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Voor u ligt alweer een nieuwe uitgave van ‘De 
Baron’. De 2e jaargang nummer 5. De redactie, 
onder leiding van Christoffel van Esterik, 

probeert elke nieuwe uitgave interessanter te maken 
dan de vorige. Ikzelf vind dat dit zeker het geval is.  
 
Tevens hebben we een nieuw jaar begroet – 2019 

– met nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagin-
gen. Maar allereerst voor u allen de beste wensen 
in gezondheid en voorspoed. Het vorige jaar sloot 
tragisch af voor de familie Van Tintelen, maar ook 
voor ons Streekmuseum. Ons lid Hans van Tinte-
len overleed op Oudjaarsdag. Hij was één van de 
‘techneuten’ die met grote regelmaat actief was met 
het verbeteren van de inrichting van het museum.  
 
Verderop in deze uitgave meer over het overlijden 
van Hans. Onze Vereniging HKK&O en de Stichting 
Arend Datema Instituut zijn nu voor het 5e jaar 
gehuisvest in het Streekmuseum Baron van Brakell. 
De partner bewoner in het Streekmuseumgebouw 
is het Heemkunde en Boerenwagenmuseum. Als 
besturen merken we steeds meer dat het ‘samen-
wonen’ vooral ‘samen doen’ is, het samen verant-
woordelijkheden nemen, het samen ontwikkelen. 
Dit schept verplichtingen, maar opent vooral veel 
nieuwe mogelijkheden voor alle ‘bewoners’. Vooral 
een betere ontplooiing van onze gezamenlijke his-
torische doelen. Als besturen van de Kring en het 
Arend Datema Instituut hebben we gemerkt dat dit 

noodzaakt tot een actualisatie van dat wat wij zijn: 
historische vereniging, historisch kenniscentrum. Dit 
jaar bestaat de HKK&O 52 jaar, het Arend Datema 
Instituut korter. Vroeger is niet meer nu! Daarom 
zult u komende maanden door uw Verenigingsbe-
stuur worden geïnformeerd over de modernisering. 
Eén van de doelen daarin is het aanbieden van 
meer activiteiten aan de leden. In de volgende ‘De 
Baron’ zal ook een vragenlijst zijn opgenomen wat 
u als lid van uw Vereniging verwacht. En, bijvoor-
beeld, in welk soort excursies u geïnteresseerd bent.  
 
Tot slot nog een bericht over de lezingen. Deze 
worden steeds op de tweede maandagavond van 
de maand gehouden. Als besturen hebben we 
begin 2018 gekozen voor een andere aanpak. We 
kiezen voortaan vooral onderwerpen over en uit 
onze eigen streek en, als het lukt, door regionale 
sprekers verwoord. Deze opzet werpt vruchten af. 
Het aantal bezoekers per avond is sterk groeiende. 
Zeventig luisteraars is al heel normaal, de avond 
in december trok zelfs ca. 140 bezoekers. Ik nodig 
u van harte uit voor deze avonden. En met dit u 
voorliggende blad; veel leesplezier toegewenst!

Edwarn de Walle, (wnd) voorzitter

voorwoord vAn de voorzitter
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Tijdens mijn jeugd in de jaren vijftig in Ingen, 
stond dr. Adriana Hol, roepnaam Jaantje, in 
het dorp bekend als enigszins excentriek. Of 

ze dat ook daadwerkelijk was, is me niet bekend. 
Iedereen wist dat ze ‘letters had gegeten’ en een 
dik boek over de Betuwe had geschreven, dat maar 
weinigen gelezen hadden, wellicht op de dominee, 
de burgemeester, het hoofd van de school en de 
notaris na. Daar was het dorp heimelijk ook wel 
trots op: zo’n dik boek, geschreven door iemand 
uit het dorp zelf, dat zichzelf als klein en onbete-
kenend beschouwde. 

In het Ingen van die jaren was je al snel excentriek 
als je wat letters had gegeten, d.w.z. een middel-
bare school had gevolgd en misschien nog wel 
meer daarna, alleen en ongetrouwd op een grote 
herenboerderij in de Brei woonde en ook nog in 
die vreemdsoortige Goggomobil reed, een van de 
zonderlingste autootjes van na de oorlog: een soort 
micro-auto van 250 cc., een rijdende stoel in de 
vorm van een soort mini-ufo, niet langer dan een 
bromfiets, waar de enige deur van het voertuig zich 
aan de voorkant achter het dashboard bevond. Bij 
het instappen opende je de hele voorkant, inclusief 
stuur en dashboard, ging op die ene stoel zitten 

en klapte stuur en dashboard weer naar je toe om 
de deur te sluiten en startte vervolgens de motor. 
Daarop liet zich een luid gepruttel horen. 

Van lagere school naar universiteit
Het dorp wist natuurlijk ook uit welke familie ze 
stamde: de Hollen uit Ingen, een aanzienlijk geslacht 
van herenboeren. Vader Roelof had twee neven, die 
ook herenboer waren: Rut woonde twee huizen 
verder en was getrouwd met Pieta van Westrhenen, 
ook een telg van herenboeren en middenin het dorp 
woonde er nog een neef Roelof met vele hectaren, 
samen met zijn zusters Jaan en Mies. 

Maar wat Jaantje in de Brei nou precies had 
uitgespookt met het eten van al die letters en het 
schrijven van zo’n dik boek, daar had het dorp 
goeddeels geen weet van en het interesseerde ze ook 
weinig, onder het aloude motto van het Betuwse 
minderwaardigheidsgevoel, waarover Jaantje óók 
had geschreven: ‘Daar zijn wij veel te dom voor.’

Maar wie de 326 pagina’s van De Betuwe nu leest 
merkt dat ze zich voor een gepromoveerd doctor 
in de dialectologie – onderdeel van de studie Ne-
derlandse Letteren – helder en verrassend modern 
uitdrukt. Geschreven in de jaren veertig en vijftig van 
de vorige eeuw, leest het, op een enkel verouderd 

woord na, alsof het onlangs geschreven is. Het was 
toen het eerste en tot nu toe enige standaardwerk 
dat over de Betuwe verschenen is.

Hoe lang was de weg van Jaan Hol, van de lagere 
school in Ingen in 1901 naar De Betuwe dat in 1957 
verscheen? Lang. 

Jaantje was een zogenaamde ‘stapelaar’. Na het 
behalen van een diploma stapte ze over naar een 
hogere opleiding, daarna weer naar een hogere, 
enzovoort. Ze begon tamelijk gangbaar: als meisje 
van aanzienlijke afkomst dat goed kon leren, werd 
het in het begin van de vorige eeuw gaandeweg 
gedoogd dat ze een opleiding ging volgen in plaats 

Boekpresentatie 'De Betuwe' in 1957.
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jAAntje Hol

cHristoFFel vAn esteriK

Een Betuwse workaholic in de wetenschap
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van thuis te blijven wachten op een geschikte hu-
welijkskandidaat uit een vergelijkbaar aanzienlijk 
geslacht. Onderwijzeres worden was in die dagen het 
meest voor de hand liggende beroep voor meisjes van 
de elite. En zo ging Jaantje naar de normaalschool  

-later kweekschool- in Rhenen. Na de hoofdakte 
studeerde ze verder voor de MO-akte Middelbaar 
Nederlands en werd lerares aan de handelsschool 
in Amersfoort. Maar dat was haar nog lang niet 
genoeg: ze wilde naar de universiteit in Utrecht 
om Nederlandse Letteren te studeren. Om op de 
universiteit te komen diende ze eerst het zware 
staatsexamen te halen. Want in die jaren gaf alleen 
het gymnasium direct toegang tot de universiteit. Ze 
haalde het staatsexamen, combineerde haar studie 
in Utrecht met een docentschap aan de industrie-
school te Terborg bij Doetinchem en nóg was het 
niet genoeg. Na het halen van de bul Nederlands 
was ze dermate in de ban van de wetenschap ge-
raakt dat ze wilde promoveren. Ook dat lukte: in 
1937 promoveerde ze bij prof. Cornelis de Vooys, 
vooraanstaand spellingshervormer en schrijver van 
een geschiedenis van de Nederlandse literatuur, die 
zevenendertig drukken kende. 

Een fietsende ontdekkingsreiziger
In haar promotie behandelde ze de verschillen 
tussen de dialecten, wellicht ingegeven door de 
toentertijd kleine maar duidelijke verschillen in 
dialect tussen bijvoorbeeld Ingen, Lienden en 
Maurik. In het vlakbij gelegen Ochten leek wel een 
heel andere taal gesproken te worden. Omdat ze in 
Terborg lesgaf, behandelde ze vooral de dialecten 
in Oost-Nederland: Een dialectgeografisch-historisch 
onderzoek was de deftige ondertitel van het werk. 
Bijgevoegd waren nog twee artikelen over het 
gebruik van het in de Betuwe overbekende voor-
naamwoord gij. 

Twintig jaar later in De Betuwe is het hoofdstuk 
‘Taal en Litteratuur’ dan ook een van de langste. 
[Litteratuur werd toen nog met twee t’s geschreven]

In die vooroorlogse tijd, nog ver voor de Gog-
gomobil, legde Jaan Hol eindeloze tochten per fiets 
af om in alle dorpen van het onderzoeksgebied de 
verschillen in dialect te onderzoeken en te noteren. 
Al die inspanning, nog steeds naast haar baan als 
docent, getroostte ze zich blijmoedig: ‘ Honderden 
kilometers zijn per fiets afgelegd’, schrijft ze in de 
inleiding van het proefschrift, ‘om dit resultaat 
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te bereiken, ik heb daarbij intens genoten van 
het landschap, zowel bij mild voorjaarsweer als 
bij warme zomerdagen. Ik heb daarbij vaak de 
grote wegen moeten verlaten, heb gefietst langs 
aardige bospaadjes, langs smalle wegjes door de 
korenvelden, soms modderig en vuil, en ook wel 
dwars door de weilanden heen.’ Zelfs toen al, in de 
jaren dertig, merkt ze dat in ‘toeristenoorden die 
totaal van karakter veranderd waren, het dialect 
nog maar door enkelen gekend werd.’
Het moet fascinerend geweest zijn om als eerste 
een dergelijk onderzoek te doen, waar voor die 
tijd niemand zich voor dialecten interesseerde. 
Het was terra incognita: ‘Ik heb mij gevoeld als 
een ontdekkingsreiziger’, schrijft ze, ‘wat zou de 
volgende plaats mij leren, zou ik mensen kunnen 
vinden die lust hadden mij te woord te staan en zou 
ik de vormen, die ik nodig had te horen, krijgen?’
Twee jaar na haar promotie stierf in1939 haar vader 
Roelof Hol. Er was geen zoon om op te volgen en 
dus nam Jaantje deze taak er ook nog maar bij. Ze 
stelde Zeger (‘Zich’) Honders , boerenknecht bij 
haar vader, aan als bedrijfsleider, maar hield de 
eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering 
zelf in handen en kwam weer in Ingen wonen. In 
Tiel ging ze lesgeven aan de huishoudschool, later 
nijverheidsschool.

En zo komt het tot het standaardwerk waar ze 
bekend om is gebleven en zal blijven. Door het 
uitgebreide netwerk met collega-wetenschappers 
dat ze bleef onderhouden -  ‘vakgenoten herinneren 

zich nog dat zij vrijwel nooit op wetenschappelijke 
congressen ontbrak’ schrijft een collega na haar 
dood – werd ze in 1943 gevraagd door de redac-
teuren van Nederlands Volksleven om een boek te 
schrijven over het volksleven in de Betuwe. Een  
wetenschappelijk netwerk van nagenoeg alleen 
maar mannen: dat geeft haar doordringen als vrouw 
tot die mannelijke bolwerken nog een extra glans. 

Over Bataven, Middeleeuwen,  
Nieuwjaarsliedjes en meer

Die eerste jaren, waar de Betuwe zo hard werd 
getroffen door de Tweede Wereldoorlog ‘waren 
niet gunstig voor uitgebreid onderzoek’ schrijft ze 
laconiek. Maar na de oorlog is het met volle stoom 
vooruit. In 1949 is de tekst al klaar, een enorme 
prestatie voor iemand die nog steeds onderwijs 
geeft, een boerderij beheert, uitvoerig veldon-
derzoek doet en achterin De Betuwe een lijst van 
honderdzeventig studies opneemt, die ze voor 
haar onderzoek gelezen heeft. Maar pas in 1957 
verschijnt het omdat er eerder te weinig geld was 
om het uit te geven. Want de eerste druk  - in 1965 
verscheen de tweede druk – is prachtig uitgegeven en 
daarom kostbaar om te produceren. Op de omslag 
is De Betuwe in gouddruk en verdiept in de harde 
kaft aangebracht, op groot, bijna A4 formaat en 
gedrukt op dik, hoogwaardig papier. Achterin het 
boek dankt ze de gulle gevers die het later mogelijk 
maakten: o.a. boerenleenbanken, steenfabrieken, 

Familiediner bij 
Rut Hol, tweede 
van links Jaantje Hol.
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veilingen, de gemeenten Tiel, Lienden en Elst, de 
firma Daalderop uit Tiel en zo ongeveer alle Hollen 
die er in Ingen en omstreken te vinden waren, tot 
aan Amsterdam toe. De datum van de presentatie 
was heel toepasselijk gekozen: 27 november 1957, 
de dag waarop de brug tussen Rhenen en Kesteren 
klaar was en werd opengesteld voor het verkeer. 
Commissaris van de Koningin Hugo Bloemers nam 
het eerste exemplaar in ontvangst. ‘Het boek is in 
de eerste plaats bestemd voor mijn streekgenoten 
en oud-streekgenoten’, schrijft ze in het voorwoord. 
Want die gingen tot aan het verschijnen van haar 
boek min of meer historieloos door het leven.

Het is natuurlijk allang duidelijk dat Jaan Hol 
een volledige workaholic was, ook al had nog 
niemand in die jaren van dat woord gehoord. Dat 
had - gelukkig – tot gevolg dat ze zich in het geheel 
niet aan de opdracht hield. Ze wil die aspecten van 
het volksleven nog vastleggen, schrijft ze, ‘voordat 
een aantal uitingen er van verdwenen zijn.’

Dat neemt ze dan wel heel ruim op. Want ze 
zegt de veranderingen op het gebied van de wa-
terbeheersing, de bedrijfsvoering, de zeden en 
gewoonten van de Betuwse bevolking te zullen 

behandelen. En dan laat ze maar achterwege dat 
het eerste hoofdstuk – het langste - een uitgebreide 
geschiedenis van de Betuwe behandelt vanaf de 
Bataven, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de 
Tachtigjarige Oorlog, de Franse Tijd tot en met de 
Tweede Wereldoorlog. 

En net als voor de Tweede Wereldoorlog in 
Twente zocht ze de Betuwnaren veelal thuis op 
om hun dialect, hun dorpsverhalen, hun liedjes, 
sagen en legenden te noteren en voor het boek 
te verwerken. Nu niet meer per fiets, maar in de 
legendarische Goggomobil. Het plezier erin is 
ongebroken, net als twintig jaar eerder tijdens 
het werk voor haar promotie. In het dankwoord 
dankt ze ‘de vele ongenoemden, bij wie ik, nimmer 
tevergeefs, heb aangeklopt om over een of ander 
onderdeel te worden onderricht. De laatste was 
een bijna 79-jarige, die ’s morgens om acht uur al 
voor mijn deur stond om mij de volledige tekst te 
verschaffen van één der Nieuwjaarsliedjes.’

In een volgende Baron concentreer ik me op de 
verhalen in De Betuwe. Zestig jaar later blijken ze 
nog steeds buitengewoon boeiend, afwisselend 
en wetenswaardig.
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joKe Honders

Het leven vAn de Heilige cunerA (deel 1)
een FAscinerende verstrengeling vAn verHAAl en legende

Eeuwen geleden leefde er in onze omgeving 
een bijzondere vrouw, Cunera geheten, een 
heilige uit de Vroege Middeleeuwen. Waar-

schijnlijk de allereerste vrouwelijke heilige van ons 
land, vermoord in de vijfde eeuw, lang voordat 
Bonifatius en Willibrord arriveerden om de Lage 
Landen te kerstenen. 

Cunera was een Engelse christelijke prinses op 
pelgrimstocht naar Rome. Ze maakte deel uit van 
de elfduizend maagden, die sint Ursula op haar 
pelgrimage naar Rome begeleidden. Op de terug-
reis werd het gezelschap bij Keulen door een leger 
van de Hunnen overvallen. Hun aanvoerder Attila 
wilde de beeldschone Ursula als vrouw, zij wei-
gerde en daarop worden Ursula en alle elfduizend 
maagden omgebracht. Op Cunera na. Die wordt 
gered door de Friese koning Radboud. Verborgen 
onder zijn  mantel, zo leert de legende, wordt ze 
door hem meegenomen naar Rhenen. Eenmaal 
opgenomen in zijn huishouding krijgt ze zoveel 
macht dat Aldegonde, de jaloerse echtgenote van 
Radboud, haar samen met een dienstmaagd wurgt. 
Op haar graf doen zich later allerlei wonderen voor. 
Een paar eeuwen later, als Willibrord in een boot 
langs Rhenen komt en daar op wonderbaarlijke 
wijze gered wordt van een dreigende schipbreuk, 
laat hij Cunera opgraven en verheft haar tot heilige. 
Zo wordt Cunera de beschermheilige van de stad 
Rhenen.

Aldus in het kort het verhaal. Maar kloppen de 
feiten? Want sommige delen van het verhaal spreken 
elkaar tegen. Deze tegenspraak wijst erop dat het 
verhaal verweven is met legendes. Verwonderlijk 
is dat niet na zoveel eeuwen. In de artikelenreeks, 
waarvan hier deel 1, is het doel om de oorspronke-
lijke Cunera zo nauwkeurig mogelijk te traceren.

Een wurgdoek
Cunera, die rond ?454 stierf, een geboortejaar is 

niet bekend, was een dochter van koning Aure-
lius van de Orkney-Eilanden. In het boekje Dat 
Leven van Kunera dat ca. 1515 in Rhenen werd 
uitgegeven ter financiering  van de bouw van de 
Cuneratoren, wordt haar afkomst nog iets exacter 
omschreven: haar vader zou een zoon zijn van de 
koning van York. In de laat-Romeinse tijd, de tijd 
waarin Cunera volgens het verhaal leefde, heette 
die plaats Eboracum. 

