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VAN DE VOORZITTER 

FOLKERT SCHUURMAN 

Eerste jaar in nieuwe locatie afgesloten. 

EERSTE JAAR IN OMMEREN 
Het eerste jaar in onze nieuwe locatie is 
zeer succesvol verlopen. Het aantal bezoe-
kers was boven verwachting. Het verhaal 
over de Romeinen in ons gebied wordt 
zeer gewaardeerd. De doorsneebezoeker 
is nauwelijks bekend met dit facet van 
onze geschiedenis. Veel complimenten 
mochten we ontvangen van vakhistorici 
en archeologen over de opzet en inhoud 
van onze tentoonstelling. 

ORGANISATIE MUSEUMBESTUUR 
De wens van sommigen om de drie par-
tijen te verenigen in één organisatie bleek 
op dit moment een stap te ver. De belan-
gen en verwevenheden lopen te ver uiteen. 
Bovendien nemen wij als vereniging een 
andere positie in omdat wij te maken heb-
ben met de Ledenvergadering als hoogste 
orgaan. De andere partijen zijn stichtin-
gen. 

GELDERSCH CONTACT: EDUCATIE 
We hebben gesproken met een vertegen-
woordiger van Gelders Contact over het 
samenstellen en publiceren op hun web-
site van educatieve programma's. 

LEDENVERGADERING 
In dit nummer weer de nodige verslagen 
over het afgelopen jaar en de oproep voor 
de ledenvergadering op  ii  april a.s. Het 
bestuur hoopt zo veel mogelijk leden te 
mogen verwelkomen. 
U bent de vereniging! 

AREND DATEMA INSTITUUR 
De vacature die is onstaan in het ADI be-
stuur is opgevuld met de benoeming van 
Arie Oppelaar als bestuurslid. Voorlopig 
blijft Joke Honders voorzitter van het ADI 
bestuur. 

De jaarlijkse schoonmaakbeurt van 
onze afdeling is gepland op 

zaterdag 26 maart 

een week voor de opening van het 
nieuwe seizoen. We hopen (en ver-
wachten) dat evenals vorige keren 
weer voldoende mensen komen op-
dagen zodat het allemaal weer snel 
gebeurd is. Voor de inwendige mens 
wordt gezorgd! 	 • 

VELE HANDEN 
MAKEN LICHT WERK! 
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CONRIBUTIEBETALING 

Veel leden hebben spontaan hun contri-
butie overgemaakt wat ons veel werk be-
spaart. Hiervoor hartelijk dank! 
Zoudt u willen nazien of u de contributie 
heeft overgemaakt. Binnenkort gaan we 
de herinneringen versturen, en het zou 
fijn zijn als u daar niet bij zit. 

HET BUITENGEBEUREN 

Omtrent de bouw van een Romeinse 
wachttoren is er recent contact geweest 
met de wethouder en ambtenaren van de 
gemeente Buren. Er is inmiddels een be-
stemmingsplanwijziging meegenomen in 
het veegplan dat de gemeente bij de pro-
vincie heeft ingediend. Als de planfase is 
afgerond zullen we in overleg treden met 
het Fonds over de mogelijkheden om tot 
realisatie te komen. 

SCHOONMAAKDAG 

Voordat het seizoen aanvangt willen graag 
onze afdeling grondig schoonmaken. We 
hopen op zoveel mogelijk vrijwilligers om 
dit jaarlijkse klusje snel te kunnen klaren. 

VREEMDE EEND IN DE NIEUWSBRIEF 

In deze Nieuwsbrief een eerste artikel 
vanuit het Boerenwagenmuseum over de 
speelwagen die in de kelder te bezichtigen 
is.We willen graag kijken of de andere par-
tijen copij kunnen en willen aanleveren 
om mogelijk in de toekomst te komen tot 
een blad voor het gehele museum. 

Het zou fraai zijn als drie keer per jaar 
bijvoorbeeld iets kan worden verteld over 
een bijzonder voorwerp uit hun collectie. 

• 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag  II  apri12015, aanvang 
19.30 uur in het Museum Baron van Brakell te Ommeren. 

Agenda 
1. Opening; 
2. Mededelingen; 
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen ( in deze Nieuwbrief opgenomen); 
4. Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016. Deze stukken liggen een half 

uur voor aanvang van de vergadering ter inzage; 
5. Contributieverhoging ingaande per i april 2017; 
6. Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Jaap Hermsen en mevr. 

Timmer-van Beusekom.De benoeming van een nieuw lid (aftredend is de heer 
Jaap Hermsen); 

7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: geen; 
8. Rondvraag; 
9. Sluiting. 
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LEZINGEN HKK&O KESTEREN 

HANS BORGSTEIN EN  RAN  MARTENS 
Streekmuseum Baron van Brake11 te Ommeren, 
Provincialeweg 21 • 4.032  NZ  • Ommeren. • Tel. (o344) 6o 7431 

I

Maandag 14 mrt 2016 - 20.00 uur 
Streekmuseum Ommeren  
Bernier  Cornielje 
Jheronimus Bosch (ca. 14 50-1 516)  

II

Maandag  II  apr 2o16 - 20.15 uur 
19.30 uur LEDENVERGADERING 
Streekmuseum Ommeren 
Jacob Slavenburg 
Het vroegste Christendom 

500 jaar geleden 
overleed Jheroni-
mus Bosch. Hij 
kan met enig recht 
de meest fantasie-
volle schilder van 
zijn tijd genoemd 
worden. De gene-
raties na hem gaven Bosch de eretitel 'den 
duvelmakere' en die eretitel doet recht aan 
zijn bekwaamheid de meest bizarre crea-
turen op het doek te penselen. 

Het overheersende thema van zijn 
schilderijen heeft betrekking op de zon-
digheid van de mens en als waarschuwing 
tegen die zondigheid toont de schilder 
ons behalve de eindigheid van het aardse 
bestaan vooral veel hel. Toch gloort in 
zijn schilderijen ook altijd de hoop en 
de hemel. Een godsvruchtig mens kan de 
duivelse verleidingen weerstaan en de 
berouwvolle zondaar mag rekenen op de 
genade van God. 

En legt het berouw het toch weer af 
tegen de wellust, de hebzucht en de on-
matigheid dan snelt Bosch te hulp met 
angstaanjagende doorkijkjes in de hel 
om zo de tegenstribbelende zondaar van 
de fout in zijn keuze te overtuigen. Over 
Jheronimus Bosch zijn tijd, zijn stad en 
zijn schilderijen gaat de lezing van deze 
avond. 	 •  

Toen Jezus van Nazareth in ± 30 na Chr. 
stierf, bestond er nog geen kerk, geen or-
ganisatie, geen vaste leer. 

In Jeruzalem ontstond wel een ge-
meente van joden die Christus bleven 
gedenken en zijn leringen praktiseerden. 
Dat judese christendom is uit het zicht ge-
raakt toen volgelingen van deze gemeen-
te bij de joodse opstand tegen de Romei-
nen 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 hand-
schriftenvondst 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-ge-
schriften in het Nederlands en eindredac-
teur van het Grote Boek der Apokriefen. 
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I

Maandag 9 mei 2016 - 20.00 uur 
Streekmuseum Ommeren 
Prof. dr. R.E. de Bruin 
Ridderlijke Duitse Orde 

Baron van Brake11 was van 1863-1865 
Landcommandeur van de Ridderlijke 
Duitse Orde Ballije van Utrecht. In zijn 
biografie die dit jaar is verschenen is daar 
een hoofdstuk aan gewijd. 

Prof. dr. de Bruin is archivaris van de 
Orde en zal het een en ander vertellen 
over de geschiedenis van de Orde. 

Sinds 1346 is het Duitsche Huis in 
Utrecht de hoofdzetel van de Orde. Het 
Huis dankt haar bestaan aan de oproep 
van de keizer van het Heilige Roomse 
Rijk aan zijn ridders in het jaar 1187 om 
samen met hem op te trekken naar Jeru-
zalem en de stad te herveroveren op de 
Egyptische sultan Saladin. Jeruzalem was 
al jarenlang het strijdtoneel van christe-
nen en moslims. Voor beide partijen was 
de stad een Heilige Stad en in 1187 was de 
strijd in het voordeel van de moslims be-
slecht. Een derde kruistocht moest daar 
verandering in brengen. 

In die tijd bouwden kooplieden uit 
Bremen en  Lubeck  een veldhospitaal 
onder de zeilen van hun bevoorradings-
schepen. De eerste taak van het hospitaal 
was de verzorging van de Duitstalige 
zieke en gewonde pelgrims en ridders uit 
het Heilige Roomse Rijk. De tweede taak 
was de strijd om de stad Jeruzalem en het 
Heilige Land. Voor de eerste taak waren 
priesters nodig, voor de tweede taak rid-
ders. De beide groepen sloten zich aan in 
een geestelijke Orde die als naam de Orde 
van het Hospitaal van St. Marie der Duit-
sers, kortweg Duitse Orde, mee kreeg. 

Overal in Europa werd het werk van 
de Orde met groot enthousiasme ontvan- 

gen en werden grote schenkingen gedaan 
om het werk mogelijk te maken. In 1231 
schonk het echtpaar Sweder en Beatrix 
van Dingede de Orde een stuk land net 
buiten de stadsmuren van Utrecht om 
daar een eigen Ordehuis te stichten van 
waaruit ridder- en priesterbroeders hun 
werk konden doen. 

Ruim honderd jaar later verhuisde de 
Orde naar de Springweg binnen de mu-
ren van de stad. Van hieruit beheerde de 
Landcommandeur de inmiddels enorme 
bezittingen van de Orde in de Noorde-
lijke Nederlanden, georganiseerd in de 
Balije van Utrecht, waartoe ook 14 zoge- 
naamde commanderijen behoren. 	• 

FREDERIK. LOUIS.WILLEM. BARON. 
BRAKELL. o',T-E Land Cotninandetir 

derRidderlyie Dnitsche Orde. 
Bal te van U trecht. Stterf ANNO nos. 
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SPEELWAGENS 

Evert Ipenburg 

De speelwagen in ons streekmuseum. 

