstand
opgelopen. Na afronding van het onderzoek
en de verdere dijkwerkactiviteiten heeft het
Waterschap een expositie ingericht met informatie over de dijkverbetering en over het
archeologisch onderzoek. Hier mochten we
als Werkgroep een expositietafel opbouwen
waar we het mooiste vondstmateriaal publiek konden maken. Dit was zo'n onderzoek
waarbij gebleken is dat samenwerking van
het Waterschap, de aannemer, de regio-

archeoloog, archeologisch bureau RAAP, de
en de Historische Kring Kesteren heel
vruchtbaar kan zijn.
De volgende personen hebben hun
steentje bijgedragen: Thomas Jansen, Arjen
Haneveer, Jan Hogendoorn, Johan v/d Berg,
Wim Hendriks, Gerben Joustra, Cor van Esveld, Elzbieta van Maanen, Marcel Schellens,
Cees jan v/d Pol, Paula, André Schaaij, Piet
Verweij, Jan Versluis +kleinzoon Daan, Friso
Langen, René en Annet Luigies, Cees Keur,
Gerard Terpstra, Dirk van der Kaaij, Addie
Keizer, Christiaan Korteweg, Alex, Adriaan
en Menno, en niet te vergeten de anonieme
sponsor die het kraantje heeft gesponsord.
a

AWN

Enkele amateur-archeologen aan het werk.
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STRAATNAMEN CASTERHOVEN
REDACTIE

Eerbetoon aan o.a. oud-leden HKK&O.
In de nieuwbouwwijk Casterhoven in Kesteren zijn op 9 oktober officieel de eerste
elf straatnamen in gebruik genomen. Het
college van burgemeester en wethouders
van Neder-Betuwe heeft een advies van de
Straatnaamcommissie om straten te vernoemen naar overleden bekende Kesterenaren overgenomen.
Straatnamencommissielid Kobus van
Ingen lichtte de straatnamenkeuze toe. Alle
betreffende personen woonden in Kesteren
of speelden daar een maatschappelijke rol.

Dominee Cees van den Berg stond in
Kesteren tussen 1952 en 1967, hij was de grote promotor tot oprichting van het christelijk onderwijs. En hij hield van (langdurige)
huisbezoeken.
De Prof. dr. j. E. A.T. Bogaerslaan heeft betrekking op een hoogleraar archeologie. Hij
betekende veel voor het onderzoek naar de
Romeinse geschiedenis in de Betuwe. Stond
aan de wieg van de historische vereniging.
Geurt-Jan Brenkman (1834-1922), 'De
smid van Aalst', wist veel Leidse archeo-

Dineke Datema-Keij ontvangt het straatnaambord van wethouder Hans Keuken.

eester A. Datemaiaan
Daterna 0929-P002), onderstrijier van 1954•1988 op
Kesteren.
de opi.ntri.rt, schoul.
rdteolootj en iwrichrer vdnd Streekrnuzieitschoot en het Dorpshuis,
40.074,
,
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logen te bewegen opgravingen te doen in oprichter van de EHBO, regisseur bij toneelclub Castra en bestuurder van de fanfare.
Kesteren en llzend000rn.
Dominee Jacob Teunis Doornenbal was
Jaap van Dam (1932-2007) was de ontdekker van het Romeinse grafveld aan de predikant in Kesteren tussen 1939 en 1946,
Prinsenhof in Kesteren en een Romeins dus ook tijdens de oorlog. Hij genoot langrafveld in Zoelen. Ook was hij vrijwilliger delijke bekendheid, was zeer geliefd bij zijn
bij De Schutse, het Anker en de Historische gemeente en persoonlijk bevriend met de
Kring.
bekende dichter Gerrit Achterberg.
Meester Arend Datema (1929-2002) was
Ir. J.H.M. van Stuivenberg was rijkstuindirecteur van de Marijkeschool, bestuurslid bouwconsulent en werkzaam op het opleivan de Groene Kruisvereniging, oprichter dingscentrum Boom en Vrucht. Hij vervulvan het dorpshuis, medeoprichter van de de een voortrekkersrol in de innoverende
streekmuziekschool en oprichter van de fruitteelt.
Historische Kring Kesteren en het Arend
Juffrouw Huiberdina Scholten (1904Datema Instituut.
1986) stond veertig jaar voor de klas in
Meester Jelis van Dolderen was (boven) Kesteren. Van haar wordt gezegd dat iedere
meester tussen 1924 en 1961 aan de Open- Kesterenaar van haar heeft leren lezen.
bare Lagere School. Verder was hij oprichAndries Zanddijk kwam naar Kesteren
ter van de zondagsschool en de volksbiblio- als reserveofficier van gezondheid tijdens
theek Eendracht Maakt Macht.
de mobilisatie. In de oorlog vestigde hij zich
Ook werkzaam in het onderwijs was hier als huisarts.
•
meester Nico Jan Riemsdijk. Hij was mede-

dir

4

ame

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 deuren,
kozijnen en trappen op maat voor u maken.
Voor een vrijblijvende offerte:
Bouwbedrijf Hoogakker Dodewaard
Tel. 06114 046 68 / 0488 4116 37
Kantoor: Brederode 1 6669 GK Dodewaard
Werkplaats: Kalkestraat 53 Dodewaard
E-mail: info@hoogakkerbouw.n1
www.hoogakkerbouw.n1
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x Lienden 09-08-1801
Jan van
OMMEREN

* Lienden 18-12-1783 It Lienden 11-08-1840

Maria van I NGEN

Lienden 13-03-1768/t Lienden 24-09-1831

Cornelia van LUUERVELD

-, Lienden 01-06-1766 It Lienden 10-04-1826

G ijsbert van OM MEREN

Betuwse kwartierstaat:

