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DE STAND VAN ZAKEN
CHRIS DE BONT, TECHNISCH VOORZITTER

Na het overlijden van Folkert Schuurman zeker, en ook in de Nieuwsbrief, nader
vorig jaar waren we toch behoorlijk in aan U voorstellen, voor zover dat nodig
shock. Hoe om te gaan met de vele taken is natuurlijk.
waarvan hij zich vol overgave steeds had Voordat het Museum Baron van
gekweten en hoe om te gaan met zijn Brake11 per 1 april weer zijn deuren
erfenis: de afronding van de inrichting voor het publiek opent hopen we ons
van ons deel van het Museum Baron van museumgedeelte zo goed mogelijk
Brake11 in Ommeren. Dat heeft nogal wat ingericht te hebben. Daartoe is eind vorig
voeten in de aarde gehad.
jaar een werkgroep opgericht waarvan
Maar voordat ik U daarvan op de Carel Versluis de coördinator is. In kleine
hoogte stel moet ik melding maken sub-groepjes worden de verschillende
van het droevig verongelukken van ons tijdvakken en bijbehorende thema's
bijzondere innemend en zachtaardig verder uitgewerkt, waarna in nauwe
beoogd medebestuurslid Michael samenwerking met onze technische
Breeman begin dit jaar. Wij zullen vrijwilligers een en ander gerealiseerd
hem missen. Ik zal het beeld van hem, zal worden. Afgaande op de eerdere
opgebaard op zijn bed, met naast zich reacties die we mochten ontvangen
zijn lievelingskatje dat rustig lag te slapen, op het gedeelte dat vorig jaar al was
niet snel vergeten.
ingericht hopen we tot een uitnodigend
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter, en inspirerend geheel te zijn gekomen.
tot eind november door Kobus van Ingen U hoeft echter niet zo lang te wachten
als interim-voorzitter uitgevoerd en om nog deze winter en vroeg voorjaar
daarna door mij als technisch voorzitter, van onze faciliteiten in Ommeren
heeft ons nog voor het eind van het gebruik te komen maken. We zijn elke
jaar een nieuwe kandidaat opgeleverd: woensdagmiddag en zaterdagmiddag
Chris van Esterik -Christoffel voor oude van 13.00 tot 17.00 uur open voor het
Ingenaren- heeft zich bereid verklaard beantwoorden vanuwonderzoeksvragen,
om deze taak op zich te gaan nemen. Hij om U weg te wijzen in onze bibliotheek
is niet speciaal daarvoor terugverhuisd of te wijzen op de vele collecties die we
naar zijn homeland, maar het helpt beheren. Met 'we' bedoel ik dan die
wel natuurlijk. Wij hebben met het vrijwilligers die zich voor dit mooie en
bestuur en een aantal actieve leden al dankbare werk steeds weer inzetten. Iets
een bijeenkomst gehad waarin hij zich voor U misschien, eens een rondleiding
uitgebreid aan ons heeft voorgesteld en verzorgen of op een andere manier
wij ons aan hem. We zien de toekomst meehelpen met het weer openstellen van
met vertrouwen tegemoet en hopen dat het museum en uzelf of anderen wegwijs
door U in de aanstaande jaarvergadering maken in onze fraaie collecties?
bevestigd te krijgen. Dan zal hij zich De werkzaamheden aan het museum
4
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kostten de laatste jaren zoveel tijd dat In dit nummer vindt U de informatie
de uitgave van nieuwe boeken er bij is die van nut is als U van plan bent
ingeschoten. Toch willen we dat weer om de komende -nooit erg langesnel gaan oppakken. Suggesties voor het jaarvergadering bij te wonen, samen met
heruitgeven van oude werken, of mooi de verslagen uit enkele werkgroepen.
nieuw-geschreven materiaal zijn zeer Waarschijnlijk trekt U daaruit dezelfde
welkom.
conclusie die ik me veroorloof te trekken:
Veel leden hebben al voldaan aan onze we hebben de verenigingsactiviteiten
oproepomdigitaal het lidmaatschapsgeld weer op de rails en hopen er met en
a. € 17,- over te maken. Dank daarvoor. voor U ook dit jaar als vanouds een rijk
Mocht U dat nog moeten doen dan historisch jaar van te gaan maken..
verwijs ik U naar ons rekeningnummer
voorin deze Nieuwsbrief.

H.D. Verwoert en Zn.
Cowitiefe, NofiltigilleldOng
l
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Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
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LEZINGEN HKKSZO KESTEREN
HANS BORGSTEIN EN RAN MARTENS
Streekmuseum Baron van Brake11 te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Maandag 13 maart 2017 -20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Dick Mol
De Noordzee als schatkamer voorpaleontologie en archeologie

De wolharige mammoet is natuurlijk
het bekendste symbool van het
IJstijdvak. Maar dat noordwest Europa
in het IJstijdvak ook bewoond werd door
wolharige neushoorns en sabeltandkatten
is minder bekend. Ze bewoonden de
laagvlakte tussen de Britse Eilanden
en Nederland. Resten daarvan worden
met grote regelmaat gevonden, van de
bodem van de Noordzee waar toentertijd
de delta's van de Maas, Rijn en ook de
Theems zich verspreidden over een groot
gebied, de zogenoemde mammoetsteppe.
Van de mammoetfauna die ooit die
laagvlakte tussen de Britse Eilanden en
6

Nederland bewoonde, zijn, dankzij de
intensieve samenwerking met de vissers
op de Noordzee vandaag de dag, veel
verschillende dierensoorten bekend
evenals de vegetatie. Naast dierlijke resten
zijn er ook veel aanwijzingen dat de mens
deel uitmaakte van deze mammoetfauna
en het nog een hele tijd heeft uitgehouden
tot dat circa 8.000 jaar geleden de
Noordzee zijn huidige omvang begon te
krijgen.
In deze voordracht zal naast de
paleontologie uitgebreid aandacht
geschonken worden aan de archeologie,
ofwel de aanwezigheid van de mens
in dit deel van noordwest Europa. Ook
de mens maakte onderdeel uit van de
mammoetsteppe. Voor het eerst zullen
vele steentijd artefacten waaronder
prachtige vuistbijlen getoond worden
die afkomstig zijn van verschillende
plaatsen van de Noordzee. Enkele van
deze plaatsen zijn met enige zekerheid als
een site aan te merken, een woonplaats
van Neanderthalers daar waar nu de
Noordzee is. •
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Maandag 10 april. 2017 - 20.15 uur
Streekmuseum Ommeren
Hans Wolkers
Stille getuigen. De kernramp van
Tsjernobyl 30 jaar later