Haar vaders naam Aurelius heeft een bijzonder 
betekenis en stamt van een Romeinse familie, de 
gens (familie) Aurelia. De mannelijke leden van 
deze familie droegen de naam Aurelius, de vrouwen 
Aurelia. Aurelius of Aurora, betekent zonsopkomst 
of het aanbreken van de dag. De moeder van Julius 
Caesar was een lid van deze familie met de naam 
Aurelia Cotta1. Verschillende Romeinse keizers 
hadden de naam Aurelius in hun volledige naam, 
zoals de bekende Constantijn de Grote (280-337), 
de grondlegger van het christendom. 

Een halfzus of dochter van Constantijn is Cons-
tancia. Zij gaat naar Rome om op het graf van sint 
Agnes genezing te zoeken voor haar mismaaktheid 
en wonden over heel haar lichaam. Ze geneest 
wonderbaarlijk en laat uit dankbaarheid op het 
graf een kerk bouwen, de Sant’Agnese.2  Wellicht 
verwijst de reis van Ursula en Cunera naar Rome 
naar de reis van deze prinses. 

Al deze feiten doen vermoeden dat het verhaal 
rondom Cunera op enigerlei wijze met de Romeinse 
keizerlijke familie verweven is. Dat zou ook de 
herkomst van haar halsdoek kunnen verklaren. Die 
wordt als Koptisch linnen omschreven en dateert 
uit ca. 350, de tijd net na de regering van Constan-
tijn de Grote. Deze halsdoek wordt nog altijd in 
het Catharijnenconvent te Utrecht bewaard. De 
wurgdoek kan verband houden met deze Romeinse 
keizerlijke familie en hoeft niet perse de wurgdoek 
van Cunera te zijn. Want het verhaal over de wur-
ging is pas veel later toegevoegd. Daarvoor gaan 
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we naar Godelieve van 
Gistel in het Belgische 
graafschap Boulogne van 
de elfde eeuw. 

Godelieve werd rond 
1045 geboren op slot Lon-
defort in Wierre-Effroy in 
het Belgische graafschap 
Boulogne. Ze wordt door 
haar ouders uitgehuwe-
lijkt aan Bertolf, de zoon 
van de kasteelheer van 

Gistel. Ook zij vond de dood door wurging met 
een halsdoek, dit maal door twee knechten op last 
van haar schoonmoeder. Godelieve stond net als 
Cunera bekend om haar liefdadigheid: het brood 
voor de armen dat zij in haar schoot had verborgen, 
veranderde in houtspaanders, net zoals in het verhaal 
van Cunera. Het verhaal van Godelieve speelt zich 
ruim zeshonderd jaar na Cunera af, rond 1070. Ook 
hier is er een Radboud, nu bisschop Radboud II van 
Doornik, die haar op 30 juli 1084 heilig verklaart. 
Net als Cunera wordt ook zij aangeroepen tegen 

oogziekten en vaak afgebeeld met een wurgkoord 
of sjaal om haar nek of hand. Het lijkt er dus op 
dat delen van de legende van de latere Godelieve 
overgezet zijn naar de zes eeuwen oudere Cunera. 

Het geheimzegel van Rhenen
Waarschijnlijk nam de stad Rhenen niet alleen de 
bloedstollende wurging uit Boulogne over, maar ook 
het wapen van het graafschap, drie rode koeken/
bollen op een gouden schild. Op het geheimzegel 
van de stad Rhenen uit het begin van de zestiende 
eeuw zien we Cunera met een wurgdoek om haar 
hals, en in haar ene hand een schild met drie koeken 
of bollen, in haar andere hand houdt ze een schild 
waarop nog vaag een schuine streep te zien is, de 
omgekeerde sleutel. 

Hoe kan het wapen van Boulogne voorkomen 
op een zegel van de stad Rhenen? Gravin Adela 
van Hameland die rond 1000 leefde had niet al-
leen bezittingen in Lienden en elders, maar ook 
op de Laarse Berg bij Rhenen. En Adela had een 
grootvader, Boudewijn II van Vlaanderen, die van 
896 tot 918 graaf van Boulogne was. 

Een van de graven van Gelre, Gerard IV, voerde 
eveneens het wapen met de drie bollen: hij trouwde 
in 1181 met Ida van Boulogne en werd zo graaf van 
Boulogne met het erbij horende wapen. Datzelfde 
wapen zou in de Middeleeuwen zelfs terug te voeren 
zijn naar Karel de Grote, een kleinzoon van Karel 
Martel. Zoals ik in het tijdschrift Oud- Rhenen al 
heb betoogd, had Karel Martel een achterkleinzoon 
Folker (855) die vele bezittingen had in Rhenen, 
op de Veluwe en in de Betuwe. Hij had ook bezit-
tingen in Hameland, het graafschap vanWichman, 
de voorvader van Adela. Zo kan het verschijnen 
van eenzelfde wapen in heel verschillende delen 
van Europa de sleutel vormen tot het ontsluiten 
van nieuwe, tot nu toe onbekende, inzichten en 
geschiedenissen.

Een Cunera-insigne voor de pelgrim
 In de loop der tijd zijn er zogenaamde Cunera 
insignes teruggevonden. Ze dateren uit de tijd dat 
men op bedevaart naar Rhenen ging om een aflaat 
te kopen. Als herinnering kocht de pelgrim dan een 
insigne.  Boven op de boog van het insigne staat 
de Fleur de Lis, ook wel de Franse lelie genoemd, 
symbool voor de zuiverheid en maagdelijkheid 
van de maagd Maria. Diezelfde lelie komt ook 

De heilige Godelieve van Gistel die net als Cunera 
werd gewurgd.

Wapen van graafschap 
Boulogne.
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voor in de sagen rond de kroning van de vroeg 
Middeleeuwse Clovis (466-511) koning der Franken, 
uit het Merovingische koningshuis, die als eerste 
tot het christendom overging. Deze Fleur de Lis 
wordt het symbool van de latere Franse koningen. 
Vrouwelijke nakomelingen van Clovis trouwden 
in het koningshuis van Kent en daarmee is Clovis 
een voorouder van de Engelse koning Alfred de 
Grote, die op zijn beurt weer een voorouder van 
gravin Adela is. Daarmee is de cirkel rond. Want 
Adela’s grootvader Boudewijn II van Vlaanderen, 
graaf van Boulogne, was getrouwd met de dochter 
van Alfred de Grote. Cunera moet dus te maken 
hebben met de Merovingische koningen.

Hoe de pelgrims de Cuneratoren betaalden
Cunera werd dus uit handen van de Hunnen gered 
door Radboud, de koning van Rhenen. Er is wel 
een klein probleem. Want Radboud leefde meer 
dan drie eeuwen later dan Cunera. Daardoor kan 
hij niets met de vroege prinses te maken hebben, 

noch met de Hunnen. In de vroegste geschriften 
over Cunera wordt de naam van Radboud ook he-
lemaal niet genoemd, daar is alleen sprake van een 
koning van de Rijn. Radboud uit de zevende eeuw, 
ook wel Redbald genoemd, is daarmee veel later 
als legende aan het verhaal van Cunera toegevoegd. 
Mogelijk stamt de oorsprong van deze toevoeging 
uit het feit dat Redbald in dezelfde tijd leefde als 
Willibrord, toen hij Cunera tot heilige verhief. Een 
mooi geschenk van een religieuze ijveraar, en – en 
later heilige – aan een wereldlijk heerser, waar beiden 
waarschijnlijk voordeel bij hadden. In diezelfde tijd 
wordt er ook een slag geleverd bij Keulen tussen 
koning Radboud en Karel Martel. Zo kunnen er in 
de loop der eeuwen verhalen als dat over koning 
Radboud en Keulen in het verhaal over Cunera zijn 
terecht gekomen, als ook de verbinding met zowel 
het merovingische als karolingische koningshuis. 

De verhalen rond Cunera  suggereren een sa-
menhang met de familie van keizer Constantijn, 
de grondlegger van het Christendom en met de 
gens Aurelia. Ook zijn er verwijzingen naar de 
Merovingische koning Clovis, naar Karel de Grote 
en het graafschap Boulogne. Ook zijn er duidelijke 
vertakkingen en verbindingen met de familie van 
gravin Adela van Hameland. 

In het boekje uit 1515 is er sprake van verschil-
lende verhalen. Het eerste doel van dat boekje  
was om zoveel mogelijk pelgrims naar Rhenen te 
lokken om daar een aflaat te kopen. Of die verhalen 
ook historisch juist waren, was van veel minder 
belang. Het ging in de eerste plaats om een pak-
kend en aangrijpend verhaal van schurken en een 
latere heilige, met thriller elementen van jaloezie 
en moord. Of het werkelijk gebeurd was deed er 
niet toe, het was ook hier, net als in de religie zelf, 
een kwestie van geloof. Dat was voldoende. En zo 
kon Rhenen met het geld van de toestromende 
pelgrims een prachtige toren bouwen, de op twee 
na hoogste van de provincie Utrecht. Vanuit de 
Betuwe zie je tot op de dag van vandaag de toren 
nog altijd afgetekend tegen de Utrechtse heuvelrug 
als herinnering aan Cunera. 

Wordt vervolgd......

Zilveren insigne van Cunera gevonden door André van 
Ingen op de Beldert in Zoelen. 
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Noten
1.   Julius Caesar en keizer Augustus lieten hun 

geslacht, de gens Julia, teruggaan op Aeneas, 
de zoon van de godin Venus. Venus als och-
tendster is de aankondigster van de dageraad. 
Julius en Augustus verkregen daardoor een 
goddelijke status. Zie bijvoorbeeld de cultus 
van de vergoddelijkte Augustus (divus Agustus). 

2.  De Utrechtse bisschop Balderik bracht in 966 
vanuit Rome relieken van St. Agnes mee. Het 
Agnietenconvent in Rhenen heeft zijn naam 
te danken aan st. Agnes.

Bronnen
•  N.N: Dat leven ende die Passie ende Verheffinghe 

vander heyliger maget sinte Kunera. Rhenen, 1515. 
Transcriptie door J. Combrink. Rhenen, 1988.

•  Voragine, Jacobus de: The Golden Legend. Prin-
ceton, 1993. 

•  Kronenburg, J.A.F.: Maria’s feestkring in Ne-
derland. Amsterdam, 1919.

•  Wagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie vervat-
tende de geschiedenissen der nu Vereenigde 

Nederlanden. Deel II. Amsterdam, 1749-1770.
•  Carasso-Kok, Marijke: Cunera van Rhenen tussen 

legende en werkelijkheid. In: Jaarboek voor Mid-
deleeuwse geschiedenis 4/2001. Hilversum, 2001.

•  Vey Mestdagh de, J.H.: Liber Sigillorum. Utrecht, 1995. 
•  Metz, Alpertus van: Gebeurtenissen van deze tijd. 

Amsterdam, 1980.
•  Berndt, Guido M.: Vita Meinwerci episcopi Patherbrun-

nensis –Das leben Bischof Meinwerks van Paderborn. 
Munchen, 2009. 

•  Honders, Joke: Wie was Folker (855). In: Tijdschrift 
Oud Rhenen. Rhenen, 2013. No.1 

•  Tacitus, Publius: Annalen. 
•  Website Heiligennet: http://www.heiligen.net/ 
•  Website Catharijnenconvent: https://www.catha-

rijneconvent.nl

Met dank aan de heer Harry Tuinhout uit 
Amsterdam voor zijn waardevolle tips. 
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Het is 4 december 1943 en gaandeweg drukt 
de oorlog zijn stempel op de Betuwe. Eerder 
dat jaar had de ondergrondse in Lienden 

een bord uit een trein bemachtigd met de tekst 
NUR FÜR WEHRMACHT en het bord ’s nachts 
bij de ingang van het Liendense kerkhof geplaatst. 
Als represaille werd een aantal Liendenaren als 
gijzelaar in Arnhem gevangengezet, onder wie de 
zoon van burgemeester Houtkoper. In mei 1943 
werd de Arbeitseinsatz afgekondigd en werden 
honderden jonge mannen uit de Betuwe naar 
Duitsland afgevoerd om in Duitsland te gaan werken. 

De gemeentepolitie van Lienden schrijft in een 
rapport van 16 augustus 1943: ‘Stemming der be-
volking in het algemeen terneergeslagen, zulks in 
verband met de maatregelen t.a.v. de arbeidsinzet 
van jeugdige menschen in Duitschland.’ December 
1943 bleek nog maar de vooravond te zijn van een 
jaar waarin de Betuwe tot een van de meest getroffen 
oorlogsgebieden van heel Nederland zou uitgroeien. 
Bij Elden blazen de Duitsers de Rijndijk op, de 
Betuwe wordt onder water gezet. Vee verdrinkt en 
duizenden evacueren. Rond Dodewaard, Kesteren 
en Opheusden breekt een gruwelijke stellingenoor-
log uit tussen Duitsers en Geallieerden. Dominee 
Koppert in Ingen schrijft over de oorverdovende 
slag bij Opheusden: ‘Het gebulder der kanonnen 
deed de gemeente in Ingen wekenlang in angst 
en beven verkeeren en had de kerkdiensten op de 
Zondagen onmogelijk gemaakt.’  

Maar terug naar 4 december 1943 in Dodewaard. 
Want daar stuitte de nu tachtigjarige Rein van Kleef 
aan de Bonegraafseweg, trotse eigenaar van zeven-
tig dikbilstieren op een bijzondere, bijna vergeten, 
oorlogsgeschiedenis. Tijdens zijn jeugd hadden 
zijn ouders een café in Dodewaard en op die dag 
stortte er een Messerschmitt BF 109 G6 neer op het 

land waar nu de ijsbaan van Dodewaard ligt. Dat 
stuk land kwam later in het bezit van Van Kleef. 
Na de oorlog deed de Dutch Aircorft Examination 
Group onderzoek naar de resten van het vliegtuig 
en kreeg Van Kleef als eigenaar van het land de 
resultaten ervan overhandigd. Uit het onderzoek 
komt het volgende verhaal naar voren, dat Van 
Kleef mij overhandigde.

131 streepjes
De neergestorte Messerschmitt, gevlogen door de 
23-jarige Wilhelm Lemke blijkt de slotscène te zijn 
van een bloedstollend gevecht. 

Het was een mistige zaterdagochtend in december 
toen Hauptmann Wilhelm Lemke met zijn Mes-
serschmitt BF 109 G6 het Nederlandse luchtruim 
doorzocht. Met 54 Duitse jagers van de 2e groep 
Jagdgeschwader 3 was hij van zijn vaste standplaats 
Schiphol opgestegen om de horizon af te zoeken 
naar geallieerde indringers boven Nederlands 
grondgebied. Doel het vinden, onderscheppen, 
onder vuur te nemen en uitschakelen van de vij-
andelijke P-47 Thunderbolts. Hier was Wilhelm 
een meester in. 

conny vAn der Heyden 

 een spectAculAir lucHtgevecHt boven 
dodewAArd

Wilhelm Lemke.
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Een maand eerder was hij, zo jong nog, aangesteld 
als Gruppenkommandeur van de Jagdgeschwader 
groep. Die positie had hij te danken aan de 131 
streepjes die hij met witte verf op zijn richtingsroer 
had geschilderd. Ieder streepje stond voor een door 
hem neergehaald geallieerd vliegtuig. Een Duitse 
luchtheld van de Luftwaffe, die een week voordat 
hij met zijn Messerschmitt boven Dodewaard vloog, 
met het zilveren Ridderkruis met Eikenloof  werd 
beloond. 

Wilhelm was geboren in Arnswalde, een gehucht 
in de Weimar republiek, tegenwoordig Choszczno 
in Polen, waar zijn vader een fabriek had gebouwd 
en daar de bekende Lemke ploegen produceerde. 
Waarschijnlijk is Wilhelm hier in de zomer van 1941 
enkele maanden geweest om te revalideren van het 
buikschot dat hij eerder had opgelopen tijdens een 
gevecht met een geallieerde bommenwerper waarbij 
zijn toestel was neergeschoten. Maar zodra hij in 
het voorjaar van 1942 weer voldoende was hersteld 
klom Wilhelm opnieuw achter de stuurknuppel 
van zijn geliefde Messerschmitt en haalde al snel 
zijn honderdste vliegtuig neer.

Toen hij op de ochtend van 4 december 1943, 
na een rustpauze van twee maanden wederom 
het luchtruim koos, had hij net het 131 streepje op 
zijn richtingsroer gezet. Hij vloog met zijn groep 
jagers op 20.000 voet. Boven de wolken was de mist 
opgetrokken en had hij helder zicht.

In vlammen gehuld
Vlak daarvoor was een overmacht van Amerikaanse 

jagers  van de 352 Fighter Group opgestegen met 
de opdracht om het vliegveld Gilze Rijen te bom-
barderen. 

Als afleidingsmanoeuvre vlogen de P-47 Thun-
derbolt’s in de richting van Arnhem, waar Lemke 
even voor Dodewaard drie stippen aan de horizon 
snel zag naderen en nam een hogere positie in om 
de vijand onder vuur te nemen.

In een van de naderende Thunderbolt’s zat Major 
John Meyer een piloot van de United States Airforce 
352 Fightergroup. Meyer had 24 luchtgevechten op 
zijn naam staan en was de op één na succesvolste 
Amerikaanse piloot van zijn squadron. 

Een aanstormend luchtgevecht tussen de Luft-
waffe en de Airforce, boven het wolkendek van 
Dodewaard, stond op het punt te beginnen.

Met een snelle duik probeerde Wilhelm zijn 
MG-151 en MG 131 boordkanonnen in werking 
te stellen, maar Meyer was hem te snel af. 

Op het moment dat Wilhelm zijn boordkanonnen 
wilde inzetten, vlogen de lichtspoorgranaten uit 
het geallieerde vliegtuig zijn richting op. Voltreffers 
raakten de vleugel, romp en de onderkant van de 
cockpit. Hevig gekraak en ontploffingen waren 
hoorbaar, gevolgd door oranje rode vlammen.  