24-10-1798
Willemina van
WESTRHENEN

X

Dirk de
HAAS

Eist (Gld.) 15-03-1816

Maria Jacoba de HAAS

landbouwer,

broodbakker
*Lienden 13-08-1807

t Lienden 07-02-1885

*Lienden 07-08-1811
t Lienden 26-07-1843

*Ingen 18-09-1812
t Ommeren 18-11-1854

* Kesteren 19-01-1817
t Ommeren 04-02-1882

x Lienden 10-12-1831

x Kesteren 24-05-1849

Sander van OMMEREN

Maria Megteld Neeltje de HAAS

landbouwer
*Lienden15-01-1840
t Ommeren 27-07-1910

*Ommeren 23-11-1849
t Ommeren 03-07-1909
X

Lienden 17-11-1881

Willem Sanderszoon van OMMEREN
landeigenaar/fruitkweker
*Ommeren 27-10-1882 t Tie! 30-01-1960
x Buren
Sander Marius
*Ithenen 27-10-1912
huisarts te Eist (U)
Samenstelling: Marlies, infoollkko.n1
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X

Avezaath 13-05-1805
Mathijs
HEUFF

Anthonie Dirk
HEUFF

X

* Maur ik 17-03-1793 /t Dei 120-01-1880

Dirkje
STEENIS

X

Dirkje van LUITERVE LD

x Avezaath 13-05-1805

et -2

*De i l 04-08-1783/t De i l 20-10-1858

E
0=<
C.)
x Zoelen 30-09-1813

landeigenaar/landbouwer
*Erichem ii-o1-1810
t Erichem 04-01-1881

778/t Erichem 24-03-1830

Helena Adriana H EU FF

-•_, Avezaath 26-12-1786/-1- Asch 18-06-1851

Sander Marius van Ommeren

Maurik 28-12-1816

Aartje Maria van
TIFFELEN

landbouwer
*Asch 10-09-1815
t Erichem 16-04-1895

*Erichem 26-08-1815
t Erichem 31-07-1902

Buren 11-06-1846

*Buurmalsen 21-11-1818
t Buren 23-08-1900

x Dell 19-03-1858

Antonie HEUFF

Dirkje Alida HEUFF

landbouwer op 'De Kortenhof,
*Erichem 24-05-1855
t Erichem 28-10-1930

*Buren 18-08-186o
t Erichem 17-01-1950
X

Buren 16-09-1886

Helena Adriana HEUFF
*Erichem 06-01-1890 t Erichem 11-07-1945
2 4- 0 -1911
van OMMEREN
t Rhenen 18-08-1994
Amateur-archeoloog, verzamelaar van munten etc.
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* geboren x gehuwd (K[erk])
gedoopt _x ondertrouw
overleden (A) datum akte
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

I

Jan Doeleman

44

RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN BV
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

LOODGIETERSBEDRIJF

Postbus 24
6670 AA
Zetten

•
L,

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

NM

JERE

~II

• Beheer en taxaties
• Onteigening en planschade
• Grond en pachtzaken
• Schaderegelingen
Rentmeestei -1---:
\ . NVR

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) 482633

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

,,

,

r0
0

16._ Al

BOVAG

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten
Wij lessen met:
110. KTM 125 en Honda motoren met ABS
> BMW 1 serie personenauto's
> Land Rover discovery automaat voor de aanhangwagen
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MYSTERIEUS VOORWERP
Joke Honders

Een theorie betreffende de dodecaëder.
In landen die vroeger tot het Romeinse Rijk
behoorden, zijn bronzen objecten gevonden,
waarvan men nog steeds niet weet waar ze
eigenlijk voor dienden. Het betreft een zogenaamde dodecaëder, ofwel een regelmatig
twaalfvlak. Elk vlak heeft vijf hoeken. Het
vreemde is dat ze niet in Italië zelf gevonden zijn, ook niet in Griekenland of Spanje,
maar in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, België, Nederland en Enge land. Nergens in de antieke bronnen wordt
dit voorwerp vermeld. In totaal zijn er tot
nu toe ca. 90 gevonden, waaronder twee in
Nederland: Eist (Gld.) en Hartwert (Fr.).
De belangrijkste hypothese tot nu toe is
dat het een meetinstrument betreft om de
exacte zaaidatum voor het wintergraan te
kunnen bepalen. Waarom zo'n moeilijk ingewikkeld ding van brons gieten? Waren er
geen andere simpelere methodes? Zou het
wat uitgemaakt hebben als het graan vijf dagen eerder of later gezaaid werd? Zelf kies
ik voor een geheel andere optie...
EEN VERERINGSOBJECT?

Wanneer je de dodecaëder namelijk in de
zon zet en hem draait, zie je een schaduw
ontstaan met daarin vlekjes, veroorzaakt
door de gaten. Het geheel doet denken aan
een hoofd met daarin twee ogen, een mond,
een neus terwijl je op het hoofd een soort
kroontje ziet. De ogen zijn van ongelijke
grootte, wat mij doet denken aan de belangrijkste Germaanse god Wodan, die aan
een oog blind was. (NB. Ook Claudius Civilis
was aan een oog blind).

NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI

Uit de Romeinse tijd is bekend dat men allerlei goden en godinnen vereerden. Daarvan had men eveneens beeldjes van brons
gemaakt. Dergelijke vondsten zijn door het
gehele rijk gevonden.
Moet het voorwerp verwijzen naar een
dubbelgod, een van het licht en een van de
schaduw? In de zon zie je als het ware twee
gezichten, een van het voorwerp zelf en een
van de schaduw. De vraag is wie was die dubbelgod? De eerste die mij te binnen schiet
is Hercules Magusanus, die o.a.in de GalloRomeinse tempel van Eist werd vereerd.
De vroegste dodecaëders zijn gedateerd
op ca. 40/50 na Chr.. Vanaf de 4e eeuw zijn
dergelijke voorwerpen niet meer gemaakt.
Aangezien de dodecaëders behalve in graven, rivieren en heiligdommen gevonden
werden, kom je ze ook tegen in legerkampen. Was het een god die door Romeinse
soldaten vereerd werd en hebben die voor
de verspreiding gezorgd?
NB. Een bronzen replica is binnenkort te
zien op de afdeling Romeinen in ons eigen
Streekmuseum.
•
1. http://www.dodecaeder.nl/hypothese/
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BOORSMA
MODE 8c WONEN
Slagerij / traiteur Augustinus
/ 0/

NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL
Hoofdstraat 12 - 4043. AD - Kesteren
Tel: 0488-48 24 oo - Fax: 0488-481092
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.n1

Kesteren
www.boorsmakesteren.n1

Uitvaartver rjorging
Erik van Lioest
Tel. 0344 - 65 55 32

dag & nacht
, .

.

.
..i.

-5.,..,
Respect
voor alle wensen
Aandacht
voor alle mensen

.

• voor- en nazorg
• Begeleiding en advies

• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in dc gehele regio
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrumn
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.ni
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EEN SCANDINAVISCHE SLEUTEL
CAREL FERDINAND VERSLUIS

Bijzondere vondst in Rijswijk.
Afgelopen zomer deed zich de mogelijkheid
voor om na het officiële archeologisch onderzoek aan een middeleeuwse vindplaats
te Rijswijk, verder te mogen graven. Hierbij
had onze Werkgroep Archeologie van de
inuazo drie weken(!) de tijd om nog aanvullende informatie uit de vele overgebleven sporen te kunnen verzamelen. Met nog
inmiddels vele aangeschoven amateurarcheologen en enthousiastelingen werd er
gigantisch veel werk verzet gedurende die
drie weken bouwvak. Bij het schoonmaken
van de vele vondsten is daarbij een bijzondere sleutel tevoorschijn gekomen, die van
Scandinavische afkomst blijkt te zijn. Het is
een zogenaamde Vikingsleuter die vermoedelijk uit de iie eeuw dateert,en waarvan er
in ons land maar weinig gevonden zijn. De
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sleutel - van het type: hef/schuif systeem werd waarschijnlijk met een kettinkje om
de hals gedragen als een statussymbool. De
sleutel is in het middengedeelte ingelegd
met een spiraalvormig koper/ messing draad van 7 windingen. Werkgroeplid Carel
Versluis die de sleutel heeft gevonden, heeft
er voor gezorgd dat de sleutel per direct
door een professioneel deskundige geconserveerd en gerestaureerd is. Daarmee is
een unieke bodemvondst van de ondergang
gered en voor de toekomst bewaard gebleven. De vondst zou nog wel eens een ander
licht kunnen werpen op de veronderstelde
ondergang van Dorestad omstreeks eind 9e
eeuw na Christus. Want wat heeft die lie
eeuwse sleutel daar dan nog te zoeken? •
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed
Nedereindsestrant 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 - 48 2226

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

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

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

„plum

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 60 24 00
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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Dorpshuis De Oude School Hemmen • Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 4518 62

I

Dinsdag 19 jan 2016 20.00 uur
Dorpshuis de Oude School Hemmen
Dr. H. Schrama
Geschiedenis van de veeartsenij

I

Dinsdag 15 mrt 2016 20.00 uur
Dorpshuis de Oude School Hemmen
Wim Huijbrechts
(Over)betuwse schrijvers

Dr. H. Schrama, rustend dierenarts, zal ons Vanavond zal Wim Huijbrechts een voorvanavond vertellen over de geschiedenis dracht verzorgen over schrijvers uit de
van de veeartsenij in Nederland en meer in Over(en midden)Betuwe. Hij beperkt zich
het bijzonder in de Betuwe. Nadat hij stopte daarbij tot schrijvers die in het plaatselijk
met zijn werk heeft hij zich verdiept in ge- dialect hebben geschreven. (Bijv. Jacob Creschiedenis en achtergrond van zijn vak. Hij mer, Karel Lantermans etc.) Deze schrijvers
heeft een rijke ervaring en natuurlijk zal hij zijn niet altijd 'native' dialectgebruikers
zijn verhaal ook larderen met praktijkerva- en dat is in hun werk meestal zichtbaar.
ringen.
Wim, ex-leraar Nederlands, geeft een inzicht in het werk van de schrijvers en tipt
ook de kenmerken van het dialect aan.
Dinsdag 16 feb 2016 20.00 uur
Daarbij valt op dat in ons gebied een aanDorpshuis de Oude School Hemmen
tal scherpe grenzen in de streektaal aan te
Bestuur
•
wijzen zijn.
I Jaarlijkse Quiz over geschiedenis
Karel Lantermans.
De traditionele quiz trekt ieder jaar meer
deelnemers. Geen wonder want deze avonden zijn altijd erg gezellig en, volgens de
deelnemers, ook leerzaam. Dat is natuurlijk
nooit weg. Ofschoon er een wedstrijd element in die avond zit, ligt de nadruk steeds
meer op het verenigen van het aangename en
het leerzame. De laatste jaren zijn we overgegaan van het individueel invullen van de
antwoorden naar groepsgewijze beantwoording. Ook dit jaar zullen wij de quizavond
op deze wijze organiseren. Het bestuur is al
druk met het verzinnen van spitse vragen.
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SANDRA TEUNISSE-VELDRAMP