gevolgen van dit ongeluk. Zij bieden u een
indringende blik in het getroffen gebied
rond de ontplofte kernreactor. De ramp
is 30 jaar geleden, maar de gevolgen zijn
nog lang niet voorbij.
Tijdens de lezing vertellen zij over de
achtergronden van de ramp: hoe kon
1986 - 2016 -- 30 jaar Tsjernobyl
het zo vreselijk mis gaan? Verder nemen
zij u mee op een reis door de verboden
In 2016 is het exact 30 jaar geleden dat zone, waar ze u zullen vertellen over
de kernreactor van Tsjernobyl ontplofte. hun ervaringen en kunt u kijken naar
Gedurende de periode 2012-2014 be- imposante foto's, luisteren naar teksten
zochten wetenschappers en fotografen van overlevenden, film en muziek.
Hans Wolkers en Daan Kloeg diverse Na de lezing is er gelegenheid het unieke
malen de 'death-zone' rond de ontplofte boek 'Silent Witnesses'aan te schaffen.
kerncentrale van Tsjernobyl. Zij spraken Een deel van de opbrengst gaat naar de
met onderzoekers, ooggetuigen en slachtoffers van de ramp..
slachtoffers van de ramp en brachten het
getroffen gebied in beeld. Dit resulteerde Voor meer informatie over het Tsjernobyl
in de publicatie van het unieke fotoboek project:
'Silent witnesses - Three decades after www.chernobylwitness.com
Chernobyl's nuclear disaster.'
Hans Wolkers: hans.wolkers@gmail.com,
2016 is hetj aarvan Tsj ernobyl. Gedurende 06 - 19 70 4204
dit jaar geven Wolkers en Kloeg lezingen Daan Kloeg: daankloeg@me.com,
over de oorzaken en de lange termijn 06 - 14 34 8778.
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stellen op het kritieke ogenblik.
Ook het laatste nieuws omtrent de
verdwenen scheepswrakken van de
kruisers De Ruyter en Java alsmede de
torpedobootjager Kortnenaer komt
aan bod. •

Maandag 8 mei. 2017 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
dhr. Doorman
Slag in de Javazee 75 jaar geleden

27 februari 2017 is het 75 jaar geleden dat
de Slag in de Javazee plaatsvond. Deze
laatste echte zeeslag waar de Nederlandse
marine bij betrokken was eindigde in
een desastreuze nederlaag. De Japanse
invasie van Nederlands-Indië bleek
niet te stoppen. Jan Maarten Doorman
zal aan de hand van het leven van zijn
grootvader, schout-bij-nacht Karel
Doorman, een beeld schetsen van de
zeeslag en het vooroorlogse marineleven.
Hoe kon het dat een luchtvaartpionier
als Karel Doorman het zonder de
juiste informatie van uit de lucht moest

Onze openingstij den zijn: di-wo-do: 09:00-18:00, vrijdag: 09:00-21:00, zaterdag: 09:00-17:00

Tielsestraat 103
4041 CS
Kesteren
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HERDRUK BETUWSE HISTORISCHE
MONOGRAFIEËN

Al enige tijd is een aantal deeltjes uit de reeks Betuwse Historische Monografieën
uitverkocht. Deze zijn nu herdnikt. Het betreft:
J.R Guépin: Uit het leven van een dorpsdokter.
Joke Honders: Ingen. Een dorp zonder heer (2 dln.).
Joke Honders: Ommeren. Het dorp van de gulle baron (2 din.).
Kobus van Ingen: De vergeten watersnood van 1827. Eidik en Ochten in last.
De serie bestaat verder uit:
Kobus van Ingen: Het huys van de Jonker. Kasteel De Wijeburg.
Jac. Anspach: Opheusden.
Joke Honders: Eck en Wiel. Grepen uit de geschiedenis.
C. van Esterik: Bloesem en Staal. Betuwse dwangarbeid in Duitsland.
Albarda: Eck en Wiel. Een beeld van een dorp 1954-1979.
C. van Esterik: Bloesem en Sambal. Arie van Ommeren, een Ingense jongen in Indië.
C. van Esterik: Bloesem en Oorlog. Een Betuws verhaal in brieven.
Deze zijn alle te koop voor C 3,-- per stuk met uitzondering van de dubbeldeeltjes
Ingen en Ommeren die voor €5,-- per twee delen worden verkocht.
De boekjes zijn verkrijgbaar bij het Arend Datema Instituut. •

Drogisterij Roelofsen

tos
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Dorpsstraat 2
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86
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Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

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

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

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

PIET SPIES BV
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Transport - Grondverzet - N..lachineverhuur
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Nedereindsestraat 44
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE
KOBUS VAN INGEN

Jaarverslag
Afgelopen verenigingsjaar is voor de
werkgroep weer zeer leerzaam geweest.
Was het in het verleden zo dat we elkaar
op zaterdagmiddagen ontmoetten,
is het afgelopen jaar hebben we ook
de maandagmorgen bijeenkomsten
voortgezet. Veel van hetgeen we deden
stond in het teken van de museum
activiteiten. Het geven van rondleidingen
voor groepen hebben we zo goed en
zo kwaad als dat ging (met slechts een
rondleider) weten uit te voeren. Gezien
de reacties van de bezoekers slaagden
we daar wel in. De expositie is ietwat
aangepast en we focussen ons steeds
meer op het verhaal van de prehistorie.
We hebben een bijzondere bronzen
hielbijl uit de Bronstijd in bruikleen
mogen ontvangen en van de zelfde
bruikleengever ook nog een tinnen
lepel uit de begin van de 17e eeuw. Ook
is na jaren middels een bruikleen een
heel bijzondere ploegschoen uit het
begin van de jaartelling weer in onze

Ijzeren ploegschoen (ca. 12 cm lang en
9 cm. Breed)
NIEUWSBRIEF HKK&O

vitrine teruggekeerd. Meerdere vakarcheologen bezochten de archeologie
expositie, hieronder de stadsarcheoloog
van Arnhem, vertegenwoordigers van het
archeologisch depot in Nijmegen en twee
toonaangevende archeologen de heren
Rooymans en Heeren, van de afdeling
archeologie van de VU in Amsterdam. Uit
hun reacties blijkt dat de expositie goed in
elkaar steekt.
In de loop van de afgelopen jaren
hebben we weer behoorlijk wat archeologisch materiaal bij onze onderzoeken verzameld. Dit is inmiddels
ge-determineerd en, verpakt in speciale
dozen, gereed gezet voor verzending
naar het centraal archeologisch depot in
Nijmegen. In de zomer was er een kort
archeologisch onderzoek van het bureau
BAAC in het centrum van Kesteren. Wij
werden hier te laat over geïnformeerd en
konden daardoor niet aan het onderzoek
deelnemen. Er werd een aantal Romeinse
graven uit de 2e eeuw geborgen die deel
uit maakten van het eerder opgegraven
grafveld bij Zwarte Teun'. De mensen
van BAAC hebben toegezegd dat deze
vondsten mettertijd bij ons in Ommeren
geëxposeerd mogen gaan worden. Het
vergt echter nogal wat tijd alvorens alle
daarvoor geldende procedures zijn
doorlopen. Aan het begin van de zomer
overleed onze gewaardeerde voorzitter
Folkert Schuurman. Hierdoor kwam
de sturing van de museum activiteiten
op een laag pitje. Inmiddels hebben
de werkgroepleden de draad weer