Het achterste gedeelte van de Messerschmitt 
scheurde los en Lemke verloor de controle over 
zijn toestel. Hij greep naar de hendel om het dak 
van zijn cockpit te openen, en maakte zijn riemen 
los om uit het vliegtuig te springen, dat al met de 
neus naar beneden, en geheel in vlammen gehuld, 
richting aarde raasde. 

Neergestorte Messerschmitt.
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Daar, waar nu de ijsbaan in Dodewaard ligt, 
boorde de voorkant van de Messerschmitt zich 
luttele seconden later in de grond en veroorzaakte 
een enorme krater.

Door zijn verwondingen, of door beschadigin-
gen aan de parachute, was het Wilhelm Lemke 
niet gelukt om het valscherm te openen, en dertig 
minuten nadat de luchtheld van de Luftwaffe met 
zijn toestel vanaf Schiphol was opgestegen, smakte 
zijn lichaam tegen de grond bij de zuiveringsinstal-
latie in het gebied De Maten. Wilhelm Lemke was 
op slag dood.

Major John Meyer had voor zijn leven gevochten 
en het luchtgevecht overleefd, zonder te weten dat 
hij die dag één van de meest geëerde piloten van 
de Luftwaffe had neergehaald.

Nog dezelfde dag werd het lichaam van Lemke 
geborgen om drie dagen later te worden overgebracht 
naar het Heldenfriedhof in Amsterdam. Daar werd 
hij met militaire eer begraven. Uiteindelijke vond hij 
zijn rustplaats op de Duitse militaire begraafplaats 
in het Limburgse Ysselsteyn in vak CW rij 1 graf 24. Molendam 39 • OCHTEN
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In Kesteren zijn sinds de oprichting van de 
HKKO, nu ruim vijftig jaar geleden, diverse 
opgravingen gedaan zowel door amateurs 

als professionals. Maar een verband tussen alle 
verschillende vondsten is er nooit gelegd. Het is 
bij versnipperde opgravingen gebleven.

Was Kesteren bijvoorbeeld een legerplaats in de 
Romeinse tijd?  De vondsten door de detectorzoe-
kers suggereren meer en meer dat er een militaire 
aanwezigheid geweest moet zijn. Daarom dient 
er structureel onderzoek gedaan te worden naar 
Kesteren in de Romeinse tijd. En zo ontstond het 
idee om een werkgroep Kesteren–Mars op te richten.

De werkgroep bestaat uit:  Carel Versluis, Cees-
Jan van de Pol, Paula Timmer, Joke Honders, André 
van Ingen en André Schaaij. Maar iedereen van 
buiten kan ook zijn bijdrage leveren aan deze werk-
groep. Het doel is om verbanden te leggen tussen 

André vAn ingen 

 Kesteren een romeinse legerplAAts?
de nieuwe projectgroep Kesteren-mArs

de verschillende opgravingen in Kesteren. En zo 
de Romeinse geschiedenis in en rondom Kesteren 
beter in beeld te brengen.  

Paarden- en mensengraven
Het grafveld werd in 1974 ontdekt door Jaap 

van Dam, een lid van de Historische Kring, bij de 
aanleg van de riolering voor een nieuwe woon-
wijk in Kesteren. Eerst was er verbazing over de 
vondst. Later bleek dat leden van de vereniging 
in 1968 al een stuk van een Romeinse altaarsteen 
gevonden hadden op de Prinsenhof, maar dan als 
oppervlakte vondst. Ook waren er in de 19e eeuw 
al urnen gevonden op het terrein. Toen de leden 
van de vereniging verder gingen zoeken werden 
er in totaal 43 graven gevonden, waaronder een 
groot aantal waar mensen samen met paarden 
begraven waren. Die opgraving werd na twee 
weken overgenomen door het toenmalige ROB, de 
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Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die 
hebben alle ‘kuilen’, gegraven door de leden van 
de HKKO, ingetekend voordat de professionele 
opgraving werd gestart. Bij die opgraving legde de 
ROB nog eens 73 graven bloot. Daarmee kwam het 
totaal op 126 graven.

Arend Datema schreef in 1975 dat er militairen 
samen met hun paarden waren begraven. Een ge-
detailleerd rapport over de resultaten door de ROB 
ontbrak. Dat was in die tijd nog niet gebruikelijk. 
De opgraving werd geleid door archeoloog van 
Es. Provinciaal archeoloog Hulst was regelmatig 
op bezoek bij Arend Datema voor overleg en hij 
heeft geholpen bij de determinering van de graven, 
die door de HKKO gevonden waren. Een globaal 
rapport verscheen in 1979, geschreven door Nico 
Wigcherink, Romeinen in Kesteren.

Het eerste doel van de projectgroep is om in-
formatie te achterhalen over de Prinsenhof, met 
als leidraad de aantekeningen uit een boekje van 
Arend Datema, krantenartikelen, vondsten en wat 
dies meer zij. 

Jaren later verscheen er een veel gedetailleerder 
rapport over het grafveld. Een aantal onderzoe-
kers raakte geïntrigeerd door de conclusie uit het 
eerste rapport:  ‘Militairen werden samen met hun 
paarden begraven’. In West Europa was het in de 
Romeinse tijd niet gebruikelijk om mensen op 
hetzelfde grafveld te begraven als hun paarden. 
Dat kwam alleen voor in Oostenrijk en Hongarije, 
in een latere periode. 

DNA-onderzoek
De onderzoekers R.C.G.M. Lauwerier en W.A.M. 
Hessing deden DNA-onderzoek naar de door de 
ROB blootgelegde graven. De conclusie van het 
onderzoek uit 19921 wordt ook wel aangeduid als 
het Miss Blanche effect. Miss Blanche stond op de 
omslag van het legendarische sigarettenmerk uit 
de jaren vijftig en zestig: een aantrekkelijk ogende 
paardrijdster, die in een paar geslaagde streken op 
het pakje stond en meer suggereerde dan je eigenlijk 
zag. Zo ook in Kesteren, volgens de onderzoekers: 
de optische toevalligheid dat paarden en ruiters 
bij elkaar lagen suggereerde een verband dat er 
naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet was. 
Waarschijnlijk waren de menselijke graven van 
later datum. Het aantal gevonden graven is circa 
140, op een oppervlakte van 100 x 500 meter. Maar 
waarschijnlijk is het totaal aantal graven hoger 
geweest. Want aan de noordzijde van het grafveld 
zijn er graven weggespoeld door de rivier. En er zijn 
graven beschadigd of opgegraven in de 12de en 13de 
eeuw, toen er kanalen en sloten werden aangelegd 
om de grenzen van de percelen af te bakenen en te 
bewaken. Bij elkaar zal het grafveld waarschijnlijk 
ongeveer 250 graven hebben geteld, gebaseerd op 
de omvang van het nederzettingsterrein (vicus in 
het Latijn) van rond zes hectaren.

Dat zijn veel graven voor zo’n kleine oppervlakte. 
Er is maar een graf gevonden dat overloopt in een 
tweede graf. Dat en de vondst van nogal wat Ro-
meins tegel- en dakpanmateriaal, duidt erop dat 
de locatie van de graven zichtbaar is geweest aan 
de oppervlakte. Qua aardewerk viel het op dat er 

Uitlepelen urn Prinsenhof 
door Jan de Kleuver, Jaap van 
Dam en Jan Buys.
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helemaal geen inheems aardewerk werd aangetrof-
fen. De grafgiften zijn in bijna alle gevallen mee 
verbrand met de overledene. In totaal zijn er toch 
nog 190 grafgiften gevonden, hiervan bestond een 
kwart uit terra sigilatta (Romeins aardewerk). Op 
een groot deel was graffiti gekrast. In zeven graven 
lag een munt. In drie graven een broche. In een graf 
een mes. In twee graven een ring en in twee graven 
een zegelring. Drie graven bevatten het lichaam 
van een vrouw, kindergraven werden helemaal 
niet aangetroffen. Wel twee graven met lichamen 
jonger dan zestien jaar. Dat wijkt erg af van normale 
Romeinse vondsten. Dan zijn het aantal vrouwen- 
en kindergraven verreweg in de meerderheid. Het 
abnormale van de vondst wordt nog versterkt door 
de afwezigheid van typische vrouwensieraden als 
spiegeltjes, glazen kralen en ringen.

Normaal worden paarden aangetroffen op hun 
zij liggend. Op het grafveld Prinsenhof werden ze 
aangetroffen in andere posities. Het hoofd was 
gedraaid t.o.v. de nek. In geen enkel paardengraf 
werden bijgiften gevonden. In maar veertien geval-
len was er een combinatie van een paardengraf 
met een Romeins menselijke graf. Dat waren geen 
grote paarden, de gemiddelde schoft hoogte was 
maar143 cm. In de opgraving in Kesteren met  in-
heemse paarden was de gemiddelde schofthoogte 
nog lager, namelijk 133 cm. 

De aangetroffen paarden hebben, op basis van 
gebitsanalyse, meestal een leeftijd van tussen de 
1,5 en 3,5 jaar. Dat is te jong om al een getraind 
paard te zijn voor militaire inzet. De paardengraven 
zijn bij diverse graven verstoord door menselijke 
begraving. Dit zou niet het geval zijn als man en 
paard gelijktijdig begraven zou zijn. In alle gevallen 
liggen de paardengraven dieper dan de menselijke 

graven. Op basis van koolstof onderzoek zijn de 
paardengraven allemaal uit de eerste eeuw en ou-
der dan de menselijke graven. De graven van de 
paarden dateren tussen 50 en 100 na Christus. De 
menselijke graven zijn van eind eerste eeuw tot 
midden derde eeuw. 

Thracische troepen?
Omdat in 1974 zowel de paardengraven als de 
menselijke graven op een klein terrein werden 
aangetroffen ligt het voor de hand dat er toen een 
andere conclusie werd getrokken dan in 1992 . Nieuwe 
technieken leverden later betere informatie op. Juist 
door de stelligheid van Datema ’s visie besteedden 
de onderzoekers later veel tijd is om het bewijs voor 
zijn conclusie te vinden. En dat leidde op zijn beurt 
tot zo’n gedetailleerd onderzoek van het grafveld 
Prinsenhof door wetenschappers jaren later. 
Kan de veronderstelling van Datema dat de ruiters 
werden begraven met hun paarden worden weerlegd 
of bevestigd door dit onderzoek?  

De paardengraven dateren uit de eerste eeuw, 
de Romeinse troepen zijn na de Bataafse opstand 
(69 na Christus) vervangen door Thracische hulp-
troepen, melden schriftelijke Romeinse bronnen. 
Dit vond plaats rond het jaar 100. Daardoor was er 
ook geen mondelinge informatie overdracht over 
de positie van de paardengraven. Maar bewijs voor 
Thracische troepen in Kesteren is tot nu toe nog niet 
gevonden. Wel zijn er stempels van andere eenheden 
in het grafveld en bij de opgraving aangetroffen. Er 
blijven dus nog voldoende uitdagingen over om 
aan te tonen welke legereenheid er gelegerd was in 
Kesteren. Hiervoor is nader onderzoek nodig van 
de diverse inscripties, gevonden op het aardewerk 
van de grafvelden en het nederzettingsterrein. 

De Vrije Universiteit (VU) start een isotopen-
onderzoek naar een bepaald deel van de schedel. 
Daarmee kan vastgesteld worden uit welk gebied 
de militairen afkomstig waren. Met Stijn Heeren 
(VU Amsterdam) en Stephan Weiskönig (Museum 
Kam Nijmegen) zijn afspraken gemaakt dat de 
werkgroep volledige medewerking zal verlenen 
aan dit onderzoek. Nieuwe onderzoeksresultaten 
zullen wederzijds gedeeld worden. 

Afgelopen december hebben Carel, Joke en ik 
een bezoek gebracht aan het museum Kam in Nij-
megen en de vondsten mogen bestuderen die door 
de ROB in Kesteren zijn gedaan. Tevens kregen we 

Miss Blanche.
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inzage in een manuscript over de opgravingen in 
Kesteren, geschreven door Hulst en van Es in 2012. 
Deze samenwerking duidt op een grote waardering 
van ons werk door professionele archeologen. In 
de volgende Baron zal ik aandacht besteden aan 
het andere Romeins grafveld in Kesteren en het 
nederzettingsterrein bij het Dorpshuis in Keste-
ren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen 
wanneer u aanvullende informatie heeft en/of wil 
deelnemen aan onze projectgroep.

Noten
1.  Helinium, XXXII/1-2, 1992, pp. 78-109)
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joKe Honders

utrecHt oF Kesteren?
rAAdsel rond een AFbeelding

Een aantal jaren geleden stuitte ik op een 
intrigerende afbeelding. Een voorstelling 
van de stad Utrecht, zoals die in 690 was. Dat 

vermeldde het onderschrift in Middelnederlands 
handschrift. Omdat de andere teksten allemaal in 
het Latijn geschreven waren, lijkt het erop dat de 
Middelnederlandse tekst pas later is toegevoegd. 
Kennelijk om aan te geven wat en waar de schets 
een afbeelding van is. Maar is het wel Utrecht of 
is er een vergissing in het spel en zien we hier het 
Betuwse Kesteren?

Een Romeinse villa in Kesteren?
De tekst onder de afbeelding luidt: ‘Utrecht en 
den BUrght int iaer ons heeren Vi c Xc.’ Maar  

het Latijnse opschrift vermeldt iets heel anders: 
‘delineatio Veteris castri cUm sUBiecta Villa in insUla 
BataVorUm . sitUm sUB dagoBert rege FrancorUm, 
clodoVeo iii, PiPino majore anno domini 690.’ Ver-
taald: Schets van het oude castrum met nabijgelegen 
dorp op het Bataafse eiland. De plaats van Dagobert 
koning der Franken, Clodovech III, Pipijn de Oudere 
anno domini 690. Utrecht ligt al sinds jaar en dag 
niet op het Bataafse eiland, de gangbare benaming 
van de Betuwe in die tijd. De Middelnederlandse 
tekst lijkt er dus naast te zitten.

In het plaatje zelf is sprake van een castrum, een 
militair fort, met de naam Trecht. Trecht is een 
afgeleide van het Latijnse Traiectum en betekent 
doorwaadbare plaats en dat kunnen in ons water-
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rijke rivierengebied meerdere plaatsen geweest 
zijn. De naam castrum heeft mogelijk te maken 
met Kesteren, waarvan de naam wellicht  afgeleid 
is van castra of castrum. In Kesteren of directe 
omgeving lag zo’n castrum. In 1328, zo meldt een 
tekst uit dat jaar,  heeft Zweder van Zuylen een 
castrum in ‘Duerstede’ in leen, plus een aantal 
zaken allemaal gelegen bij Rhenen gelegen. Op 15 
april 1328 verkopen Jan, graaf van Bentheim, zijn 
vrouw Machteld en hun kinderen Simon en Otto, 
een aantal goederen aan de bisschop van Utrecht. 
De tekst luidt in het Latijn: ‘castrum in Duerstede, 
iudicium et quandam decimam apud Rhenen cum 
suis pertinentiis’. Vertaald: ‘het castrum in Duur-
stede, de rechtsmacht en de voormalige tiende bij 
Rhenen met alle toebehoren.’ Behalve het castrum in 
‘Duerstede’ worden de volgende zaken opgesomd: 
een waard tegenover Opheusden in de Nude, goe-
deren en tienden op de berg bij Rhenen, goederen 
en tienden in de Mars, goederen op de berg en te 
Elst. Het castrum en daarmee ook Duerstede moet 
zeker in de buurt van Rhenen hebben gelegen en 
niet bij het huidige Wijk bij Duurstede. 

De vraag rijst of op dit kaartje niet Kesteren 
is afgebeeld. In Kesteren zijn in de loop der tijd 
vele Romeinse vondsten aangetroffen, waaronder 
meerdere Romeinse grafvelden. Het castrum zelf 
is tot nu toe niet gevonden. 

Volgens het opschrift was dit dus Traiectum. 
Traiectum als Romeinse plaatsaanduiding komt 
op vele verschillende plekken voor. Een ervan is 
de mond van de Rhenus (Rijn), waar die zich in 
tweeën splitst. In die tijd begon de Oude Rijn tussen 
Opheusden en Kesteren.  Daar bevond zich  een 
van de plaatsen waar koning Dagobert, Clodevech 
en Pipijn zetelden. De zoon van Pipijn, Karel Mar-
tel moet in de omgeving van Rhenen een groot 
aantal goederen  hebben bezeten, die later in 855 
allemaal opgesomd worden in het testament van 
zijn achterkleinzoon Folker. Daarbij lag er in het 
nabijgeglegen Rhenen het grootste Merovingische 
grafveld van Nederland. Omdat Rhenen in de 
Romeinse en Merovingische tijd niet aan de rivier 
lag - de Oude Rijn stroomde immers veel zuidelijker 

- moet er een vlakbij gelegen plaats geweest zijn die 
wel aan de rivier lag en in die tijd van belang was. 
Dat kan leiden naar  het waterrijke gebied van de 
Mars, Leede en Oudenwaard en Kesteren. De plaats 
aan de Rhenense kant zal in een volgend artikel 

aan bod komen, de overzijde was Traiectum, de 
zetel van een aantaal koningen, zoals Dagobert 
(†639), Clodovech (†695), en Pipijn (†714). . Het 
bijzondere nu is dat we in het hartje van Kesteren 
in de oudrechterlijke archieven de naam Drucht 
tegenkomen,  zelfs nu nog terug te zien als naam 
van een huis. De naam betekent ‘leger, krijgsdienstig 
volk of schare van krijgers rond een machtig man’. 
Een duidelijke verwijzing naar een legerplaats. 

Op het kaartje zelf wordt de Villa Alliae aan-
gegeven. Deze naam kan een verwijzing zijn naar 
een Romeinse keizerlijke familie, de gens of familie 
Aelia. Keizer Hadrianus  (76-138)was bijvoorbeeld 
een van hen, zijn naam luidt voluit: Publius Aelius 
Traianus Hadrianus Augustus. Was Hadrianus de 
stichter van deze nieuwe villa in Kesteren? Mogelijk 
verwijst de naam Terleede, in een oude oorkonde 
Leyla genoemd, naar de villa (Al)liae. 