De Vechtstreek verkend.
We vertrekken voor het eerst vanaf de
prachtige nieuwe locatie uit Ommeren. Kobus en Danja staan ons weer op te wachten.
Iedereen begroet elkaar hartelijk en we hebben er zin in. De bus van de Hatro staat al
klaar. Hij is donkerblauw: we gaan koninklijk dit jaar!
Onderweg in de bus vertelt Chris over
het landschap. We rijden richting Weesp,
het gebied langs de Vecht. In de Middeleeuwen waren hier vier meter hoge duinen,
heuvelig veen en het was een druk bewoonde streek langs de Vecht. De oeverwallen
vallen op want er staan veel loofbomen.
Het veengebied moest bemalen worden,
er kwamen in korte tijd in de 3.5e eeuw heel
veel windwatermolens. Veen is 'niet verrot
plantenmateriaal' dat onder water staat, als
je gaat malen verrot het alsnog en daalt het
maaiveld. We zitten hier drie meter onder
zeeniveau. Het is maar dat je het weet, waarschuwt Chris.

Later zijn hier door Defensie waterlinies
aangelegd. De bedoeling was om drassig
landschap te creëren waar de vijand niet
doorheen kon. Ze moesten zich dan over de
dijken verplaatsen die je goed kon bewaken.
Er is heel veel geld ingestopt, maar het is
een mislukking geworden: men is ingehaald
door de ontwikkelingen.
Het bijzondere van de Vecht is dat deze
heel laat is afgedamd van de Zuiderzee, pas
in de ne eeuw door de dam in Muiden.
We naderen ondertussen Weesp. Er
wordt flink aan een nieuwe wijk gebouwd.
Het landschap wordt op dit moment drastisch veranderd en met een omweg komen
we in Weesp aan, dat een mooi oud stadje
blijkt te zijn!
We worden daar in de Sint-Laurenskerk
vriendelijk ontvangen door de plaatselijke
historische vereniging met koffie. De voorzitter Cees Pfeiffer vertelt met veel humor
voor zijn gasten over Weesp.
Er is bewoning geweest vanaf
de llzertijd. De naam Weesp zou
te maken kunnen hebben met
'weze' wat weide betekent en `sp'
wat kan staan voor (zoet) water.
Men heeft geprobeerd om laken
te maken, maar dat was niet van
eerste kwaliteit. Daarom is men
toen bier gaan brouwen. Meer
succesvol was Weesp in het stoken van jenever, dat vooral door
Het enige in Nederland bekende
apparaat om grafdeksels te lichten staat in de kerk van Weesp.
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de VOC werd afgenomen. Daarna is er een
korte periode kwalitatief heel goed porselein gemaakt. Een beeldje van dit materiaal
leverde bij het programma lussen Kunst en
Kitsch' 16 coo euro op! Sommigen van ons
maakten plannen om nog eens goed rond te
kijken op vlooienmarkten!

weer heel letterlijk door het opvangen van
het regenwater in een trechtervorm.
Bij terugkomst in de kerk, mag Rian nog
even op het orgel spelen, geweldig! Daarna
weer in de bus, langs de Hinderdam op weg
naar Nederhorst den Berg.
BIJZONDER BERG

Het zonnetje scheen wel maar de we waren
Heel succesvol was ook de Van Houten cho- toch een beetje koud geworden en de heercoladefabriek, die startte rond 1850 met lijke warme Chinese lunch deed ons goed.
drie werknemers en uitgroeide naar een Helemaal opgewarmd en ondertussen nu
bedrijf met loco mensen. Toen was Weesp genietend van de zon die goed ging schijnen,
een industriestadje, inmiddels is het meer wandelden we ontspannen naar een schattig kerkje op (u raad het al) een berg!
een (juppen)wijk van Amsterdam.
Hier maakten we kennis met onze nieuDaarna kregen we informatie over de
kerk en werden we in drie groepen verdeeld we gids die ons het een en ander ging vervoor een stadswandeling met gids. Wat een tellen over deze Willibrordkerk. Deze kerk
kennis hebben deze mensen. Het was heel dateert uit de ne eeuw. Hij is gesticht door
interessant. We zagen het mooie stadhuis, missionaris Liudger. Deze kerk is waarmet symbolen voor burgerrechten. Er was schijnlijk opgedragen aan zijn oma Elburga.
een synagoge en Stolpersteinen' voor de Jo- Dit vermoeden ze om dat dit de eerste famiden die afgevoerd waren in de oorlog. Slui- lie in Nederland is waarvan een familierezen en tolheffing bij de bruggen. We had- gister bekend is. En haar naam staat in de
den ook interesse in Weesper moppen (de boog boven de Noormannendeur (noordkoekjes), maar onze reisleiding was streng, zijde). Het bijzondere bergje waar deze kerk
helaas hadden we daar geen tijd voor. Wat op staat is waarschijnlijk ontstaan in de Ijswel resulteerde in een perfect gelopen tijd- tijd en daarna verder gegroeid als stuifduin.
schema! Volgens Chris is de Weesper mop
een afgeleide van een soort Joodse bolus,
Iedereen liet het zich goed smaken!
maar die worden helaas niet
meer verkocht. Het water liep
hem in de mond bij de gedachte.

VAN HOUTEN

HET FORT

De stadswandeling eindigde

bij het fort op de Ossenmarkt,
onderdeel van de Hollandse
Waterlinie en de Stelling van
Amsterdam. Hier moesten 150
manschappen zich minimaal
drie maanden kunnen bedruipen. Dat bedruipen was dan
NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

Eethuis 'De Veerstoep'
Ochten
Ook voor bruiloften en partijen, o. a.
salades, bitterballe enz.