- ADI 35e jaargang nr. 2- maart 2017

11

opgepakt en zijn we met werkgroepjes
bezig met de verdere realisatie van de
exposities 'middeleeuwen' en 'nieuwe
tijd'. In het voorjaar overleed ook de ons
goed bekende amateur archeoloog Dirk
van der Kaay uit Rossum. Via de AWN
(Archeologische Werkgemeenschap
Nederland) werden we verblijd met het
nieuws dat zijn ooit zelf aangeschafte
vitrines, naar ons museum zouden
komen. Deze hebben we een nieuw
kleurtje gegeven en staan nu klaar om
in het museum in gebruik te worden
genomen. Gedurende het afgelopen jaar
is er een aantal bijeenkomsten geweest
met de AWN leden en bestuurders over
verdergaande samenwerking. Dit was
met name aan de orde omdat in oktober
de grootscheepse opgraving op Medel
2 zouden aanvangen. Namens onze
werkgroep hebben we Carel Versluis
gevraagd dit verder te coördineren.
In de afgelopen maanden hebben
verschillende leden van onze werkgroep
daar mogen assisteren bij de opgravingen.
U vindt verder is deze nieuwsbrief het een
en ander aan informatie over de Medel
opgravingen.
De Romeinenweek ving aan op 7 mei en
ook wij hebben hieraan deelgenomen.
Het was echter niet zo'n groot succes als
in 2015. Aan de stralende weersomstandigheden heeft het zeker niet gelegen,
misschien waren de vele wegafzettingen i.v.m. de wielerronde Giro 'd Italia
er mede schuldig aan dat sommigen de
weg naar ons museum niet wisten te
vinden. Al met al was het natuurlijk best
wel een boeiende dag en waren er toch
nog behoorlijk veel bezoekers. Daags
daarvoor waren we aanwezig bij de feestelijke opening van de Romeinse wacht12

toren op de Spees bij Opheusden. Thea
en Henk Brienissen hadden er alles aan
gedaan om deze bijzondere feestelijke
dag te doen slagen. Velen wisten de Spees
te vinden en onze expositie van de Romeinse legionair en het mooie kaartmateriaal dat Folkert had gemaakt trok veel
belangstelling. Alom waardering voor de
bijdrage die onze werkgroep mede met
de hulp van Folkert, daar heeft kunnen
leveren. Verder hebben we weer vele zaterdagmiddagen veldwerk gedaan. Ook
in de buurt van Ommeren hebben we wat
verkenningen uitgevoerd en vonden op
meerdere plaatsen sporen van Romeinse
bewoning. Een en ander is inmiddels op
onze nederzettingenkaart aangegeven.
Oude vindplaatsen in Opheusden, Randwijk en Uzendoorn hebben we meerdere
malen bezocht. Het is toch bijzonder dat
we steeds weer bijzondere ontdekkingen
doen. In augustus raapte ons werkgroep
lid Astrid Cochius een fraaie GEM op, dit
notabene bij de eerste keer dat ze met onze
werkgroep op pad ging. Deze GEM , een
geslepen ovale zegelsteen van ca.11 x 8
mm uit een Romeinse ring, die in alle regionale bladen als nieuwsfeit werd gebracht
is uit de Romeinse tijd, laat twee fraai uitgesneden ruiters zien en is eerder is onze
Nieuwsbrief beschreven. Inmiddels is het
kleinood in onze collectie opgenomen.
Onze werkgroep is in het afgelopen jaar
behoorlijk uitgebreid. Momenteel bestaat
de werkgroep uit: Roos Veldkamp, Rian
Hofs, Hans Thien, Cees van Meer, Carel
Versluis, Kees Verhoeven, Theo van Beusichem, Annemarie Walravens, Andre
Schaaij, Cees-Jan van de Pol, Piet Verwey
en ondergetekende. Voor vragen kunt u
altijd bellen: 0488-441741. •
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WERKGROEP ARCHEOLOGIE
CAREL FERDINAND VERSLUIS.

Verslag opgraving Medel

Documenteren
inhumatiegraf
Onder de naam `Medel 2 afronding' is
begin november 2016 een grootschalig
archeologisch onderzoek van start
gegaan. Er wordt tussen de Breedesteeg,
Medelsestraat en de Broekdijkseweg
een gebied van ongeveer 20 HA
archeologisch opgegraven. Daar zijn
meerdere organisaties en verenigingen
bij betrokken, waaronder ook onze
werkgroep archeologie van de HKKO.
Samen met de vrijwilligers van de BATO
en van de AWN afd. 15 wordt er wekelijks
op meerdere dagen geassisteerd op de
drie verschillende percelen die worden
opgegraven door de archeologische
bedrijven ADC, BAAC, RAAP, ARCHOL,
en VU HBS. De werkzaamheden van
de vrijwilligers bestaan uit o.a. het
couperen van de grondsporen (het
maken van dwarsdoorsneden van
bijvoorbeeld greppels enkuilen), het
blootleggen van vondsten, zoals bijNIEUWSBRIEF HKK&O

giften in de crematiegraven, maar
ook het schoonspoelen, splitsen en
sorteren van de vondsten behoort tot de
mogelijkheden.
Inmiddels zijn er op het Romeinse
grafveld (perceel 3) al meer dan honderd
crematiegraven ontdekt, ook twee
inhumatiegraven (skelet) en twee complete paardenbegravingen.
De bijgiften bestaan vaak uit een
gladwandig kruikje, een geverfde
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Romeins crematiegraf met bijgiften wordt
vastgelegd
13

drinkbeker en een bord van terra sigilata
(luxe Romeinse aardewerk), soms nog
voorzien van de kippenbotjes van de
vleesmaaltijd!
Op perceel 2 is men naast vele middeleeuwse greppels en kuilsporen ook gestuit
op een brede restgeul, die veel Romeinse
bouwfragmenten oplevert, waaronder
dakpannen, tufsteen en leisteen. Er zijn
ook enkele opzienbarende vondsten
geborgen, die een stenen gebouw van
omvang in de nabijheid doen vermoeden.
Helaas is daarvan tot op heden nog geen
spoor ontdekt.
Op perceel 1 gaan de sporen die gevonden
worden terug tot in de steentijd zo'n 3500
voor Christus! Vuurstenen artefacten
worden op grote diepte -tot 3 meterteruggevonden. Voor het rivierengebied