Op de afbeelding zien we ten westen van Villa 
Alliae de vermelding Vicus Vetus, ofwel het oude 
wijk (dorp). Deze Vicus is later Wijk gaan heten. 
Niet ver van de buurtschap Aalst (bij Lienden) lag 
een dorpje dat Wijck heette. Rechts bovenin het 
schetsje staat het Telonium (tolhuis) getekend. Dat 
stemt overeen met het feit  dat er in dit gebied tol 
geheven werd, later lag die tolheffing meer naar 
het westen, bij de Tollenburg. De tol is nog weer 
later naar Rhenen verplaatst. De verplaatsingen 
hebben naar alle waarschijnlijkheid  met een ver-
andering in de loop van de rivier te maken. De 
naam Tollenboomgaard in Kesteren herinnert 
nog aan de vroegere tol. 

Keulen in de Betuwe?
Koning Dagobert had hier volgens het schetsje zijn 
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zetel. Het Nederlands Geslacht-, Stam- en Wapen-
boek van Ferweda en Kok vermeldt een verwijzing 
van Dagobert naar een Van Arkel. Dagobert zou 
aan de allereerste Jan van Arkel een streek lands 
in vrije eigendom gegeven hebben, gelegen bij de 
Linge, tussen de Rijn en de Waal, als dank omdat 
hij in 641 en 642 meegeholpen had de Saksen en 
Friezen te verslaan en dat hij de Wiltenborch bij 
‘Traiectum’ had ingenomen. 

De zwaan in het wapen van de Heerlijkheid 
Leede en Oudenwaard bij Kesteren herinnert nog 
aan de familie Van Arkel, maar ook in Tiel (Hof van 
Arkel) vinden we een verwijzing naar de Van Arkels. 
Geschiedschrijver Slichtenhorst noemt een Jan van 
Arkel die omstreeks 1019 heer van Ochten was. Hun 
grondgebied kan een hele strook land geweest zijn 
die tot aan Gorichem heeft doorgelopen.

Het bovengenoemde Wiltenborch is niet goed 
te rijmen met het huidige Utrecht. Men zoekt deze 
plek bij Vechten, terwijl de missionaris Liudger die 
rond het eind van de 8e eeuw een hagiografie over 
bisschop Gregorius schreef, Traiectum wel degelijk 
gelijkstelt met Wiltenburg. Volgens kroniekschrijver 
Melis Stoke was de Wiltenburg de hoofdstad van 
een wreed volk die in “ ‘t lant beneden Nimaghen 
woonden wilen Nederzassen hiet’’. In Kesteren 
bestaat nog de perceelsnaam Sassenhoek en een 
perceelsnaam De Burcht. 

Op het kaartje staat een ingetekende kerkje gewijd 
aan Sint Thomas. Dat wordt door koning Dagobert 
aan bisschop Kunibert van Keulen geschonken om 
van hieruit de bekering van de heidense Friezen op 
zich te nemen. Na de dood van Dagobert herove-
ren de Friezen het gebied, verwoesten het kerkje 
en gaan zich hier vestigen. Mogelijk eerst Aldgisl 
(678) en later Koning Radboud. In 689 vindt bij 
Dorestad een slag plaats tussen koning Radboud 
en de hofmeijer Pepijn II en komt Traiectum weer 
in Frankische handen. Dit komt overeen met het 
jaartal 690 op het kaartje. Die slag kan dus eerder 
bij Wijck in de Oudenwaard plaats gevonden heb-
ben dan bij Wijk bij Duurstede. De gelijktijdige 
vermelding van ‘kregen Dorestad en Traiectum 
weer in handen’ verwijst naar de nauwe samenhang 
tussen beide plaatsen, die dicht bij elkaar gelegen 
moeten hebben. Na de verovering door de Franken 
bouwde Willibrord onder hun bescherming het 
door de Friezen verwoeste Thomaskerkje weer 
opgebouwd en wijdde het aan St. Maarten. De 

missionering ging toen vanuit deze plaats verder.
In 716 in de slag bij Keulen tegen de Frankische 

hofmeier Karel Martel krijgen de Friezen o.l.v. 
Radboud Traiectum weer in handen. Die slag 
vond naar alle waarschijnlijkheid niet plaats bij het 
Duitse Keulen maar bij een ander vlakbij gelegen 
Betuws Keulen. Want tussen Ingen en Lienden is er 
een perceelsnaam de Keulse Kamp, bij Dodewaard 
een gelijknamige perceelsnaam, alsook bij Driel. 
Het is afgeleid van Colonia(net zoals het Duitse 
Keulen afgeleid is van Colonia: Colonia Claudia 
Ara Agrippinensium. Het betwiste gebied lag in 
onze contreien en niet in Duitsland. Dat verklaart 
ook waarom Dagobert het door hem gebouwde 
Thomaskerkje aan bisschop Kunibert van Keulen 
schonk, met de opdracht om vanuit dat kerkje de 
bekering van de heidense Friezen te ondernemen. 
Waarom schenken aan een bisschop die in het verre 
Duitse Keulen zit? Kunibert was daarbij een goede 
vriend van Dagobert en belast met de opvoeding 
van diens zoon Sigibert III. 

Een kasteel te Achterberg
We verplaatsen ons nu naar de elfde eeuw. Rond 
1040 liet de bisschop in Traiectum aan zijn burcht 
Trecht een bisschoppelijk paleis bouwen. Hendrik 
III, keizer van Heilig Rooms-Duitse Rijk, voegde 
daar zijn palts Lofen aan toe. Dit paleis wordt 
gesitueerd in het huidige Utrecht tussen het Dom-
plein en de Oude Gracht. In 1285 is dit Lofen er 
al niet meer en op de plaats staan drie huizen die 
tot het Domkapittel horen. Het verdwijnen van 
Lofen zou het gevolg zijn van het woeden van een 
negendaagse brand in 1253. Maar lag dit Lofen 
wel in het tegenwoordige Utrecht? 

Want in het hartje van Kesteren komen ook 
soortgelijke namen als de Burcht, de Prinsenhof 
en Leuvestein voor. Een ander woord voor Leuven 
is Loven of Lofen. 

De naam Prinsenhof in Kesteren is als volgt te 
verklaren: De bisschoppen van Traiectum werden 
een onafhankelijke rijksvorst  en rond die tijd prins-
bisschop genoemd. Ze verwierven die macht in 
de elfde eeuw, toen de bisschop in Traiectum zijn 
bisschoppelijk paleis liet bouwen. Dat was in de tijd 
van bisschop Adelbold, die volgens Slichtenhorst 
in Zandwijk bij Tiel geboren was. Adelbold kreeg 
in 1026 ook grafelijke rechten in Teisterbant. De 
bisschop van Traiectum wordt op een gegeven 
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moment ook als burggraaf van Traiectum betiteld. 
Dit heeft dan eerder betrekking op Kesteren dan 
Utrecht want Traiectum moet in het graafschap 
Teisterbant gelegen hebben volgens een charter 
bij Bondam: ‘id est comitatu Testerbant, situm 
ad Traiectum sancto Martino’. Vertaald: ‘In het 
graafschap Teisterbant, gelegen bij Traiectum St. 
Maarten’. Deze vermelding kan niet op Utrecht slaan, 
want zover heeft de gouw Teisterbant zich nooit 
uitgestrekt. De kerk van Kesteren moet daarmee 
aan Sint Maarten zijn gewijd.

De broers van prins-bisschop Andries van Kuijck, 
Hendrik en Godfried van Kuijck worden rond 
1100/1150 ook als graaf van Traiectus betiteld. Ida 
van Boulogne was de moeder van de de drie broers 
(zie ook mijn artikel over Cunera in dit nummer), 
de zus van Godfried van Bouillon!Bovengenoemde 
graaf Jan van Bentheim had tot overgrootvader 
Boudewijn van Bentheim, die eveneens als burggraaf 
van Traiectum betiteld wordt. Boudewijn had als 
moeder Alveradis van Kuijck, een afstammelinge 
van een van de bovengenoemde broers van Kuijck. 

Wanneer het huidige Utrecht bisschopszetel werd, 
wordt uit de oude documenten niet duidelijk. Feit 
is wel dat de Utrechtse bisschop in de loop der tijd 
op verschillende plaatsen  zijn zetel heeft gehad. 
Behalve in het huidige Utrecht ook in Achterberg 
(Ter Horst), in Bodegraven en in de 15e eeuw ook 
in Wijk bij Duurstede. 

Utrecht was zeker ook een Romeinse legerplaats, 
dat moge duidelijk zijn uit de archeologische res-
ten onder het Domplein. Maar het hoeft niet het 
Traiectum uit vroege tijd te zijn. De vroege naam 
voor Utrecht was Ultrajectinum, een naam die pas 
voorkomt na 870. Dit blijkt uit de aanhef van een 
oorkonde bij Mieris, ‘Cathedrale Ultrajectinum’. 
De oorkonde luidt als volgt: ‘Arnoldus, Heer van 
Wesemale, geeft openlijk te kennen honderd marken 
schuldig te zijn aan de Eerwaarde Heren Deken en 
leden van het Kapittel van de Hoofdkerk van Tra-
jectum op grond van een in het verleden gesloten 
overeenkomst en van door hen voor hem, Arnoldus, 
gedane uitgaven. Deze schuld zal namens hem 
tijdens het eerstkomend Kerstfeest te Trajectum 
voldaan worden door de Broeders van het Huis 
van de Tempel.’ Bedoeld zijn hier de broeders van 
de Orde der Tempeliers.

De internetsite ‘Tempelieren in Nederland’ kan 
dit Traiectum niet goed plaatsen.

Zowel de kapittelkerk als ook het Tempelhuis 
moeten in een Trajectum gelegen zijn. 

In Maastricht was destijds geen kathedraal te 
vinden, in Utrecht wel. Toch zou in Utrecht nooit 
sprake geweest zijn van een vestiging van de Tem-
pelorde, want Guido van Avesnes, de bisschop van 
Traiectum, bericht in 1307 aan de Franse koning, 
dat in zijn gebied geen huizen van de Tempel-
orde voorkomen. De naam Ultrajectum komt 
pas na 870 voor en moet gediend hebben om een 
onderscheid te maken met een andereTrajectum 
of Trecht. Bisschop Guy van Avesnes (die de Tol-
lenburg bij Lienden liet bouwen) was bisschop van 
Traiectum (Inferior) en had dus niets met Utrecht 
(Ultrajectinum) en het daar aanwezig Huis van de 
Tempel te maken. 

Duidelijk is dat een van de bisschoppen, Godfried 
van Rhenen, even na 1163 – na de verwoesting van 
zijn houten kasteel in Achterberg – op dezelfde 
plaats een kasteel in steen laat herbouwen. Op 
een zeer strategische plaats, het grensgebied met 
Gelre. Voor zijn dood in 1178 schenkt Godfried 
dit kasteel aan de kerk van ‘Traiectum’ ten dienste 
van het bisschoppelijk bestuur. Heeft Godfried de 
bisschoppelijke zetel van Traiectum (Kesteren) 
naar Achterberg verplaatst? De verplaatsing kan 
te maken gehad hebben met een verandering in 
de loop van de rivier. In 1165, en dit tijdstip komt 
overeen met de bouw van het stenen kasteel, ver-
leent keizer Frederik toestemming dat de Nude 
doorgraven mag worden, dat de dam bij ‘Suadeburg’ 
opgeruimd moet worden en dat de dam bij Wijck 
mag blijven liggen. 

Conclusie
Als we in de oudste oorkondes de naam Traiectum 
tegenkomen, zullen we dus nadrukkelijk moeten 
bedenken dat er meerdere Traiectums waren. In 
de loop der eeuwen heeft dat tot veel verwarring 
en vragen geleid. Mogelijk is er met dit artikel enig 
licht in de duisternis geschapen. En blijkt Utrecht 
niet Utrecht en Keulen niet Keulen. In een volgende 
artikel komt de plaats Dorestad aan bod, een plek 
nauw verbonden met Traiectum. Of die plaats wel 
dezelfde is als het huidige Wijk bij Duurstede blijkt 
een boeiende vraag te zijn.
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joKe Honders

1.  De Algemene ledenvergadering vond plaats op maan-
dag 1 april 2018, zie de notulen.

2.  De Historische Kring in 2018 
Het ledental van de HKK&O bedroeg eind 2018 409 
leden. Over heel 2018 genomen een aanwas van 1 
nieuw lid. Er vielen er 21 weg en er kwamen er 22 bij.

Bestuur
Het algemeen bestuur vergaderde in 2018 vijf maal. 
De (nieuwe) voorzitter de heer Christoffel van Esterik 
heeft eind 2017, na een jaar voorzitterschap, te kennen 
gegeven dat besturen niet zo goed bij hem past. Zoals 
vantevoren met hem was afgesproken zou Van Esterik 
het eerst een jaar proberen. Zijn passie ligt meer bij het 
schrijven van artikelen en boeken. Daarom is Christof-
fel van voorzitter naar hoofdredacteur van ons nieuwe 
trimesterblad De Baron doorgeschoven. Ook bestuurslid 
Chris de Bont besloot te stoppen met zijn bestuurswerk. 
Na 30 jaar  mooie jaren vindt hij dat het genoeg geweest. 
Chris is op de ALV benoemd tot Erelid van de HKK&O. Als 
Kring kunnen we met vragen altijd bij Chris terecht. Die 
toezegging heeft hij gedaan. Er zijn  na de Jaarvergadering 
een aantal nieuwe kandidaten bereid gevonden om ons 
bestuur te komen versterken. Belangstellenden hebben 
ondertussen een aantal keren meegedraaid met het bestuur.  

Lezingen
In het verslagjaar werden wederom negen lezingen ge-
houden, waarvan allen in het Streekmuseum te Ommeren. 
Naar de laatste drie lezingen van 2018 kwamen opvallend 
veel meer bezoekers dan voorheen. Een verheugende ont-
wikkeling. De lezing van november 2018 kende zelfs 140 
toehoorders! De sterk toegenomen belangstelling voor de 
lezingen komt, meent het bestuur, door de nieuwe aanpak 
van sprekers uitnodigen en thema bepalen. Geprobeerd 
wordt om vooral lezingen te organiseren met een thema 
uit, of over, onze eigen streek. Lezingen die bijvoorkeur 
gegeven worden door lokale sprekers, of sprekers met 
een sterke affiniteit voor het rivierengebied. Verder 
publiceren we de lezingen in de lokale huis-aan-huis 
bladen, Facebook en diverse sites uit de streek waarvan 
het bestuur  weet dat die door velen worden gevolgd. Deze 
manier van bekend maken van onze lezingen, en later  

 
 
 
ook van onze andere activiteiten, wil het bestuur nog 
verder gaan uitbreiden. Hopelijk zet deze groei in het 
bezoekersaantal op de lezingen zich door zodat we op 
die manier meer en meer bekendheid in de regio krijgen. 
Vanuit onze Kring werden door een aantal leden ook 
dit jaar weer lezingen gegeven  voor verenigingen in de 
regio. Dat geeft de HKK&O ook regionale bekendheid.

De Dagexcursie.
De excursie voerde ons dit jaar naar het Boerenbonds-
museum in Gemert (Noord-Brabant) (www.boerenbonds-
museum.nl). Vandaaruit maakten we een rondrit met 
gids door de streek de Peel.

Nieuwsbrief
Ons nieuwe trimester tijdschrift ‘De Baron’ verscheen 
dit jaar, conform de planning, drie maal.

Publicaties
Vanuit de HKK&O zijn er in het verslagjaar geen publi-
caties verzorgd. 

Archeologie
Door de komst van André van Ingen als kandidaat-be-
stuurslid van de Kring, met als specialiteit archeologie, 
heeft onze Werkgroep Archeologie een nieuwe impuls 
gekregen. André van Ingen is sinds 1974 lid van onze 
Vereniging en was in de begintijd van de Kring nauw 
betrokken bij meerdere belangrijke opgravingen. Bij-
voorbeeld ‘Prinsenhof’ in Kesteren, op de Beldert in 
Zoelen en op het ‘Eiland van Maurik’. Later kon hij, door 
drukke werkzaamheden, niet meer actief meedraaien in 
de Kring, maar nu hij meer tijd heeft gekregen stort hij 
zich volop in allerlei nieuwe ontwikkelingen. Als bestuur 
zijn we erg blij met de komst van dit aspirant bestuurslid. 
Zie ook het jaarverslag van de Werkgroep Archeologie.

De Tabula Batavorum
Deze verscheen op vrijdag 9 november voor de negentiende 
maal. Dit jaarboek had deze maal als titel: ‘Strijd om de 
kansel’. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Gerrit 
Mentink, oud-archivaris van de provincie Gelderland. De 
bijeenkomst was wederom in ‘Het Veerhuis’ te Opheusden. 
Het thema voor de komende Tabula is ‘Verkeer en Vervoer 
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De Baron hkk&o - adi  2e jaargang  nr.  5 – februari 2019- 24

in de Betuwe’. De Tabula van 2018 was de laatste die 
automatisch is inbegrepen in het lidmaatschap van de 
Kring. Door de komst van ons trimester blad ‘De Baron’, 
dat in kleur wordt uitgegeven, en daardoor prijziger en 
ook omvangrijker is dan onze oude (zwart-wit) ‘Nieuws-
brief’, heeft het bestuur besloten het automatisme van 
toezenden van de Tabula te verlaten. Anders moet de 
contributie voor de Kring te sterk stijgen. Leden die 
de Tabula graag willen hebben, kunnen die voortaan 

<Advertentie>

kopen via het Arend Datema Instituut.  Voor de prijs en 
bestelling zie bladzijde 38.

Overlijden van Hans van Tintelen
Op de valreep van het oude naar het nieuwe jaar, ontving 
het bestuur het droeve bericht dat ons zeer gewaardeerde 
en actieve lid Hans van Tintelen is overleden. Zie zijn In 
Memoriam elders in ‘De Baron’. 