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

Van der 5arde
Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
Internet: www.vdgarde.n1

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

PIET SPIES BV
KESTEREN
Tel. 0488-481520
Transport - Grondverzet - Machineverhuur
Zand- grind en Grondhandel
Containerverhuur/Afvalinzameling
Ook voor particulieren
Verhuur van rijplaten, Staal, Kunststof
Tevens alle sloopwerken

Nedereindsestraat 44
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pspies@solcon.n1
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In het fort.
Onze gids verteld het een en
ander en daarna mogen we ook
nog vrij rondwandelen. Er zijn
opvallend veel graven uit 1647,
het houdt de gemoederen bezig
hoe dit kan. Er is ook een mooi
schilderijtje van het kerkje op
de berg zonder verdere bebouwing er nog omheen. De deuren
zijn echt heel oud en prachtig!
En er zijn mooie gebrandschilderde ramen met het familiewapen van het zien liggen (helaas niet voor bezichtiging
adellijk geslacht Van Reede en het kasteel toegankelijk). Het kasteel dateert uit de dertiende eeuw. Helaas kon ik de rest van zijn
Nederhorst.
We wandelen weer naar de bus en zijn verhaal niet verstaan.
Chris vertelde nog dat je altijd goed kan
nieuwsgierig naar het kasteel wat er naast
gelegen is. Daarover gaat Kobus ons wat ver- merken als je over veen rijdt, er is dan een
tellen als we weer in de bus zitten. Vanuit de bepaalde kadans door hobbels in de weg.
bus kunnen we het kasteel ook heel mooi Mede daardoor (?) was het voor sommige
mensen niet haalbaar om te vechten tegen
de welbekende middagdip.
WEER NAAR HUIS

De terugweg was prachtig! Aan de ene kant
van de weg de rijkeluishuizen en aan de andere kant de rijtjeshuizen van het personeel.
En heel veel theehuisjes!
Ondanks de inspanningen van iedereen
kon ik het verhaal van Chris niet verstaan
en is er bij het opslaan van de verdere informatie iets misgegaan, maar het mocht de
pret niet drukken. Als laatste zijn we gestopt
bij Darthuizen in Leersum voor het welbekende afzakkertje. Wat hebben we heerlijk
genoten van de laatste zonnestralen en de
gezelligheid onder elkaar.
Het was weer een fantastische reis!
•
Chris en Kobus: heel hartelijk dank!
Rouwbord in de kerk van Nederhorst den
Berg voor Gerard van Reede.
NIEUWSBRIEF HKK&O - AD' 34e jaargang nni - december 2015
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Bak eni

n huis?
Een eigeor 00
wirons-m
-sen met u
zoekt sa be5te
naar de eviorrn
Inv pottle
Gratis beg

W. de QRZEF
De bakker met
het grootste assortiment!
ieiding
otaris.

tot 131i de rl
l
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Assurantieen financieringskantoor

a. hommersom b.v.

ONZE SPECIALITEIT:
Kersenmonehoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLERKERNIJEN:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklámpkes

ti)
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 44 21 44 - Fax (0488)44 28 97

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 482624

MEUBELBEKLEDERIJ

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

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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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD
HERMAN DE REGT

Kansloos om een echt dorp te worden XVI
De kleinste deur was voor de adel.
In de elfde en twaalfde eeuw was de Investituurstrijd tussen de Keizer en de Paus. Waar
ging dat over? Wie zou bisschoppen benoemen? Deze hadden toen niet alleen geestelijk de leiding, maar soms ook het wereldlijk
bestuur over hun bisdom of over een deel
ervan. Zo ook de bisschop in Utrecht. Ons
land hoorde toen bij het Duitse Keizerrijk.
Tenslotte moest de Keizer de Paus als zijn
meerdere erkennen.
WAARUIT BLEEK DEZE TRIOMF?

Dit is mooi te zien aan de toren van Eist. Deze
plaats wilde graag een zogenoemde collegiale kerk zijn, dus 'collega' van de kathedraal
in Utrecht. De Elster toren lijkt daarom
sprekend op de Domtoren. Twee etages zijn
vierkant. In de bijbel staat het getal vier voor

de zichtbare wereld. De onderste etage is het
gewone volk, daarboven de adel. Maar daar
bovenuit torent het achthoekig gedeelte, de
zogeheten lantaarn. Jezus noemde zich immers het Licht der wereld. In de bijbel is
acht symbolisch voor het geestelijk leven.
Hij stond op uit de dood op de eerste dag van
de nieuwe week, dus de achtste dag.
EN IN HERVELD?

Dit dorp was een gewone parochie, een
gewone toren dus. De deur naar de kerkzaal, bestemd voor de kasteelheer, vlakbij
de prachtige priesterdeur, was zelfs nog
kleiner dan de vrouwendeur. Hij moest dus
telkens het hoofd buigen, eerbiedig. Circa
vijf eeuwen later werd deze deur dichtgemetseld.
•

Rechts de priesterdeur en links de dichtgemetselde adellijke deur.
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WHAT'S IN A NAME (II)
JOKE