Archeologen bezig op grote diepte
(Steentijd)
14

ligt hier een unieke kans om dit nu
uitgebreid op te kunnen graven. Daar
zullen de opgravingen tot november van
dit jaar doorlopen; op de andere percelen
nog tot april-mei.
Zelf hou ik me op de opgravingen vooral
ook bezig met het vastleggen van dit alles
op foto en film.
In begin april is er een persmoment
gepland, waarna er voor het publiek
veel meer informatie van de vondsten
en sporen beschikbaar zal komen. Foto's
en filmbeelden van deze grootschalige
opgraving zullen daarna dan in ons
museum getoond kunnen gaan worden. •

Blootgelegd inhumatiegraf

NIEUWSBRIEF FIKK8Z0
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UIT DE HISTORIE VAN HERVELD
HERMAN DE REGT

9e rn. 0~b e

Vrijwel kansloos om een echt dorp te worden.
Deel XIX
u zal de zon der gerechtigheid opgaan" en
"gerechtigheid verhoogt een volk."

De Steenen Kamer

Rechtspraak
In de Middeleeuwen kwam de graaf van
Gelre op gezette tijden uit Arnhem ook
naar de Overbetuwe om recht te spreken.
In Andelst voor inwoners van dorpen
westelijk van Elst; in Bemmel voor dorpen
oostelijk daar van. Eist zelf was toen nog
onder Utrecht en hoorde dus niet tot het
graafschap. In die tijd waren bestuur en
rechtspraak niet gescheiden maar in een
en dezelfde persoon verenigd.
Toren en vierschaar
Voor de kerktoren werd in de open lucht
de vierschaar gespannen, met een koord
in een vierkant. De verdachte stond
tegenover de rechter, met aan de ene kant
de aanklager, aan de andere de verdediger.

Waar verblijven?
Voor de graaf was het met een koets over
onverharde wegen een uren durende reis
om naar Andelst te komen. Dit moest dus
een dag ervoor. Liefst nog meer dagen
eerder om stukken te bestuderen en
voor beraad. Waar verbleef men in die
dagen? Een herberg is minder geschikt
voor het hele gezelschap en past minder
goed bij het andere publiek. Logeren
bij de kasteelheer van Andelst was voor
de onderlinge verhoudingen evenmin
wenselijk. Want een ieders positie moest
immers duidelijk zijn.
Wat zou dit allemaal te maken kunnen
hebben met de Steenen Kamerin Herveld? •

Een schouwspel voor de bevolking.
Waarom bij de toren? Deze was het
symbool van de overheid. Deze bracht
immers orde, regelmaat en veiligheid in
de samenleving en dus welvaart. De toren
was zo hoog om dit duidelijk te maken.

Verdachten verbleven hier in voorarrest.
De brandemmers werden er bewaard.
Tijdens een noodtoestand werd de klok
geluid.
De rechtszitting
Deze vond plaats bij "climmende sonne",
dus in de ochtend. In de bijbel staat: "voor
NIEUWSBRIEF HKK8Z0 - AD!
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x Tiel 22

x Wadenoije n 13-07-1839

x Maurik 29-11-1833

Janna
van OORT

Roelof
de KRUIFF

Peter Arnoldus
VERBEEK

*Ochten 17-02- 1800 /tOchten 17 14-02-1876

sz..
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* Rijswij k04-08- 1812 /tZoelen. 15-01-1892

Petronella BAAUW,

Aart VERBEEK

Ruth van OORT

Geertje Klasina van der EEM,

Betuwse kwartierstaat:

-10
0
00
....,
0i
r,
co
-d
‘.
ct

15-09-1825
Johanna
LOUWURSEN

arbeider

pakhuisknecht
*Tiel 30-05-1844
tTiel 30-04-1936

*Zandwijk 26-07-1847
t Tiel 28-07-1878

*Zoelen 05-05-1837
tWadenoijen 23-08-1920

x Zoelen 26-07-1861

x Tiel 05-11-1870
Aart VERBEEK

*Ochten 06-03-1839 t
t Drumpt 06-06-1911

Adriana Hendrika de KRUIFF

kleermaker

dienstbode

*Tiel 21-04-1872
tale' 17-01-1951

*Drumpt 5-09-1871
t Tiel 30-06-1912
x Wadenoije n 12-05-1894

Peter Arnoldus VERBEEK
kleermaker
*Opheusden 21-06-1904 t Utrecht 17-04-1956
x Lienden
Hendrik Aart
*Lienden 20-08-1943 ww
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*Hedel 20-07-1832 / t Hedel 02-09-1921

Antje HOEVLAKEN

Johannes de BIE
landbouwer
*Hedel05-06-1829/t Hedel 28-08-1887

landbouwster
---- Hedel. 17-05-1826 /t Hedel. 14-11-1885

Jan van Hoeflaken

*Dodew. 06-11-1811/t Ommeren 12-02-1898

landbouwer
*Ommeren 3 1-05-1803 t Ommeren 13- 11-1875

Jan van ZOELEN

Anna Maria van RIJN

*Ommeren 17-08-1799It Ommeren 29-06-1896

Hendrik Aart Verbeek

x Kesteren 19-04-1828

x Lienden 07-03-1835

x Hedel 01-10-1847

x Hedel 31-10-1851

Cornelis Dirk
van OMMEREN

Gerdina Willemina
van ZOELEN

Jan
van HOEFLAKEN

Weindrika de BIE

landbouwer, planter
*Lienden 10-03-1836
t Ommeren 29-11-1865

*Hedel 11-09-1850
t Hedel 13-05-1910

*Hedel 08-11-1853
tHedel 19-04-1890

x Lienden 13-03-1863

x Hedel 15-11-1878

Jan Hendrik van OMMEREN

Hendrina van HOEFLAKEN,

landbouwer

dienstbode

*Ommeren 13-11-1865
t Ommeren 23-09-1926

*Hedel 23-12-1879
t Ommeren 02-11-1932

•

*Ommeren 21-12-1828
t Lienden 05-09-1893

landbouwer

x Lienden 23-03-1900
Cornelia van OMMEREN

*Ommeren 27-01-1907 tWarnsveld 15-04-1987
14-01-1932
VERBEEK
t Zuid-Scharwoude 04-01-2017
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* geboren x gehuwd (K[erk])
— gedoopt x ondertrouw
t overleden (A) datum akte
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT HKK&O

2016

JOKE HONDERS

1.De Algemene ledenvergadering vond
plaats op maandag 11 april 2016, zie de
notulen op pagina 32.

bewoningsgeschiedenis van Opheusden
uitgegven met als titel Rondom het
Klooster. Geschreven door Jan Jager en
Menno Potjer. Ook hebben we de eerste
drie delen van deze serie laten herdrukken.