Een webdesigner op vrijwillige basis.
Iemand die bekend is met het pakket Web
Content Management (Wcms) van Wordpres.
Inlichtingen bij André van Ingen.
(Andre.van.Ingen@capi.co.nl)

Met   spoed   gevraagd:
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In november 2018 was het vier jaar geleden dat we 
verhuisden naar het Streekmuseum in Ommeren. Een 
mooie locatie waar we het erg naar onze zin hebben. Om 
onze openingstijden conform de openingstijden van het 
totale museum te laten lopen, kampen we helaas bij het 
ADI met te weing vrijwilligers voor de bemensing. We 
zijn dan ook nog steeds op zoek naar mensen die ons 
een handje daarbij zouden willen helpen. De Historische 
Kring heeft wel veel leden, maar het aantal mensen waar 
we een beroep op kunnen doen is helaas maar gering. 
Mocht u interesse neemt dan contact met ons op via het 
bekende mailadres info@hkko.nl 
Wat het aantal bezoekers aan het ADI betreft zitten 
we op een aantal van 1033, waarbij belangstellenden 
die tijdens het museumbezoek soms ook even bij ons 
rondkijken, niet zijn meegeteld. 
We hebben een computerdeskundige uit Kesteren bereid 
gevonden om in zijn vrije tijd alle computers in het ADI, 
het netwerk en de beveiliging daarvan beter op orde 
te brengen. 

Inventarisaties
De genealogische gegevens worden steeds beter geor-
dend. De fotocollectie krijgt de volle aandacht, maar er 
is nog heel veel te doen. Steeds weer komen er nieuwe 
foto’s tevoorschijn. 
We krijgen vaak ook schenkingen uit inboedels van 
overledenen, zoals oude boeken of andere paperassen. 
Zie daarvoor de schenkingslijst elders in De Baron.

De bibliotheek wordt aangevuld wanneer er nieuwe 
boeken over ons werkgebied verschijnen. Per mail krij-
gen we wekelijks vragen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Ook hier gaat heel veel tijd inzitten. 

Financiën
De financiële resultaten over het afgelopen jaar laten 
een negatief saldo zien, omdat we geen boeken hebben 
uitgeven en geen gemeentelijke subsidies meer krijgen. 

Museumgedeelte
In ons museumgedeelte is er dit jaar veel energie gesto-
ken in een betere en mooiere verlichting van de vitrines. 
Daar zijn we nog steeds niet klaar mee. Ook moeten er 
nog verwijzingsbordjes komen. 
We kregen weer mooie archeologische vondsten in bruik-
leen van detectorzoekers en andere particulieren. 
En hopen dat iedereen een kijkje komt nemen. 

Tot slot
Samenvattend kunnen we terugkijken op een goed jaar. 
De belangstelling van de vele bezoekers geven ons 
vertrouwen in de toekomst. 
Tenslotte een woord van dank aan alle vrijwilligers die 
dit alles mogelijk hebben gemaakt. Rest mij nog een 
medeling: We kregen op oudjaarsdag het droeve bericht 
dat onze vrijwilliger Hans van Tintelen is overleden. Zie 
ook elders in De Baron.

joKe Honders

 jAArverslAg Arend dAtemA instituut  2018
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cArel versluis

Voor u ligt alweer de eerste ‘Baron’ van 2019, maar 
graag neem ik u nog even mee naar het overzicht van de 
archeologische activiteiten van het afgelopen jaar 2018.

Er waren in de loop van 2018 nogal wat ontwikkelingen 
gaande binnen de HKKO en het ADI. Met name binnen 
onze werkgroep archeologie.

Zo is de werkgroep in de loop van het afgelopen jaar 
gegroeid tot ongeveer twintig leden, inclusief enkele 
jeugdige schoolgangers.

Binnen de werkgroep zijn meerdere nieuwe projecten 
op touw gezet met als doel de archeologische informatie 
waarover wij beschikken, beter voor het grote publiek 
en de wetenschap toegankelijk te maken.

In de vorige Baron heeft u hierover al enige infor-
matie kunnen lezen. De bedoeling is dat we met een 
zogenaamde archeo hotspot op onze bovenverdieping 
binnen het SBB ‘Het kenniscentrum van de archeologie 
in de Betuwe’ gaan worden.

Om dat te realiseren zijn de leden van de werkgroep 
vooral in de tweede helft van 2018 druk bezig geweest 
om de nodige contacten te leggen met professionals en 
wetenschappers in de archeologie; ook wordt er gezocht 
naar fondsen en sponsors. Zo proberen we aandacht te 
trekken om ‘Het archeologische gat van Gelderland’ in 
te gaan vullen!

Zo weten we bijvoorbeeld nu al dat er wel degelijk 
een Romeinse versterking en grensweg [Limesweg] in de 
omgeving van de kern van Kesteren geweest is.

De talloze archiefstukken in ons bezit, gecombineerd 
met de informatie van de professionele opgravingen in 
Kesteren, zorgt immers al voor een mooi ingevuld puz-
zelgedeelte, waarover wij u de komende tijd zeker op 
de hoogte gaan houden.

Een drietal bestuursleden bezocht op 30 november 
het archeologisch depot museum Kam in Nijmegen. Ze 
kregen daar de mogelijkheid om de nog niet eerder 
vertoonde vondsten/resultaten van de opgraving van 
het grafveld Prinsenhof te onderzoeken.Wij stonden 
versteld van de vele informatie die het manuscript, en 
de veldtekeningen ons gaf.

Gekoppeld aan ons eigen onderzoek naar Romeinse 

resten in de Betuwe hebben we op 3 november een 
eigen uitgezette fietsroute van zestig kilometer gefietst 
in gezelschap van een medewerkster van het Erfgoed 
Gelderland. De route werd zo interessant bevonden, dat 
we door het vele stoppen/vertellen/foto‘s nemen, maar 
de helft hebben kunnen afleggen, dus volgt er zeker nog 
een tweede fietstocht dit jaar.

Op 10 december zijn onze activiteiten en doelstellin-
gen middels een korte presentatie aan de professionele 
wetenschappers tijdens een Romeinenmeeting in het 
RMO gepresenteerd.

Het was bijzonder verheugend te horen dat wij als 
projectgroep PAN inmiddels officieel door Stijn Heeren 
van de VU Amsterdam zijn benoemd tot het zelf mogen 

 jAArverslAg werKgroep ArcHeologie 2018
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Ochten  Telefoon (0344) 64 17 93 

<Advertentie>

registreren van archeologische vondsten in de officiële 
database van de wetenschap.

Inmiddels zijn de eerste foto’s  en bewerkingen afge-
rond en ligt er nog heel veel werk te wachten.

In de kerstvakantie zijn we ook begonnen met een 
grondboorproject in samenwerking met de BATO uit Tiel. 
Zullen wij hiermee ooit de castellumgracht/muur of de 
Limesweg gaan aanboren in het komende jaar?

Afgelopen jaar kreeg ik de mogelijkheid om aan twee 
opzienbarende archeologische opgravingprojecten mee 
te werken door het maken van foto’s en films. Weliswaar 
waren het twee  projecten buiten de Betuwe, maar ik wil 
ze toch graag onder de aandacht brengen.

Tijdens de opwindende graafweken in juni 2018 in 
het gigantisch omvangrijke archeologische gebied van 
Dreumel werden maar liefst vier historische schepen 
opgegraven, waaronder twee Romeinse, en twee mid-
deleeuwse schepen.

En in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn werd in het 
najaar tegelijk met de Limesweg ook een Romeinse 
moerasbrug opgegraven.

Vele uren ben ik op deze twee projecten aan het 

ZAAD- EN PLANTENHANDEL
Firma 

S.A.H. van Binsbergen & Zn.

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

•   Tuinbloemen, landbouwzaden 
   en bestrijdingsmiddelen;
 • Alle soorten pootaardappelen,      

   planten en meststoffen.

Uw adres voor:

fotograferen en filmen geweest.  Daarvan stel ik op dit 
moment mooie reportages samen. Die zullen te zijner tijd 
in ons museum getoond worden in onze vaste opstelling.

Tenslotte nog enkele opzienbarende vondsten van 
het afgelopen jaar. Door de extreem lage waterstand in 
de rivier was het nog nooit eerder voorgekomen om zo 
kort langs de vaargeul te kunnen zoeken op het eiland 
van Maurik.

Na de vele vondsten in het verleden, gingen we menige 
zaterdag op pad, in de hoop iets te vinden bij dat lage 
water. Maar de resultaten vielen enigszins tegen. Wel 
werd er een Romeins naamplaatje gevonden, een gave 
zilveren denarius en een muntfibula.

Heeft u na het lezen van dit artikel zin om mee te doen 
aan een project of activiteit, neem dan contact op met: 
Carel Versluis (mob.nr. 06-48412150).
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Samengesteld door Marlies van Oosten info@hkko.nl
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Maandag 11 maart 2019 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31
Roger Crols
Oud Land Nieuwe Dorpen, Architectuur van de wederopbouw in de Betuwe (1940-1965)

De wederopbouwjaren na de Tweede Wereld-
oorlog staan bekend als de jaren waarin door de 
pijlsnelle modernisering de welvaartmaatschappij 
gestalte kreeg. Die wederopbouw betrof in de 
Betuwe niet alleen het herstel van de grote oor-
logsschade in het gebied maar ook het naoorlogs 
herstel van de algemene bouwproductie en de 
daarmee gepaard gaande omvangrijke stads- en 
dorpsuitbreidingen (vroeg-naoorlogse wijken), 
aanleg van haven- en industriegebieden, infra-
structurele werken, de ruilverkavelingen en de 
wederopbouw van boerderijen. De naoorlogse 
jaren kenden ook een ongekende bloeiperiode 
in toegepaste kunst en architectuur.

De wederopbouwperiode is bijzonder in de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis. De archi-
tectuur vernieuwde zich door de ontwikkeling 
en toepassing van tal van nieuwe materialen en 
werkwijzen. Veel van wat toen tot stand is geko-
men staat op dit moment onder druk door krimp, 
ontkerkelijking, infrastructurele ontwikkeling, 
verduurzaming en ingrijpende veranderingen 
in de agrarische sector.

De lezing schetst een beeld van de ontwikkelingen 
in Nederland in het algemeen en in Gelderland 
en de Betuwe in het bijzonder. Tal van architecten, 
stedenbouwkundigen,  beeldend kunstenaars en 
bestuurders werkten samen met de bevolking 
aan een betere en modernere samenleving. Wie 
waren dat en wat waren hun drijfveren? En wat zijn 
de kwaliteiten van deze periode en de betekenis 
ervan voor de huidige tijd? En waaraan kunnen 
we de bouwwerken uit die periode herkennen 
en wat maakt de Betuwe uniek in Gelderland? n

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

Roger Crols.

<Advertentie>
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Maandag 8 april 2019 - 20.15 uur. Na afloop van de Algemene Ledenvergadering
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31
Dr. F.Th.J. Godin
De geschiedenis van het adellijke huis Kortenhoeve in Eck en Wiel

Mijn onderzoek richtte zich op twee aspecten: de 
bewonersgeschiedenis en de bouwkundige aspecten 
van het huis. Ik deed vergelijkend literatuuronderzoek 
en bronnenonderzoek, aangevuld door adviezen 
van de Hoge Raad van Adel en het CBG-centrum 
voor familiegeschiedenis te Den Haag. Een waar-
devolle bijdrage waren de discussies die ik voerde 
met Joke Honders van de HKK&O, die grote kennis 
van de lokale geschiedenis heeft. Daarnaast deed 
ik eigen observaties ter plekke. Ook sprak ik met 
bewoners, zowel met een lid van de familie Vonk 
als met de bewoners van Stichting l'Abri, die daar 
nu gehuisvest is.

 Een van de belangrijkste bronnen zijn de artike-
len van Jacobus Anspach (1830-1909). Zijn onder-
zoeksresultaten vormen een belangrijke bijdrage 
tot begrip van de geschiedenis van het huis maar  
veroorzaken ook misverstanden. Misverstanden 
omdat een kritische genealogiebeoefening in de 
tweede helft van de negentiende eeuw nog in de 
kinderschoenen stond. Zo baseerde Anspach zich 
op een oude familieoorkonde uit het archief van 
de familie Panthaleon van Eck. Maar dat bleek 
een verhaal met een mythische oorsprong te zijn. 
Zo werd duidelijk dat de gereconstrueerde vroege 
geschiedenis van Kortenhoeve door Anspach, vooral 
wat betreft het oude kasteel uit 1266, op fictie be-
rustte. In mijn onderzoek ga ik na hoe en waarom 
zo'n misverstand kon ontstaan en waarom Anspach, 
die een serieus onderzoeker was, zich zo had laten 
misleiden.

Ook al heeft er in 1266 nooit een kasteel Eck 
bestaan doet dat niets af aan het feit dat het huidige 
huis een geschiedenis van bijna zeven eeuwen heeft 
en ondanks vele verbouwingen nog steeds veertiende 
eeuwse bouwdelen kent. Ook de bewonersgeschiede-
nis is interessant. Vanaf de zeventiende eeuw werd 

het huis bewoond door de adellijke familie Cocq 
van Delwijnen. Daarna vestigde aan het einde van 
de negentiende eeuw het burgemeestersgeslacht 
Verbrugh zich er. In het midden van de de twin-
tigste eeuw kwam er de fruittelersfamilie Vonk die 
het huis en boomgaard pachtte in een maatschap 
met Verbrugh. Begin jaren zeventig werd het huis 
door de familie Verbrugh verkocht aan Stichting 
L'Abri Nederland die in het huis een christelijk 
bezinningscentrum stichtte. 

 De belangrijkste conclusie van mijn onderzoek 
is dat de vroege geschiedenis van Kortenhoeve 
inclusief de mythe over het dertiende eeuwse kas-
teel Eck op fantasie berust. Onderzoek bij diverse 
archieven leverden mooi beeldmateriaal op. Ik 
hoop met mijn onderzoek een zinvolle bijdrage te 
hebben geleverd aan het begrip van de bewoners- 
en bouwgeschiedenis van dit historische huis. n

Dr. F.Th.J. Godin.
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Maandag 13 mei 2019 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31
Nils Kerkhoven
Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee

Toen in 2010 het zandwin-en natuurontwikke-
lingsproject 'Over de Maas' van start ging werd er 
archeologisch niet bijzonder veel van verwacht. 
De verplichte onderzoeken spraken zelfs van een 
lage verwachting. Zonder deze voorkennis waren 
er toch veel detector amateurs en andere struiners 
die het steeds veranderende landschap op tastbare 
resten van onze geschiedenis onderzochten. Onder 
deze zoekers en wandelaars bevonden zich ook 
twee professionele archeologen die elkaar toeval-
lig in dit gebied ontmoetten. Met hun kennis van 
de waterrijke geschiedenis van dit gedeelte van 
Nederland en om te proberen om de vondsten (en 
daarmee de informatie) uit dit gebied bij elkaar te 
houden bedachten zij dat het een goed idee zou 
zijn om een archeologische werkgroep te formeren. 
Na uitgebreid overleg met de ontwikkelaar van 
het gebied, Nederzand, was de oprichting van 
een archeologische werkgroep in 2010 een feit. De 
toenmalige werkgroep sprak onderling af dat de 
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vondsten bij elkaar zouden blijven, dat bijzondere 
vondsten in een projectcollectie zouden komen en 
dat zij als extra ogen in het gebied zouden functio-
neren voor de ontwikkelaar. Sindsdien houdt de 
werkgroep zich vrijwillig en enthousiast bezig met 
het verzamelen van vondsten op het land en op 
de ontzandingsplas. De werkgroepleden speuren 
het gebied af naar vondsten en sporen, mogen 
meekijken met het werk en worden ingeseind bij 
bijzondere zaken die omhoog komen bij het graven 
in zand en klei. Sinds 2015 is er ook een nagenoeg 
permanente bezetting op de zandwin-installatie 
door leden van de werkgroep. 
De lezing 'Expeditie over de Maas, archeologie 
met de stroom mee' vertelt het verhaal van dit 
bijzondere avontuur dat leidde tot de ontdekking 
van de "grootste archeologische vindplaats van 
Nederland" en laat u kennismaken met de vele 
bijzondere vondsten tot nu toe. n
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Deze lezing is een extra lezing voorafgaand aan 
de kastelenexpositie die in de maand juli in het 
Streekmuseum Baron van Brakell te bewonderen 
is. Kastelen hebben altijd tot iedereens verbeelding 
gesproken en doen dat nog steeds. Onze eigen 
mooie Neder-Betuwe was een paar eeuwen geleden 
nog rijk aan aanzienlijke gebouwen. Helaas zijn 
ze allemaal onder de slopershamer gekomen en 
verdwenen. Vooral in de jaren na de Franse tijd 
verdwenen er veel kastelen. 
Aan bod zullen komen vooral de kastelen en huizen 
rondom Ommeren zoals Den Eng in Ommeren; 
Geldersweert en Blijwerve in Ingen; Den Oldenhof, 
Kermestein en de Tollenburg te Lienden. Het meest 
bijzondere zal kasteel Ter Leede worden, waar uit 

Maandag 24 juni 2019 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31
Joke Honders
Kastelen in de Neder-Betuwe
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Voor machines, 
ijzerwaren,

gereedschappen, 
dierenvoeding,

hengelsport 
en nog veel meer naar:

Piet van Walsem
Opheusden

Dorpsstraat 2a
Tel. (0488) 44 13 17

<Advertentie>

oude oorkondes inmiddels nieuwe feiten boven 
water zijn gehaald. Het verhaal gaat niet alleen 
over de gebouwen, maar ook over de mensen die 
er woonden en die hun stempel hebben gedrukt 
op de dorpen in de Neder-Betuwe. n

<Advertentie>
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Dinsdag 19 maart 2019 - 19.30 uur
Algemene Ledenvergadering
De bij deze ledenvergaring behorende documentatie wordt momenteel samengesteld 
en zal tijdig aan de leden van de HKMB worden verstrekt.
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

Dinsdag 19 maart 2019 - 19.30 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62
Jan van Boeijen
Zij werden geroepen

Op 1 december jl. presenteerde Jan van Boeijen 
zijn nieuwe boek Zij werden geroepen. Het boek 
vertelt het verhaal van de zes in het voormalige 
Ned. Indië gesneuvelde militairen die in Andelst 
worden herdacht door het monument voor het 
voormalige gemeentehuis. Jan heeft uitgebreid 
studie gedaan naar het leven van deze mannen. 
In het zeer fraai vormgegeven boek zijn zes bio-
grafieën opgenomen. Deze levensbeschrijvingen 
geven tegelijkertijd een beeld van het leven in 
onze dorpen (Zetten, Herveld-Andelst en Oos-
terhout) in de twintiger en dertiger jaren van de 
vorige eeuw en in de oorlogstijd. Uiteraard komen 
ook hun belevenissen in Indonesië aan de orde.
Jan vertelt tijdens deze lezing uitgebreid over de 
totstandkoming van het boek, waar hij jarenlang 
aan heeft gewerkt. Uiteraard is het boek die 
avond ook te koop.