De speelwagen is een van de opvallende 
stukken tussen de boerenwagens in ons 
museum en heeft me er toe gebracht wat 
meer informatie te achterhalen over speel-
wagens in het algemeen. 

Dit leidde tot verrassende inzichten, 
zowel wat betreft de ouderdom van speel-
wagens als wie de gebruikers waren en 
hun positie in de maatschappij. 

De speelwagen uit ons museum is van 
ongeveer 1750 en komt van kasteel Hees-
wijk in Brabant. Evenals een Kiereboe 
van 1780 die dan verhuisd naar het Natio-
naal Rijtuigmuseum in Leek. 

Op een veiling in 1964 werd deze wa-
gen aangekocht en belandde in het Boe-
renwagenmuseum te Buren. De veiling 
was georganiseerd door de erfgenamen 
van baron Jhr. A. van den Bogaerden. Vol-
gens een testament van de baron mocht 
het kasteel Heeswijk niet bewoond wor-
den totdat de jongste erfgenaam de leef-
tijd van 8o jaar had bereikt. Wel werd er 

Speelwagen ±1750 in ons museum.  

later gewoond in het koetshuis. In 1963 
verkregen de erfgenamen het eigendoms-
recht over de roerende zaken. 

Baron Jhr. A. van den Bogaerden 
(1787-1855) was de eerste gouverneur van 
Brabant onder koning Willem i en bo-
vendien een tijdgenoot van baron E L.W. 
van Brakell (1788-1865). Evenals de laatste 
had hij ook interesse voor de landbouw 
en was o.a. auteur en bevorderaar van de 
landbouw in Brabant. 

WAT IS EEN SPEELWAGEN? 
De speelwagen was bedoeld om plezier-
reisjes te maken, z.g. speelreisjes. Daaruit 
is de naam speelwagen ontstaan. 

Dit model wagen is gebouwd naar 
analogie van toen reeds bestaande wa-
gens, maar nu geschikt gemaakt voor per-
sonenvervoer. Veelal in particulier bezit, 
uitgevoerd met twee bankjes. Daarom 
mogen we stellen dat we hier te maken 
hebben met een rijtuig. 

Kiere boe ±1780 Rijtuigenmuseum Leek. 
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De speelwagen is wellicht ouder dan we 
denken en is misschien wel een van de eer-
ste en oudste Hollandse rijtuigen. 

HENDRIK VAN BREDERODE 
Oude archiefstukken leiden naar Hendrik 
van Brederode (1531-1568), aanvankelijk 
bevriend met prins Willem van Oranje. 
Hij was Heer van Brederode, Heer van Via-
nen en Asten, burggraaf van Utrecht en 
kapitein-generaal van Amsterdam. Hij be-
woonde het kasteel Batenstein te Vianen. 

In 1567 is de boedelbeschrijving van 
kasteel Batenstein opgemaakt en daarin 
is sprake van een speelwagen. Wellicht was 
de speelwagen al rond 155o hier aanwezig. 

Hendrik was lid van het Eedverbond 
der Edelen en met een aantal edelen 
(waaronder Johan van Brakell tot Ker-
mestein) bood hij Maria van  Parma,  land-
voogdes, in 1566 een smeekschrift aan om 
de inquisitie af te schaffen met een plei-
dooi voor vrijheid van godsdienst. Zou-
den beiden afgereisd zijn naar Maria per 
speelwagen? 

GEVELSTEEN IN DEN BOSCH 
Een andere vroege aanduiding vindt men 
als gevelsteen in de Hinthamerstraat 32 te 
's  Hertogenbosch.  [Bij een bezoek aan Den 
Bosch was de steen of plaat echter verdwe-
nen]. Huisnummers waren er nog niet en 
om toch een pand te kunnen aanduiden 
waren praktisch alle panden van een ge-
velsteen/naam voorzien. Deze luidde: De 
Vergulde Speelwagen anno 1606. 

Ook hieruit kunnen we opmaken dat 
de speelwagen bekend was. Verguld slaat 
op een rijk versierde wagen. Verguldsel 
(bladgoud) werd zeker gebruikt om het 
snijwerk te accentueren. Dat moest men 
natuurlijk wel kunnen bekostigen. 

Een verguld voorbeeld... 

In een advertentie uit 1780 blijkt bij open-
bare verkoping: 'Op dinsdag 25 july 1780 
zal in café.. .het Hoogsel uitgaan van de in 
eene massa verkogte huizingen, genaamt 
den Witte Valk en den Speelwagen, staande 
naast elkanderen binnen 's Bosch.' 

LOUISE DE COLIGNY 
In 1583 reed Louise de Coligny van Rot-
terdam naar Delft. Zij werd de vierde echt-
genote vanWillem van Oranje (1533-1584). 
De originele Franse tekst zegt over de 
wagen: 'sur une belle planche dans un de 
ces  chariots  découvert' en 'se trouva toute 
froissée et toute rompue'. [vrij vert.: op een 
mooie plank in een van de open wagens 
en zij was totaal verkreukeld en uitgeput]. 

We mogen veronderstellen dat hier 
sprake is van een speelwagen. In de 
kring van de prins was er zeker ie-
mand die een speelwagen bezat. Ook 
ir. M. C. A. Meischke [auteur van Boeren-
wagens] omschrijft dit als gezeten op een 
rasechte boerenwagen. Het comfort van 
de speelwagen was echter niet beter dan 
dat van een boerenwagen. Reden dat 
Louise de Coligny onmiddellijk een koets 
uit Frankrijk liet komen. In 1609 deed zij 
daarmee haar intocht in Zundert. 
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NOG EEN EEN BOEDELBESCHRIJVING 
In 1653 wordt Joseph Deutz (1624-1684) 
na verdeling eigenaar van het Pannehuys 
in de Beemster. Zijn vader was een rijke 
koopman uit Amsterdam. Na zijn over-
lijden blijkt uit de boedelbeschrijving: 
'Hij had er een calèche, een speelwagen 
en tal van rijdend materieel en bootjes 
om zich mee te verpozen, alsmede tien 
geliefde paarden (met naam en toenaam 
genoemd)'. 

DE BEAUFORT 
In het boek over de familie De  Beaufort  
(Rob Melgers) wordt ook een speelwagen 
vermeld bij Pieter de  Beaufort  (1660-1711). 
Deze was schepen en burgemeester van 
Hulst. In de bijlage vinden we de boedel-
beschrijving na zijn overlijden. Daarin 
o.a.: 'In de stal: Beddegoed voor de knegt. 
Twee coetspaerden, een rijpaert, een coet-
se, een chaise, een speelwagen. Tuygen voor 
de paerden en ander stalgereedschap'. 

EEN AANTEKENING UIT ZEELAND 
Een chique gezelschap bewondert de bui-
tenplaats Der Boede ( Landgoed bij Kou-
dekerde Zld.) in 1715: 'Hierna wandelde 
het gezelschap de moeshof binnen en 
bewonderde alles... Daarna beklommen 
zij de inmiddels gekeerde speelwagen en 
reden zij verder naar de buitenplaatsen 
Westerbeek en Anderdijk'. Hier mag je 
duidelijk veronderstellen een plezierritje, 
een speelreisje met de speelwagen. 

ZUSJE VAN DE SPEELWAGEN 
De Kiereboe, het zusje van de speelwagen, 
treffen we ook aan bij Rutger Jan Schim-
melpennick ( 1761-1825). Als Raadspensi-
onaris reisde hij 18o km met dit rijtuig van 
Diepenheim naar Den Haag. 

Een kiere boe. 
KIEREBOE 
Bij de Kiereboe zien we de kast op lede-
ren riemen geplaatst. Ook de Kiereboe 
van Heeswijk vertoonde deze oplossing. 
In dezelfde periode wordt dat ook bij de 
speelwagen toegepast. 

BOEDELBESCHRIJVING HERMANUS BOL 
Stijlvol grachtenpand Schiedam te koop in 
1837. Hermanus Bol was o.a. ambachts-
heer van Baarland en hoogheemraad van 
Schieland. `...en ook zijne paarden en al 
de rijtuigen en tuigen. 2 zwarte merrie 

Wagen ije aan de Zaan 
met de kast op leren riemen (1820. 
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paarden, een koets, een toerwagen, een 
kapwagen, een speelwagen, een kar en een 
partij paardentuig. 

SCHAGER COURANT 21 JAN. i886 
Boelhuis te Barsingerhorn: '12 puikebeste 
kalfkoeien, i best mak bruin merrie paard 
8 jaar oud, i dito bruin ruin paard 12 jaar 
oud, 2 boerenwagens, i Driewielskar, 
Speelwagen op veeren, i Tilburie, Boeren-
en bouwgereedschappen'. 

UIT DE MODE 
In de 2e helft 19e eeuw raakte het uit de 
mode voor de aristocratie om een speel-
wagen te gebruiken. Het Utrechtse wagen-
tje was in opkomst, geveerd en met vaste 
kap. Belandde de speelwagen daarom op 
de boerderij? Waarschij nlijk wel.  

toont aan dat we te maken hadden met 
Heren en Wagens van stand. 

Uit onderzoek komt met name de adel 
en de  aristocratic  in beeld. In een aan-
tal boedelbeschrijvingen vinden we de 
speelwagen vermeld. Opgemerkt zij dat 
eenvoudiger lui meestal geen boedelbe-
schrijving nodig hadden, noch dat er een 
speelwagen in voor zou kunnen komen. 

VERSCHIL MOET ER ZIJN 
We mogen verschil opmerken tussen de 
speelwagen en de boerenspeelwagen. De 
laatste met een dubbelfunctie: vracht- en 
personenvervoer. Bovendien is de boe-
renspeelwagen vaak rijkelijk voorzien 
van `boerenwagenwijsheden', spreuken 
en dat soort versieringen. De boerenspeel-
wagens zijn waarschijnlijk ontstaan in 2e 
helft van de 18e eeuw. 

WIE GEBRUIKTEN DE SPEELWAGENS? 
De versiering, door snijwerk en verguldsel, 

Geveerde ezel-speelwagen 1850-1875 (Nederlands Openlucht Museum). 
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van Dam Tel: (0488) 44 12 
Fax: (0488) 44 32 

98 
92 

li~eiceror. , 

email: info(vandamwonen 

Tielsestraat 103 
4041 CS 
Kesteren 

If 

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

in een nostalgische sfeer? 
Zeven dagen per week vanaf 10.00 uur. 