2. De Historische Kring in 2016
Het ledental van de HKK&O bedroeg
eind 2016 421 leden inclusief huis- Archeologie
De mensen van de werkgroep Archeologie
genootleden.
zijn dit jaar weer erg actief geweest zoals
o.a. te Medel. Zie het jaarverslag van de
Overlijden voorzitter
Op 19 juni overleed onze voorzitter werkgroep Archeologie.
Folkert Schuurman na een ziekte van
vijf maanden. Een grote klap voor onze De Tabula Batavorum
Deze verscheen op vrijdag 11 november
vereniging.
voor de zeventiende maal als Jaarboek
met als titel Betuws Mengelwerk.Het eerBestuur
Het algemeen bestuur vergaderde in 2016 ste exemplaar werd uitgereikt aan Kobus
van Ingen. De bijeenkomst was wederom
vier maal.
in het Veerhuis te Opheusden. Het thema
voor de komende Tabula is Immigratie en
Lezingen
In het verslagjaar werden wederom negen Emigratie.
lezingen gehouden, waarvan allen in het
Streekmuseum te Ommeren.
Kobus van Ingen en Joke Honders gaven
Dringende oproep:
namens onze vereniging wederom
We zouden graag van iedereen die een elezingen in de regio.
mailadres heeft, dit adres in ons bestand
op nemen.
Voor sommige dingen zou dit heel makExcursie
De excursie voerde ons dit jaar naar het
kelijk zijn en ons tijd en in sommige
Steendrukkerijmuseum in Valkenswaard
gevallen ook portokosten besparen. Ik
en naar de Abdij van Postel.
denk bijvoorbeeld aan een betalingsherinnering. Ook bij verandering van uw eNieuwsbrief
mailadres, geef dit door aan ons.
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar
Uw e-mailadres kunt u doorgeven aan:
driemaal.
info@hkko.n1 of aan de ledenadministratie:
Publicaties
edwarndewalle@gmalcom
Afgelopen jaar hebben we deel IV over de
18
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ALGEMENE LEDENVERGADERING APRIL 2017

Het bestuur van de Historische Kring 5.Contributieverhoging in 2018
Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot 6.Verslag van de kascontrolecommishet bijwonen van de Algemene Ledensie, bestaande uit mevr. Timmer-van
vergadering op maandag 10 april 2017,
Beusekom en de heer K. van de Berg.
aanvang 19.30 in het Museum Baron van
De benoeming van een nieuw lid (afBrake11 te Ommeren.
tredend is mevrouw Timmer-van
Beusekom).
Agenda
7.Bestuursverkiezing. Aftredend en her1.Opening.
kiesbaar: Evert van Gend en Joke
2.Mededelingen.
Honders. Benoeming twee nieuwe be3.Jaarverslagen secretariaat en werkgroestuursleden.
pen (in deze Nieuwbrief opgenomen). 8.Rondvraag.
4. Financieel jaarverslag 2016 en begro- 9. Einde. •
ting 2017. Deze stukken liggen een half
uur voor aanvang van de vergadering
ter inzage.

AUTOBEDRIJF

AZET

arti

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

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

HISTORISCHE KRING

Midden-Betuwe

TON JANSSEN, SECRETARIS

d'asriggawlasea"414,.

Activiteiten maart-april 2017
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen • Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

Dinsdag 18 april - 20.00 uur 2017
Zalencentrum "de Bongerd", Heteren.
Wim Huijbrechts
Middeleeuwse Mirakelspelen

Dinsdag 21- maart - 20.15 uur 2017
Dorpshuis de Oude School Hemmen
Jan van Boeijen en René Vos
De politionele acties in
I Nederlands Indië 1946-1949

I

Deze lezing begint iets later omdat we
voorafgaand onze jaarlijkse Algemene
Leden Vergadering houden. Beide
sprekers van vanavond hebben een
oom die bij het infanteriebataljon 3-14
diende. Dit bataljon was tijdens de
roerige periode na de tweede oorlog
actief in het toenmalige NederlandsIndië, toen het Nederlandse leger
optrad tegen Indonesische strijders voor
onafhankelijkheid. De oom van Jan van
Boeijen is een van de gesneuvelden op
het Indië Monument voor het voormalige
gemeentehuis in Andelst. Daar wordt
jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst
gehouden.
Beide heren hebben een boek geschreven
over deze episode van de geschiedenis
(Jan van Boeijen werkt momenteel aan
een tweede). Veel van de benodigde
kennis daarvoor is opgedaan door het
grote aantal contacten dat zij gehad
hebben met oud-strijders. Het thema is
momenteel weer erg actueel. •

20

Onze Kring gaat zo nu en dan op bezoek in
de dorpen van het werkgebied. Vandaag is
Heteren aan de beurt, We gaan vanavond
terug naar de Middeleeuwen met zijn
katholieke maatschappij. Het dagelijks
leven stond volledig in het teken van het
geloof; maar dat was tegelijk doorspekt
met erg veel bijgeloof. Vooral de duivel
speelde daarbij een hoofdrol, die vaak erg
beangstigend was voor de middeleeuwer.
Satan kwam daarbij in vele gedaanten
voor, maar gelukkig kende hij ook een
paar zwakke plekken.
Om de burger moed in te spreken werden
geregeld zogenaamde Mirakelspellen
opgevoerd, vaak op een boerenwagen
op de markt. De organisatie was
daarbij vindingrijk in het vinden van
griezeleffecten, die de bezoekers deden
rillen. Een goed voorbeeld is Mariken
van Nimwegen, een oorspronkelijk
Vlaams stuk, dat daadwerkelijk ook in
Nijmegen werd opgevoerd. Het stuk geeft
ons een inkijkje in de Middeleeuwse
belevingswereld, maar ook in het
rotsvaste vertrouwen dat men had in de
barmhartigheid van God. In de lezing
wordt ook ingegaan op de wijze waarop
men met primitieve middelen tot
spectaculaire optredens kwam. •

NIEUWSBRIEF FIKK&O
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EXCURSIE 2017

--- .....
)11"ra
11~111iX7J

TON JANSSEN,

St. Stevenskerk in Nijmegen

In de maand mei organiseren wij weer
onze jaarlijkse excursie. Dit jaar gaan we
naar de St. Stevenskerk in Nijmegen. Wij
hebben ons al verzekerd van een zeer

deskundige gids. Alleen de verdere
organisatie is nog niet helemaal rond.
Te zijner tijd komen we met de nodige
details. •

St. Stevenskerk in Nijmegen

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Doe-het-zelf centrum

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

Voor al uw:
* Verf
* Verfmengen
* Behang
* Sanitair
* Electra
* Verlichting
* Gereedschap
* IJzerwaren
* Meubels

Uw adres voor:

• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen,
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 — Kesteren
Telefoon (0488) 481223
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR — DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

Jan Doeleman

RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN BV
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

LOODGIETERSBEDRIJF

Postbus 24
6670 AA
Zetten

10
1

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

IIIIIIL

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen
Rentmeester

~I

~m.^ffir.