HONDERS

Allemanswaard en Manuswaard.
De vorige maal heb ik geschreven over een naam Duitsland van is afgeleid: in het Frans
bijzondere vrouw uit de stam van de Sem- Allemagne. In Spanje spreekt men van Alenonen. Een stam die onderdeel was van de mania en in het Turkij over Almanya.
bevolkingsgroep de Sueven. Dit keer gaat
het verhaal over een andere bevolkings- WIE WAREN DE ALEMANNEN?
groep, die ook tot de Sueven behoorde. Aan De Alemannen of Alamannen was een verde naam van die stam herinnert nog een bond van allerlei Germaanse volkeren, die
aantal namen in ons Rivierengebied .
tot de groep van de Sueven behoorden. De
naam Alemannen wijst op een verzameling
ALLEMANSWAARD
van volkeren of 'alle mensen'. Ze worden in
Een aantal waarden in het Rivierengebied 213 na Chr. genoemd, wanneer een deel van
dragen namelijk de naam van Allemans- deze Sueven door Longobarden, Bourgonwaard, zoals in Amerongen, Beusichem, Alt- diërs en anderen naar het westen worden
forst en Oijen (gemeente Oss). Vaak wordt gedrongen. Ten tijde van Keizer Caracalla
op internet een voor de hand liggende ver- (211-217) woonden ze in Zuidwest-Duitsland
klaring voor die naam gegeven door te stel- en worden dan Alemannen genoemd. Hun
len dat iedereen (alleman dus) gratis over legeraanvoerders hadden de titel van hertog.
deze gronden kon beschikken. Dit lijkt me Vanaf 212 hielden ze vanuit Zuidwest-Duitsniet het geval. Men is kennelijk in de war land regelmatig strooptochten op Romeins
met een meent, gelegen bij een dorp of stad gebied. Het voert in dit bestek te ver om uitwaar een gemeenschappelijke weide was.
voerig op dit volk in te gaan.
Als je alleen al kijkt naar de AllemansAlleen één feit wil ik noemen: ze probeerwaard in Amerongen, daar haalde het Ka- den om na de val van het West-Romeinse
pittel van Sint Pieter in Utrecht eind 1500 Rijk vaste voet te krijgen in de omgeving van
al pachten uit. Dus hier is zeker geen gratis Keulen. Ze werden uiteindelijk verslagen en
gingen deel uitmaken van het Merovingigebruik van de gronden aan de orde.
sche en vervolgens het Karolingische Rijk.
Ook ons gebied maakte deel uit van dit Rijk,
WAT BETEKENT DE NAAM?
Mijn optie is een geheel andere. Als je in de dus mogelijk is een deel van dit volk nog verarchieven (archieven.n1) zoekt, dan worden der naar het westen doorgedrongen en heeft
op zeker moment stukken genoemd betref- hun naam gegeven aan sommige waarden
fende de openbare verkoop van 3/4 `Schaar op langs onze rivieren.
de Allemany' (Allemanswaard) en van 'De
MANUSWAARD
Loefkamp' (Loerskamp) .
De naam Allemany roept bij mij dan ook Als de naam Alleman is terug te voeren op de
eerder de associatie op met het volk de Ale- Alemannen, dan kan de naam Manuswaard
mannen of Alamannen, waar uiteindelijk de eveneens met dit volk te maken hebben. Er
36
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is weleens verondersteld dat de naam met
een zekere Gerrit van Maanen te maken
had, die zijn naam aan de waard gegeven zou
hebben en dat de naam daarom ook vaak
als Ma(a)nenswaard geschreven werd. Het
kan natuurlijk ook andersom zijn, n.l. dat
Gerrit zich naar de waard noemde waar hij
eigenaar van was of waar hij woonde.
Onzeker is in dit geval wat nu de juiste
schrijfwijze is, want zowel Manenswaard als
Manuswaard komen voor, terwijl er ook nog
een keer sprake is van de Mannes weerden.
Officieel is de naam echter Manuswaard.
In mijn optie houdt de naam Manuswaard
eveneens verband met de Alemannen, net
zoals de andere Allemanswaarden, vooral
als we de etymologie in ogenschouw nemen.
In Zetten komt een soortgelijke naam voor,
namelijk de Mansweide, evenals in Rijkswijk, waar de Allemanskamp voorkomt.

Trouwens een dergelijke naam komen we
ook tegen in de Ierse zee in de naam van
het eiland Man of Mann. Daar wordt het
verklaard als afgeleid te zijn van de Keltische godheid van de zee: Manánnan Mac
Lir. In Duitsland kennen we Mannheim,
dat verklaard wordt als de woonplaats van
een zekere Manno. Kortom allemaal namen
waarin het woord man of mann zit.
TOT SLOT

Hoe meer je je verdiept in de naamgeving
van sommige plaatsen en percelen in ons
gebied, hoe meer je tot het besef komt, dat
de namen mogelijk veel ouder zijn, dan we
tot nu toe hadden gedacht. Dat is ook niet
vreemd. Er zal ondanks de verslechterde
woon- en leefomstandigheden altijd wel
een geringe groep mensen zijn blijven wonen op de hoger gelegen plaatsen. Die mensen wisten heus wel hoe de plekken in hun
ETYMOLOGIE
woonomgeving van ouds genoemd werden
Op de etymologiebank wordt o.a. het vol- en dan heb ik het niet over echte dorpen,
gende over alleman en man geschreven: maar meer over de kleinere buurtschapjes
een van de verklaringen is de afleiding van of wat losse bij elkaar staande boerderijtjes.
mon-u- , een uitbreiding van de wortel mon`mens, man', waaruit verder nog: Sanskrit BRONNEN
mánu, mánu-; Avestisch mánu. De beteke- • Website: www.archieven.n1/
• Bont, Chr. de en A. D. M. Veldhorst: Atlas van Perceelsnanissen van de Indo-Iraanse en Germaanse
men in het Gelders Rivierengebied. Kesteren/Wageningen,1992.
woorden wijzen op een gemeenschappelijke
herkomst. In beide taalgroepen komt een
Re-enactors in het Alemannenmuseum.
gelijkluidende eigennaam voor,
in het Sanskrit Mánu(s).
Deze Manus geldt als mythische voorvader van de mensheid. Tacitus spreekt in zijn
boek Germania over Mannus,
de zoon van Tuïsto. Tuïsto wordt
door Tacitus als de oergod van
de Germanen beschreven. De
naam van zijn zoon Manus vinden we dus mogelijk terug in de
naam Manuswaard.
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REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND
HENK HUITSING