De oorlog in Indië (van 1946 tot en met eind 
1949, met een staartje rond 1960 in Nieuw Gui-
nea) is in de loop der tijd in de vergetelheid 
geraakt. Omdat het boek ook het leven schetst in 
onze dorpen in lang vervlogen tijden, heeft onze 
Kring het initiatief genomen om een educatief 
programma op te stellen voor belangstellende 
scholen. n

begrafenisverzorging
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken

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

Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e.o.

Familie Wevers • Torenstraat 3a
6669 DN  DODEWAARD

(0488) 41 10 55 • (06) 300 40 552
info@weversuitvaart.nl
www.weversuitvaart.nl

<Advertentie>



De Baron hkk&o - adi  2e jaargang  nr. 5 – februari 2019 35 -

l
e

z
in

g
e

n
 H

K
m

b

Dinsdag 16 april 2019 - 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62
Wim Huijbrechts
Hendrik Danielz Slatius (Hendrik Slaet)

De spreker van vanavond deed een klein onder-
zoekje in de annalen van de N.H. Kerk aan de 
Schoolstraat in Herveld. Daar kwam hij de naam van 
Hendrik Slatius tegen. Slatius was in het begin van 
de zeventiende eeuw enige tijd een remonstrantse 
predikant in die kerk.  
Op dat moment wist Slatius waarschijnlijk niet 
dat hij later een relatief grote rol zou gaan spelen 
in de geschiedenis van ons land. 

In de protestantse kerk ontstonden al gauw 
twee stromingen. Aan de ene kant de Remon-
stranten (ook wel Arminianen genaamd) die aan 
de bijbel tekst interpretaties toevoegden, ook wel 
Rekkelijken genoemd.  Daartegenover stonden 
de Contraremonstranten (ofwel Gomaristen). Zij 
namen de bijbeltekst letterlijk zoals die er stond en 
gaven er geen eigen interpretatie aan. Zij werden 
de Preciezen genoemd.

In die tijd was Johan van Oldenbarnevelt lands-
advocaat (raadspensionaris) en de politiek leider 
van de Republiek. Prins Maurits was de succesvolle 
aanvoerder van het Staatse Leger. De twee werkten 
goed en succesvol samen. De slag bij Nieuwpoort, 

die niet goed afliep voor de Republiek, bracht een 
kink in de kabel en de rivaliteit tussen de twee 
leiders nam toe. 

Tijdens de synode van Dordrecht (1618-1619) 
hebben de theologen getracht een einde te maken 
aan de godsdiensttwist tussen remonstranten en 
contraremonstranten. De discussie tijdens die 
synode was overigens erg beperkt. Aan het eind 
van de synode hadden de contraremonstranten het 
pleit beslecht. Veel remonstranten namen de wijk.

Maurits had de kant van de contraremonstranten 
gekozen, van Oldenbarnevelt die van de remon-
stranten. Dat kostte Van Oldenbarnevelt de kop: 
hij werd gearresteerd en later onthoofd.

Slatius , die remonstrants was, probeerde wraak 
te nemen en plande een aanslag op prins Maurits.  
De aanslag werd verijdeld, met fatale gevolgen 
voor Slatius. 

Wim Huijbrechts gaat in zijn voordracht uitge-
breid in op de vele, vaak ingewikkelde, woelingen 
in dat stuk vaderlandse geschiedenis met een Her-
velds tintje. n

Na de succesvolle excursie naar Aken, die in 
juni was ingelast, hebben we besloten dit jaar 
een dagtrip naar de Duitse stad Xanten te ma-
ken. Xanten heeft een rijk Romeins verleden 
en daarvan zijn nog allerlei sporen bewaard 
gebleven. Wij hopen tijd te hebben om ook 
het middeleeuwse karakter van het stadje te 
bekijken. De excursie zal worden gehouden 
op 8 mei  en de voorbereidingen zijn nagenoeg 
voltooid. Zodra alle details bekend zijn zullen 
wij de uitnodigingen versturen.

Woensdag   8  mei   2019
Jaarlijkse    excursie
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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de ALV op 9 april 2018, zie 

elders in ‘De Baron’.
4. Jaarverslagen Secretariaat en Werkgroepen 

(in deze ‘De Baron’ opgenomen).
5. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 

2019. Deze stukken liggen een half uur voor 
aanvang van de vergadering ter inzage in 
de vergaderruimte.

6. Verslag van de kascontrolecommissie. Deze 
bestaat uit mevrouw A. Turk-Klamer en de 
heer G. van Kalkeren . Reserve lid is de heer 
R. van Doorn (Ochten). De benoeming van 
een nieuw lid (aftredend is de mevrouw A. 
Turk-Klamer).

7. Verkiezing bestuursleden. Vanuit het bestuur 
worden voor drie vacatures drie nieuwe 
leden voorgedragen. Namelijk mevr. Gerry 
van der Donk-van Andel, mevr. Ans Turk-

Uitnodiging 

Algemene Ledenvergadering 8 april 2019

Klamer en dhr. Karel Kalkman. Aftredend 
en herkiesbaar Edwarn de Walle. Aftredend 
en niet herkiesbaar Wim van den Bosch. 
Voor zowel de drie nieuwe bestuursleden  
als ook het aftredende bestuurslid kunnen 
tegenkandidaten zich tot één uur voor de 
ALV aanmelden bij het secretariaat.

8. Modernisering van de statuten van de 
HKK&O. Door de verhuizing van de Kring 
van het Stationsgebouw in Kesteren naar het 
Streekmuseum Baron van Brakell in Om-
meren dienen de statuten gemoderniseerd 
te worden; De Kring en het Arend Datema 
Instituut zijn immers medebewoner van 
het Streekmuseum geworden, een nieuwe 
situatie. De verbeteringen zullen in de ALV 
worden uitgelegd.

9. Rondvraag.
10. Sluiting

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering op maandag 8 april 2019, aanvang 19.30 uur, in het Streekmuseum 
Baron van Brakell, Provincialeweg 21 te Ommeren.

in memoriAm 

HAns vAn tintelen

Op Oudjaarsdag ontvingen wij het droeve bericht dat Hans van Tintelen die dag 
was overleden. Hans was geboren en getogen in Kesteren en trouwde met Riet 

van den Hoefakker. In zijn arbeidzame leven was hij werkzaam in de autobranche. 
Jarenlang was hij chefmonteur bij een autobedrijf in Veenendaal. Na zijn pensioen 

is Hans samen met zijn collega Wim van den Bosch klusjes komen doen bij onze 
vereniging en dan met name in het Arend Datema Instituut en Streekmuseum 

Baron van Brakell. Een paar weken terug waren Hans en Wim nog volop bezig om 
de verlichting boven aan te passen. Wij hebben Hans leren kennen als een rustige 

man die erg secuur was in alles wat hij deed. Wij zullen hem erg missen.  
Hans is bijna 78 jaar geworden.



De Baron hkk&o - adi  2e jaargang  nr. 5 – februari 2019 37 -

notulen vAn de jAArvergAdering op 
9 April 2018

Afmeldingen: Hans Borgstein, Henk Moorrees

Medelingen: 
)  In het afgelopen verenigingsjaar is Ap Fran-

sen overleden.
) Wij hebben ons 50-jarig jubilem gevierd. 

Notulen van de vorige Jaarvergadering (ge-
houden in april 2017): geen opmerkingen 
of vragen.
 
Jaarverslagen: er stond in het jaarverslag van 
de werkgroep archeologie een foutje, Johan 
van Ommeren moet Johan van de Berg zijn. 

Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 
2018: Jaarrekening liet een batig saldo zien 
van € 1. We hadden op 1 januari 2017 422 
leden, 27 leden opgezegd en 15 zijn er bij 
gekomen. Zodat we aan het einde van 2017 
op 410 leden stonden. Voor ons jubileum 
hebben we een aantal geldbedragen gekregen: 
Gemeente Neder-Betuwe/Fonds Hulpbetoon/
Hist. Kring Midden-Betuwe. Het jubileum 
heeft ons natuurlijk geld gekost, zoals een 
DVD als geschenk aan ieder lid plus de re-
ceptie en de lezing met 140 bezoekers, die 
ieder twee consumptiemunten kregen. De 
algemene reserve is niet veranderd. De excur-
siekosten gaan buiten de contributie om. Op 
de bovenverdieping zijn we nog druk bezig 
om de inrichting verder klaar te maken en te 
verfijnen, zoals de verlichting. Aan donaties 
hebben we € 1400 ontvangen. Begroting: 
de porto gaat meer bedragen, omdat we de 
boekjes nu allemaal per post laten bezorgen. 
De drukkosten van ‘De Baron’ zijn aanzienlijk 
hoger dan de Nieuwsbrief.

Kascontrole: De heer K. v.d. Berg en mevrouw 
A. Turk-Klamer. De heer K.v.d. Berg is aftredend 
en in zijn plaats komt de heer G. (Gerrit) van 
Kalkeren. Als reserve hebben we de heer R. v. 
Doorn benoemd. Dat is nodig omdat dit jaar 
een kascontrolelid voor de controle overleed.

 Bestuursverkiezing: Per 1 januari zijn Chris-
toffel van Esterik en Chris de Bont gestopt. We 
zijn in gesprek met twee kandidaten. Chris de 
Bont wordt tot erelid benoemd deze avond. 
Christoffel blijft hoofdredacteur van ‘De Baron’.

Rondvraag: 
Chris de Bont: Is het een idee om een rubriekje 
te maken voor jongelui met daaraan verbon-
den een prijsvraag. ‘De Baron’ bijvoorbeeld 
naar scholen sturen?
Kobus van Ingen: Of lagere scholen uitnodi-
gen naar het museum? We brengen dit jaar 
een kleurplaat naar een aantal scholen i.v.m. 
Romeinendag in mei.
Is het een idee om twee verschillende contribu-
ties te heffen? De bestaande contributie en een 
contributie inclusief gratis museumbezoek? 

Sluiting, pauze en daarna de lezing. 

<Advertentie>
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Onthulling en toekomst 
Jaarboek 
Tabula Batavorum

Elk jaar geeft de Stichting Tabula Batavorum 
haar jaarboek ‘Terugblik’ uit. Het jaarboek 
over 2018, met als onderwerp de strijd om 

de kansel; oftewel de reformatie in de Betuwe, telt 
216 bladzijden. Het is weer een heel interessante 
uitgave geworden met veel wetenswaardigheden 
geschreven door lokale, deskundige schrijvers. 

De leden van onze Kring ontvangen het jaarboek 
in hun abonnement. De stichting die de ‘Terugblik’ 
uitgeeft reikt elk jaar het eerste exemplaar uit aan 
een persoon die een staat van verdienste heeft in 
het vastleggen van de geschiedenis. Op vrijdag 8 
november in ’t Veerhuis te Opheusden was dat aan 
heer Gerrit Mentink, oud archivaris van de Provincie 
Gelderland. Het was een geanimeerde bijeenkomst. 
De Kring was daarbij vertegenwoordigd door ons 
bestuurslid Wim van de Bosch. Het onderwerp voor 
het jaarboek 2019 is al vastgesteld. Het is verkeer en 
vervoer. De Stichting Tabula Batavorum is daarvoor 
nog op zoek naar meer schrijvers die hierover een 
uiteenzetting kunnen opstellen. Belangstellenden 

kunnen zich melden bij de heer K. van Ingen uit 
Opheusden (telefoon: 0488 441741 en kobusen-
danja@freeler.nl. 

Omdat we als Kring en Arend Datema Instituut 
voor onszelf en de andere partijen in het Streek-
museum, ondertussen al weer ruim twee jaar, het 
42 blz. dikke vol kleuren trimester blad ‘De Baron’ 
uitgeven, heeft het bestuur besloten te stoppen 
met het zonder verdere kosten meeleveren van 
het jaarboek ‘Terugblik’ aan onze leden. Blijven 
we dit doen, dan moet de contributie fors omhoog. 
Dat lijkt het bestuur ongepast. Toch willen we onze 
leden de kans blijven geven dit boek te ontvangen. 
Dat kan dan door het zelf te bestellen via het Arend 
Datema Instituut. 

Indien u een Tabula wenst te ontvangen, graag 
melden vóór 1 mei bij info@hkko.nl en het  be-
drag van € 6,50 storten op bankrekening van de 
Historische Kring als hij zelf opgehaald wordt. 
Moet hij verzonden worden dan wordt het bedrag  
€ 2,50 extra.

<Advertentie>
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mededelingen vAn de bestuurstAFel

 
Bezuinigingen:
Door kostenstijgingen bij zowel de Historische Kring Kesteren en Omstreken als het Arend Datema 
Instituut en het teruglopen van de opbrengsten van de boekverkopen, hebben wij ons genoodzaakt 
gezien enkele bezuinigingen door te voeren.

Beide instellingen hadden tot voor kort ieder twee bankrekeningen en dus voor twee rekeningen kosten. 
Eén bank per instelling lijkt voldoende te zijn.
Bij de Historische Kring hebben wij dan ook de ING-rekening opgeheven en bij het Arend Datema 
Instituut de Rabo-rekening.

Voorts hebben wij bij het Streekmuseum een brievenbus, in tegenstelling tot bij het stationsgebouw in 
Kesteren.

 Postbus 62 te Kesteren is vervallen!
 
Ons postadres is dus uitsluitend Provincialeweg 21, 4032 NZ Ommeren.
 
Schenkingen:
In 2018 zijn door het Arend Datema Instituut de volgende schenkingen ontvangen:
 
Erven mevrouw G. Aalbers  Oorkonde en foto’s IKO-team uit Enschede voor hulp aan Kesteren in 1945
De heer J. Arissen  Twee exemplaren Spiegel Historial
De heer W.H. Strous  Concept kadastrale atlas 1832, Lienden, Ingen en Ommeren
Mevrouw M.J. van Sijll  Archiefstukken polder Ingen, kerk Ingen, akten en stukken Fonds Hulp-

betoon
Mevrouw M.J. van Sijll  Stukken Pannen- en Tegelfabriek Gaasbeek en van Sijll over 1910 t/m 1912
De heer A. Mauritz   Diverse originele stukken van Vink’s Conservenfabriek te Dodewaard
De heer P. Thijssen Boek Amsterdams bouwkunst en stadsschoon 1306-1942
Mevrouw M. Starink Genealogische gegevens families van Wely, Vink en Jansen
De heer F.H. Kalkman Boek Gemeentehuizen in Gelderland
De heer L.A.M. Martens  Vier historische boeken
Erven Veer-Tap  Boeken over regio en landbouw, tekeningen, verenigingstukken e.d.
De heer C. de Bont  Tien boeken/atlassen
Erven van Heiningen  Serie Bijdragen en mededelingen van Gelre en vele andere boeken

 
Wij zijn allen zeer erkentelijk voor deze schenkingen, die op diverse plaatsen ondergebracht/gebruikt 
kunnen worden en houden ons voor toekomstige schenkingen aanbevolen.
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Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening Ge-
gevensbescherming AVG) van kracht geworden ter 
vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De AVG is bedoeld om de privacywetgeving in 
Europa gelijk te trekken en te moderniseren, dat 
wil zeggen afstemmen op de digitale wereld. Hierin 
worden namelijk veel persoonsgegevens bewaard
en daar moet zeer zorgvuldig mee omgegaan wor-
den. De AVG geeft ook duidelijk de rechten aan 
van degene van wie de gegevens bewaard worden. 
In principe dienen gegevens over nog levende 
personen en hun voorouders uit de openbaarheid 
gehaald te worden, tenzij betrokkenen toestemming 
geven voor publicatie.
Ook voor de Historische Kring Kesteren en Omstreken 
(HKKO) en het Arend Datema Instituut (ADI) heeft 
de AVG belangrijke gevolgen. Persoonsgegevens, 
teksten, foto’s enz. worden vastgelegd en deels ook 
openbaar gemaakt. Historisch onderzoek zal moei-
lijker worden door de AVG, maar zorgvuldigheid 
is belangrijk, want de geldboetes zijn fors.

Historische Kring Kesteren en Omstreken

De HKKO registreert naam, adres, woonplaats 
en vaak ook het geslacht, het e-mailadres en het 
telefoonnummer van haar leden. 
De leden hebben deze gegevens verstrekt en zij 
dienen alleen voor gebruik binnen de HKKO,
zoals verzending nieuwsbrieven en inning lid-
maatschapsgelden.  
HKKO vraagt vooraf toestemming aan de leden, 
indien hun gegevens voor andere doeleinden worden 
gebruikt. Dit gebruik wordt geregistreerd.
HKKO draagt zorg voor een goede bescherming 
van de papieren en digitale gegevensverzameling.

Arend Datema Instituut

Het ADI beschikt over een papieren en digitale 
genealogische collectie, een papieren en digitale 
fotocollectie, een bibliotheek, bestaande uit een 
groot aantal boeken, kranten, tijdschriften en kran-
tenknipsels en een grote collectie archeologische 
vondsten.