1,;--, k
NVR

Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A. R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN

Motor- en autorij school Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
w

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

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

ilá
Vereniging Rijschool Belong

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten

--,

Wij lessen met:
> KTM 125 en Honda motoren met ABS
I> BMW 1 serie personenauto's
11> Land Rover discovery automaat voor de aanhangwagen
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KAN PAPAVER IN DE BETUWE GETEELD WORDEN?
ENKELE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE TABULA BATAVORUM. TERUGBLIK 2016

Herman de Regt
De plant
Lijkt veel op de klaproos, maar de bloem
is twee keer zo groot. Het wordt in het
voorjaar gezaaid, bloeit in juni, juli, rood
en rijpt in augustus. De boeren noemen
het meestal papaver, maar de handel
blauwmaanzaad. Een andere naam is
slaapbol. De Latijnse naam is Papaver
somniferum.

in de handel naar betaald. Het heeft een
nootachtige smaak en wordt daarom
gebruikt voor luxe broodjes, gebak enz.
Maar van die kleur blijft dan vrijwel niets
meerover.

Waarom is rivierklei weinig geschikt?
Zeeklei is ontstaan uit zeewater dat
onder andere keukenzout en vooral kalk
bevat. Vooral dit laatste is van belang.
Want elk kruimeltje krijgt dan een bepaalde structuur, waarin en waaraan ook
Teelt in de Betuwe
lucht en water een rol spelen. Tijdens eb,
Het gewas stelt hoge eisen aan de
dus twee keer per dag, krijgt de bodem
natuurlijke vruchtbaarheid van de grond. ruimschoots gelegenheid het overtollige
En komt daarom alleen op zeeklei
water te lozen. Dit alles betekent dus een
voor. Maar in de oorlogsjaren o.a. ook
ideale omgeving voor de plantenwortel.
op Betuwse rivierklei, voornamelijk
Maar rivierklei bevat nauwelijks kalk.
geplant door Zeeuwse immigranten. Er
En in de Overbetuwe was de waterhuiswas toen namelijk een schreeuwend
houding destijds moeilijk. Verder heeft
gebrek aan morfine in de Nederlandse
rivierklei veel last van kaliumfixatie.
Kalium is een onmisbare voedingsstof
en Duitse ziekenhuizen. Morfine kan
worden gewonnen uit de wand van de
voor de plant. Rivierklei bevat o.a. het
zogeheten open illiet, een kleimineraal.
bol, dat is de doosvrucht met zaden.
Het morfinegehalte is echter laag. In
Dit fixeert kalium en wel zo vast dat de
wortel er moeilijk aan kan komen. Kalivredestijd is het daarom de moeite niet
waard. Maar toen werd er veel geld voor
bemesting helpt dan niet veel, want ook
die wordt gefixeerd. Een combinatie van
betaald. De verwerking vond plaats in
stalmest met kalium meststof helpt beter.
de Zwitsalfabriek in Apeldoorn. In 1946
was in de Betuwe nog enige verbouw.

Stalmest bindt namelijk een deel van

Toen de handelsstromen over de wereld
weer normaal werden, stopte deze teelt
hier.

de gestrooide kali en geeft dat daarna
geleidelijk aan de wortel af. Ook andere
producten, die organische stof bevatten, kunnen als buffer gebruikt worden.
Men herkent zeeklei aan de grijze kleur,
terwijl rivierklei bruin is , door kleine
ijzerroestdeeltjes.

Toepassing
Het zaad is een rond bolletje met minder
dan een millimeter doorsnee. Het moet
diepblauw van kleur zijn. Daar wordt
NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI
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Achterstraat, J. en P.R. Bouman. Bijzondere Plantenteelt. Culemborg, 1972.
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Bodemkundige voordrachten. Den Haag, 1949.
Brusse, P. Overleven door ondernemen. Arnhem, 1999.
De plantenwortel in de landbouw. Den Haag, 1955.
Goedewagen, M.A.H. Het wortelstelsel der landbouwgewassen. Den Haag, 1942.
Het milieu van onze gewassen. Den Haag, 1958.
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Marel, H.W. van der. Onderzoek naar het verschijnsel der kalifixatie in de Nederlandse
gronden. Den Haag, 1955.
Otten, J.M.L. e.a. Bemestingsl eer. Groningen, 1954.
Regt, L.J. de. Persoonlijk Archief.
Schijen, J.M. Kennis van de grond. Culemborg, 1971.
Veenman's Agrarische Winkler Prins. Lemma Blauwmaanzaad. Wageningen, 1954.
Wallace, T. a.o. The diagnosis of mineral deficiencies in plants. London, 1951.

SCHENKINGEN

Ook nu hebben we weer een aantal interessante schenkingen
mogen ontvangen. Het betreft:
Boeken
Boek " Van Mauderick 1270-1695"
Boek "Meisje staat op"
Drie regionale boeken en een mapje
foto's
Boek "Het dorp van de rietpikkers"
Tijdschriften, krantenknipsels en deel
familiearchief
Extract benoemingsbesluit gemeente
Maurik 1866
Aantal school/kinderboeken en
speld jesverzameling

De heer J. Thien, Bennekom
De heerW.H. Morel van Mourik, Rijswijk
De heer J.W.N. Jager, Boxtel
De heer G.D. Hendriks, Ke,steren
De heer D. Gravendeel, Ede
Mevr. M. Brenkman, Aalst
De heer A. van Dee, Maurik
Mevrouw G. Anperse, Lienden

We zijn de schenkers hiervoor zeer dankbaar!
24
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De jaarlijkse schoonmaakbeurt van onze afdeling is
gepland op:

ZATERDAG 25 MAART
een week voor de opening van het nieuwe seizoen.
We hopen (en verwachten) dat evenals vorige keren
weer voldoende mensen komen opdagen zodat het
allemaal weer snel gebeurd is!

VELE HANDEN MAKEN
LICHT WERK!!

Slagerij /traiteur Augustinus
NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT HET VERSCHIL
Hoofdstraat 12 —4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 — Fax: 0488-48 10 92
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.n1

-v

Uitvaartver "Forging
Erik van Loest
Tei. 0344 - 65 55 32

dag & nacht

,

Respect
voor alle wensen
Aandacht
voor alle mensen
• Voor- en nazorg
• Begeleiding en advies
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in de gehele regio
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.n1
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BOORSMA
MODE & WONEN

cad9,e2átei4' ge,stei
Kesteren
www.boorsmakesteren.ril
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Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

De bakker met
het grootste assortiment!