I

RAR

Postbus 169 • 4000 AD • Tiel • Telefoon (0344) 61 22 30
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
Bezoekadres: J. S. de Jongplein 3 • 4001 WG • Tiel • Di t/m vrij 9.00-16.30 uur

2000STE BEZOEKER

HISTORISCH WERK

Woensdagmiddag 19 augustus kon het Re- VOOR DE TOEKOMST
gionaal Archief Rivierenland de 2000ste Peter van Maanen (1957) uit Waardenburg
bezoeker registreren sinds de opening van is een fervent gebruiker van de vernieuwde
het nieuwe archiefgebouw in juni 2012. Deze website van het RAR. "Heel mooi voor ge2000 (unieke) bezoekers brachten samen
nealogen als ik is dat de digitale toegankeduizenden bezoeken aan het archief.
lijkheid van archieven en documenten zo'n
De heer Van der Lippe uit Lienden kwam aandacht krijgt. Ik kwam voorheen ook vaak
naar het archief voor gegevens uit een bouw- op de website van Streekarchief Sommevergunning van een pand aan de Marsdijk. lerwaard. Maar bij het RAR is nu het beste
Directeur/streekarchivaris mevrouw E. Kok van de websites van Zaltbommel en Tiel geMajewska heette de heer Van der Lippe wel- combineerd."
kom en overhandigde een kleine attentie,
Hij heeft een IT-bedrijf in webhosting
een keycord met een usB-stick met opdruk voor de internationale markt, maar is ook
en in de frisse groene kleur van het RAR.
al lang liefhebber van genealogisch onderNet als de heer Van der Lippe weten vele zoek. 'Die belangstelling ontstond in 1969.
onderzoekers en inwoners uit het Rivieren- Het tijdschrift Libelle had een bijlage over
gebied het archief te vinden voor het raad- stambomen. Ik vroeg mijn ouders naar foplegen van door de gemeente overgebrachte to's en papieren van de familie en later kreeg
en openbare bouwvergunningen. Het Regi- ik de papieren van mijn grootouders erbij.
onaal Archief Rivierenland werkt aan pro- Weer later ging ik verder zoeken in het arjecten om deze vergunningen ook digitaal chief in de Bommelerwaard, maar ik kwam
te ontsluiten. De omvang van de bestanden ook wel in Tiel omdat er veel Van Maanens
is echter enorm (enkele honderdduizenden uit Echteld kwamen. Het was de tijd dat er
vergunningen) en het archief moet reke- nog niets online was. Zaltbommel was sterk
ning houden met privacy en auteursrechts op genealogie gericht, Tiel wat meer op educatie. Waarom ik het doe? Het heeft iets te
maken met willen verzamelen, meer willen
DIGITALE EXPOSITIE MIJ. DE BETUWE
Op de website kunt u kijken naar een filmpje weten over historische aspecten en de omdat 30 afbeeldingen toont van Maatschappij geving. Mijn familie was protestant, maar er
waren ook enkele katholieken, die bijvoorDe Betuwe.
beeld naar Waardenburg of Varik moesten
om te trouwen of dopen, de website biedt
die toegang.'
38

NIEUWSBRIEF HKRSCO - AD!

34e jaargang nni - december 2015

Van Maanen maakte eerst kwartierstaten,
gewoon teruggaan langs de familielijnen.
'Maar dat houdt een keer op, dus je zoekt
oudere documenten. Dan kom je op de gegevens van de oude rechtbanken in de streek,
die gaan terug tot de vijftiende eeuw. Samen
met mijn vriend, Jos de Cloe, heb ik alle afschriften van besluiten die er nog bestaan
van die rechtbanken, verzameld. Uit heel
Nederland. Die transcriberen we en stellen
we op websites aan onderzoekers beschikbaar: www.bankvantuil.n1 en www.bankvanbommel.nl. Momenteel transcribeer ik
het Cartularium van het Groot Gasthuis van

Zaltbommel. De vernieuwde website van het
Archief Rivierenland, is voor een regionaal
archief heel gebruiksvriendelijk, zeker als
je ziet dat ze eigenlijk een bewaarinstelling zijn. Genealogie staat voorop, daarbij
zijn goede keuzes gemaakt. Temeer daar
er steeds meer, voornamelijk ook online,
bezoekers zijn. Voor mij is het een passie,
maar ik ben niet alleen maar met mijn eigen genealogie-onderzoek bezig. Ik vind het
ook belangrijk dat je door transcripties van
bronmateriaal te maken, heel veel mensen
over honderd jaar daar nog wat aan hebben.'

DIALECTWOORDEN 27
JOKE HONDERS

Praote

gij
dialec'

1.Stulpere, stolperen: struikelen
3.Lempe ,(vrouwelijk): sloddervos, die achEtymologisch dialectwoordenboek Weijnen. teloos is in haar gang.
Pitje há zeker weer is teveul op, hij liep zo Volgens Meertens dialectwoorden.
te stulpere.
Bij ons in 't daarp hadde ze 't duk over GaarPi tje had zeker weer een keer teveel gedronken, tje die dur bijliep as 'n lempe.
hij liep zo te struikelen.
In ons dorp spraken ze vaak over Gaartje die
er als een sloddervos bijliep.
2.Poddik: dikke pap of dik ventje
NB. Volgens H. v. d. Hatert zou lempes op een
Volgens Meertens dialectwoorden.
lange slungelige man slaan.
•
Wá d'n poddik van een kat!
Wat een dikke kat!
NB. Volgens H. v. d. Hatert zou het op een kat
met (seter)etterige ogen slaan.
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Taxi