Veerweg 1 Opheusden • Tel. (0488) 44 12 07 • www.veerhuis-opheusden.n1 
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Onze openingstijden zijn: di-wo-do: 09:00-18:00 vrijdag: 09:00-21:00 zaterdag: 09:00-17:00 



WIE GEBRUIKTE DE SPEELWAGEN? 
Uit voorgaande gegevens blijkt wie de 
aanvankelijke gebruikers waren. Dat was 
dus vooral de aristocratie: 

• Hendrik van Brederode (1531-1568) 

• Pieter de  Beaufort  (1660-1711) 

• Joseph Deutz (1624-1684) 
• Bezoekers Buitenplaats 1715 

• R. J. Schimmelpenninck (1761-1825) 
• Hermanus Bol ( ....-1837) 
• Bewoner kasteel Heeswijk (1787-1855). 

Bracht Baron van den Bogaarde de speel-
wagen mee vanuit Vlaanderen toen hij in 
1835 naar Heeswijk verhuisde als de eerste 
Gouverneur van Brabant onder koning 
Willem 1? 

Uit de bovenstaande gegevens kunnen 
we opmaken dat de speelwagen gebruikt 
werd van Vlaanderen tot in Noord-Hol-
land en veel tussenliggende plaatsen. 
Ook in Groningen kwam deze voor. 

SPEELWAGEN 

WORDT UTRECHTSE WAGEN 

De vorm van de bak bleef behouden met 
de naar achteren oplopende zijwanden 
en een hoog achterkrat. Scheien op de zij-
wanden en op het achterkrat. Plaats voor 
de twee banken met voor-instap, de voor-
ste bank was gedeeltelijk opklapbaar. Nu 
geveerd en met een vaste kap. De vroegste 
exemplaren hadden vetassen. 

ONTWIKKELINGEN 19E EEUW 
De ontwikkelingen in en voor de rijtuig-
bouw stonden niet stil in de 19e eeuw! 

De Utrechtse wagen. 

1805 Obadia  Elliot,  wagenmaker in Lon-
den, paste als eerste, met octrooi, de el-
lipsveer toe. 
1811 Peter Collinge ontwikkelt de Col-
linge patentas, deze verving de vetas. Ook 
patent, en komt na 1825 ook buiten Enge-
land in gebruik. 
1834 Mc Adam: de open wegverharding, 
z.g. macadam wegen, welke het rijcomfort 
enorm verhoogde. 

Ook de vroegste Utrechtse wagens werden 
gekocht door de aristocratie. Dat duurde 
echter niet meer zo lang. Inmiddels kwa-
men andere rijtuigmodellen op de markt. 
Frankrijk en Engeland waren toonaange-
vend in deze. 

Bovendien deed rond de eeuwwisse-
ling de automobiel zijn intrede en wie 
bestelden de eerste automobielen? Zeker 
mensen uit de  aristocratic  en zij die zich 
dat makkelijk konden veroorloven. 

Het museum Baron van Brakell mag 
blij zijn met twee oorspronkelijke vroege 
rijtuigen. 	 • 
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Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

meubelen 
tapijten 

gordijnen 
bedden 

Albert Heijn 

Swaenenstate 4— Opheusden — Tel. (0488) 449140 

Cali 0 vakzaak 

Piet van Walsem  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

Woninginrichting 
Textielhandel 

P. J.VAN DAM 
Kalkestraat 8 
Dodewaard 

Tel. (0488) 41 13 13  
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JAARVERSLAG HKK&O 2015 

JOJE HONDERS 

Bezoekersaantallen in drie cijfers 

I. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

vond plaats op maandag 13 april 2015, zie 
de notulen op bladzijde 19. 

2, DE HISTORISCHE KRING IN 2015 

Het ledental van de HKK&O bedroeg eind 
2015 430 leden inclusief huisgenootleden, 
een vermindering van 2 leden over het ge-
hele jaar genomen. 

BESTUUR 
Het algemeen bestuur vergaderde in 2015 
tweemaal. 

LEZINGEN 

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

EXCURSIE 

De excursie voerde ons dit jaar naar de 
Vechtstreek waar we de St. Laurenskerk te 
Weesp bezochten en daarna o.l.v. een gids 
een stadswandeling doorWeesp maakten. 
Na de luch bezochten we de Willibrord-
kerk in Nederhorst den Berg. 

OUD SCHRIFT 

Dit jaar was er geen cursus. 

ROMEINENDAG 
Op 6 mei deden we al weer voor het twee-
de jaar mee aan de Romeinendag. 

NIEUWSBRIEF 

De Nieuwsbrief verscheen dit jaar drie-
maal. 

PUBLICATIES 

In samenwerking met de Agrarische Na-
tuurvereniging is het boekje Van twee kan-
ten belaagddoor ons samengesteld. Het is 
een fietstocht langs objecten die herinne-
ren aan de Tweede Wereldoorlog. 
We hebben dit jaar op verzoek van het 
Fonds Hulpbetoon de biografie van Baron 
van Brakell uitgeven, die met de officiële 
opening is gepresenteerd. 

ARCHEOLOGIE 

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

DE TABULA BATAVORUM 

Deze verscheen op vrijdag 13 november 
voor de zestiende maal als Jaarboek met 
als titel Dames en Heren, appels en peren. 
Om de groeiende kosten te dekken ver- 
scheen hij weer in het oude en kleinere 
formaat. Het eerste exemplaar werd uit-
gereikt aan Menno Potjer. De bijeenkomst 

was wederom in het Veerhuis te Opheus-
den. Voor het komende jaar geldt geen 
speciaal thema, maar wordt het een soort 
varia van verhalen. 	 • 
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AUTOBEDRIJF  

ill

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

LD 

BOVAG 

Voor al uw: 

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

ZAAD- EN PLANTENHANDEL 

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

Broekdijk 31a 4041  CT  Kesteren 
(0488) 48 13 43 

Uw adres voor: 

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

Doe-het-zelf centrum 

* Verf 	 * Schuifwanden 
* Verfmengen 	* Hout 
* Behang 	* Plaatmaterialen 
* Sanitair 	* Zonwering 
* Electra 	* Verhuur 
* Verlichting 	tapijtreiniger 
* Gereedschap 
* IJzerwaren 
* Meubels  

Ow  handige baarman 
Nedereindsestraat 30 - Kesteren 

Telefoon (0488) 481223 
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JAARVERSLAG ADI 2015 AD  
FRANS NIEUWENHOF 

 

Evenwennen... 

 

Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin wij 
volledig in het Streekmuseum van Baron 
van Brakell waren gehuisvest. Het nieu-
we museum draaide vanaf april tot eind 
oktober volgens de zomerdienstregeling 
en vanaf i november volgens de winter-
dienstregeling. De openingstijden van 
het ADI waren hierop aangepast. Voor de 
vaste vrijwilligers betekende dit een zware 
belasting, vooral omdat alle zaterdagen 
iemand aanwezig moest zijn. 

De officiële opening vond overigens 
pas in augustus plaats. Hierdoor waren de 
gewone werkzaamheden van het ADI nog 
lang niet altijd gewoon. Van de vrijwilli-
gers werd veel improvisatievermogen en 
inzet verlangd. Gelukkig kunnen wij ach-
teraf constateren dat onze vrijwilligers 
met enthousiasme hebben meegewerkt. 

Het is gebruikelijk dat het aantal be-
zoekers (dagdelen) wordt vermeld. Dit 
jaar waren dat er ongeveer  moo.  Dit is 
veel lager dan in vroegere jaarverslagen 
vermeld. De belangrijkste reden is de ge-
wijzigde manier van tellen. 

Bezoekers van het museum die ook be-
langstelling voor ons ADI tonen worden 
niet meegeteld. Ze tellen pas mee als ze 
uitsluitend voor ons komen. 

De vrijwilligers ervaren de nieuwe 
huisvesting als een vooruitgang. Schoon, 
droog en warm. Dit geldt ook voor bezoe-
kers die al in Kesteren kwamen. Natuur-
lijk zijn nog niet alle aanloopproblemen 
en kinderziektes opgelost, maar we kun-
nen tevreden zijn. 

De bibliotheek was als eerste grote klus  

geheel op orde. Nu is het nog 'slechts' aan-
vullen en controleren. De genealogische 
gegevens staan steeds beter geordend. 

De fotocollectie krijgt nu de volle aan-
dacht, maar blijkt nog steeds moeilijk. Er 
komen nog steeds nieuwe foto's te voor-
schijn. Dit laatste mede dankzij de samen-
werking met het Streekmuseum. 

De vragen die wij in de loop van het 
jaar krijgen komen voornamelijk per  
e-mail  tot ons. Het beantwoorden kost 
vaak verrassend veel tijd. 

Halverwege het jaar heeft de voorzit-
ter/directeur van het ADI al zijn functies 
neergelegd. Hij blijft voorlopig actief als 
vrijwilliger maar is wel van plan om zijn 
activiteiten te gaan verminderen. 

In de vacature is voorzien door de 
benoeming van Arie Oppelaar in het be-
stuur. Joke Honders fungeert voorlopig 
als voorzitter. 

De financiële resultaten over het afge-
lopen jaar zijn volgens de penningmees-
ter  Ran  Martens moeilijk te vergelijken 
met andere jaren. De kosten veroorzaakt 
door de verhuizing naar Ommeren zijn 
nog niet allemaal verrekend. De inkom-
sten zijn zoals gebruikelijk sterk afhanke-
lijk van incidentele posten: met name uit 
boekverkoop. De verwevenheid met de 
Historische Kring is deels een voordeel, 
maar kan ook een nadeel zijn. 

Samenvattend kunnen we terugkijken 
op een boeiend jaar. De resultaten geven 
ons vertrouwen voor de komende jaren. 