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service
Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 48 13 05
E-mail info@damme.n1

ONZE SPECIALITEIT:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklampkes

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

Albert Heijn
VERBOOM

Swaenenstate 4 Opheusden
Tel. (0488) 44 91 40
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Taxi

T

Spaan

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

Autobedrijf Zaayer vof
Ommerenveldseweg 67
Telefoon 0344-601632

4032 NB Ommeren
1

06-53592078

info@ zaayer.n1 www.zaaver.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!
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's

Kado-artikelen
Speelgoed

Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 - 48 2226

.

.

11 1 I , I1
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

aanVoor al
van onrocrend go.ed,
taxaties. en hypotheken

,
S;4,stétiétist.

NVIVI
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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

"et 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. 06 114 046 68 / 0488 41 16 37
E-mail: info@hoogakkerbouw.n1
www.hoogakkerbouw.n1

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

WEVERS
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertroutvd en betrokken
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Familie Wevers * Torenstraat 3a
6669 DN DODEWAARD
(0488) 4110 55 * (06) 300 40 552
info ®weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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Woninginrichting
Textielhandel
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 13 13

Boekhoud- en Administratiekantoor

A. Hommersom B.V.

ire)

l

• Administratie
• Jaarrekening
• Fiscaal Advies

Burg. Lodderstraat 15- 4043 KL Opheusden
Tel. (0488) 44 14 11 - www.hommersomadministratie.n1
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Column
Pitje

Van heure zegge,
Katrinus Gerritsen 'de voetbal
hoolilgun' ut Dojewert.
Katrinus Gerritsen, de vaoder van
den huidige wethouwer in de NederBetuwe Maije Gerritsen, warkte op ut
fruitbedrijf van utvijnder Bruinsma.
De boerderij annex herehuis die war
gelège op ut `Zaand' aon de karkstraot
in Dojewert. Katrinus hielp in de
zommermaonde met de pluk en ut
verwarke van het geplokke fruit, in de
wijntermaonde hielp tie met het sneuie
van ut fruit. Hij dee ok spuite mit vergif
tegen biesjes en schimmels. Die spuite
waor ut vergif mee wer gespote, ha
Bruinsma eigus uitgevonde. En nog
steeds wur de techniek, die Bruinsma
ha ontwikkeld, gebrukt. Nao da
Katrinus een spuitronde ha gedaon,
kon tie bij Bruinsma gaon afrèkene. Na
waor ut zo da Bruinsma als één van de
weinige een tillevisie ha in Dojewert en
naor een voetbalwedstrijd zatte kijke.

_
Ta rikst ti'Un
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Katrinus klopte aon bij ut Zaand en de
vrouw van Bruinsma dee ope. Katrinus
see: 'mevrouw ik he de boel onder ut vergif
geblaoze'. 'Nou', zee ze, 'Bruinsma zit te
kijke naor ut voetbal, Nederlaand tege de
Bels, ge kun hier ok wel ekkes kijke a de
wil'. Eigus ha Katrinus gin tillevisie, dus
gjen ging tie op ut aonbod in. De vrouw
van Bruinsma vroeg of tie ok un kupke
koffie luste en Katrinus see: Da gee ter altij
in'. Mevrouw schonk vur hum een kupke
in en zette ut mit de taofel waor ut mooi
servies op stond vur urn neer. Mar ze ha
nie in de gaote da tie een voetbalhooligun
was. Nederlaand schoot, mar de bal ging
op eun haor nao nève ut doel. De gemiste
kaans wer Katrinus de hooiligun te veul,
hij zat zo mee te voetballe da tie tegen de
taofel schupte mit ut mooie servies, wa
dur de loch vloog en in honderdduuzend
stukke ut mekaor viel. Of tie ut her motte
vergoeie wit ik nie, mar de strijd op de
tillevisie wer dur Nederlaand gewonne.
Ut is mar te hope da zun zoon Maije nie
den eiguste neiging hè, want dan vlieg mir
regelmaot de B&W taofel dur de loch.... •

_
de_ B r- u i j n

- ADI 35e jaargang nr. 2 — maart 2017

Dalwagen 16
6669 CC DODEWAARD
(0488) 411316
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NOTULEN ALGEMENE
LEDEN VEGADERING 2016

Afgemeld: Folkert Schuurman wegens
ziekte
Mededelingen:
• het ledental met ca. 430 leden is stabiel
• Het museum: 2015 was een heel druk
jaar in verband met onze verhuizing
van Kesteren naar Ommeren. Begin
april 2015 gingen de deuren van
het nieuwe en gezamelijke museum
open. Op de bovenverdieping is onze afdeling en hier hebben we een
tentoonstelling ontworpen vanaf de
Prehistorie tot de Nieuwe tijd. De
afdeling Prehistorie en Romeinen is
klaar en met de afdeling Middeleeuwen
zijn we volop bezig. We hebben hier
een vitrine met de oorlogszaken van
Sem Arends uit Opheusden en er
hangen een aantal schilderijen van
Johannes Vermeer uit Opheusden.
In augustus was de officiële opening
en tevens Open Dag en konden we op
meer dan 500 belangstellenden rekenen.
We hebben in mei deelgenomen
aan de Romeinenweek, en een dag
allerlei activiteiten georganiseerd.
Het museum was die dag gratis toegankelijk en we hebben heel veel
bezoekers mogen ontvangen.
Het bezoekersaantal in 2015 was boven
verwachting en had ook zijn weerslag
op het aantal bezoekers voor het Arend
Datema Instituut.
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• Archeologie: De werkgroep is het afgelopen weer ingeschakeld voor diverse
formele projecten. Er werd een fraaie
Vikingsleutel gevonden.
• Publicaties: boekje ontworpen voor
scholieren met als titel van Twee kanten
belaagd met daaraan gekoppeld een
fietstocht voor schilieren langs WOII
objecten.
• Biografie uitgegeven van F.L.W. van
Brakell i.v.m. met 150 jaar geleden zijn
sterfdag. Gepresenteerd tijdens de officiële openign van het museum.
• Projecten: we hebben meegedaan aan
het ontwerpen van een Klompenpand
dat inmiddels is geopend en dat langs
het museum voert.
• Plannen: er zijn plannen om met het
LOP (landschapsontwikkelingsplan een
Romeinse wachttoren bij het mueum te
plaatsen).
• Arend Datema Instituut: Frans Nieuwenhof is gestopt met zijn functie als
directeur maar blijft wel actief als
vrijwilliger. Joke Honders is nu voorzitter
van het Arend Datema Instituut. Omdat
we nu nog maar twee bestuursleden
hadden voor het bestuur van het Arend
Datema Instituut hebben we Arie
Oppelaar uit Echteld bereid gevonden
om toe te treden tot het bestuur. (Ran
Martens is de penningmeester). Het
digitaliseren en inventariseren van
velerlei studiemateriaal gaat gestug door.
• Tabula: in 2015 krijgt de Tabula weer het
oude formaat i.v.m. met de drukkosten.
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Het thema voor 2016 is mengelwerk, dus
geen themanummer dit keer.
• Dank aan: alle auteurs van de Nieuwsbrief, de adverteerders, de vrienden van
het ADI-bestuurders Steunfonds, vaste
medewerkers AD! (Frans Nieuwenhof,
Marlies Oosten, Piet Thijssen, Sylvia
Franken, Wim de Gier, Frank Noorderbos, Hans Thien).
Jaarverslagen Secretariaat en
Werkgroepen
• Notulen Ledenvergaderingvan 13 april
2015;
• Jaarverslag 2015;
• Verslagen Werkgroep Archeologie/AD!
Geen opmerkigen: alle schrijvers worden bedankt.
Financieel Jaarverslag 2015