Spaan

Ziekenvervoer voor o.a.
Am icon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 480959
Stationsstraat 1 Kesteren

t

„ COP,

Ommerenveldseweg 67

a

v

4032 NB Ommeren

Telefoon 0344-601632 / 06-53592078

h. .4

info@ zaayer.n1 www.zaayer.n1

BOVAG

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!
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HISTORISCHE FOTO'S
REDACTIE

Bruiloftsgasten huwelijk Dirk Jager (3) x Johanna A. Zaaijer (4) Kesteren 19 november 1941.
De ontbrekende namen op de foto uit de vorige Nieuwsbrief werden ons gestuurd door
Klaas Jager, die vanaf het begin al lid is van onze vereniging. Hartelijk dank!
14. Dirk Pluijgers, neef van de bruid;
15. C. J. Zaaijer, gewoond hebbend aan de
Hoofdstraat te Kesteren op Huize Welgelegen - Casterhoven - was kuikenbroeder en
17. zijn echtgenote, Hendrika Budding, ouders van 8. Wim Zaaijer; 9. T. A. Zaaijer van
dierenspeciaalzaak Driesprong; 10. Frits
Zaaijer; 11. Jaantje Zaaijer, was gehuwd met
A. van Hunnik uit Achterberg; 16. Adolf
Zaaijer, kantoorhouders PTT in Kesteren; 18.
P.M. Zaaijer, postbode in Kesteren en 19. zijn
echtgenote J. Budding, zus van kolenhandelaren Budding aan de Nedereindsestraat in
Kesteren, ouders van 6; 20. T.A. Zaaijer, later
gehuwd met J. van Dolderen, schoolhoofd
NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI

in Kesteren, 21. Netta Eerbeek, nicht van de
bruidegom, later gehuwd met Henk Vink,
ABS en gemeenteontvanger in Zetten; 22.
Menske van Eldik, nicht van de bruidegom,
onlangs overleden, later gehuwd met C. van
Eck in Opheusden; 7. T. A. Zaaijer, vader van
de bruid en gehuwd met e.
Baby Hennie is haar oudste kleinkind,
Hennie van de Scheur, dochter van 12 en 13,
gehuwd met Piet de Krieger en woont aan
de Hogeweg in Lienden.

Met vriendelijke groet,
K. Jager, oudste zoon van het bruidspaar.

34e jaargang nn 1 - deeember 2015

41

Column
Pitje

KORTE BERICHTEN
REDACTIE

Maagdenhuis
Gijs van van Dam uit 't Heuzese straatje aan 't Klaostereind was bewoner

njuli t/m 24 januari 2016

van het Maagdehuis. Hij w6nde daar
saame mit drie vrijgezelle zusters en

HIGH TECH Romeinen

Museum Het Valkhof

een bruur. Gijs was de tijd al wijd en zijd

ware, schreef de comies ze toch op as
bewoners van 't Maagdehuis.

Kunst van het vuur (permanent)
Gelders Archeologisch Centrum
Museum Kamstraat 45
Een overzicht van de producten uit de Romeinse potten- en pannenbakkerijen van
Nijmegen. Dankzij bruiklenen van diverse
instellingen, waaronder het Rijksmuseum
van Oudheden in Leiden, kunnen topstukken zoals een mal voor het vormen van een
Jupiterkop worden gepresenteerd.
De Romeinen begonnen al in de tijd van
keizer Augustus, kort voor begin van de
jaartelling, met het vervaardigen van aardewerk in Nijmegen. In de eerste eeuw na
Christus produceerden de soldaten van het
lode legioen aardewerk voor eigen gebruik
en veel bouwmateriaal voor de bouw van
het stenen legioenskamp op de Hunerberg.
In de tweede en derde eeuw was dé centrale
productieplaats van tegels en dakpannen
van de hele provincie Neder-Germanië gevestigd op de De Holdeurn bij Berg en Dal.
Meerdere honderdduizenden tegels en dakpannen werden hier per jaar voor de bouw
van de Romeinse kampen (castella) langs de
limes geproduceerd.

Van heure zegge,
Pitje

Openingstijden: dinsdag, woensdag en
•
donderdag van 13.00-17.00 uur.

vuruit, hij was namelijk zzp-er. Gijs há
wá vee, kwekerij, waarkte in deeltijd
bij de mulder as mèèlbezurger en vur
de polder deet'ie sloote ruime.
In de oorlogsjaore van vjertig, vijf
en vjertig, kreeg Gijs bezuuk van de
comies in verbaand mit de jaarlijkse
veetelling. Der wer jaarlijks dur de
overheid bijgehouwe hoeveel biste iedereen ha. Zo gin de comies ok bij Gijs
aan 't telle. Gijs há een paar keujes en
een paar kelfkes. De comies há ze zo
geteld en opgeschreeve.TerwijI ze nog
efl<es stonde naote praote,kwaame er
een paar kiepe mit een kloek mir kuikes het aarf over gewaggeld. Gijs was
die vergèète op te geeve. De comies
keek op zijn lijs' en keek Gijs aan met
vraagende ooge: Wa zijn dá vur biste?
Gijs keek heel aandachtig van alle
kaante naar de kiepe. Naar enige tijd
was Gijs der ut. Hij keek de comies aan
en zee: Á' kum zo bekék is 't een kiep.
Hoewel Gijs ontkende dá ze van hum
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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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et VAN ECK 8z
OOSTERINK
communicatieregisseurs

COvivU\ICATIE
........... . ....................

..

.....................................................................

Van Eck 6, Oosterink is volop in beweging. Als communicatieregisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van
al uw communicatievragen. Wij ontwikkelen uw website, verzorgen
uw digitate mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden
UW huisstijl. Bij Van Eck Er 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