Ten slotte past een woord van dank 
aan alle vrijwilligers. 	 • 
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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 o Torenstraat 3a 
6669 DN DODEWAARD 

(0488) 411055 o (o6) 300 40 552 
info@weversuitvaart.n1 
www.weversuitvaart.n1 

Schoenen 
Lederwaren 

Sportartikelen 
Schoenreparaties 

Sleutels 

»tigtenmaktrmurrk iii uttiourrk  

Molendam 39 • OCHTEN 
Tel. (0344) 6412 82 

Q84Tankstation A. de Bruijn 

Eenvoudig tanken 

met uw 	pas 11'T j 

Dalwagen 16 

6669 CC DODEWAARD 

(0488) 411316 

Drogisterij Roelofsen 

Ctos Dorpsstraat 7 
Opheusden 

Tel. (0488) 44 21 86 
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LEDENVERGADERING 13-4-2015 

JOKE HONDERS, SECRETARIS 

 

No tulen 

 

I. OPENING 
Afgemeld: Arie Onink uit Maurik en Ans 
Turk uit Andelst. 

2. MEDEDELINGEN 
Stilstaan bij afgelopen jaar: druk jaar. 
• Alles in kader van verhuizing, waarover 

direct meer. 
• Ledenaantal: ca. 450 redelijk stabiel. 
• Alternatief gevonden voor de postver-

zending: Reli-groep. 
• HK  Midden-Betuwe. Overdracht docu-

mentatie. Gaan eigen Nieuwsbrief uit-
geven. HKK&O heeft nu een duidelijk 
afgebakend gebied: de Neder-Betuwe. 

• Contributieverhoging m.i.v. 2016. In-
dien nodig. Misschien € i of € 2. 

Verhuizing 
• 19 mei 2014 de sleutels ontvangen; 
• Hard gewerkt om de infrastructuur in 

orde te maken; 
• Ik nodig iedereen uit om na afloop bo-

ven een kijkje te nemen. 

Inhoud expositie 
• Geschiedenis van prehistorie tot heden; 
• Drie thema's: Landbouw/Meten bij Ro-

meinen/Water en Dijken; 
• Enige elementen uit de Big  History  (ont-

staan aarde, ontstaan leven); 
• Betuwekamer. Op elk kastje komt een 

paneel met iets uit elk dorp. 

ORGANISATIE 
• Beheersstichting  sum  / huur.  sum  bete-

kent Samenwerking Uitbreiding Muse- 

um. Joke zit er namens het ADI/HKKO in. 
• Stationsgebouw / 21 jan. inspectieploeg 

Prorail 
• Materiaal op Marktplaats, zoal kluis en 

metalen rekken. 
• Woord van dank aan alle medewerkers 

die hebben geholpen (en nog steeds hel-
pen) bij verhuizing en de bouw van de 
tentoonstelling. 

• Steeds meer betrokken bij de Limesor-
ganisaties. De Betuwe is als het ware een 
zwart gat in het  Limes  gebeuren. Woens-
dag 6 mei Romeinen in Ommeren in ka-
der van de jaarlijkse Romeinenweek. 

Plannen 
• Bouw van twee wachttorens: Ommeren 

en Eiland van Maurik i.s.m. met gem. 
Buren. Die hebben daarvoor geld be-
schikbaar gesteld. 

• Plan: inrichten terrein met stukje rivier, 
kade, ijzertijdboerderijtje en een spieker. 

Archeologie 
• Alle archeologie naar Nijmegen / we ho-

pen op bruikleen. 
• HogeWoerd: rapport. Laat nog steeds op 

zich wachten. 
• Werkgroep ook dit jaar weer ingescha-

keld bij een aantal formele projecten. 

Publicaties 
• 9 juli 2014: Transcriptie kerkarchief 

Dodewaard / restant Echteld. 
• 26 oktober 2014: Boekje  Otto  van Wij he. 
• Boek over Van Brakell: 22 augustus of-

ficiële opening. 
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• Jager/Potjer: Deel 4 Opheusden gereed; 
even in de wachtkamer. 

Projecten 
• 15 oktober Opening Kolffstaat en an-

dere straten in Kesteren: Kobus verhaal 
gehouden. 

• Onderwijsproject Eou-Art: Industriali-
satie Neder-Betuwe/Leskist (steenfabi-
cage). 

• Project Klompenpaden. Loopt nog 
steeds. Bedoeling is dat het ook langs 
het museum loopt. 

• A.s. vrijdag boekje voor scholen/fiets-
routes/en lezing / 23 april fietsdag. On-
derwerp de Liniedijk. 

• Plannen voor het drukken van een Ka-
dastrale Atlas Neder-Betuwe staan op 
een laag pitje. Het komt nu alleen digi-
taal beschikbaar. 

• 18 september: Vlag gemeente Neder-
Betuwe gepresenteerd. 

• Monumentendag 12 & 13 september 
'Kunst & Ambacht! Zowel de kunst als 
het ambacht in en rond het monument 
zullen centraal staan. 

• De Maand van de Geschiedenis oktober, 
2015: Tussen Droom & Daad. 

ADI Bestuurswisseling 
Op eigen verzoek is Frans Nieuwenhofuit 
het bestuur getreden. Hij gaat niet weg en 
blijft gewoon meedraaien in de organisa-
tie. In ieder geval wil ik Frans bedanken 
voor zijn inzet de afgelopen jaren en het 
voorbereidend werk wat is uitgevoerd 
i.v.m. de verhuizing. 
Het bestuur van het ADI heeft Joke Hon-
ders bereid gevonden om tot het najaar 
het voorzittersschap waar te nemen. We 
gaan op zoek naar nieuw bestuurslid. 
Inventarisaties en digitalisatie gaan ge-
staag door. 

Tabula 
Tabula Jaarboek weer in oorspronkelijk 
formaat. Het onderwerp 2015: Teeltvor-
men in de Betuwe zoals tabak, kersen enz. 

Dankwoord 
• Auteurs Nieuwsbrief; 
• Onze adverteerders en Vrienden ADI; 

• Bedankt bestuursleden Steunfonds (de 
heren Versluijs en Hoek); 

• In het bijzonder Frans Nieuwenhof; 
• Vaste medewerkers: Marlies van Oosten, 

Tina van Veldhuizen,  Silvia  Franken, 
Wim de Gier en Frank Noordenbos. 

3. JAARVERSLAGEN SECRETARIAAT 

EN WERKGROEPEN 

• Notulen Ledenvergadering 14 april 204; 

• Jaarverslag 2014; 
• Werkgroepen Archeologie / ADI; 
• Secretaris bedankt; 
• Overige schrijvers jaarverslagen bedankt. 

4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 

• Rekening 2014/ Begroting 2015; 

• Penningmeester korte toelichting; 

5. VERSLAG KASCONTROLECOMMIS-
SIE DE HEER GERRIT ARISSE EN JAAP 

HERMSEN 

• Aanzoeken nieuw lid i.p.v. Gerrit Arisse. 
Wordt mevrouw Timmer-van Beusekom. 

• Decharge Penningmeester. 

6. BESTUURSVERKIEZING 

Aftredend Edwarn de Walle en Wim van 
den Bosch: herkiesbaar / geen tegenkan-
didaten. Beiden herkozen. 

7. RONDVRAAG 

8. SLUITING 	 • 
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HISTORISCHE FOTO 

REDACTIE 

Trouwerij op Latenstein te Echteld op 21-10-1921 

De bewoners zijn Arie Huibertus van de 
Berg (12) en zijn vrouw Gerritje Hendrika 
van  Eck  (13). Dit zijn de ouders van de 
bruid Janna Pieternella v. d. Berg (5), de 
bruidegom is Johan van Schaik uit Tiel (4). 
Het andere bruidspaar is een zuster van 
Johan van Schaik (7). Zij huwde met Cor-
nelis Versteeg (6). Een zoon van dit echt-
paar is predikant te Tiel geweest (ca. 1975). 
No. 10 en  II  zijn de ouders van Johan van 
Schaik, Willem van Schaik en...? No. 8 en 
9 zijn de ouders Versteeg, namen...? 
Naast bruidegom Johan van Schaik, de 
broer van de bruid namelijk Huibartus 
Cornelis v. d. Berg (3) en zijn verloofde 
Anna Berendsen (2). Zij had een manu-
facturenzaak in Maurik (De Kleine Winst). 
Nr. i is Arie v. d. Berg, oudste kleinzoon, 
zoon van Arie Huibertus v. d. Berg en The-
odora Termeer (niet op de foto). 

Nr. 16: Huibert Lourens van de Berg, broer 
bruid. Nr. 15, Zijn vrouw Geertruida Holt-
huis geboren van Assen. 
Nr. 18.....? 
Nr. 19. Maria v. d. Berg, zuster bruid. 
Nr. 20 Herbert van Schaik, broer van de 
bruidegom. 
Nr. 14. Woutera van  Eck,  zuster van voor-
noemde Gerritje Hendrika, ongehuwd, 
jarenlang gevangenbewaarster in Tiel. 
Nr. 21 en 22. Twee kleinkinderen Van de 
Berg, Gerrie en Jan, kinderen van Huibert 
Lourens. 
Nr. 23. Jan P van Rooij, zoon van banket-
bakker uit Tiel. Nr. 24. Gerritje Hendrika 
v. d. Berg, zuster van de bruid, echtgenote 
van nr. 23, zij was violiste in het Utrechts 
Stedelijk Orkest. 
Aanvullingen van ontbrekende namen zijn 
van harte welkom. 	 • 
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x Kesteren 08-05-1851 

Dirk Jan van NEERBOS 
landbouwer, boomkweker 

*Kesteren 16-04-1856 tKesteren 15-02-1929 

x Kesteren 

Klazina 
*Kesteren 12-05-1895 

x Kesteren 02-11-1917  
Samenstelling: Marlies, info@hkko.n1 
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x Dodewaard 20-05-1791 

Klaas van NEERBOS 

arbeider 

*Kesteren 15-11-1821 

t Kesteren 06-01-1907 

Betuwse kwartierstaat: 
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Arnoldus Bracht van den 
HOF 

*Kesteren 12-04-1800 
t Kesteren 13-06-1868  

Hendrika van  LENT  

naaister 

*Ingen 23-03-1829 
t Kesteren 03-03-1906  

Klazina van Neerbos 

Neeltje van 
HARDEVELD 

arbeidster 

*Kesteren 16-04-1785 
t Kesteren 16-02-1849 

Gijsbert van 
LENT 

*Lienden 26-04-1800 
t Ochten 07-04-1878 

Catharina Jacoba de 
JONG 

*Zoelen 03-05-1802 
t Ochten 07-04-1873 

x Kesteren 

Ariën van den HOF 

arbeider 

*Kesteren 21-11-1826 
t Kesteren 11-03-1873 

x Zoelen 2 
 5-03-1826  

x Kesteren 06-08-1850 

Aartje van den HOF (Orth Hoen) 
petroleumventster met de kruiwagen 

* Kesteren 19-11-1869 t Bennebroek 13-08-1949 

23-05-1890 

29-12-1826 

van NEERBOS 
t Kesteren 11-06-1971 
Evert Nellis BUDDING 

* geboren x gehuwd (K[erk]) 
gedoopt x ondertrouw 

t overleden (A) datum akte 
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RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN BV 

Dorpsstraat 1 	 Postbus 24 
6672  LC  Hemmen 	667o AA 

Zetten 
Tel. (o488) 451312 
Fax. (0488) 452621 
E-mail: info@vanlynden.eu  

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

-1- Rentmeester k  NVR 

CENTRALE VERWARMING 
SANITAIR — DAKBEDEKKING 

LOOD- EN ZINKWERKEN 

Jan Doeleman 
LOODGIETERSBEDRIJF 

• 
L. 