De herkomst van deze collecties  is terug te voeren 
naar werkzaamheden door de eigen leden, zoals 
vondsten, transcripties en eigen foto’s, maar ook 
naar aankopen en schenkingen.
De herkomst is vaak niet meer te herleiden; er zijn 
geen aankoopcontracten of er is niet opeen andere 
wijze iets vastgelegd. Los van de AVG kunnen we 
dan te maken krijgen met auteursrechten. Bij foto’s 
kan dit een belangrijke rol spelen, omdat in onze 
collectie veel foto’s opgenomen zijn, die door onze 
vaste fotograaf genomen zijn van originelen, die 
teruggegeven zijn aan de eigenaren. Onbekend is 
dan vaak wie de auteursrechten heeft.
Deze rechten zijn beschermd tot 70 jaar na de dood 
van de maker of 70 jaar na de eerste publicatie. De 
rechten kunnen bovendien overgedragen worden.
Gelukkig zijn er uitzonderingen op het auteurs-
recht, zoals:
•  Citaatrecht, kort zonder toestemming, maar met 

bronvermelding
•  Inzage in studiezaal
•  Privégebruik/onderwijs, kopieën voor eigen ge-

bruik, niet online.

De taken van het ADI , zoals de beschikbare in-
formatie voor iedereen toegankelijk, zichtbaar en 
makkelijk bereikbaar te maken, wordt beperkt.
Ter voorkoming van problemen zullen regels vast-
gesteld moeten worden, zoals;
•  Collecties mogen het gebouw niet zonder toestem-

ming van de beheerders verlaten
•  Collecties mogen niet op internet geplaatst worden 

zonder toestemming van de beheerders en de 
eventuele rechthebbenden

•  De beheerders zullen alles in het werk moeten stel-
len om eventuele rechthebbenden te achterhalen

•  Kopieën uit de collecties mogen uitsluitend voor 
eigen gebruik gemaakt worden, niet online

•   De beheerders zullen in de toekomst duidelijk moe-
ten vastleggen, waaruit schenkingen van gevoelige 
informatie bestaat en zorgen voor overdracht van 
eventuele rechten.
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Zo zijn er heel veel ‘nep’ piepjes. De detector kun 
je instellen op soorten metaal die je wil detecteren. 
Bij deze selectie wil je zo min mogelijk uitsluiten. 
Daardoor krijg je ook signalen van onbenullig 
metaal zoals chocoladewikkels, bij het ploegen 
vermalen blikjes, honderden spijkers, maar ook 
sintels afkomstig van de vroegere kolenkachels. 
De hedendaagse vervuiling van de oppervlakte 
maakt het niet makkelijker. 

Tijdens het samen zoeken bij het Eiland van 
Maurik vond Arjan Haneveer zo, na het tiende 
opgegraven blikje eindelijk een munt, een mooie 
zilveren Romeinse denarius . De geschiedenis van 
het zoeken met een detector bij de Historische Kring 
Kesteren gaat ver terug. Uit de aantekeningen van 
Arend Datema blijkt dat de club al sinds maart 1983 
op kleine schaal actief was met een metaaldetector. 
De eerste vondst ermee werd gedaan door Henk 
Gerritsen op een terrein aan de Bommelstraat in 
Wadenoijen.           

De afgelopen vijfentwintig jaar hebben er in de 
archeologie vele nieuwe ontwikkelingen plaatsge-
vonden. Zo is het sinds 1992 niet meer toegestaan om 
als amateur/vrijwilliger actief te gaan zoeken naar 
archeologische bodemvondsten die dieper liggen 

André vAn ingen 

 portret André scHAAij   
een gedreven scHAtzoeKer

dan 30 cm. Het zoeken met een metaaldetector is 
in 2006 gelegaliseerd in de Erfgoedwet.

Samen op pad
Wat drijft André? In de eerste plaats het samen met 
een groepje amateur archeologen op zaterdagmiddag 
op pad gaan om samen te gaan zoeken.  Met scherven 
heeft hij weinig op , maar weer wel met een scherf 
terra sigilatta, aardewerk uit de Romeinse keizertijd. 
Binnen de werkgroep archeologie is André de grote 
promotor geweest voor de registratie van vondsten 
in het zogenaamde PAN-project. PAN is de afkor-
ting van Portable Antiquities of the Netherlands. 
En registreert en bekijkt metaalvondsten gedaan 
door amateur-archeologen. Zo heeft hij een goede 
relatie ontwikkeld met Rob Reijnen, archeoloog 
en vondstregistrator in Nijmegen. Reijnen helpt 
en adviseert.

In de begintijd werd er nogal vreemd tegen de 
metaaldetector-zoekers aangekeken. Maar de laatste 
jaren is er volgens André veel ten goede veranderd: 
mede door het PAN is er nu duidelijkheid over wie 
de eigenaar is van de vondst en is het mogelijk om 
door middel van een leenovereenkomst voorwerpen 
tentoon te stellen in het Streekmuseum Baron van 

André Schaaij is een man die al jaren 
werkt bij de aanleg van parken 
en helpt bij het onderhoud van 

begraafplaatsen. Acht jaar geleden begon 
hij met het zoeken naar vondsten met 
een metaaldetector. Omdat het niet zo 
goed met hem ging, zocht hij afleiding en 
schafte zich een detector aan.Hij woont 
in het prachtige dorp IJzendoorn, om-
geven door hoge gronden en historische 
bouwwerken. Zoeken met een detector 
kent zo z’n complicaties.
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Brakell. Hier zijn inmiddels diverse van André’s 
vondsten te bewonderen, zoals een ploegschoen 
uit de late ijzertijd.  André is een gedreven zoeker 
en gaat iedere zaterdagmiddag rond IJzendoorn 
op pad met zijn vriend Piet Verweij uit Dodewaard 
of met  Jos Beumer. Veel vondsten zijn afkomstig 
uit de Romeinse tijd. Zelf vindt hij de leukste 
vondsten muntjes en gebruiksvoorwerpen uit de 
Middeleeuwen. Inmiddels is hij ook een beetje 
de mentor geworden van Sem Arends (15) uit 
Opheusden, het jongste lid met een detector.

Ruwe bolster, blanke pit  
André blijkt een bijzonder stuk grond te hebben 
ontdekt, waarop hij in totaal 57 Romeinse mun-
ten heeft gevonden. Op dit veld waren helemaal 
geen scherven te vinden, een grote uitzondering.  
Clublid Carel Versluis en ik dachten dat dit niet 
kon kloppen. Van de archeologiegroep Bato uit 
Tiel leenden we de grondborenset en gingen op 
het bewuste veld samen grondboringen doen. 
De grondboringen gaven aan dat er  geen be-
woningslaag terug te vinden was, alsook geen 
scherf uit de Romeinse tijd of ijzertijd. Hoe valt 
dit te verklaren? Wel munten maar geen andere 
vondsten en geen bewoningslaag. Mogelijk heeft 
de bewoningslaag ondiep gezeten en is later door 
de laanboomteelt wellicht totaal overploegd en 
opgegaan in de teeltaarde. Of misschien heeft er 
een verbindingsweg zonder bebouwing gelegen. 

Meer onderzoek is nodig                                                                   
Dit verhaal sluit aan bij de ontwikkeling in de 
interesses van André. Eerst actief zoeker naar al-
lerlei metalen, nu bezig met vragen als waarom 
juist hier? De laatste maanden is hij samen met 

Carel Versluis de drijvende kracht achter de 
archeologiegroep en is ook lid geworden van 
de Project groep Kesteren Mars. André:  ‘Ik wil 
heel graag helpen bij het onderzoeken wat er 
nu in Kesteren geweest is in de Romeinse tijd’. 
Als iemand op zaterdag het Streekmuseum 

bezoekt, kan die onmiddellijk zien of André 
er is, want dan staan er houten klompen bij de 

trap. Spreek hem aan als je iets wil weten over 
munten of andere metaalvondsten. Hij houdt niet 
van computers, maar is razendsnel met de mobiele 
telefoon en helpt zo de bezoeker met de determi-
natie van de vondst . Hij heeft ook de contacten 
hersteld tussen onze vereniging en menige zoeker 
die in de afgelopen jaren om diverse redenen niet 
meer actief is bij onze club. Want hij is niet alleen 
een schatzoeker, maar denkt breder. Hij hoopt 
dat de project groep Echteld, IJzendoorn, Ooij  
snel actief wordt. Medel ligt immers op het oude 
Echteldse grondgebied. Het helpt dat André er alle 
mede-schatgravers bij naam kent. IJzendoorn met 
zijn diverse oude adellijke huizen heeft een grote 
historie. Ruwe bolster, blanke pit met het hart op 
de goede plaats, dat is André.  Net als wij allen 
gedreven in het vinden van de connectie tussen 
vondst en historie. In mei 2019 werkt hij mee aan 
de archeologie-dag van het museum. Dan kan 
iedereen komen met vondsten die hij of zij heeft 
gedaan. Determineren, fotograferen en natuurlijk 
de mooie collectie in het Streekmuseum bezoeken, 
omdat je er toch bent.

Magnentius 350-353 nC. Maiorina van Constans 
337-350 nC.
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Tijdens een ritje door de Betuwe in het voorjaar 
van 1973 ontdekte ik samen met mijn vrouw 
bij toeval de toen leegstaande, voormalige 

burgemeesterswoning Den Esch in Hien. Het pand 
verkeerde in vervallen staat en de omringende tuin, 
waarin allerlei ‘stinzenplantjes’ uitbundig in bloei 
stonden, was sterk verwilderd. Alles ademde een 
sfeer van vervlogen tijden. 

Bij navraag bleek dat het huis bedreigd werd met 
sloop. Door ingrijpen van Rijksmonumentenzorg 
was dat gelukkig voorkomen.  We waren zo verrukt 
van het pand, dat we de bouwval kochten. Een 
paar weken na de ‘ontdekking’ zijn we als nieuwe 
bewoners de bouwvallige staat van het huis stukje 
bij beetje grondig te lijf gegaan en nu, zesenveertig 
jaar later, zijn we naar eigen zeggen een aardig 
eind opgeschoten en rest er hoofdzakelijk nog het 
regelmatig terugkerende onderhoud. Naarmate 
de klus vorderde, groeide het plan om de historie 

Jan van Doesburg 

 de wedergeboorte vAn een bouwvAl

Het Hiense Huis den escH

van het oude pand te gaan onderzoeken. Uit pure 
nieuwsgierigheid. Dat mondde uit in het onlangs 
verschenen Het Hiense Huis Den Esch door Jan van 
Doesburg, over de geschiedenis van het Neder-
Betuwse Rijksmonument Den Esch. Er was al het 
een en ander bekend over dat oude huis aan de 
Kerkstraat te Hien, onder meer door een beknopte 
publicatie uit 1961 van mr. A.P. van Schilfgaarde, maar 
speurend in diverse archieven heb ik gaandeweg 
een schat aan nieuwe documentatie bijeengebracht, 
waardoor het beeld nu vrijwel compleet is.

Een achternicht bezwangerd
De geschiedenis van het huis gaat veel verder terug 
dan tot 1840, het jaar waarin de huidige woning 
in opdracht van toenmalig burgemeester Cornelis 
Taats is gebouwd. Het oorspronkelijke gebouw, 
een kasteeltje of versterkt huis dat op dezelfde 
plek heeft gestaan, dateert al uit de zestiende eeuw. 
Het Hiense goed Den Esch is destijds gesticht door 

Het Hiense Den Esch 
in of omstreeks 1888.
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telgen van het adellijk geslacht Van Haeften uit Tuil. 
Die breidden met het nieuwe bezit hun invloed op 
bestuurlijk niveau in de Betuwe weer een stukje uit. 
Na te zijn bewoond door drie of vier generaties 
Van Haeften, gaat het adellijk goed in 1676 over 
op jonker Marten Coolwagen. Hij noemde zich 
‘tot de Essenburgh’, naar zijn kasteel bij Hierden, 
op de Veluwe. De jonker was door de rechtbank 
in Arnhem veroordeeld tot het aangaan van een 
huwelijk met zijn achternicht Sibilla Maria van 
Haeften uit Hien. Want zij verwachtte een kind van 
hem, maar hij was aanvankelijk niet van plan met 
zijn liefje te gaan trouwen. Daar was enige juridische 
dwang voor nodig. Dochter Johanna Francoise 
uit dat verplichte huwelijk trouwde in 1701 met 
Bernard Alard Hackfort uit Beuningen en vanaf dat 
jaar is het Hiense goed tot 1817 in handen van het 
voorname geslacht Hackfort. Door het noodlottig 
jong overlijden van Anthonia, de erfgename in lijn, 
werd Den Esch in 1817 openbaar verkocht. De in 
Rhenen geboren schoolmeester Gerrit Jacob Taats 
was blijkbaar in goede doen en werd als hoog-
ste bieder de nieuwe eigenaar. De status ‘adellijk 
goed’ is daarmee voorgoed verdwenen. Een kleine 
twintig jaar later gaan het huis en de bijbehorende 
percelen over op een zoon van de schoolmeester, 
Cornelis, toen burgemeester van Dodewaard. Die 
liet het oude kasteeltje of versterkt huis kort voor 
1840 slopen, waarna Den Esch op dezelfde plaats 
in neoclassicistische stijl is herbouwd.    
 
Na een paar inleidende hoofdstukken over het 
dorp Hien, over kastelen en versterkte huizen in 
het algemeen, over godsdienstperikelen en over de 
herkomst van de benaming Den Esch (dat laatste 
in samenhang met een van oorsprong middel-
eeuws adellijk goed in Tuil), komen in het boek 
in het historisch overzicht de bij het huis betrok-
ken telgen van genoemde families en geslachten 
(inclusief informatie over hun afstamming) uit-
voerig aan bod. In een apart hoofdstuk komt het 
verband dat in de zeventiende eeuw is ontstaan 
tussen het Hiense Den Esch en het Veluwse kasteel 
De Essenburgh ter sprake. Verder zijn er in het 
boek wetenswaardigheden opgenomen over de 
bestuurs- en landbouwactiviteiten van Cornelis 
Taats, en een paar hoofdstukken zijn gewijd aan 
de bouwkundige kenmerken van het herbouwde 
Den Esch. Aandacht is er ook voor de vormgeving 

van de tuin, de vervallen staat waarin het huis in 
1973 verkeerde, en voor de vele restauraties die 
sindsdien zijn uitgevoerd. Behalve in de tekst is 
er veel gedetailleerde informatie te vinden in een 
groot aantal voetnoten. 

Het mooi vormgegeven boek telt 128 pagina’s tekst 
en een vijftigtal illustraties, variërend van oude 
kaarten, prenten en foto’s tot en met afbeeldingen 
van het pand in de huidige staat. Het is door de 
auteur in eigen beheer uitgegeven en mede tot 
stand gekomen dankzij financiële steun van de 
Gravin van Bylandt Stichting en Stichting Fonds 
A.H. Martens van Sevenhoven. 

Het boek is voor € 9,95 verkrijgbaar in het Arend 
Datema Instiuut (Streekmuseum Baron van Van 
Brakell en bij boekhandel Arentsen te Tiel, R. v.d. 
Meijden te Kesteren en Van Leeuwen te Opheusden. 
Voor meer informatie: www.huysdenesch.com
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Een sjieke kinderpostoel en een draadrijger
jAn vAn roeKel

Postoeltje.

Draadrijger.

Onlangs kwam bij ons dit afgebeelde 
postoeltje binnen.  Waarschijnlijk is 
het gezien de afmetingen bedoeld 
voor kinderen. Het onderste deel 
kan uitgeschoven worden. Omdat 
er een fraaie bekleding op de klep 
zit,  is het po-stoeltje mogelijk ook 
voor andere doeleinden gebruikt. 
Wanneer iemand meer weet, hou 
ik me aanbevolen.

Het doel van het volgende appa-
raat was mij, toen ik het aantrof, 
onbekend. Ik kwam het tegen op 
zolder bij de kleding en naaiattri-
buten in de naaibox. Maar na het 
lezen van de gebruiksaanwijzing 
werd mij een en ander duidelijk. 

Het dient om op een makkelijke 
wijze een draad in een naald te 
krijgen. Hiertoe legt men de draad 
van de klos die op het opstaande 
deel gezet kan worden, in de gleuf 
links van het verticale pijpje. De 
naald zet men met de zijde waar 
de draad in moet naar beneden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 in het pijpje, de naald wordt nu 
vanzelf juist gepositioneerd. Door 
te drukken op het rechthoekige 
vlakje rechts zal de draad door een 
mechaniek door het oog van de 
naald worden geduwd. De naald 
kan nu uit het pijpje worden gehaald 
en op lengte worden afgesneden 

door het aanwezige mes aan de 
linkerzijde van het apparaat (klein 
zwart vlakje).

Er zijn meerdere soorten van deze 
apparaten maar deze was ik nog 
niet tegen gekomen.

 Steeds het meest actuele nieuws ontvangen over de HKK&O en
 het Streekmuseum? 

 Geef uw e-mailadres door aan de ledenadministratie: 
edwarndewalle@gmail.com
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 PAN-projectgroep
Carel Versluis had op basis van instructies van het 
Portable Antiquities Netherlands [PAN-project] de 
benodigde materialen aangeschaft. Op 6 december 
gaven Stijn Heeren, archeoloog van de Vrije Univer-
siteit (VU) te Amsterdam en Vincent van der Veen, 
ook van de VU en registrator bij het PAN-project 
een training. Deelnemers waren: Joke Honders, 
Carel Versluijs, André Schaaij, Kees de Haas, Willy 
Weisbeek en Piet Verweij. Hans Molenaar was ziek 
en moest zich afmelden. Veel aandacht werd besteed 
aan het op de juiste wijze fotograferen en aan het 
archiveren van de vondsten nadat ze geregistreerd 

zijn. Het was een enerverende en leerzame dag.
Na de training melden zich nog aan: José Spies, 
Cees-Jan van de Pol en Arjen Haneveer. Doel is 
om op vaste tijden aan dit project te werken en 
daarna in ‘De Baron’ hierover te berichten. Op de 
foto instrueert Stijn Heeren de deelnemers. 