Verslag kascontrolecommissie
De heer J.Hermsen en mevrouw Timmervan Beusekom hebben de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden.
Hiermee wordt de penningmeester
decharge verleend en bedankt. Aftredend
is de heer Hermsen en de heer K. van de
Berg is bereid gevonden zijn plaats in te
nemen.
Bestuursverkiezing
Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend.
Plannen volgend jaar
Invulling 50-jarig bestaan van de vereniging.
Mogelijk een keer een thematische
genealogische familiedag organiseren.

Het resultaat over 2015 was positief.
De penningmeester geeft een nadere Rondvraag
toelichting.
Er komt een opmerking van een van Sluiting
de aanwezige leden: hij zou liever de
financiële stukken vantevoren uitgereikt
willen hebben.We zullen dit in het bestuur
nader bespreken.
Contributieverhoging
In 2015 heeft de ledenvergadering toestemming verleend om evt. de contributie
te verhogen maar dat was voor 2106 niet
nodig en willen voor het jaar 2017 ook niet
doen. Mogelijk moeten we dit wel laten
gelden voor 2018 en we zullen dat dan
in de volgende AL-vergadering moeten
besluiten.

NIEUWSBRIEF HKK&O - ADI

35e jaargang nr.2 - maart 2017

33

JAARVERSLAG ADI

2016

JOKE HONDERS

Het jaar 2016 was het tweede jaar waarin
wij in het Streekmuseum Baron van Brakell zijn gehuisvest. Het museum heeft
onafgebroken gedraaid, al was het in de
wintermaanden alleen op zatermiddag
en voor groepen op afspraak open. Vanaf
april tot eind oktober waren we volgens
de zomerdienstregeling open: waardoor
het museum vier middagen, het museum
als ook het ADI open was en daarmee ook
het ADI. Het was een hele grote belasting
voor de geringe aantal vrijwilligers die we
daarvoor hebben kunnen inzetten.
De Historische Kring heeft wel veel leden,
maar het aantal mensen waar we een beroep op kunnen doen is helaas maar gering.
Daarom deze oproep: weet u of kent u
mensen die het leuk zouden vinden een
middagje in de week op onze afdeling
assistentie te verlenen, mail of belt u
ons dangerust. Ook voor de rest van het
museum dus voor het geheel algemene
gedeelte zijn we op zoek naar vrijwilligers!

te voorschijn. De bibliotheek wordt aangevuld als er weer nieuwe boeken over
ons werkgebied verschijnen. Per mail
krijgen we wekelijks vragen over de meest
mogelijke onderwerpen. Ook hier gaat
heel veel tijd inzitten.
Financiën
De financiële resultaten over het afgelopen jaar laten een klein batig saldo zien,
ondanks het feit dat we geen enkel boek
hebben kunnen uitgeven. Mede dankzij
de donaties van veel leden behaalden we
toch een postief resultaat.
Alle gulle gevers hartelijk dank!

Museumgedeelte
Aan ons museumgedeelte wordt nog
volop gewerkt. De afdeling PrehistorieRomeinse tijd is zo goed als afgerond.
Daar zijn inmiddels weer nieuwe dingen
bijgekomen, zoals een maquette van een
Romeins landschap met een rivier, bootjes,
een brug en daarnaast een Romeinse weg.
De afdeling Middeleeuwen is voorzien
met drie maquettes van kastelen die in
Aantal bezoekers
Het aantal bezoekers dat speciaal naar ons werkgebied hebben gestaan, maar
het ADI kwam hebben we geteld. Dit jaar deze afdeling moet nog geheel verder afwaren dat er ongeveer 850. Bezoekers van gewerkt worden met tekstborden en een
het museum die ook belangstelling voor aantal vitrines.
ons ADI tonen zijn hierin niet inbegrepen. Ook aan de afdeling 'Latere Tijd' wordt
nog volop gewerkt. Hier zal aandacht
Inventariseren en informeren
worden besteed aan water, landbouw en
De genealogische gegevens worden steeds fruitteelt in onze streek, de WOII en niet
beter geordend. De foto-collectie krijgt de te vergeten de industrie, met name de
volle aandacht, maar er komt geen einde vele steenfabrieken die in ons werkgebied
aan. Steeds weer komen er nieuwe foto's hebben gestaan.
34
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Tot slot
Samenvattend kunnen we terugkijken in de toekomst. Tenslotte een woord van
op een goed jaar. De belangstelling van dank aan alle vrijwilligers die dit alles mode vele bezoekers geven ons vertrouwen gelijk hebben gemaakt. •

In Memoriam
Op zaterdag 7 januari 2017 bereikte ons het droevige bericht dat

MICHAEL BREEMAN
uit Ochten door een ongeval om het leven was gekomen.
Hij was nog maar 47 jaar.Wat een droefheid voor zijn
vrouw Aly en allen voor wie hij dierbaar was.
Ook bij onze vereniging zullen wij Michaël enorm gaan missen want hij was een actief
en bovenal een gewaardeerd lid. Elke woensdagavond was hij in ons verenigingsgebouw
en bracht hij zijn kennis, enthousiasme en humor mee. Altijd was hij bereid om hand- en
spandiensten te verlenen. Dankbaar zijn wij voor zijn werkzaamheden als lid van de
werkgroep Museuminrichting met de taakvelden 'Tweede Wereldoorlog' en 'Water'.
Wij missen Michaël. Hij zal bij ons in dankbare herinnering blijven.
Zijn vrouw Aly wensen wij heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
Namens het bestuur en de vrijwilligers, Peter Kegelaar

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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eiVAN ECK &
vw 0051ERINK
communicatieregisseurs

Van Eck Efr 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 digitale mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden
uw huisstijl Bij Van Eck b. Oosterink vindt u concept, creatie en
productie onder één dak Dat is niet alleen efficient, het leidt ook
tot een beter resultaat Wet zo gemakkelijk voor u
•
•
•
•

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

www.vaneckoosterink.com
,
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