EMIL 	111M11 

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

Motor- en autorij school 
_ 	 Broekdijk 

%. 	 4041  CT  Kesteren 

www.rijsohoolkeuken.n1 
Tel. (0488) 48 

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

Tevens beschikken we 
over moderne theoriefaciliteiten 

Wij lessen met:  

I> KTM 125 en  Honda  motoren met ABS 
I>  BMW  1 serie personenauto's 
I> Land Rover  discovery  automaat voor de aanhangwagen 

Keuken 
17 

_ 	— 
.„,„!.. 	- 

26 33 

\ FA—B----  
Verenigmg Rijschool 1e/eng 

I CIV IVIV) 
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JAARVERSLAG WG ARCHEOLOGIE 

Kobus van Ingen 

Veel nieuwe activiteiten en vindplaatsen. 

In het afgelopen jaar is er weer veel ge-
beurd. Een belangrijk deel van onze activi-
teiten hebben we gestoken in de opbouw 
en het inrichten van ons deel van het 
Streekmuseum Baron van Brake11. Veel za-
terdagen maar ook op andere dagen zijn 
we bezig geweest met schuren, schilderen 
en timmeren. Alles in een prettige sfeer en 
vol verwachting van een mooi resultaat. 

ROMEINENDAG 
Een van de eerste activiteiten in het nieuwe 
gebouw was de nationale Romeinendag. 
Vele honderden bezoekers bezochten 
onze archeologische tentoonstelling en 
er werden veel contacten gelegd. Uit onze 
archeologische vondstencollectie hebben 
we gezamenlijk de keuzes gemaakt waar-
mee we de vitrines hebben ingericht, we 
staan er zelf soms van te kijken wat we al-
lemaal hebben. Ook aan de reacties van 
de bezoekers is dit af te meten. 

VELDWERK 
Als de weersomstandigheden het toelie-
ten zijn we weer vaak het veld in geweest. 
Diverse malen bezochten we het terrein 
bij K3 en ook werd het gebied bij De Wil-
mert op Medel meerdere malen bezocht. 
Ook het oostelijk deel van ons werkgebied 
bij Dodewaard, Opheusden en Randwijk 
is meerdere malen bezocht. Steeds weer 
doen we op deze vindplaatsen weer bij-
zondere vondsten. 

Rijsw ijx  
In de loop van de zomer was onze belang- 

stelling gericht op de dijkverbeteringsac-
tiviteiten bij Rijswijk en Beusichem. Bij het 
uitgraven van de dijkvoet stuitte men op 
veel plaatsen op een wirwar aan archeo-
logische sporen. Na wat waarnemingen 
hebben we de regio-archeoloog hiervan 
op de hoogte gebracht en in overleg met 
het waterschap konden de werkzaamhe-
den enige tijd worden stilgelegd en heeft 
archeologisch bureau RAAP een onder-
zoek opgestart. Hierbij werd de hulp van 
amateurarcheologen ingeroepen en velen 
uit de regio hebben zo hun steentje kun-
nen bijdragen. Het gebied bleek rijk aan 
vondsten te zijn en haalde daardoor een 
aantal malen de regionale pers. Het groot-
ste deel van het vondstmateriaal is in Om-
meren geselecteerd en gedetermineerd 
en inmiddels in de computer ingevoerd. 
Bij aanvang hoopten we dat we te maken 
zouden hebben met resten van het Ro-
meinse castellum bij Rijswijk, door som-
migen Levefanum genoemd. Dit bleek 
echter niet zo te zijn. Het vondstmateriaal 
en de sporen lokaliseerden een deel van 
het oude Rijswijk van vóór de bedijking 
van omstreeks 1300. Los van een enkel Ro-
meins scherfie bestonden de vondsten uit 
materiaal uit ca. I000 tot ca.1200. Onder 
de scherven veel kogelpotten materiaal, 
Pafrath scherven, Brunsum scherven en 
ook nogal wat Pingsdorfscherven. De top-
vondst was een Scandinavische sleutel uit 
de He eeuw (inmiddels grestaureerd) en 
een bijna complete muizenpot. Daarnaast 
werden er ook wat munten gevonden die 
hoofdzakelijk dateerden uit latere tijd- 
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Slagerij /traiteur Augustinus 

Uitvaartverrjrorging 
Erik van Z.Joest 

Tel. 0344 - 65 55 32 
dag & nacht 

Respect 
voor alle wensen 

Aandacht 
voor alle mensen 

s • 

• Voor- en nazorg 
• Begeleiding en advies 

• Ongeacht waar u verzekerd bent 
• Verzorgt uitvaarten in de gehele regio 

• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum 

www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.nI 

NET EVEN ANDERS, 
JE PROEFT HET VERSCHIL 

Hoofdstraat  12— 4041 AD — Kesteren 
Tel: 0488-4824 00 —Fax: 0488-481092 

http://www.slagerijaugustinus.n1  
E-mail: infoetslagerijaw2ustinus.n1 

BOORSMA 
MODE .8( WONEN 

Wuq,d)te,i,ct de, 

Kesteren 
-www.boorsmakesteren.n1 
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de leden van onze werkgroep 
een rol gespeeld. Vele rondlei-
dingen werden er gegeven en 
veel vragen over de geschiede-
nis van onze omgeving konden 
worden beantwoord. Ook bij 
de ontvangst van groepen be-
zoekers leveren we bemensing 
om voor te gaan in de rondlei-
dingen. Door dit vaker te doen 
ontstaat er steeds meer routi-
ne. In het museum hebben we 
onze eigen archeologie ruimte. 
Hier hebben we een praktische 
opslagplaats gemaakt met een 

Kaarten zijn onontbeerlijk bij archeologisch onderzoek. extra zoldertje en diverse berg- 
kasten. Hierdoor is het moge-

vakken. Al met al een mooi onderzoek lijk dat we de collectie die we gebruiken 
die onze kennis van het oude Rijswijk voor tentoonstellingen in eigen beheer 
behoorlijk heeft verruimd. Mettertijd zal houden. Geregeld waren er contacten 
RAAP hierover een onderzoeksrapport uit-  met de conservator van het Valkhofmu- 
gegeven. 	 seum te Nijmegen (afdeling depot) en in 

overleg met de conservator is een lijst van 
LIMESORGANISATIE 
	

Betuwse vindplaatsen vastgesteld die we 
Aan de landelijke activiteiten op het ge-  momenteel met verdere details aan het 
bied van de Romeinse  Limes  hebben we uitbreiden zijn. Ook zijn we bezocht door 
geregeld deelgenomen. We waren daarbij diverse vakarcheologen die werkzaam 
aanwezig bij presentaties, proeverijen en zijn in onze regio, en vakarcheologen 
netwerkbijeenkomsten. In het kader van die zich inspannen voor de landelijke  
een KNHM (Koninklijke Nederlandse Hei-  Limes-organisatie. Al met al kan gezegd 
demaatschappij) prijsvraag voor de beste worden dat we heel actief bezig zijn. De 
landelijke initiatieven op het gebied van werkgroep bestaat momenteel uit; Roos 
de  Limes  presenteerde Carel Versluis het Veldkamp, Rian Hofs, Hans Thien, Carel 
plan voor een archeologisch themaparkje Versluis, Cees van Meer en Kees Verhoe-
bij ons museum in Ommeren. Momenteel ven. Hierbij steunen we met vaste regel-
zijn we druk doende daar invulling aan te maat op de hulp van de vakarcheologen 
geven. Realisatie zal echter nog wel even Timo Vanderhoeven en Channa Cohen 
gaan duren. Naar alle waarschijnlijkheid Stuart, aspirant lid is Theo van Beusichem, 
zal als onderdeel daarvan op ons terrein aankomend student archeologie. Voor in-
in Ommeren een Romeinse wachttoren formatie over de werkgroep kunt u bellen 
worden gerealiseerd. Bij de officiële ope-  met Kobus van Ingen: (0488) 441741. • 
ning van het Streekmuseum hebben ook 
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Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

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

Ouchladsestraat I te Lienden: 0314-602400 
nenstale 	Ophensden: 0-18S- '42906 

ivw-wsjoopvanmourik,ni 

' r 	_ed „:icires in <1:' Beiliwe... 

Joop va 1 
(.)ilrik 

Makeicia)-s  

Voor al uw aan- en verkoop 
van onroerend goed, 
taxaties en hypotheken 

NlifiVI 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

erif H.WEIJMAN 

   

..... 

II 	I 	1,1I  

    

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 
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HK  MIDDEN BETUWE 

 

 

HISTORISCHE KRING 

    

TON JANSSEN, SECRETARIS 

Activiteiten maart-mei 2016 

 

Midden-Betuwe 

Dorpshuis De Oude School Hemmen • Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62 

I

Dinsdag 15 mrt 2016 20.15 uur 
Dorpshuis de Oude School Hemmen 
Wim Huijbrechts 
(Over)betuwse schrijvers 

In de loop van de tijd zijn er nogal wat 
auteurs geweest, waarbij moet worden 
opgemerkt dat de taal die zij gebruikten 
soms wel wat vragen oproept. Dit is mede 
het gevolg van het feit dat zij niet allen 
echte dialectsprekers waren. Maar ook 
het gebrek aan een goede definitie en be-
schrijving van het Betuws dialect is hier de 
oorzaak van. 