Herschikking van de vondsten in het 
Museum

Onze oud-voorzitter Folkert Schuurman heeft de 
oorspronkelijke inrichting en looproute bepaald. 
In de afgelopen jaren is daar op sommige punten 
van afgeweken. Wij pakken het oorspronkelijke 
plan van Folkert weer op en voeren het uit: bij 
de eerste vitrine bij de trap beginnen we met de 
oudste vondsten uit de steentijd en de bronstijd, 
aan het eerste gangpad aan de linkerkant wordt de 
ijzertijd getoond, gevolgd door de Romeinse tijd. 
In het tweede gangpad wordt begonnen met de 
periode vanaf de zesde eeuw tot circa1400. Het 
tijdperk na 1400 tot en met de moderne tijd loopt 
door tot in het derde gangpad. Vondsten van 
derden zullen niet meer in een aparte vitrine 
tentoongesteld worden, en worden geïntegreerd 
met onze eigen vondsten. We verwachten voor 1 
mei 2019 deze plannen gerealiseerd te hebben.

Verlichting van de vitrines
Verlichting heeft een groot effect op de presentatie 
van de vondsten en voorwerpen. Deze winter heeft 
de technische groep Hans van Tintelen, Wim van 
den Bosch, Kees de Haas en Carel Versluis hier 
hard aan gewerkt. Doel is om in iedere vitrine een 
eigen, specifieke verlichting aan te brengen . Het 
resultaat is spectaculair. Sommige vondsten zul-
len anders geplaatst worden om schaduwwerking 
tegen te gaan.

De bruisende Archeo Hot Spot

De Archeo Hot Spot in het Baron van Brakell museum begint vorm te krijgen.  
Hieronder een overzicht van de vele initiatieven en andere projecten die gestalte krijgen.

Vincent van Veen bij de PAN training.

André vAn ingen
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Hans Thien onderzoekt van La Tène glaswerk.

La Tène armband met versiering bovenzijde

Bijzonder onderzoek – La Tène Glas
La Tène glas wordt gevonden op oude bewonings-
plaatsen uit de ijzertijd. Onze vereniging heeft in de 
afgelopen jaren een groot aantal stukjes gevonden. 
Hans Thien van de afdeling archeologie is een 
expert in La Tène glas. 
Hij houdt zich bezig met het uitzoeken, vastleggen 
van al onze vondsten op dit gebied en zal hierover 
berichten in een volgende Baron. 

Digitalisering dia’s
Een project van Willy Weisbeek en Carel Versluis. 
Inmiddels zijn er bijna duizend dia’s met archeo-
logische voorstellingen gedigitaliseerd. Ook het 
tekstbestand van de dia’s, afkomstig van Arend 
Datema, is gedigitaliseerd. De gedigitaliseerde 
versies zullen vanaf mei 2019 op de computers 
van het ADI voor iedereen ter beschikking staan. 
In het komende jaar worden de dia’s met culturele 
voorstellingen gedigitaliseerd.

Foto bestanden diverse dorpen
Het ADI heeft een grote hoeveelheid fotobestan-
den van de diverse dorpen. Deze foto’s willen we 
beter beschikbaar maken  voor de bezoekers van 
het ADI. Als proef is Teunis Kramp begonnen met 
een inventarisatie van alle foto’s die wij hebben van 
Lienden. Dat is een grote klus, daarom is hulp bij 
de ontsluiting van die fotobestanden heel welkom. 
Meld je daarvoor aan bij Joke Honders of André 
van Ingen.

Subsidie aanvragen/ondersteuning van 
de diverse projecten

Er zijn diverse fondsen voor ondersteuning van 
activiteiten in Nederland en soms heel specifiek 
in onze eigen streek. Veel subsidies zijn gericht op 
activiteiten en initiatieven voor en van de jeugd. 
Moeilijker is het om subsidie te genereren voor 
kleine investeringen, zoals een eigen digitale camera 
of computers voor het archeolab, opbergsystemen 
en een boorset voor de werkgroep archeologie. 
Wanneer iemand dergelijke zaken ongebruikt thuis 
heeft liggen zijn wij er zeer erkentelijk voor wan-
neer die geschonken of geleend kunnen worden. 
Neem daartoe contact op met Joke Honders of 
Edwarn de Walle.

Interviews met ‘oudere’ Betuwnaren
Oudere staat hier bewust tussen haakjes. Inmiddels 
zijn er drie interviews afgenomen: Henk de Jong 
uit Kesteren, Jan Weiman uit Echteld en de heer 
Augustinus uit Echteld. Deze interviews concen-
treren zich op archeologische vondsten, grond-
soorten, passen, wegen en natuurlijk anekdotes. 
Hun herinneringen leveren veel informatie op. 
Nadere berichten volgen. 
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Oude ploegen, maaimachines of wat voor an-
tieke landbouwwerktuigen dan ook. Maar 

ook voor kleine voorwerpen uit de tijd van toen 
draait hij zijn hand niet om. Een praktische man 
met gouden handen, samen met zijn maten onmis-
baar voor het museum om het materiaal van toen 
zijn oude glans weer terug te geven. Want meestal 
wordt het in een deplorabele toestand gedumpt 
bij het museum: een oude ploeg bijvoorbeeld die 
alleen paste met een paard ervoor en al decennia 
lang in een vergeten hoek van een boerderij lag te 
roesten. Joop is er dagen mee bezig om die weer 
in zijn oude glorie te herstellen: ‘Er wordt zoveel 
aangeboden door de mensen hier uit de streek dat 
het soms echt teveel is. Spullen die we inmiddels 
dubbel hebben moeten we helaas afwijzen. Sim-
pelweg omdat de ruimte ervoor in het museum 
ontbreekt.’ De voldoening van al het werk is groot: 
‘De bezoekers zijn dolenthousiast. Dat komt omdat 
mensen zichzelf en hun jeugd terugvinden in oude 
voorwerpen. Opeens komen er door het museum 
herinneringen naar boven, waarvan men het be-
staan niet eens vermoedde.’ 
Zijn gevorderde leeftijd – hij was acht toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak- heeft zo z’n voordelen. Zo 
kwam er eens een buitenmodel pannetje binnen 
met bovenop een draaihendel en binnenin een 
schuif die door de draaihendel in beweging werd 
gezet. Wat was dat in hemelsnaam? Joop wist het: 
‘Het was een koffiebrander. Vroeger brandden de 
mensen thuis hun koffiebonen. Ze zetten de kof-
fiebrander op het ouderwetse fornuis en met de 
hendel hielden ze de bonen in beweging zodat ze 
overal gelijkmatig gebrand werden.’

cHristoFFel vAn esteriK

Een hekel aan geraniums 
Als Betuwnaar is Joop de man met de vele woon-

plaatsen. Zijn vader kwam uit Lienden, maar zelf 
werd hij in Putten geboren waar het gezin naar toe 
was verhuisd en er een pension exploiteerde. Op 
zijn zeventiende ging hij terug naar Lienden om 
er te werken op de boerderij Het Hoge Huis aan 
de Vogelenzangseweg. Lang duurde dat niet, want 
begin jaren vijftig kocht vader Van Ommeren Het 
Wapen van Lienden en diende Joop mee te helpen 
in de horeca. Dat was in het toen nog strenggelovige 
Lienden geen aanbeveling zo zou blijken: ‘Ik zat 
toen op lidmaatcatechisatie om aangenomen te 
worden. Maar dat ging toch niet door. De dominee 
en de kerkenraad vonden het niet goed omdat ik in 
het café zat. Het was toen nog heel streng. Ik weet 
ook nog dat er in die tijd een droge zomer was, dus 
weinig water en dat het gemaal van de Linge moest 
worden aangezet om meer water te krijgen. Het 
was zondag. En dus kon en mocht het gemaal niet 
aangezet worden. Ik zei: “En het gas aanzetten om te 

Joop van Ommeren (1932), de oudste vrijwilliger van het Streekmuseum Baron 
van Brakell, verft, knapt op, restaureert, schroeft, timmert en renoveert. 

Een Portret
Man met de gouden handen

Kofiebrander.
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koken, mag dat dan wel? Jij wilt toch ook eten van-
middag?”’ Het ging niet door en Joop liep boos weg. 

Hij vertelt nog smakelijk over zijn tijd in het café: 
over de waag in de schuur naast het café waar de 
boeren hun varkens lieten wegen als die verkocht 
werden. Over Jan Augustinus die iedere week met 
zijn schetsboek naar zijn vaste tafeltje kwam om 
de kalveren en de koeien te schetsen. En de boeren 
die zo’n bezoek dankbaar gebruikten voor het nut-
tigen van een paar borrels. Het brengt hem op de 
gedachte dat er in die jaren veel meer tijd was dan 
nu: ‘Vroeger was er minder geld, maar meer tijd. 
Mensen hadden tijd om buiten op straat een praatje 
met elkaar te maken. Dat is nu niet meer. Nu is het 
jagen en jachten. Vroeger waren de meeste produc-
ten handwerk, nu wordt alles machinaal gemaakt.’

Na de horeca in Lienden verhuisde vader Van 
Ommeren weer naar de Veluwe en begon een cam-
ping. Joop woonde eerst in Garderen en daarna in 
Harderwijk, waar hij aanvankelijk op de bus rijdt 
van de Veluwsche Autobusdienst [VAD] en later 
werkt in de binnendienst, afdeling planning. In 1991 
kreeg hij pensioen en verhuisde terug naar Lienden 
en werd er als geboren vrijwilliger – ‘ik ben hele-
maal niet iemand om achter de geraniums te gaan 
zitten’ – actief bij het bouwen van de corsowagen 
van Lienden, samen met Dits van Beusichem- van 
Ossenbruggen. Als de corso in Lienden er mee 
ophoudt, spoort Tutte Berends dan bestuurslid 
van het heemkundig museum, hen aan om actief 
te worden. En zo kwamen Dits en Joop bij wat nu 
het streekmuseum Baron van Brakell is en zijn er 
inmiddels allebei niet meer weg te denken: ‘Je moet 
ook bedenken dat vrijwilligerswerk een sociaal 
gebeuren is. Op woensdag, onze vaste werkdag, 
ontmoet je er dorpsgenoten en andere Betuwnaren, 
leeftijdsgenoten, hebt er aanspraak en je kunt in 
een goede sfeer de dingen weer toonbaar en mooi 
maken. Dat geeft voldoening en zin aan het leven.’

Eentonig was Joop zijn leven allerminst: een 
pension, een boerderij, een café, een camping, een 
busbedrijf en tenslotte man met de gouden handen: 
het is een scala aan verscheidenheid.

Putten en een Duitse vergelding
Maar aan het einde van het gesprek is er een her-
innering uit zijn lange leven, zo intens dat hij die 
nooit zal vergeten: het is 1 oktober 1944 en Joop 
woont, twaalf jaar oud, in Putten. De dag ervoor 

heeft het verzet vanuit een hinderlaag een auto met 
officieren van de Duitse Wehrmacht beschoten. Er 
vallen doden en gewonden. De Duitsers reageren 
meteen met een vergeldingsactie. Honderdvijf 
huizen worden in brand gestoken. 659 mannen 
worden afgevoerd naar verschillende concentratie-
kampen. Na de oorlog keren er achtenveertig van 
hen in leven terug. Vijf sterven later nog door de 
ontstane ontberingen: ‘Ik lag thuis voor het raam, 
zogenaamd ziek. Een wit laken ervoor gespannen 
als waarschuwing – besmettelijk – om de Duitsers 
niet over de vloer te krijgen. Op zolder zaten vier 
onderduikers, die de oorlog zijn doorgekomen. Die 
avond en nacht van 1 op 2 oktober was vreselijk. 
Toen begonnen ze de huizen in brand te steken. Ik 
heb toen mensen horen schreeuwen, onvoorstelbaar! 

En omdat we dicht bij de grote weg en de spoorlijn 
zaten waren er bijna iedere dag beschietingen. Als 
we naar school gingen, dan waren er onderweg van 
die schuttersputjes. Daar moesten we dan verschil-
lende keren in duiken voordat we op school waren. 
Er zijn er ook doodgeschoten toen, omdat ze niet 
snel genoeg waren.’

<Advertentie>
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Flessestraat 42  6666 CR  Heteren

Postbus 19  6666 ZG  Heteren

Telefoon (026) 479 04 70

Fax (026) 479 04 79

info@notariskantoorsoons.nl

<Advertentie>
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Tel. 0488-481520

TransporT – GrondverzeT – Machineverhuur

Zand- grind en Grondhandel
Containerverhuur/Afvalinzameling

Ook voor particulieren
Verhuur van rijplaten, Staal, Kunststof

Tevens alle sloopwerken

   Nedereindsestraat 44   4041 XG
    Kesteren

pspies@solcon.nl

<Advertentie>

<Advertentie>
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Onze openingstijden zijn: di-wo-do: 09:00-18:00, vrijdag: 09:00-21:00, zaterdag: 09:00-17:00

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

email: info@vandamwonen

Tielsestraat 103 
4041 CS   
Kesteren

<Advertentie>

Motor- en auto rijschool Keuken

Wij lessen met:
 KTM 125 en Honda motoren met ABS
 BMW 1 serie personenauto’s
  Land Rover discovery automaat voor de 

aanhangwagen

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

Broekdijk 17
4041 CT  Kesteren

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

 Tevens beschikken we over moderne theoriefaciliteiten!

<Advertentie>



De Baron hkk&o - adi  2e jaargang  nr. 5 – februari 2019 53 -

<Advertentie>

*powered by

vaneckoosterink.com

STRATEGIE, 
MARKETING 
EN COMMUNICATIE
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   Grote en vette keujes in ut vèèrhuis  
van Heuze

Pitje

Column

         Van heure zegge,

Ut wur op ‘n oudjaorsdag jaore geleeje in ut cafe 
van ‘t vèèrhuis aon ut vèèreind van Heuze. De 
utboadster van ut cafe wur Marie Mason, ze zut 
gjen in de prettestoel nève de oliekachel. Buite 
vroor ut iesend. ‘t Cafe was zo gezeit nie al te bes 
geisolierd, de rame en deure tochte as un gek. Mar 
da mog vur de bezuukers de pret nie drukke, as ter 
mar un bolje wur, dan wierre ze van eigus werm. 
Marie was un rustig mins, ze za te lustere vanut 
de prettestoel naor de verhaole van de kjels die 
aon ut pruufe wure. 
Aon un taofeltje zaate Jan, Kalje, Flor, en Jupke 
met de bijnaam, die luste wel un drupke. Ut 
onderwaarp van ut gesprek wur wa ze mi nijja-
orsdag zouwe gaon èète. Jan see da ut bij hum 
thuis de gewonte wur da ze vur ut jerst van de 
nije oogst snijbonne ut ’t zout ginge èète. Mè mit 
wittebonne d’r deur, da wurre gedroogde bonjes 
van de kruipers, die veul te dik wure geworde en 
mè jerpel d’r bij. Het vlijs wa t’r bij heurde waor 
grove rookwors en deurège spek. As nao gerech 
wer ‘t kladpap, da wur dikke rijs mir krinte en 
bessesap of bruinesuiker dur overhèn. 
De kjels ginge in discussie hoe ze da èète nuumde. 
De een see: ‘lang van nat’, de aander see wir: ‘witte 
billekes in ut gruune gres’. Flor at ut eigste, ge mo 
wete die wur slager. Hij see: ‘in Heuze wonne 
fijne minse, mar ze houwe van grove worst en ut 
liefs gekok in de genever. Kalje at airtesoep mit 
nijjaorsdag, hij see de soep mo zo dik zijn, da de 
leppel der in blef stèèke. Hij gaf aon da tie der 
gjen keujesstarte, peutjes en ore in ha zitte, die 
laoste knoepte zo lekker tussen de taand. ‘As ut 
aon mij lee’, see Kalje, her un keuje duizend ore 
zo gjen lus ik ze’. Jupke see dat tie ut gjen iet of 
wa vetspek in de airtesoep ha. As ut aon hum lag 
ha ieder keuje vjertig centimeter dik spek op de 
rug. Jan see: ’en as ik airtesoep et dan he’k d’r ut 
liefst un keujesknie in en dan ut liefs un knietje 

van dartig centimeter deursnee. ’Die wees tie 
tusse de wijsvingers aon. 
Marie za rustig nève de kachel te lustere naor de 
grootspraok van de kjals. Opins zee ze dreug tege 
Jan: ’dan zal ut best un keuje gewies zijn mit un 
abses, as tie zon knie he’. Hij wies daor zo gaaw 
gin antword op en begon gouw te praote war tie 
ut lieft as pap toe hà: griesmel mit ut liefs velle 
der op, mar ok un bietje bessesap dur overhen. 
Jan see wel da tie ieder jaor op nijjaorsdag smarges 
nijjaorwinners op bezuuk kreeg. Het nijejaor wier 
dan ingewaaid mit un bolje en daornao wiere de 
snijbonne gegèète mit de wittebonne, de grove 
rookwors, ’t spek en de kladpap toe. 
Daorna ging tie effe op de bank utbuike van de 
boljes en ’t èète. Dà èète ha bij Jan altijd un incu-
baotietijd nodig van ongeveer un uurke, vurda 
de massa in ut bukske aon ut borrele ging. Un 
bukske hattie zeker, ut wur net un skippiebal. 
As die bal begon lèèg te lope, ha menig kerse-
boer um gjen gehad as kerssekeerder. Ut geluid 
wur zo hevig dadde um huize wijerop nog kon 
heure. Ut wur nog harder dan de stoomfluit van 
Jamfabriek Djerk Geurts in Dojewert. De stank 
wur nog ààriger as de bottefabriek ut Dojewert 
of de zijtfabriek ut Ede en de suukaoifabriek ut 
Tiel same. De sprouwe zouwe van ut geluid gelijk 
wegvliege. De sprouwe die bleefe zouwe van hun 
stukske gaon deur de gassen. 
Inmiddels wur ut èètestijd geworre in ut cafe bij 
Marie. Die zee:’Manne nog un boltje? Want ik gee 
zo sluite. Gjen zie ik gullie in ut nijejaar weerum’. 
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Ook voor bruiloften en partijen, o.a. 
salades, bitterballen enz.

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort

Telefoon (0344) 64 24 91 
b.g.g. (0344) 64 24 91 64 27 72 

Eethuis ‘De Veerstoep’ 
Ochten

Uitgebreid de beste!

Kesteren
www.boorsmakesteren.nl 

<Advertentie>
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Schoolplaat 'In de Weide' van M.A. Koekoek