Maar, hoe dan ook, in de verschillende 
streken van de Betuwe bestaat onmisken-
baar een Betuwse taal, die naast grote ge-
lijkheid, ook nogal wat verschillen kent. 
Vaak zelfs per dorp! Wim heeft behoorlijk 
wat studie gedaan naar deze schrijvers en 
zal hiervan vanavond verslag doen. Ook 
schenkt hij aandacht aan het fenomeen 
Betuws dialect, hoewel dat niet het be-
langrijkste deel van zijn lezing is.Wellicht 
vormt deze avond wel de aanzet voor een 
nadere bestudering van deze taal, die he-
laas uit het dagelijks leven dreigt te ver-
dwijnen.  

I

Dinsdag 26 apr 2016 20.00 uur 
Dorpshuis de Oude School Hemmen 
Kobus van Ingen 
De vroegere teelt van hop 

Vanavond is onze spreker Kobus van In-
gen. Kobus vervult al jarenlang diverse 
functies binnen de Historische Kring Kes-
teren en in de Stichting Tabula Batavorum. 
Vanavond is het onderwerp hopteelt. Hop 
is al eeuwenlang een grondstof voor het 
brouwen van bier. De smaak van dat bier 
wordt er mede door bepaald. 

Vroeger was bier de dagelijkse drank 
voor de bewoners van noordwest Europa. 
Water was nu eenmaal niet altijd betrouw-
baar en de (toen geringe) aanwezigheid 
van alcohol voorkwam dit probleem. 

Vooral in Opheusden was de hopteelt 
in de zeventiende en achttiende eeuw een 
belangrijk middel van bestaan, vooral 
voor de boertjes met weinig grond. Even-
als de tabaksteelt was hop vol risico's 
maar zeer lucratief als de teelt gelukte. 
Door het arbeidsintensieve karakter was 
ook hier sprake van gezinsteelt. Tegen-
woordig is de hopteelt vrijwel geheel uit 
Nederland verdwenen. 	 • 

Jaarlijkse Excursie woensdag  II  mei 2016 
Dit jaar gaan we naar het 'Museum voor Nostalgie en Techniek' in Langenboom. 
Wim van Schayik heeft daar een gigantische verzameling van allerlei nostalgische 
gebruiksvoorwerpen opgebouwd. In een groot gebouw worden deze voorwerpen 
tentoongesteld en waar nodig van uitleg voorzien. Daarbij is een logische rang- 
schikking aangebracht. T.z.t. wordt de nodige extra informatie verschaft. 	• 
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JULIUS  C iv ILis 

JOKE HONDERS  

Wie was Julius Civilis werkelijk? 

Een van de eerste geschiedenisfeiten die 
we op school leren, is de Bataafse opstand 
tegen de Romeinen in 69 na Christus. Als 
aanvoerder van de Bataven wordt een ze-
kere Julius Civilis genoemd, iemand met 
een Romeinse naam. Op een of andere 
manier moet deze `Bataaf' het Romeinse 
burgerschap verkregen hebben. Maar 
wie was deze persoon eigenlijk? Over 
zijn voorgeschiedenis is helaas weinig 
bekend. De Romeinse geschiedschrijver 
vertelt ons alleen dat hij en zijn hieronder 
genoemde broer van koninklijke bloede 
zijn. Uit welk koningshuis dat was wordt 
ons jammer genoeg niet meegedeeld. 

NAAM VOLUIT 

Zijn volledige naam was Gaius Julius Civi-
lis, terwijl in de oudste geschriften van 
Tacitus vreemd genoeg wordt gesproken 
over  Claudius  Civilis. Dat hij zich tegen 
de Romeinen keerde had volgens Tacitus 
niets van doen met  politick.  Eerder was 
hij verbitterd door het feit dat zijn broer  
Claudius  Paulus aan het einde van de ja-
ren zestig ter dood werd gebracht onder 
verdenking van een samenzwering tegen 
keizer Nero. Zelf had Civilis de dans we-
ten te ontspringen. Aanvankelijk had hij 
ook in Rome gevangen gezeten, maar na 
de dood van Nero werd hij vrij gesproken 
tijdens het bewind van keizer Galba. Civi-
lis keerde daarop terug naar het Bataven-
gebied en zwoer wraak te nemen. 

ROMEINSE NAAMGEVING 

De twee verschillende benamingen voor 

onze Civilis zijn zeer opmerkelijk, eerst 
de benaming  Claudius  Civilis en later Ju-
lius Civilis, terwijl zijn broer de ene keer  
Claudius  Paulus en de andere keer Julius 
Paulus genoemd wordt. Is daar een verkla-
ring voor te geven? In mijn ogen wel als je 
kijkt naar hoe de Romeinse naamgeving 
in elkaar zit. 

Een Romeinse naam bestond namelijk 
uit drie, soms uit vier of nog meer delen: 

• een voornaam (praenomen); 
• een familienaam (nomen  gentile);  
• een bijnaam  (cognomen);  
• plus af en toe een extra toevoeging op 

basis van eigenschappen  (agnomen).  

Bij allebei de broers komt aanvankelijk 
de naam  Claudius  voor, dit moet daarom 
de familienaam geweest zijn en wel uit 
de gens Claudia. De naam Paulus komt 
nergens voor onder de Romeinse familie-
namen (gens  gentile),  maar wel onder de  
cognomen  oftewel bijnamen. Deze bij-
naam betekent eigenlijk klein of gering. 
Broer  Claudius  Paulus moet daarom een 
voornaam gehad hebben, die helaas niet 
wordt genoemd door Tacitus. 

De naam Civilis is een Romeinse bij-
naam en betekent burger(lijk). Kijken 
we nu naar de naam Julius waaronder ze 
later bekend stonden dan is dat net als  
Claudius  een familienaam. De conclusie 
is dat Julius Civilis eerst voluit geheten 
heeft Gaius  Claudius  Civilis en in latere 
geschriften Gaius Julius Civilis. De fami-
lienaamverandering van beide broers 
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Alf DB US 

van  Claudius  in Julius kan met het vol-
gende feit te maken hebben... 

DE KEIZERLIJKE FAMILIE 

Als we naar de naamgeving binnen de Ro-
meinse keizerlijke familie kijken, dan zien 
we dat na een adoptie de familienaam ver-
andert. Als voorbeeld noem ik Germani-
cus, de zoon van Nero ClaudiuslDrusus, de 
laatste meer bekend onder de naam Dru-
sus (van de Drususgracht). Germanicus 
had eerst dezelfde naam als zijn vader, dus 
voluit Nero  Claudius  Drusus, maar toen 
hij door keizer Augustus geadopteerd 
werd als mogelijke opvolger, veranderde 
zijn naam opeens in Germanicus Julius. 
Caesar. De familienaam veranderde hier 
dus ook van  Claudius  in Julius. 

Een andere naam voor Germanicus 
na zijn adoptie was ook wel Caius Julius 
Caesar Germanicus. We zien dat ook zijn 
zonen de familienaam Julius blijven dra-
gen: 1.  Caligula  die bij zijn geboorte de 
naam kreeg van Gaius /u/ius Caesar; 2.  

Nero Julius Caesar en 3. Drusus Julius Cae-
sar. We zien ook dat deze drie zonen alle 
drie als bijnaam Caesar hebben. 

Idem dito met keizer  Tiberius.  Diens 
naam was bij geboorte  Tiberius Claudius  
Nero, na de adoptie door keizer Augustus 
werd zijn naam  Tiberius  Julius Caesar. 

ADOPTIE? 

Mijn vermoeden is dat onze eigen Julius 
Civilis en zijn broer op de een of andere 
manier ook met een adoptie in hun fa-
milie te maken hadden, waardoor hun 
familienaam veranderde van  Claudius  in 
Julius. De vraag die nu opdringt is, hadden 
Civilis en zijn broer op de een of andere 
manier een familierelatie met de keizer-
lijke familie? Waren zij of hun vader een 
bastaard van een van de keizers, vandaar 
de bijnaam Civilis in plaats van Caesar? 
Civilis werd in 27 na Chr. geboren en kan 
daardoor geen zoon van Germanicus ge-
weest zijn, maar mogelijk was hun vader 
dat wel of van een ander lid uit de keizer-
lijke familie. Zag de latere keizer Nero 
daarom een bedreiging in beide broers? 
Liet hij ze daarom gevangen nemen en liet 
hij daarom  Claudius  Paulus ombrengen? 

DE DODE WAARDSE GRAFSTEEN 

In de toren van de kerk zit al eeuwenlang 
een Romeinse grafsteen ingemetseld. 
Daarvan is al sprake van halvewerge de 
17e eeuw, dus waarschijnlijk heeft hij daar 
al gezeten vanaf de bouw van de toren. 
De oorspronkelijke steen bevindt zich in 
het Museum voor Oudheden in Leiden, 
terwijl men in de toren een replica ervan 
geplaatst heeft. De volledige tekst erop 
luidt als volgt: Marcus Trajanius Gumat-
tius, zoon van Gaisio, oudgediende van de 
ruiterafdeling der Afrikanen, heeft dit bij 
testament laten oprichten. 
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4041 XG pspies@solcon.n1 Nedereindsestraat 44  

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

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

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

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

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. 

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

Hartman Mesch 

Van der „garde 
Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN 
Tel. (0488) 44 12 20 
Internet: wwwvdgarde.n1  

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 
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Gummatius is een geromaniseerde Ger-
maanse naam. 'Marcus Trajanius' is aan 
zijn naam toegevoegd omdat hij tijdens 
het bewind van Trajanus (98 - 117) het le-
ger heeft verlaten en Romeins burger is 
geworden. 

Wat mij nu bevreemd is dat men een 
steen van een doodgewone soldaat eerst 
eeuwenlang bewaard heeft en tenslotte in 
een christelijke kerk heeft ingemetseld! 
Daar moet een speciale reden voor ge-
weest zijn. 

EEN THEORIE 
In mijn optie, en dat is zomaar een theo-
rie die ik jammer genoeg niet met harde 
bewijzen kan ondersteunen, stond deze 
soldaat in een familierelatie met een van 
beide broers. Civilis durfde immers op te 
staan tegen de Romeinen en zal later in 
het gebied vereerd zijn als een ware held. 
Reden om de grafsteen van een familielid 
in ere te houden. 

Een vraag die ik mijzelf vervolgens 
stelde was, wie die raadselachtig Gaisio 
wel niet mocht zijn die genoemd wordt 
op de steen. 

BETEKENIS NAAM GAISIO 
Het etymologisch woordenboek geeft 
voor dit woord als verklaring dat het kel-
tisch is en dat het letterlijk pijl betekent. 
Heiligennet daarentegen geeft: 'verkort 
uit gijzel, Middelnederlands ghsel (ver-
want met het woord gijzelaar). De bete-
kenis is 'kind van voorname ouders, van 
edele afkomst'. Zoals bekend waren Ci-
vilis en zijn broer van koninklijke bloede. 
Of dat nu via hun vader of moeder was, is 
niet bekend. 

De term gzjzelaarbrengt mij op de gedach-
te dat er wellicht iemand uit het Bataven-
of Germanengebied als gijzelaar is mee-
genomen naar Rome en daar vervolgens 
een relatie heeft gehad met iemand uit de 
keizerlijke familie. Uit deze relatie zouden 
dan Civilis en zijn broer zijn voortgeko-
men. 

THUSNELDA? 
Is er dan ooit iemand uit het Germaanse 
gebied als gijzelaar meegenomen naar 
Rome? Ja inderdaad, de vrouw van Armi-
nius, Thusnelda geheten. Zij was de doch-
tervan Segestes, een Cheruskische koning, 
een trouwe bondgenoot van Rome. Ze 
werd door Arminius geschaakt, terwijl 
ze al aan iemand anders beloofd was. Ar-
minius was een grote tegenstander van 
de Romeinen, hij was het immers die de 
Romeinen in het jaar 9 een gevoelige slag 
had toegebracht in het Teutoburgerwoud, 
tij  dens  de zogeheten Varusslag. 

Thusnelda werd in 15 na Christus ge-
vangen genomen door de Romeinen na-
dat haar eigen vader haar uit het huis van 
Arminius ontvoerd heeft en uitgeleverd 
aan Germanicus! In 17 na Christus wer-
den zij en haar inmiddels geboren zoon-
tje in triomftocht ter ere van Germanicus 
overwinning door de straten van Rome 
gevoerd. Over haar verdere lot is verder 
niets meer bekend. 

Was er ooit een overeenkomst gesloten 
tussen Segestes en Germanicus, waarbij 
Thusnelda aan een van de zonen van Ger-
manicus werd beloofd? 

Dit alles bij elkaar gevoegd zou de po-
sitie van Civilis kunnen verklaren, maar 
zoals gezegd, het is louter theorie. 	• 
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1 
De bakker met 

het grootste assortiment!  

ONZE SPECIALITEIT: 
Kersenmonchoutaart met gebonden 
kersen en afgewerkt met slagroom 

STREEKLEKKERNIJEN: 
Kesterense ruitjes 
Betuwse bolussen 

Betuwse krentekltimpkes 

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

Burg. 
Postbus 

Lodderstraat 15 
3 - 4043 ZG OPHEUSDEN - 

Tel. (0488) 44 21 44 - Fax (0488)44 28 97 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN ostiek 
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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SCHENKINGEN AAN AD!  

RAN MARTENS  

 

Een woord van dank aan: 

De heer C. van Meer, Dodewaard 	 Deel archief Oranjever. Dodewaard 
Mevr. C. Pouwer, Kesteren 	 Historische en genealogische tijdschriften 
De heer G.J. van Druten,Wageningen Jaarboeken Centraal Bureau voor Genealogie 
De heer J. Maats, Zetten 	Jaargangen Ver. Rembrandt en  Hendrick  de Keijser 
De heer J.R. Alkema, Driel 	Boek Bijzondere grafmonumenten Prot.Gem.Driel 
Scouting, Zetten 	 Jubileumboek 75-jarig bestaan 
De heer S. van de Pol, Bennekom 	 Boek genealogie fam. Van de Pol 
De heer J. van Orden 	 Kaart Kesteren 
Het Groene Kruis Ochten 	 Deel archief 
De heer P. Thijssen, Kesteren 	 Tien moderne beeldschermen 
Comité 150 jaar Brandweer  Kest.  en Oph. Boek Brandweerlaarzen in de Betuwse klei 
De heer I.A. Hage, Kesteren 	 Ansichtkaarten/foto's uit de regio 
De heer K. van Hal, Dodewaard 	 Krantenknipsels 
Mevr.S. Franken, Kesteren 	 Computermeubel 
Mevr. Heimel-van Gelderen, Kesteren 	Twaalf albums met foto's van Kesteren 
De heer T. J. Kramp, Lienden 	 Stamboom fam. Kramp 
De heer H. Borgstein, Kesteren 	 Boek Molens van Nederland 
Mevr. M. van Oosten, Tiel 	 Hoekvitrine/Keukentrapje 
De heer P. Boskaljon, Rhenen 	 Oude stafkaart Rhenen 
De heer K. Verhoeven, Ochten 	 Drie kunstboeken 
Familie van Voorthuizen, Ingen 	 Akten foto's e.d. 

.di"-13 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. 

Tel. o6 114 046 68 / 0488 4116 37  
E-mail:  info@hoogakkerbouw.n1  

www.hoogakkerbouw.n1 

NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI 34e jaargang nr.2 - maart 2016 35 



UIT DE HISTORIE VAN HERVELD 

HERMAN DE REGT  

 

Kansloos om een echt dorp te worden XVII 

Hoe oud zou de kerk zijn? 

ROMAANSE BOUWSTIJL? 

De eerste christenen in onze streken 
bouwden kerkjes van hout en riet. Later 
werd het tufsteen, uitgehakt in Duitse 
bergen. Toen men op het eind van de ie 

eeuw weer leerde hoe stenen te bakken, 
werden die gebruikt. 

Raam met een halfronde boog. Want 
dat is de enige manier om van alleen ste-
nen een raam te bouwen. Vrij klein, want 
er was maar weinig licht nodig. Niemand 
kon immers lezen. En hoog geplaatst we-
gens de tocht. 

Vanwaar die stoere, massieve uitstra-
ling? Horizontale lijnen. Want het sym-
boliseerde een vesting te zijn, een schuil-
plaats tegen het kwaad, de boze wereld. 
Men vertrouwde op God in deze moei- 

lijke tijden. Eerst de grote volksverhui-
zingen, veroorzaakt door invallen van 
woeste ruitervolken uit Azië. Daarna de 
Noormannen, die langs vrijwel alle kus-
ten van Europa plunderden. 

HET JAAR 1000 

Toen dit aanbrak verwachtte men de we-
derkomst van Christus. Hij zou dan de we-
reld rechtstreeks gaan regeren met recht 
en gerechtigheid. Maar er gebeurde niets, 
tot grote teleurstelling. 

GOTISCHE BOUWSTIJL? 

Het duurde bijna twee eeuwen voordat 
men dit verwerkt had en besefte wat dit 
voor de Kerk kon gaan betekenen. Men 
kwam steeds meer tot de gedachte dat 

De kerk van Andelst heeft een romaans schip (Ioe/He eeuw) en een gotisch koor (1440). 
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wij, mensen, de wereld verder moesten 
regeren in christelijke zin; Kerk en Staat 
wel ineengevlochten. Indrukwekkende, 
overweldigende kathedralen werden ge-
bouwd, in de 13e en 14e eeuw. 

Regeren onder de sturing van God, dat 
wel. Dit gaf de stoot tot de Gotische bouw-
stijl, die de hemel zocht, verticale lijnen. 
De ramen bleven niet klein en halfrond, 
maar werden hoger, steeds hoger, spitser, 
al meer spitser om het licht te kunnen blij-
ven grijpen; reikhalzend verlangen naar 
God. Dit was begin 13e eeuw. 

HET KOOR KREEG EEN EXTRA ACCENT? 

Het koor is het sacrale deel van de kerk; 
hier staat het altaar. Het werd tegen het zo-
geheten schip, dus de kerkzaal, gebouwd, 
als de helft van een achthoek. Waarom 
acht? Na de week van zeven dagen kwam 
de achtste, tevens de eerste dag van de  

nieuwe week. Op die dag stond Jezus op 
uit het graf. Dit is het basis-feit van het 
christelijk geloof. 

En wat nog meer sprak, was dat het pla-
fond van het koor zoveel werd verhoogd, 
dat het kerkvolk, staande in het schip, het 
niet meer kon zien. Of zelfs helemaal ver-
viel. Het dak boven het koor werd veel 
hoger dan dat boven het schip. Het koor 
baadde in een zee van schitterend licht. 
De hemel raakte de aarde. Dit begon in 
de ie eeuw (zie de kerk van Andelst). 

EN HERVELD? 

Gotische ramen. Maar het dak is overal 
even hoog (hallenkerk). Dus 13e ofvroege 
14e eeuw. Met de bouw waren vele tiental-
len jaren gemoeid. Want stenen en pan-
nen waren erg duur. En de meeste mensen 
waren arm, vaak erg arm. De inwijdings- 
datum is niet bekend. 	 • 

De kerk van Herveld is 1.3e of vroege re eeuw verbouwd tot een ballenkerk. 
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RAR 
REG. ARCHIEF RIVIERENLAND 

HENK HUITSING 

I

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 • 4001WG • Tiel • Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

GENEALOGISCHE DAG 
Op de genealogische dag eind november 
zijn 8625 persoonsnamen van vroegere 
bewoners van het gebied digitaal inge-
voerd zodat ze voortaan zijn in te zien. Een 
nieuw recordaantal. 

De genealogische dag werd aangebo-
den aan vrijwilligers van het project, 
mensen die overwegen deel te nemen en 
andere belangstellenden. Er werd fees-
telijk stilgestaan bij het feit dat 300 000 
namen van personen uit de periode 1820-
1940 geïndexeerd zijn. Persoonsgegevens 
van vroegere inwoners van Beusichem, 
Dodewaard, Echteld, llzendoorn, Keste-
ren, Tiel en Waardenburg kwamen zo op 
de website. Gijsbert van Ton, voorzitter 
van de Stichting Vrienden van het RAR en 
Jan Scheurwater, voorzitter van de Stich-
ting Vrienden van de Bommelerwaardse 
Archieven, verrichtten de officiële hande-
ling. Zij spraken hun dank uit voor het 
werk van de vele vrijwilligers en deden 
een oproep om oude boeken en andere 
objecten naar het archief te brengen. 

Vrijwilligers en belangstellenden kre-
gen een rondleiding door de depots waar 
ondermeer het oudste nog bestaande 
boek uit het Rivierengebied, een overlij-
densboek uit 1303 uit Zaltbommel, te zien 
was. De Nederlandse Genealogische Ver-
eniging en het Arend Datema Instituut 
uit Kesteren waren deelnemers aan een 
kleine markt in de hal van het RAR.  

Oude foto's van voor 1920 die bezoekers 
meebrachten werden beoordeeld en ge-
dateerd aan de hand van gebruikte foto-
grafische procedés. Ook konden belang-
stellenden documenten meenemen die 
interessant kunnen zijn voor het archief. 

CIVIELE PROCESSEN 1600-1811 
Annemarie Slager en Marja van den Bos 
werken sinds een jaar aan het invoeren 
van gegevens uit procesdossiers van civie-
le processen uit de periode 160o-1811 uit 
het Tielse rechterlijk archief, waaronder 
Tiel en Zandwijk vielen. Mensen die ge-
nealogisch onderzoek verrichten, kunnen 
daardoor namen, data en soms beroepen 
van eventuele voorouders  online  vinden 
en bij het archief het daarbij behorende 
processtuk opvragen: 

De vrijwilligsters brengen sinds een 
jaar iedere woensdag samen door in de 
vrijwilligersruimte van het RAR om de ge-
gevens in te voeren. Waren we eerst bezig 
met de gewone civiele processen tussen 
inwoners van Tiel, nu houden we ons be-
zig met het zogeheten vreemdgedingen, 
waarvan sprake was als één partij niet in 
Tiel woonde. Over het algemeen gaan 
de processen over geld. Vaak om niet 
betaalde rekeningen of ruzies over erfe-
nissen.' De vrijwilligsters laten een oud 
processtuk zien, geschreven in oud schrift 
op geschept papier met een watermerk, 
met een aanklacht van  Ephraim  Moses te- 
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gen verweerder Jan Jamais alias Peer den 
Fransman. `Tiel was een belangrijke han-
delsstad waar veel handel werd gedreven. 
Het gaat dus meestal om welgestelde 
mensen. We kwamen ook een arts tegen 
die in bloemrijke taal mopperde dat hij 
te weinig betaald had gekregen. Pachters 
komen ook vaak voor. Mensen gingen 
eerder dood dan nu, dus er werd vaak 
hertrouwd. Daardoor zijn er veel erfenis-
kwesties. Vooral stiefmoeders en schoon-
zussen konden er wat van. Voogdijzaken 
komen ook aan de orde. Het kind had 
daarin niets te zeggen, er werd gespro-
ken over het "onmondige kind". En het 
gaat alleen om mannen die procederen, 
vrouwen konden wel mee, maar mochten 
zichzelf niet vertegenwoordigen.' 
'We hebben eerst oud schrift moeten le-
ren lezen. Dat we samen werken aan een 
project is prettig, omdat we elkaar kun- 

nen raadplegen. Omdat het steeds andere 
mensen zijn die geschreven hebben, kun 
je nauwelijks wennen aan een handschrift. 
Met name de hoofdletters E, G en H zijn 
lastig te ontcijferen. Op een bepaald mo-
ment verandert het schrift ook. In de over-
gangsperiode daarvan zie je dat de twee 
soorten schrift door elkaar heen gebruikt 
worden. Het oude schrift uit het begin 
van de zeventiende eeuw is moeilijker te 
ontcijferen en soms is het papier ook meer 
aangetast. Uit die periode verwerken we 
daarom minder dossiers per dag dan uit 
het einde van de achttiende eeuw. Namen, 
jaartallen en soms ook het beroep komen  
online  beschikbaar. Genealogen kunnen 
de processtukken bij het RAR opvragen. 
Dan heb je veel aan de cursus oud schrift 
lezen die het RAR geeft. Wij hebben de 
smaak te pakken. We gaan voorlopig nog 
wel even door, er is genoeg te doen! 	• 

DIALECTWOORDEN 28 Praote 
gij 

dialec' JOKE HONDERS 

 

  

1. Gundert. WNT: bijw. van plaats. Mnd. 
ginder,  ginner, gender,  ook gindert en 
gundert, gunnert. 
Doar gundert waar vroeger een woonwa-
gekamp. Daar ginds was vroeger een woon-
wagenkamp. 

2. Marrejauwe (samentrekking van maarts 
miauwen). WNT: loopsche katten heeten 
krolsch of maartsch. 
Ge kun zien dá't hos mert is, de katte lopen 
wir om 't huis te marrejauwe. Het is te mer-
ken dat het bijna maart is, de katten lopen 
weer om het huis krolse geluiden te maken.  

3. Schoeks. Niet in WNT. 
Die kjal  mó  nodig aon de heup geopreerd 
worde, want hij lóp zo schoeks. Die man 
moet no  dig  aan zijn heup geopereerd worden, 
hij loopt vreselijk scheef 
Beuningen: We goan Schoeks Toe. We 
gaan binnendoor (ofwel de kortste route). 
Gennep/Venray: schoeks en schijf (schots 
en scheef). 	 • 
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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, 
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! 

Ir"^Z1 
‘4,  

BOVAG 
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HISTORISCHE FOTO'S 

REDACTIE 

Op deze foto staat een muziekgroepje 
uit Ingen. De foto is afkomstig uit de col-
lectie van een familie Van Beusichem uit 
Amerika, verwant aan de familie De Haas 
van Bestemoedershofstad, waar nog altijd 
dochter Jes de Haas woont. 

WAT WETEN WE? 
Geheel links zittend zou Johannes van 
Dam zijn, een broer van Hendrik van 
Dam (*16-5-1873 Amersfoort, overleden 
27-1-199 Lienden, grootvader van Jes en 
Rika de Haas). 

Johannes (*1888 Ingen), trouwde met 
Klasina van der  Flier  (*Ingen). In maart 
1909 is dit echtpaar naar Amerika ver-
huisd. De foto moet dus rond die tijd of  

van voor die tijd dateren. Is het een voor-
loper van de Ingense Harmonievereni-
ging? Bekend is dat de Ingense muziek-
vereniging hen een serenade bracht toen 
ze in 1955 uit Amerika op bezoek waren 
in Ingen. 

Verder herkennen we de gebr. Van Sij11. 
Mogelijk gaat het om een voorloper 

van de Ingense-Eck en Wielse mandoli-
nenclub. Op een foto uit ca 1925 zien we 
namelijk Gerard van Sij11 ook met twee 
broers staan, eveneens met Willem Hen-
drik maar dit keer met Pieter van Sij11 i.p.v. 
Gerrit Diederik.[Jfi] 

De volgende namen ontbreken dus nog; 
die van de twee jongens en de man staan- 
de rechts. 	 • 
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Column 
Pitje 

Gradje  há  lange vingers, 
doch de veldwachter 

Gradje was een mins ut Doojewert. 
Hij waarkte vur de oorlogsjaore as 
klinker op de schipswaarf. Hij ston' 
bekend as een harde waarker. Een 
zwarte kaant van hum was, da 'ie 
een reputaotie  há  van iets of  wá  te 
lange vingers. Op de Hoederik, een 
geslópte buut in Doojewert waren  wá  
spullekes gestoole. De minse die in 
de buut waonde, waorschouwde de 
veldwachter, die eiges kwam kijke  wá  
ter goande was. De minse gaave de 
veldwachter oan,  dá  waorschijnluk 
Gradje 't  há  gedaon. Ze hadde hum 
daor een bietje schuw hen en weer 
zien loope, terwijl die der niks  há  
te zuuke. Gelet op z'n reputaotie, is 
één plus één twee. De veldwachter 
ondernam gelijk actie. Hij ging op 
zijn dienstfiets naor de schipswaarf. 
Daor kwam 'ie Gradje teege, die zat 
te schofte mit z'n maote en dee  um  de 
mededeling waor z'n maote bij ware: 
`Gradje in naam der wet, ik vermoed  
dá  de gij op de Hoenderik spullekes 
hè gestoole'.  Grad  gaf 'm gelijk lik 
op stuk en zee: 'en ik vermoed  dá  de 
gij mit de buurvrouw de bedstee in 
krup'. De veldwachter ging met een 
rooie kop naor huis, zonder  dá Grad-
je wer opgebroch. De daoder die de 
spullekes  há  gestoole, lig warschijn-
lijk onder de zooie op 't kerkhof. si 

Van heure zegge, Pitje 

KORTE BERICHTEN 

 

REDACTIE 

 

Een overzicht van de producten uit de 
Romeinse potten- en pannenbakke-
rijen 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 aar-
dewerk in Nijmegen. In de eerste eeuw 
na Christus produceerden de soldaten 
van het 'ode legioen aardewerk voor ei-
gen 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 pro-
vincie 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  li-
mes  geproduceerd. 
Openingstijden: dinsdag, woensdag en 
donderdag van 13.00-17.00 uur. 
N.B. Niet toegankelijk voor personen die 
gebruik maken van een rolstoel of slecht 
trappen kunnen lopen. 	 • 

k Kunst van het vuur (permanent) 
Gelders Archeologisch Centrum 
Museum Kamstraat 45 
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Van  Eck  Et Oosterink is volop in beweging Als communicatie-

regisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van 

al uw communicatievragen. Wij ontwikkelen uw website, verzorgen 
uw  digitate  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  

nVAN ECK & 
00STERINK 
cornmunicatieregisseurs 
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